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APRESENTAÇÃO

O título Tecnologias e Transformações no Direito refl ete 

o objetivo dos organizadores de reunir nesta obra trabalhos 

científi cos que analisem e colaborem com a discussão sobre 

como as transformações tecnológicas são capazes de produzir 

transformações também na forma como compreender e como 

aplicar as normas jurídicas, além do fato destas transformações 

impactarem a dinâmica própria da prática judicial. Para isto, foram 

convidados pesquisadores cujas atuações envolvem, em algum 

grau e de forma multidisciplinar, a análise desta relação entre 

avanços tecnológicos com a aplicabilidade de normas jurídicas.

Com as transformações tecnológicas que caracterizam 

a cultura no século XXI, principalmente as que envolvem as 

tecnologias da informação, surgem novos padrões culturais e 

novas exigências sociais. A forma como os seres humanos se 

relacionam com as novidades tecnológicas altera padrões de 

comportamento com força sufi ciente a demandar refl exões de 

várias ciências e saberes, e o Direito, como manifestação do 

intelecto essencialmente humano, não poderia deixar de também 

ser impactado pelas características desta etapa de desenvolvimento 

social, usualmente chamada de Sociedade da Informação. 

Ainda não há afastamento histórico sufi ciente para 

identifi car se esta cibercultura é capaz de alterar o pensamento 

jurídico, ou a forma como se pensa sobre a norma jurídica, mas, 

as transformações tecnológicas já conseguem alterar formas 

como algumas normas jurídicas são interpretadas e aplicadas, 

além delas criarem novas situações carentes de tutela jurídica. 

Em outros termos, talvez seja cedo para identifi car a existência 



de um direito essencialmente digital, ou uma forma digital de 

pensar o direito, mas já há incontáveis maneiras de perceber 

como o intenso contato com o ambiente digital e com avanços na 

tecnologia da informação faz com que cada ramo tradicional do 

direito tenha que rever alguns de seus institutos ou dogmas, além 

de precisarem se adaptar a novas exigências sociais. 

Considerando as várias transformações que o direito 

passa em decorrência das novidades tecnológicas, foram 

diversos os temas propostos e abordados nesta obra, variando 

desde a relação como os direitos autorais são exercidos na 

sociedade da informação, até as vulnerabilidades cibernéticas do 

processo judicial eletrônico, passando por enfoques diversifi cados 

como direito e criptografi a, direito ao esquecimento e internet, 

dentre outros, no intuito de expandir a compreensão de como 

o sistema jurídico se adapta (ou se adaptará) às mencionadas 

transformações sociais.

Pesquisadores de diferentes áreas do Direito participam 

desta obra, mostrando em forma de capítulos os resultados de 

suas pesquisas, realizadas tanto em nível de iniciação científi ca, 

quanto em grau de pós-graduação, procurando colaborar com as 

discussões sobre o tema da relação tecnologia e Direito. Espera-

se que o leitor se instigue perante os temas abordados, pois toda 

a obra é pensada a provocar o aprofundamento do debate, e 

que isto lhe faça partir para produzir pesquisas e textos futuros, 

pois o trem do tempo e dos avanços tecnológicos não para, daí a 

necessidade das refl exões jurídicas também não pararem. 

Boa leitura!

Alexandre Saldanha
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 TRANSFORMAÇÕES NO PENSAMENTO 

JURÍDICO E NOS DIREITOS AUTORAIS 

PELA CIBERCULTURA

Alexandre Henrique Tavares Saldanha

INTRODUÇÃO

A espontaneidade trazida pelas ferramentas tecnológicas, o 

maxidimensionamento das relações sociais pelos comportamentos 

virtuais, a velocidade das informações e das alterações de 

padrões, e outras características da contemporaneidade 

parecem por em xeque o dogmatismo do pensamento jurídico, 

pondo-o numa situação de estarrecimento e impavidez, por não 

ter respostas previamente estabelecidas para os problemas do 

comportamento humano. Mais especifi camente, este pequeno 

trabalho pretende analisar estes impactos da Era da Informação 

no pensamento jurídico, no que diz respeito ao tratamento legal 

dado aos direitos de fruição dos produtos culturais, os direitos 

do autor sobre as obras que cria. Parte-se de uma análise sobre 

como novos padrões e novas exigências alteram a maneira como 

se cria, ou ao menos como se interpreta, a norma jurídica, em 

geral e especifi camente a de direitos de autor.

Ainda, busca-se entender melhor como o pensamento 

jurídico sobre as funções dos direitos autorais é impactado 

pela cibercultura e pelas alterações sociais por ela trazidas, 

uma vez que na chamada sociedade da informação há uma 
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maior demanda por acessos, por colaboração e participação 

nos diversos aspectos da dinâmica social. A ideia envolve uma 

hipotética redemocratização do espaço para interpretações das 

normas que compõem o sistema jurídico e um paradoxal retorno 

do conteúdo humano oferecido, daí o paradoxo, pelo ambiente 

digital. Toda a discussão proposta envolverá a temática da tutela 

da propriedade intelectual e, mais especifi camente, dos direitos 

autorais, pelo fato de merecerem atenção distinta na era da 

informação, pois possui aspectos intrinsecamente relacionados 

não somente com o fl uxo de informações em ambiente digital, 

mas com a economia global que se digitaliza e com a economia 

da cultura.

O trabalho possui natureza unicamente abstrata por não 

envolver dados concretos nem pesquisa empírica. O objetivo é 

apenas o de contribuir, um pouco, para uma melhor compreensão 

do universo jurídico no século XXI e para o papel dos direitos 

autorais perante novos comportamentos e exigências sociais 

típicas da cibercultura.

1 DOGMATISMO NO PENSAMENTO JURÍDICO GERAL E 

SOBRE OS DIREITOS AUTORAIS

É bastante característico do sistema jurídico ter entre seus 

fundamentos valores e expressões como segurança jurídica, coisa 

julgada, fato consumado e outras expressões que transmitem 

ideias de estabilidade e imutabilidade, talvez necessárias 

para a própria coesão do sistema. Porém, tais expressões são 

conceitos de uma ciência que trabalha com vontades humanas, 

características sociais e fatos, o que torna bem improvável que 
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tais palavras sejam compreendidas sem uma contextualização, 

sem análise de seu aspecto sócio-histórico-cultural. Uma prática 

jurídica baseada em conceitos fi xos e esquematizações redutoras 

de complexidade é necessária para estabelecer parâmetros 

para uma operação complexa de interpretação e aplicação das 

normas jurídicas. 

No entanto, a ênfase elevada no dogmatismo retira 

do jurista a capacidade de analisar com perspectivas críticas, 

tornando assim necessário diminuir o exagero dogmático para 

alcance de um tratamento jurisdicional efi ciente no contexto 

da sociedade hipercomplexa, recuperando sua aptidão para o 

raciocínio crítico (SILVA, 2004, p. 265). O paradigma racionalista 

na interpretação da norma jurídica busca satisfazer um desejo 

de certeza, evitando que ao momento de sua aplicação haja 

diferenças e incertezas. (SILVA, 2004, p. 36). A racionalidade 

do pensamento jurídico cria dogmas necessários para o próprio 

funcionamento do Direito enquanto sistema, mas ao mesmo tempo 

cria armadilhas, ao momento em que busca uma inalcançável 

esquematização dos comportamentos sociais. Inalcançável 

ainda mais especifi camente na sociedade da informação e da 

hipercomplexidade atual.

É possível admitir que o padrão racionalista do pensamento 

jurídico fora necessário em determinada circunstância e foi 

imprescindível para a criação e desenvolvimento de uma ciência 

jurídica. As esquematizações e reduções típicas do pensamento 

jurídico racionalista servem tanto para que o jurista possa com 

maior facilidade trabalhar os fatos sociais, como também para 

que o próprio ordenamento jurídico se sinta satisfeito por atingir 

objetivos que lhes dão fundamento, a exemplo das liberdades e 

igualdades (BRUSIIN, 2001, P. 119).



12

Alexandre Henrique Tavares Saldanha

Contribui para esta característica da formação jurídica 

fatores como o sistema de ingresso nas carreiras jurídicas, 

as teorias silogísticas da decisão judicial, dogmas do direito 

processual e outros:

Na atualidade, a formação dos juristas objetiva 
uma profi ssão muito concreta. A base sobre a qual 
se diagramam os conteúdos curriculares é a fi gura 
mistifi cada de um jurista capaz de atuar como juiz. 
Certamente, não somente se homogeneíza a profi ssão, 
como se torna uma ideologia funcional apta para 
legitimar o poder decisório dos juristas através de um 
processo de identifi cação de seu comportamento com 
os valores sociais. Isto se realiza principalmente através 
do capital cultural do direito, que permite realizar muito 
efi cazmente o jogo das aparências [...]. (WARAT, 2004, 
p. 150).

No entanto, a atualidade (pós-moderna, ultramoderna, 

ou seja lá o que for) possui características que vão de encontro 

com a “pureza” do pensamento jurídico, lembrando-o de sua 

complexidade e problematicidade. Ainda que dogmas sejam 

mantidos, novas teorias e a própria sistemática do comportamento 

social relativizam ideias fi xas. Com o aumento da complexidade 

das relações sociais e diferenças culturais variadas, dogmas do 

positivismo (e do paradigma racionalista) sofrem relativizações 

necessárias para melhor compreensão do funcionamento 

do próprio sistema jurídico. Questões como legislações 

anacrônicas, superação de valores ultrapassados e surgimento 

de novos comportamentos sociais vão relembrando ao Direito 

sua imanência histórica, seu pertencer a uma circunstância 

específi ca, não se isolando de outros fatores também variáveis 

por momentos e culturas, enfatizando como elemento intrínseco 

do sistema jurídico, o hermenêutico.
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O componente hermenêutico traz à tona a compreensão 

do fenômeno jurídico como algo dinâmico, como processo de 

experiência. A própria ideia de hermenêutica é redimensionada, 

pois deixa de ser um sistema de procedimentos voltados a 

interpretar normas e passa a ser algo mais complexo, como uma 

fi losofi a hermenêutica que torna inadequada a visão do sistema 

jurídico como objeto acabado, completo, criando a necessidade 

da ordem jurídica ser compreendida tendo como base um 

pensamento que lhe dê sentido (SALDANHA, 1994, p. 85). Este 

dogmatismo do sistema jurídico e a necessidade de examina-

lo sob o parâmetro de uma atividade hermenêutica atinge o 

microssistema de tutela dos direitos de autor, pois estes surgem 

de um contexto protecionista (e assim se mantém), mas interferem 

bastante na forma como outros direitos (de acesso e de fruição 

cultural) possam ser gozados. 

Quando se fala em direitos autorais, no imaginário comum 

deve surgir de imediato a ideia de que servem para proteger 

um patrimônio intelectual, servem para dar controle a quem for 

titular de direitos sobre uma obra criada, o que, evidentemente, 

não está incorreto, pois a tutela jurídica da atividade criativa que 

serve como fundamento para a existência de direitos autorais é 

feita basicamente pela outorga de um direito de exclusividade 

ao titular de direito autoral, compensando-lhe pela contribuição 

cultural (ASCENÇÃO, 1997, p. 3). É necessário que haja uma 

proteção dos bens criados com o esforço intelectual daqueles que 

contribuem para o desenvolvimento das artes, da ciência e da 

cultura em gênero, justamente para que tais contribuições não 

recaiam em descaso, abandono, anonimato, ou para que não 

se tornem insignifi cantes ou mesmo sumam da memória popular 

(BITTAR, 2015, p. 14).
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Porém, a primazia do aspecto exclusivista e patrimonialístico 

dos direitos de autor e uma ausência de esforços hermenêuticos 

que lhe examinem criticamente, considerando transformações 

históricas e contextos socio-culturais diversos, terminam por 

reduzir toda uma complexidade que envolve as normas jurídicas 

de propriedade intelectual por estarem interligadas com acesso 

à informação, acesso à cultura, acesso ao patrimônio artístico-

cultural e outros direitos também considerados essenciais, além 

da propriedade. Daí ser necessária uma interpretação destes 

direitos que leve todas as suas dimensões em conta, não somente 

a dos exclusivos gerados. Esta necessidade será ainda mais 

ressaltada no contexto da cibercultura, que impacta o sistema 

jurídico como um todo, mas a análise proposta aqui aborda 

quase que unicamente os direitos de autor.

2 IMPACTOS DA CIBERCULTURA: CAOS NO DIREITO EM 

TEMPOS DE AMBIENTE VIRTUAL

Considerando seu pertencimento a um contexto histórico 

e cultural, é necessário então analisar como o pensamento 

dogmático-jurídico se adéqua à realidade do século XXI, com 

mega avanços nas tecnologias da informação e inúmeras 

transformações na forma de pensar o humano e na forma do ser 

humano se comportar em ambiente digital.

Em outros termos. No século XXI os direitos da 

personalidade, bem como os direitos ditos fundamentais ou 

humanos, precisam ser interpretados em consonância com as 

pluralidades de personalidades e com as diferenças culturais 

de cada contexto que recebe incidência de tais normas. Isto 
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ainda sem considerar as transformações sociais trazidas 

pelo desenvolvimento das tecnologias da informação, mais 

especifi camente da internet, das subculturas surgidas com este 

amadurecimento (compartilhamentos, acessos, comunicabilidade, 

participação etc.). Alguns autores nomeiam o atual estágio da 

civilização ocidental como sendo a “era da informação”, a da 

“sociedade informacional” ou qualquer expressão semelhante, 

que represente o redimensionamento do valor da informação e 

do conhecimento, em qualquer mercado ou ciclo de produção.

Este acesso à informação é uma característica da chamada 

cibercultura, expressão que representa uma série de impactos 

socio-culturais das tecnologias digitais na sociedade. Pierre Lévy 

usa a expressão “dilúvio de informação” na contemporaneidade, 

defendendo inclusive que trata-se de um caminho sem volta, 

característica da qual os tradicionais institutos sociais devem fi car 

acostumados e assim saber conviver. (LÉVY, 2010, p. 163). Esta 

transformação cultural, pode-se dizer, é uma consequência de 

revoluções no setor de tecnologias da informação. Nesta tecnologia 

inclui-se todo o conjunto de tecnologias em microeletrônica, 

computadores, telecomunicações e ainda aspectos tecnológicos 

da engenharia genética (CASTELLS, 2002, p. 67). O conhecimento 

nesta circunstância social se torna uma espécie de moeda, ou, 

pelo menos, uma espécie de fator real de infl uência nos negócios, 

no mercado e em qualquer setor produtivo. Tanto é assim que 

empresas, artistas, desenvolvedores, pensadores etc. estão 

permanentemente buscando proteção para seus conhecimentos 

ou para os resultados destes. A informação vira objeto de uma 

tecnologia, que por sua vez se torna a causa de uma verdadeira 

revolução, da mesma forma como fora a energia elétrica para a 

revolução industrial (CASTELLS, 2002, p. 68). 



16

Alexandre Henrique Tavares Saldanha

Informação que gera informação, conhecimento que 

gera conhecimento, parecem ser chaves de uma nova maneira 

de comportamentos socio-econômicos, em outros termos, 

“O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a 

centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação 

desses conhecimentos e dessa informação para a geração de 

conhecimentos e informação, em um ciclo de realimentação 

cumulativo entre inovação e seu uso”. (CASTELLS, 2002, p. 69).

Diante da revolução tecnológica que caracteriza a 

sociedade da informação e o surgimento de uma cibercultura 

é cabível questionar até que ponto as características culturais 

desta revolução alteram, ou podem alterar a compreensão das 

normas jurídicas. De certa forma, há na sociedade da informação 

uma espécie de “crença” na sistematização, previsibilidade 

e redução de problemas semelhante à que caracteriza o 

desenvolvimento inicial do sistema positivista de organização do 

ordenamento jurídico. Mas, tal crença ao mesmo tempo convive 

com um panorama entrópico e caótico provocado pelo fl uxo 

de informações, pela criação abundante, pelas comunicações 

pessoais e outras manifestações em ambiente digital, ou físico 

mas provocadas por tecnologias. 

Tanto o direito quanto a ciência cibernética trabalham 

com a ideia de ser possível uma sufi ciente previsão de problemas 

comuns, bem como as respostas adequadas a serem dadas. 

Tanto é que:

O primeiro dever do legislador ou juiz é o de fazer 
formulações claras, isentas de ambiguidade que 
não apenas os especialistas, mas também o homem 
comum da época, interpretarão de uma – e de uma só 
– maneira. A técnica de interpretação de julgamentos 
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passados deve ser de tal espécie que o advogado saiba 
não apenas o que um tribunal disse, como até mesmo, 
com grande probabilidade, o que o tribunal irá dizer. 
Destarte, os problemas da lei podem ser considerados 
problemas de comunicação e cibernética – vale dizer, 
problemas de controle sistemático e reiterável de certas 
situações críticas. (WIENER, 1954, p. 109)

Esta utopia de controle e sedimentação pode ser apontada 

como característica da cibernética, ao menos num momento 

inicial de desenvolvimento de seus instrumentos, originalmente 

concebidos para uso militar. A virtualização de certos 

comportamentos sociais e a incorporação do computador como 

ator social trouxe o receio de uma espécie de “robotização” do 

pensamento e de comportamentos. O paradigma da informação 

e da cibercultura ainda possui elementos conservadores e 

utópicos quanto a comportamentos humanos, com pretensões de 

criar uma sociedade de comportamentos homogêneos, domínio 

das maquinas e vigilância ao estilo “Big Brother”. 

Porém, qualquer pretensão de homogeneização de 

comportamentos e tentativa de controle poderá ser confrontada com 

a hipercomplexidade, com a variação e mutabilidades intrínsecas 

do comportamento humano. É inerente ao desenvolvimento 

da ciência a ideia de que qualquer estabilidade será frustrada 

e que não há “bem x mal” nisto, apenas o reconhecimento da 

confusão como elemento do pensamento humano. (WIENER, 

1954, p. 187). Tanto o pensamento jurídico quanto a cibernética 

deve trabalhar com uma dose de instabilidade, uma tolerância 

a incertezas e diversifi cações, sob o risco de se engessar numa 

circunstância histórica pretérita.

E é exatamente esta confusão (a hipercomplexidade que 

caracteriza os idos do século XXI e a revolução digital) que vem 



18

Alexandre Henrique Tavares Saldanha

“assustando” o sistema jurídico, pelo fato de não acompanhar 

o ritmo das revoluções tecnológicas e dos comportamentos 

associados a estas alterações. Este susto que o sistema jurídico 

levou, pode ser consequência de sua inserção no caos socio-

cultural típico da contemporaneidade.“Caos” aqui se trata de 

um termo já com uso científi co, representando uma espécie de 

movimento que reinterpreta tópicos da estrutura dos sistemas 

científi cos, enfatizando o conhecimento científi co como dinâmico 

e não como estático. (ARONNE, 2006, p. 22). 

O elemento caótico é incorporado às ciências para fazer 

pensar sobre a estabilidade e a tolerância a graus de incerteza. 

Na ciência jurídica, o caos pretende demonstrar o quanto há de 

imprevisibilidades e probabilidades no funcionamento do sistema 

jurídico. Pretende defender o quanto determinadas posturas 

do pensamento jurídico têm de inadequadas, ainda mais na 

complexidade inerente ao século XXI. Numa posição tradicional 

de interpretação e aplicação da norma jurídica, esta sofre uma 

espécie de isolamento e neutralidade não compatíveis com o grau 

de interferência que o direito recebe de situações econômicas e 

circunstâncias culturais, e a teoria do Caos vem com o objetivo de 

defender o argumento de que desvios sempre ocorrem. (ARONNE, 

2006, p. 30). Tanto o direito quanto as ciências da tecnologia 

da informação, enquanto sistemas científi cos, são produções 

humanas e enquanto tal, fadadas a uma espécie de “caos”, no 

sentido de sua dinamicidade a alterações históricas. Na história 

das ciências nem sempre há apenas fatos e conclusões dos fatos, 

mas há interpretações, reinterpretações, problemas, divergências, 

erros, o que torna possível afi rmar que o exame científi co dos 

fatos não é “puro”, mas sim ideacional (FEYERABEND, 2007, p. 

33). 
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A imprevisibilidade e a ausência de controle total parece 

ser então uma nota típica das produções humanas, em qualquer 

que seja a manifestação científi ca. Não havendo quebras e 

superações, resta a ideia de permanência e inércia, o que não 

implica necessariamente em manter algo bom. Dentro de um 

contexto caótico, no sentido de mutável, é possível criar um 

raciocínio pelo qual haverá sempre algumas violações a normas 

pré-estabelecidas. É possível entender tais violações ou quebras 

como inevitáveis. Não é a violação de uma norma específi ca, 

possivelmente geradora de crime ou ilícito civil, nem a violação 

de um contrato, mas sim a violação de uma posição estável, ou 

a superação de um paradigma a ser quebrado.

[...] não há uma única regra, ainda que plausível e 
solidamente fundada na epistemologia, que não seja 
violada em algum momento. Fica evidente que tais 
violações não são acidentais, não são o resultado 
de conhecimento insufi ciente ou de desatenção que 
poderia ter sido evitada. Pelo contrário, vemos que são 
necessárias para o progresso. (FEYERABEND, 2007, p. 
37).

O confl ito entre controle e quebra está intrinsecamente 

ligado ao funcionamento do sistema jurídico. Se por um lado o 

sistema jurídico precisa ser apresentado como ordem coercitiva 

necessária para o convívio humano, por outro lado, e em 

nome de seu conteúdo humano, é possível crer na obrigação 

do rompimento da ordem, quando necessária para a própria 

condição humana. (BRUSIIN, 2001, p. 124). Uma vez analisada 

a norma jurídica, é possível crer em sua função controladora e 

estável, sem a qual não haveria sentido no sistema. No entanto, 

deve-se crer também na sua possível “queda” quando não mais 

útil ou adequada aos comportamentos sociais da ordem na qual 
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está inserida. Esta instabilidade derivada de quebras e concertos, 

quedas e ressurgimentos, este caos típico do contemporâneo, por 

mais paradoxal que possa parecer resgata com propriedade uma 

característica demasiadamente humana. Não o homem sufi ciente 

e completo, mas o alquebrado e fracionado. O humano fi xo e 

estável foi descentrado e fragmentado pela denominada pós-

modernidade, dando ênfase às suas contradições, incompletudes 

e pluralidades. (HALL, 2011, p. 47). 

E tais insufi ciências se tornam ainda mais características 

nesta fase da  sociedade da informação, pois a cibercultura 

também convive com o “caos” de instabilidades e imprevisões.

Nenhum dos principais atores institucionais – Estados 
ou empresas – planejou deliberadamente, nenhum 
grande órgão de mídia previu, tampouco anunciou, 
o desenvolvimento da informática pessoal, o das 
interfaces gráfi cas interativas para todos, o dos BBS ou 
dos programas que sustentam as comunidades virtuais, 
dos hipertextos ou da World Wide Web, ou ainda dos 
programas de criptografi a pessoal inviolável. Essas 
tecnologias, todas impregnadas de seus primeiros 
usos e dos projetos de seus criadores, nascidas no 
espírito de visionários, transmitidas pela efervescência 
de movimentos sociais e práticas de base, vieram 
de lugares inesperados para qualquer “tomador de 
decisões”. (LÉVY, 1999, p. 27).

Quebras, repressões, violações de paradigmas estão 

sempre associadas a uma característica da natureza humana de 

ser subversivo a tendências controladoras e homogeneizantes. 

Na verdade, esta preservação do elemento humano vem 

da consciência de sua historicidade, de sua efemeridade. 

(SALDANHA, 2010, p. 10). O problema está fazer e refazer do 

comportamento humano.
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O humano, queira-se ou não, se confi gura em função de 
perspectivas: cada visão do mundo abrange obviamente 
um modo de ver o homem e o humano. O humano 
é sacado de dentro de determinados componentes a 
partir de indagações eruditas retóricas, no cotidiano 
ou nos acontecimentos. Isto evidentemente envolve 
valorações, envolve ideias e crenças (valha a distinção 
posta por Ortega). O homem (como escrevi em outra 
parte) está todo o tempo fazendo-se e refazendo-se: o 
homem como queda e projeto. (SALDANHA, 2010, p. 
199).

A ideia de quedas e retornos, de transformações e 

alterações de paradigmas cria o cenário hipotético, porém possível, 

de uma nova renascença. Um renascimento caracterizado pelo 

retorno da ênfase no humano, mas sob o paradoxo do ultra 

avançado desenvolvimento tecnológico. É difícil diagnosticar 

se a cibercultura em si é responsável por alterações na forma 

de pensar o direito e na dinâmica do direito na prática, mas 

é possível associa-la a diversas novidades, seja institucionais, a 

exemplo da virtualização do processo judicial (o Brasil hoje adota 

100% do processo judicial eletrônico), seja doutrinária-discursiva, 

a exemplo de diversos tópicos jurídicos que surgem no contexto da 

cibercultura, a exemplo da responsabilidade civil dos provedores 

de rede, dos danos causados pela interrupção de serviços como 

whatsapp e facebook e diversos outros.

O contexto histórico em si no qual surge a sociedade 

da informação já é bastante complexo no que diz respeito 

a transformações no pensamento jurídico. Os direitos da 

personalidade e os Direitos Humanos enfrentam transformações 

que envolvem gênero, sexualidade, multiculturalismo e outras. 

Os direitos de natureza penal enfrentam questões como as 

teses sobre domínio do fato, sobre insignifi cância de tipos 
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penais e outros. Isto sem contar alterações na interpretação 

de normas constitucionais, as transformações na dinâmica do 

trabalho pós-internet que impactam a incidência do direito do 

trabalho e inúmeras mudanças no comportamento humano na 

contemporaneidade. 

Então, ressaltando mais uma vez, é difícil identifi car 

se a cibercultura em si é responsável por transformações no 

pensamento jurídico. É possível arguir que as transformações 

tecnológicas contribuem para o surgimento de novos direitos e 

para o de novos paradigmas hermenêuticos que infl uenciam na 

interpretação das normas jurídicas. A ideia de caos, quebras e 

violações numa circunstância em que o direito se assusta com a 

velocidade do desenvolvimento das tecnologias da informação, 

com a dinamicidade dos comportamentos sociais e com suas 

próprias contradições internas históricas, possui intrínseca 

relação com o que acontece hodiernamente com as normas 

jurídicas que dispõem sobre o acesso à cultura e à informação, 

sobre a proteção e a abertura dos direitos dos autores pelas suas 

criações. Justamente o que passa a ser visto no próximo tópico.

3 DIREITOS AUTORAIS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: 

ABRAÇANDO O CAOS, MANTENDO TRADIÇÕES E 

ADOTANDO NOVOS MODELOS

Ainda que superfi cialmente, e talvez irresponsavelmente, 

o que se propõe neste trecho é analisar como os impactos 

provocados pelas tecnologias da informação têm condições de 

alterar o pensamento jurídico sobre a tutela legal dos direitos 

autorais. O fato de ser direito privado não signifi ca dizer que 
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diz respeito exclusivamente a interesses patrimoniais. Isto porque 

todo o direito privado passou por uma ruptura material, uma 

revolução de compromissos em relação ao papel tradicional 

deste microssistema do direito. (ARONNE, 2006, p. 39). 

Este redimensionamento axiológico do direito privado, por 

óbvio, inclui também o “extremamente” patrimonial direito da 

propriedade, fazendo com que esta seja vista como algo com 

um papel a ser exercido, uma função fundamental. E, numa 

encruzilhada de argumentos, argui-se que a propriedade só 

passa a ser revestida de caráter fundamental quando atinge sua 

função social, pois somente desta forma estará conforme seus 

contornos constitucionais. Disto, quase que automaticamente, e 

em decorrência dos tópicos examinados, vêm questões como: e a 

propriedade intelectual? Que funções podem possuir? Como se 

legitimam constitucionalmente?

Tais questões são hábeis a abrir uma quase infi ndável 

discussão, levando a labirintos argumentativos e a conclusões 

caóticas. Sendo assim, fazendo uma espécie de corte 

epistemológico reducionista, para fi ns deste trabalho, não será 

analisada todas as questões inerentes à propriedade intelectual, 

mas apenas dos direitos advindos da criação, dos direitos 

autorais. 

Criando desde já sua ligação com direitos fundamentais, 

expressos, por exemplo, no artigo XXVII da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, escrito assim: “Toda pessoa tem o direito 

de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir 

as artes e de participar do processo científi co e de seus benefícios”. 

O ponto que se lança ao debate aqui é: se todos têm direito 

a fruir das artes e se as modernas tecnologias da informação 

ampliam consideravelmente as possibilidades de comunicação 
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e acesso à informação, o pensamento jurídico sobre os direitos 

autorais está compatível com os comportamentos da era digital?

A própria previsão legal dos direitos de autor demonstra 

que suas funções vão além da satisfação dos interesses do 

criador propriamente dito e do titular dos direitos econômicos 

sobre as obras protegidas, ainda que haja uma ênfase implícita 

em tais questões patrimoniais. O que se argumenta é o fato 

do próprio direito autoral criar “brechas” na lógica fechada 

que permeia o controle patrimonial das criações intelectuais, 

permitindo alguns usos (no sentido de reprodução), da obra 

sem prévia e expressa autorização como é a regra geral. Estas 

brechas funcionam como diretrizes que orientam os direitos 

autorais patrimoniais funcionando como limites aos exclusivos 

por ele gerados. Limitações estas que representam a incidência 

de interesses públicos na gestão dos direitos autorais (SOUZA, 

2006, p. 168). Isto signifi ca que os direitos autorais possuem 

limites que destacam sua função social, sua relação com acessos 

à informação, à cultura, às artes e ciência. E tais funções na 

cibercultura tendem a se fortalecerem diante da relevância 

alcançada pela informação e pela necessidade de participação 

na vida cultural, ainda que em ambiente digital. Daí a ideia de 

que os direitos autorais precisam “abraçar o caos”, no sentido de 

deixar serem levados por caminhos hermenêuticos diferentes do 

tradicional fechamento identifi cado em suas regras. Abraçando o 

caos, os direitos autorais talvez se adaptem melhor a exigências 

sociais ciberculturais. 

Mas, será que a incompatibilidade do sistema tradicional de 

direitos autorais com a cibercultura pode ser atribuída à internet? 

Do ponto de vista histórico, ela tem culpa. A apropriação da arte 

e do artista parece surgir no século XIII, ganhando contornos 



25

TECNOLOGIAS E TRANSFORMAÇÕES NO DIREITO

substanciais nos séculos XVI e XVII, quando a sociedade e o Estado 

liberais encontram seus fundamentos na ideia de propriedade 

(FRAGOSO, 2012, p. 129), e quando uma espécie de embrião 

dos direitos autorais surge para proteger interesses econômicos 

de atores e, principalmente, editores de livros. (FRAGOSO, 2012, 

p. 133). Por outra ótica então, os direitos autorais surgem quando 

um determinado modelo de negócios era o padrão, quando a 

produção e a economia se desenvolviam por métodos específi cos 

de trocas e negociações. Parece claro que neste modelo de 

negócios havia a necessidade de separar direitos autorais, uns 

para o criador em si e outros para seu “intermediário”, aqueles 

que editavam as criações. (FRAGOSO, 2012, p. 133).

Acontece que tais modelos de negócio e tal pensamento 

jurídico não são imutáveis quanto à seu diálogo com transações 

econômicas, uma vez que a revolução tecnológica e a internet 

alteraram a forma de fazer negócios e de se desenvolver 

economicamente. Há quem use a expressão “patrimônio digital” 

para representar pessoas e empresas cuja atuação econômica 

é feita em ambiente virtual, criando uma espécie de economia 

digital, com poder de não somente transformar comportamentos 

individuais associados a laser e trabalho, mas também alterar 

o cenário de forças no mercado global. (MARTIN, 1998, p. 1). 

Ainda em 1998 este autor parafraseado afi rmava: 

As empresas tradicionais, com processos e políticas 
destinados a proteger os acionistas e proprietários, 
não se adaptam à estratégia lançar-e-aprender. 
Infelizmente, a abordagem mais tradicional, de 
aprender e depois lançar, é incompatível com a rapidez 
do ciclo de produto no patrimônio digital (MARTIN, 
1998, p. 13).
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Sigam-se os pontos. Os direitos autorais surgem porque 

determinados modelos de negócio envolvendo a produção da 

arte o fi zeram necessários. A revolução tecnológica e a internet 

causam impactos na forma de fazer negócios e na produção 

econômica. O sistema jurídico é caótico, no sentido de variável 

conforme interferências sócio-culturais. Assim, o pensamento 

jurídico sobre direitos autorais deve acompanhar as revoluções, 

a economia digital e comportamentos da cibercultura. 

Mas, além de abraçar o caos, é necessário que os direitos 

autorais mantenham alguma tradição, ao menos no sentido de 

permanecerem existindo, ainda que se transformando. É possível 

então falar em algo como novo direito autoral, ainda que seja 

algo ainda longe.

A era digital confronta-nos com grandes questões no 
que respeita ao acesso à cultura. Altera radicalmente as 
comunicações. Traz potencialidades inimaginadas para 
a criação, expansão e acesso à cultura. Possibilita novos 
usos criativos na internet. [...] Os meios radicalmente 
novos exigiam um novo Direito, o que só lentamente se 
vai fazendo. (ASCENÇÃO, 2011, p. 31).

Difi cilmente, a curto prazo, a internet e o ambiente virtual 

deixarão de infl uir na economia, uma vez que desta relação 

surgiu um novo paradigma. Este paradigma tecnológico altera 

objetivos e dinâmicas da economia industrial ao criar um padrão 

econômico global e ao promover novas formas de concorrência 

entre os agentes da economia existentes e os que surgiram. 

(CASTELLS, 2002, p. 141). Parte da lógica da economia atual 

provoca sustos no pensamento jurídico sobre direitos autorais, 

uma vez que estes ainda seguem um padrão não compatível com 

a economia da abundância trazida pela internet e seus novos 
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modelos de negócio. Este “caos” não é exatamente uma novidade, 

pois é inerente ao tratamento da propriedade intelectual:

[...] em nossa tradição, a propriedade intelectual é 
um instrumento. Ela estabelece as bases para uma 
sociedade muito criativa, mas permanece subordinada 
ao valor da criatividade. O debate atual inverteu as 
coisas. Andamos tão preocupados em proteger o 
instrumento que estamos perdendo de vista o valor. A 
fonte dessa confusão é uma distinção que a lei não se 
importa mais em traçar – a distinção entre republicar 
a obra de alguém e, por outro lado, criar a partir ou 
transformar essa obra em outra. (LESSIG, 2005, p. 36).

A partir do momento em que a fruição de produtos culturais 

passa a ser incluída no rol de direitos essenciais ao ser humano, 

uma maior abertura de acesso a tais bens parece ser uma 

consequência. Compartilhamento, generosidade e cooperação 

parecem ser tendências de comportamento associadas ao 

ambiente virtual, o que provoca um incômodo na economia, que 

por sua vez ecoa nos direitos de autor, acostumados a seguir 

interesses econômicos. Daí, além de abraçar o caos e de manter a 

tradição de continuar existindo, os direitos autorais devem seguir 

a tendência de surgirem novos modelos de negócio que são 

vantajosos economicamente falando, mas que trabalham com 

lógicas típicas da cibercultura, como a abertura ao conhecimento 

e a satisfação de direitos essencialmente humanos. 

A exemplo do que já ocorre com novas licenças, com 

softwares abertos para novas criações, os direitos autorais podem 

se adaptar a novas demandas sociais, se adaptar a transformações 

humanas que caracterizam um novo contexto cultural. A internet 

provoca maior comunicação e possibilidades de interação, o 

que possui potencial de alterar a lógica de mercado de preços, 



28

Alexandre Henrique Tavares Saldanha

pois pessoas podem estar interessadas apenas em compartilhar 

livremente seus produtos culturais (SHIRKY, 2011, p. 101) ainda 

que o pensamento sobre direitos autorais não os permita. 

Com a internet a fi gura do intermediário pode sumir. 

Artistas podem ser lançados e lançar seus produtos via ambiente 

virtual. Produtos que podem ser baixados por aplicativos 

presentes em dispositivos móveis pessoais, e que podem ser 

compartilhados entre amigos ou quaisquer pessoas conhecidas. 

O suporte físico pode já não fazer mais qualquer diferença. Tudo 

isto faz com que o pensamento jurídico tradicional sobre direitos 

autorais torne-se inadequado, se não for redimensionado, 

reinterpretado. É necessário abraçar o “caos” no sentido de 

adotar a imprevisibilidade e mutabilidade como fatores inerentes 

ao jurídico, adotando a postura de que quebras e reforços sempre 

ocorrem, porque é do ser humano tal instabilidade. Ainda mais 

em tempos de algo tão fl uido quanto o fl uxo de informações a 

que se tem acesso com um simples e pequeno telefone, se é que 

este aparelho ainda existe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De início foi trabalhada a ideia de que o pensamento 

jurídico moderno, infl uenciado pelo paradigma racionalista 

de conhecimento, está associado às pretensões positivistas 

de previsibilidade, estabilidade, completude e controle de 

comportamentos. Estes valores e objetivos do sistema jurídico 

positivo se fi zeram necessários numa determinada circunstância 

histórica e num contexto social de necessidade de segurança 
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contra o poder público e as instituições. Daí não ser possível 

criar dimensões de aplicação da lei diferentes da pretendida 

pela norma jurídica, seja escrita em código, seja derivada de 

precedentes judiciais. Concluindo-se que este pensamento jurídico 

seguiu um paradigma que infl uenciava todo o conhecimento 

científi co, em consequência de fatores alheios à própria ciência 

do direito. Em outro momento, analisou-se o fato de que em 

todo o percurso histórico do pensamento sobre a norma jurídica 

sempre houve “arqui-rivais” das pretensões de homogeneização 

de comportamento e das concepções jurídicas de caráter absoluto. 

Desde os sofi stas na Grécia às novas tendências da hermenêutica 

jurídica contemporânea, a pretensão de completude do sistema 

normativo jurídico encontra obstáculos. Daí seu caráter confl ituso 

e incompleto, mutável e instável, dependente de variações de 

comportamentos sociais e sempre carente de interpretações e 

reavaliações.

Estas necessidades de inovações de postura na 

interpretação da norma jurídica fi cam ainda mais características 

quando analisadas sob a ótica da cibercultura e no contexto da 

sociedade da informação. O desenvolvimento das tecnologias 

da informação, os avanços e alterações nas comunicações e no 

acesso à informação advindos da internet, e a própria inclusão 

desta como agente social faz com que o direito não acompanhe 

o ritmo de alterações dos comportamentos sociais, ainda mais 

se assim o faz com pretensões de esgotamento de previsões, 

de controle prévio de fazeres e não-fazeres. Fazeres estes que, 

por ser intrínseco da existência humana são mutáveis, não 

absolutos e caóticos. Expressão última usada com viés científi co, 

representando uma série de conhecimentos que relativizam 
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verdades, no intuito de que os conhecimentos acompanhem a 

entropia própria dos atos dos homens.

Toda esta confusão inerente ao pensamento jurídico, 

entre tentar estabilizar e possuir uma inerente instabilidade, 

toda a infl uência da economia digital, levando em consideração 

a produção feita em tempos de internet, foram associadas aos 

direitos autorais, por representarem segmento do sistema jurídico 

dos mais impactados pelos novos padrões de comportamento e 

novos modelos de negócio derivados da incorporação da rede 

mundial de computadores como algo típico e comum do cotidiano 

de qualquer pessoa, seja qual for sua atividade profi ssional. 

Adotou-se o argumento pelo qual o sistema jurídico só 

entenderá plenamente novidades como economia criativa, cultura 

da participação e do compartilhamento, produções interativas 

e colaborativas etc., se na verdade não tentar controla-las. Se 

se deixar levar pelo “caos científi co” e aceitar a mutabilidade. 

Abraçando o caos, os direitos autorais talvez possam se reinventar 

e assim se adaptar a novas circunstâncias e novas exigências do 

comportamento humano no século XXI.

Além disto, ainda que paradoxalmente, os direitos 

autorais precisam manter tradições no sentido de permanecerem 

existindo, e com relevância. Isto porque novos direitos autorais não 

signifi cam sua não existência. Não é uma “não-regulamentação”, 

uma anarquia ou algo parecido. É um “let it be” estratégico, 

para entender até onde o direito exercerá alguma infl uencia, 

principalmente no que diz respeito às atividades de criação e 

fruição colaborativa do patrimônio cultural. 

Daí a necessidade de abraçar o caos, manter tradições 

e se adaptar a novos modelos, pois estes surgem por práticas 
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sociais que representam novos caminhos, e daí novas exigências 

humanas. Os direitos autorais precisam se reconfi gurar, sob pena 

de se tornarem anacrônicos diante do que ainda vêm.
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 DIAGNÓSTICO EMPÍRICO SOBRE A 

INCLUSÃO DIGITAL DOS VULNERÁVEIS 

CIBERNÉTICOS NO SISTEMA DE PROCESSO 

ELETRÔNICO (PJE) 

Alexandre Freire Pimentel

Pablo Diego Veras Medeiros

INTRODUÇÃO

 Através do método bibliográfi co associado a uma 

pesquisa empírica, o presente artigo problematiza a questão do 

acesso ao sistema de processo eletrônico (PJe) pelos vulneráveis 

cibernéticos, isto é, as pessoas que, de maneira involuntária, não 

sabem usar ou não podem utilizar as ferramentas de acesso à 

internet sem auxílio de terceiros.

Partiremos da premissa de que o direito à inclusão 

processual-digital dos vulneráveis cibernéticos constitui-se em 

verdadeira garantia constitucional, porquanto a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência 

(Convenção de Nova Iorque) foi ratifi cada pelo Brasil e 

internalizada com o quórum específi co previsto pelo art. 5º, § 3º, 

da Constituição Federal. 

Assim, adotamos como “hipótese metodológica” 

que a inclusão processual digital é dever do Estado, o qual é 

estabelecido, também, pela legislação infraconstitucional, como 

se observa a partir dos arts.  198 e 199 do CPC-2015, os quais 

estabelecem que os tribunais devem oferecer gratuitamente aos 
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interessados equipamentos necessários à prática e à consulta de 

atos processuais eletrônicos e, sobretudo, porque prescrevem 

que o judiciário deve assegurar “... às pessoas com defi ciência 

acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, 

ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação 

eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica”.

Pois bem, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) impôs 

a adoção do PJe como modelo de sistema de gerenciamento 

processual virtual, pelo qual podem ser procedidos: peticionamento 

eletrônico, citações, intimações, produção de prova e prolação 

de decisões judiciais eletrônicas1. Contudo, dessa interação 

obrigatória surgem situações vulnerabilizantes e excludentes, 

posto que alguns grupos de pessoas possuem difi culdades de 

adaptação e utilização dos meios processuais digitais.

 Os vulneráveis cibernéticos assim o são por motivos 

diversos, contrários à sua vontade. Alguns por incapacidade 

técnica, econômica, por uma situação eventual ou permanente 

em razão de alguma defi ciência ou uma limitação motora/

sensorial2.  

A pesquisa empírica realizada neste trabalho iniciou-se 

pelo universo das Varas Cíveis da Comarca do Recife, nas quais 

o sistema PJe foi adotado como modelo de processo eletrônico 

pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). E as perguntas 

que embasaram a delimitação dos problemas abordados na 

pesquisa, foram as seguintes:

1 BRASIL. Processo Judicial eletrônico. Disponível em: <http://www.pje.jus.br/wiki/
index.php/P%C3%A1gina_principal> Acesso em 13 mar. 2017.
2 LIRA, Luzia Andressa Feliciano de. SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. O Processo Judicial 
eletrônico (PJe) como instrumento que viabiliza o acesso à Justiça. Disponível 
em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=91836ea292e68886>. Acesso 
em: 25 jan. 2017.
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1. como os advogados e advogadas com defi ciência 

visual conseguem utilizar o PJe;

2. como os advogados e interessados (com e sem 

defi ciência) têm acesso aos autos eletrônicos por meio 

remoto, através da internet, e, também, como o fazem, 

in loco, nas unidades jurisdicionais pesquisadas; 

3. se o princípio da publicidade, garantido no art. 5º, LX, e 

93, IX, da Constituição Federal vem sendo assegurado, 

inobservado ou mitigado no sistema do PJe?

 A pesquisa empírica, no entanto, não restou limitada 

às Varas Cíveis do Recife, outrossim perpetrou-se por meio 

de consulta ao sistema, bem como através de entrevistas com 

servidores da Diretoria Cível do primeiro grau do TJPE e incluiu 

usuários do PJe com defi ciência visual não integrantes dos 

quadros do tribunal em questão, dentre os quais destacamos 

a entrevista que realizamos com a advogada carioca Deborah 

Prates, que, sendo defi ciente visual, teve o direito de peticionar 

por meio físico, em processos eletrônicos, negado pelo CNJ, mas 

garantido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Foram excluídos da pesquisa de campo usuários com 

outros tipos de defi ciência distinta da visual, como pessoas 

surdas, com defi ciência motora e com defi ciência mental. Sobre 

essas últimas, insta consignar que foram consideradas capazes, 

pelo Estatuto da Pessoa com Defi ciência (Lei nº 13.146/2015), 

mas, em razão da necessidade de restrição temática de nossa 

investigação, limitamo-nos às pessoas com defi ciência visual. 
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Empreendemos um enfoque específi co acerca da 

legislação atinente ao tema, buscando responder à pergunta: ‘se 

a inclusão digital é ou não é um direito’ e tencionar confi rmar 

a nossa premissa já descrita alhures. De modo específi co 

analisamos as normas pertinentes da Constituição Federal, da Lei 

do Marco Civil da Internet, do Estatuto da Pessoa com Defi ciência, 

da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência da 

Organização das Nações Unidas – ONU e do CPC-2015.

Ao fi nal, identifi camos alguns grupos de vulneráveis 

cibernéticos e apontamos algumas possíveis soluções com o 

objetivo de tentar apagar ou mitigar as situações vulnerabilizantes.  

 

1 O VULNERÁVEL CIBERNÉTICO, A INCLUSÃO DIGITAL E 

O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

A ideia de vulnerabilidade processual foi bem enfrentada 

e delimitada por Fernanda Tartuce, para quem:

Vulnerabilidade processual é a suscetibilidade do 
litigante que o impede de praticar atos processuais 
em razão de uma limitação pessoal involuntária; a 
impossibilidade de atuar pode decorrer de fatores 
de saúde e/ou de ordem econômica, informacional, 
técnica ou organizacional de caráter permanente ou 
provisório3.

Com efeito, entende-se como vulnerável cibernético 

aquele que, de maneira involuntária, ou por impossibilidade 

instrumental - não possui meios de acesso à rede informática 

3 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil. São Paulo: 
Método, 2012, p. 184.
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– ou, por não dominar os meios de uso, fi ca à margem do 

processo judicial, sendo prejudicado em seu direito constitucional 

de acesso aos meios hábeis à solução estatal dos litígios4. Nesse 

trabalho será destacada a situação da pessoa com defi ciência 

enquanto vulnerável cibernético e problematizada a questão do 

seu acesso à justiça eletrônica, partindo-se da premissa de que a 

inclusão digital, e, em especial, a inclusão processual-digital deve 

ser considerada como uma garantia constitucional-fundamental, 

como adiantamos na introdução.

A inclusão digital consiste numa modalidade de inclusão 

social5. Deve ser entendida como o acesso às tecnologias da 

informação e comunicação, sem barreiras. Sua efetivação em 

concreto requer a universalização do conhecimento, noutra 

ponta, a sua inobservância agrava ainda mais a linha divisória 

entre as diferentes classes sociais6. Sobre a questão, o Instituto 

Brasileiro de Geografi a e Pesquisa - IBGE, em recente pesquisa, 

verifi cou que mais da metade da população brasileira tem acesso 

à internet7. Porém, a análise dos dados coletados pelo IBGE, 

mostrou que: 

4 LIRA, Luzia Andressa Feliciano da. SILVA JÚNIOR, Walter Nunes da. O Processo Judicial 
eletrônico (PJe) como instrumento que viabiliza o acesso à Justiça. Disponível 
em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=91836ea292e68886>. Acesso 
em: 25 jan. 2017.”
5 CAPOBIANCO, Ligia. CURY, Lucilene. Inclusão digital no Brasil. Disponível em: 
<http://www.acorn-redecom.org/papers/acornredecom2010cury.pdf>. Acesso em 25 
fev. 2017. p.2.
6 Nesse sentido, Sérgio Silveira acrescenta que “... a exclusão digital amplia a miséria 
e difi culta o desenvolvimento humano local e nacional”. SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. 
Inclusão digital, software livre e globalização contra-hegemônica. Software Livre e 
Inclusão Digital-Organizadores: Sérgio Amadeu da Silveira e João Cassino, v. 7, p. 
11, 2003.
7 Pesquisa mostra que 58% da população brasileira usam a internet. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-09/pesquisa-
mostra-que-58-da-populacao-brasileira-usam-internet> Acesso em: 19 fev. 2017.



40

Alexandre Freire Pimentel • Pablo Diego Veras Medeiros

Na faixa de renda domiciliar com rendimento de um 
quarto de salário mínimo per capita, o percentual de 
pessoas que usaram Internet subiu de 23,9% para 
28,8% entre 2013 e 2014. Na faixa de mais de um 
quarto do salário mínimo a meio salário mínimo, subiu 
de 33,8% para 40,3%.8

Indiscutível, portanto, o avanço do acesso às chamadas 

TIC’s (tecnologia de informação e comunicação) pelas camadas 

menos abastadas do Brasil. Pois bem, a inclusão digital e da 

difusão das TIC’s são fenômenos interligados e indispensáveis 

para a alteração do modelo dos processos judiciais autuados em 

meio físico para o eletrônico, sobretudo para uma plataforma 

eletrônico-digital. 

Tal mudança pressupõe a garantia de acesso (pleno e 

sem barreiras) a todos os operadores do direito e, igualmente, 

aos jurisdicionados, incluindo as pessoas com defi ciência. Afi nal, 

cambiar a forma como o Estado processa os litígios entre os 

cidadãos sem que os jurisdicionados tenham acesso à internet, 

seria uma violação de uma garantia constitucional-fundamental. 

É preciso considerar que a Convenção de Nova Iorque, que 

regulamentou os direitos da pessoa com defi ciência, foi ratifi cada 

pelo parlamento brasileiro com o quórum qualifi cado previsto 

no § 3º, do art. 5º, da Constituição Federal, detendo, portanto, 

status de Emenda Constitucional.

Nessa senda, o CPC de 2015 foi o primeiro diploma legal 

brasileiro a se preocupar com o acesso da pessoa com defi ciência 

ao sistema de processo eletrônico, ao dispor em seu art. 199, 

que: “As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas 

8 Mais da metade da população brasileira acessa a internet, aponta IBGE. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/brasil/4513070/mais-da-metade-da-populacao-brasileira-
acessa-internet-aponta-ibge> Acesso em: 19 fev. 2017.
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com defi ciência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de 

computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, 

à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura 

eletrônica”. 

 

2 A INCLUSÃO PROCESSUAL DIGITAL: UM DIREITO 

FUNDAMENTAL CONSTITUCIONAL

 À medida que o tempo vai passando, nossa sociedade, 

de maneira facilmente verifi cável, se entrelaça de forma mais 

e mais indissociável com a tecnologia. Através dos gadgets 

em geral - aparelhos com fi ns específi cos no dia a dia, como 

smartphones, tablets, pcs entre outros - nos conectamos com 

o mundo de maneira simples, rápida e barata, através de uma 

das ferramentas, das mais inclusivas oferecidas pela tecnologia, 

que é a internet. O ordenamento processual, por sua vez, não se 

quedou imune a esse fenômeno, ou seja, está em plena fase de 

virtualização.

Dessa transferência do ambiente físico para o virtual 

há de se considerar tanto as necessidades dos fornecedores e 

prestadores de serviços virtuais, de um lado, os quais produzem 

conteúdo específi co para esse meio de transmissão de dados, 

que massifi ca a distribuição de bens, serviços e informações 

- seja com intenção mercadológica ou não mercadológica, 

quanto os direitos dos consumidores de tais serviços, incluindo 

os operadores do direito e os jurisdicionados, que absorvem essa 

oferta de informações independentemente de suas vontades9. 

9 Nesse sentido, Victor Gonçalves observa que: “As pessoas que têm acesso às tecnologias 
de informação e comunicação são compelidas, por vontade própria, a exporem suas 
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O “estar conectado” passa a ser uma vicissitude e uma 

dependência de sobrevivência profi ssional e social. O mesmo 

acontece com a transformação do ambiente processual do meio 

físico para o virtual, já que não há qualquer opção distinta para 

o “consumidor” dos serviços judiciais eletrônicos, pois, de acordo 

com a Resolução nº 185 do, Conselho Nacional de Justiça, o 

processo eletrônico é impositivo, obrigatório. Para sopesar essa 

imposição, a regra do art. 198 do CPC intenta apresentar-se 

como um contraponto à imperatividade do meio processual 

virtual, ao dispor que:

As unidades do Poder Judiciário deverão manter 
gratuitamente, à disposição dos interessados, 
equipamentos necessários à prática de atos processuais 
e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos 
dele constantes. Parágrafo único: Será admitida a 
prática de atos por meio não eletrônico no local 
onde não estiverem disponibilizados os equipamentos 
previstos no caput.

Entretanto, o dispositivo em questão, apesar de 
bem intencionado, não resolve o problema do acesso ao 
sistema de processo eletrônico, sobretudo pelo vulnerável 
cibernético, considerando que tal solução não permite o 
acesso ao sistema processual eletrônico sem barreiras e nem 
dispensa os advogados que dele fi zerem uso de receberem 
a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico. 

opiniões, notícias, artigos em blogs, músicas, publicar fotos, trocaram informações em 
redes sociais (...) compartilhar arquivos digitais, enfi m, mostrarem-se para quem se 
identifi car com seus trabalhos, pontos de vista, visões de mundo”. GONÇALVES, Victor 
Hugo Pereira. Inclusão digital como direito fundamental. 2012. 135 f. Dissertação 
(Mestrado em Direitos Humanos) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. p. 23.
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Aliás, a Resolução nº 185-CNJ, ao tratar da matéria em 
sua versão originária, cometera um verdadeiro atentado 
ao direito de acesso ao processo eletrônico à medida que 
dispunha, no § 1º do art. 18, que o auxílio técnico que 
os tribunais deveriam prestar às pessoas com defi ciência 
estaria condicionado ao fato de se tratar de pessoa idosa. 
Tal absurdo somente foi corrigido por meio da Resolução nº 
245, de 12 de setembro de 2016, vejamos:

Resolução nº 185-2013-CNJ Resolução nº 245-2016-CNJ

Art. 18, § 1º Para os fi ns do 
caput, os órgãos do Poder 
Judiciário devem providenciar 
auxílio técnico presencial às 
pessoas com defi ciência e que 
comprovem idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos.

Art. 18, § 1º Para os fi ns do 
caput, os órgãos do Poder 
Judiciário devem providenciar 
auxílio técnico presencial às 
pessoas com defi ciência ou 
que comprovem idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos.

Acontece que nem mesmo a correção efetuada pela 

Resolução nº 245-2016-CNJ foi capaz de sanar o problema 

da inclusão processual dos operadores do direito que se 

enquadrem no conceito de vulnerável cibernético, pois mantém 

a dependência, mantém a necessidade de auxílio prestado por 

terceiros, malferindo tanto a Convenção de Nova Iorque quanto 

o Estatuto da Pessoa com Defi ciência. Ademais, a pesquisa 

empírica realizada para embasar essa “hipótese” metodológica 

comprovou que, sequer, esse serviço assistencial é prestado.

Nesse panorama, o fato de a sociedade ser premida a 

utilizar-se da tecnologia de maneira tão profunda impõe aos 

tribunais o dever de cooperação para a promoção do acesso à 

justiça eletrônica, sendo dever de tais órgãos habilitarem-se para 

atuar nesse mesmo ambiente sob uma perspectiva garantista na 

promoção da facilitação da atuação profi ssional dos vulneráveis 
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cibernéticos, porquanto estar conectado sem qualquer barreira 

torna-se uma questão de verdadeiro exercício de cidadania virtual 

representativo de um inequívoco direito fundamental, como se 

demonstrará a seguir10.

Nesse ponto, quando se fala da transferência do locus 

físico do trâmite dos processos judiciais para o ambiente virtual, 

a participação ampla de todos os atores envolvidos, como 

magistrados, servidores, advogados e cidadãos em geral, é 

questão de máxima importância. Nesse contexto, a Lei do Marco 

Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), que estabelece princípios, 

garantias, direitos e deveres para o uso da internet, sendo 

considerada como uma espécie de “Constituição da internet”, 

deve ser observada e aplicada ao sistema processual naquilo que 

guardar relação de pertinência temática, sobretudo no tocante aos 

dispositivos que intentam promover a inclusão digital11.  Assim, 

são normas pertinentes, dentre outras, a do art. 2º, I, da Lei do 

Marco Civil, segundo a qual a disciplina do uso da internet no 

Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão; 

a que inclui o acesso à internet no rol dos direitos humanos; a 

10 HARTMANN, Ivar Alberto Martins. O acesso à internet como direito fundamental. 
Disponível em: <http://www3.pucrs.br/pucrs/fi les/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/
trabalhos2007_1/ivar_hartmann.pdf> Acesso em: 25 mar. 2017. p. 2. No mesmo 
sentido, Alan Lopes acrescenta, que “Com o advento das novas tecnologias, pode-se 
perceber que o indivíduo passou a ter amplo acesso a informações, a se comunicar com 
pessoas do mundo inteiro de maneira mais prática, rápida e econômica, passou a realizar 
transações e consultar o Poder Público com maior transparência e menos burocracia. Tais 
mudanças sociais e tecnológicas alicerçam e potencializam novas formas de exercício 
da cidadania, além de ampliar a capacidade de agir e estar no mundo. In: LOPES, 
Alan Moreira; TEIXEIRA, Tarcísio (Org.). Direito das Novas Tecnologias, legislação 
eletrônica comentada, mobile law e segurança digital. [livro eletrônico]. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
11 LOPES, Alan Moreira. LEI 12.965, DE 23.04.2014 - ESTABELECE PRINCÍPIOS, 
GARANTIAS, DIREITOS E DEVERES PARA O USO DA INTERNET NO BRASIL (MARCO CIVIL 
DA INTERNET). In: LOPES, Alan Moreira; TEIXEIRA, Tarcísio (Org.). Direito das Novas 
Tecnologias, legislação eletrônica comentada, mobile law e segurança digital. 
[livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Na mesma senda, 
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que protege o desenvolvimento da personalidade e o exercício da 

cidadania em meios digitais como lastro do ambiente virtual12.

Dentre todos os dispositivos da Lei do Marco Civil da 

Internet, os mais representativos de que a inclusão digital pode 

ser considerada como um direito fundamental são o art. 4º, I, e 

o art. 7º. O primeiro deles observa que “A disciplina do uso da 

internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de 

acesso à internet a todos”13; e o segundo prescreve que “O acesso 

à internet é essencial ao exercício da cidadania”14. O que mostra 

com clareza a liquidez, e, consequentemente, a exigibilidade 

do direito de estar na internet sem barreiras como garantia de 

exercício da cidadania. Sobre o sentido garantista do papel do 

Estado nesse propósito, Victor Hugo Pereira Gonçalves, aponta 

que: “O Estado deve ser o garantidor dos direitos fundamentais 

dos cidadãos, mas também é, direta ou indiretamente, nas 

suas ações e omissões, o responsável principal pelos desvios, 

obstruções e arbítrios contra quem deveria proteger”15.

 É nessa perspectiva que se deve lançar olhar sobre a 

inclusão digital-processual, isto é, como um direito fundamental, 

sobretudo diante do que prevê o §2º do art. 5º, da Carta Magna 

de 1988, segundo o qual os direitos e garantias expressos 

nela positivados não excluem outros decorrentes do regime 

e dos princípios por ela adotados e, em especial, dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

12 BRASIL, Lei nº 12.965 (2014). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 15 out. 2016.
13  Idem.
14 BRASIL, Lei nº 12.965 (2014). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 15 out. 2016.
15 GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Inclusão digital como direito fundamental. 
2012. 135 f. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 23. p. 110.
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 Mas, a concepção da inclusão digital como direito 

fundamental constitucional não decorre apenas dos princípios e 

regras estatuídos pela Lei do Marco Civil da Internet, até porque 

se esse diploma legal fosse analisado isoladamente tal assertiva 

seria uma teratologia. Assim, o exercício hermenêutico que nos 

permite a defesa do status constitucional desse direito arrima-se, 

maiormente, na Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Defi ciência (Convenção de Nova York) de 200716 

e em razão da forma pela qual ela foi internalizada. É que essa 

Convenção foi o primeiro tratado internacional, que versou sobre 

direitos humanos, a adentrar no ordenamento jurídico brasileiro 

com força de Emenda Constitucional17. 

O aludido tratado é bastante amplo e versa sobre inúmeros 

pontos importantes relacionados com os deveres do Estado com 

vistas a garantir uma igualdade inclusiva real, conforme leitura dos 

seus princípios, dentre os quais destacamos o art. 3º, que erige a 

tal categoria o corolário da não-discriminação, da acessibilidade 

e da plena e efetiva inclusão das pessoas com defi ciência em 

todos os ambientes possíveis. Referida Convenção de Nova York 

prevê, ainda, em seu art. 4º, alínea h, que é uma obrigação 

do Estado oferecer aos vulneráveis “dispositivos e tecnologias 

assistivas”. Além disso, acrescenta no art. 9º, 2, alínea g, que é 

dever do Estados “Promover o acesso de pessoas com defi ciência 

a novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, 

inclusive à Internet”18. 

16 BRASIL. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Defi ciência. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 10 abr. 2017.
17 AMARAL, Carlos Eduardo Rios do. Breve Nota Sobre a Convenção Internacional 
dos Direitos das Pessoas com Defi ciência de Nova York. Disponível em: <https://
www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=6679>. Acesso em: 11 abr. 2017.
18 BRASIL, Decreto nº 6.949 (2007). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
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Ora, considerando que o § 2º do art. 5º da CF ressalva 

que os direitos nela previstos não excluem outros decorrentes de 

tratados e convenções internacionais; considerando, ainda, que 

a Convenção de Nova Iorque foi internalizada pelo Congresso 

Nacional com o quórum qualifi cado previsto no § 3º, do art. 

5º, da Constituição; é forçoso concluir que ela detém status de 

norma constitucional, pelo que a inclusão digital apresenta-

se, consequentemente, como uma garantia constitucional-

fundamental. O Estado brasileiro, portanto, tem o dever de 

promover a inclusão digital para garantir o acesso das pessoas 

com defi ciência ao sistema de processo eletrônico, sob pena de 

proporcionar uma discriminatória exclusão virtual19 ou apartheid 

digital20, que é o impedimento compulsório de participação em 

sistemas informáticos pelas pessoas que não podem se adaptar 

ao ambiente tecnológico, por diferentes razões.

3 A INCLUSÃO DIGITAL E O ACESSO À JUSTIÇA DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA

A promulgação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Defi ciência da Organização das Nações Unidas – ONU, 

internalizada pelo Decreto nº 6.949/2009, trouxe inúmeros deveres 

ao Poder Público. Além da exigência da retirada de obstáculos à 

fruição da vida em conjunto, traz uma proposta de mudança no 

ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 15 out. 2016.
19 DA SILVA JÚNIOR, Walter Nunes. DE LIRA, Luzia Andressa Feliciano. O Processo Judicial 
eletrônico (PJe) como instrumento que viabiliza o acesso democrático à Justiça. 
Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=91836ea292e68886> 
Acesso em: 25 jan. 2017.
20 Mapa da Inclusão Digital/ Coordenação Marcelo Neri. - Rio de Janeiro: FGV, CPS, 
2012. p. 103.
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modo como as defi ciências individuais são e devem ser vistas. Nos 

termos do seu art. 1º, são consideradas pessoas com defi ciência:

... aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as 
quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdades de condições com as demais pessoas21.

A Convenção preza, portanto, pela plenitude da 

participação da pessoa com defi ciência na vida em sociedade, 

de forma a garantir a sua liberdade de escolha e o respeito 

pela sua diferença, cuja concretização deve ocorrer tanto por 

meio de reformas legislativas quanto pela criação e adoção de 

políticas públicas. No pertinente ao acesso à justiça eletrônica, o 

art. 13 da Convenção é peremptório, ao estabelecer verdadeiros 

deveres processuais garantistas do acesso pleno e sem barreiras 

aos vulneráveis, vejamos:

Art. 13. Acesso à Justiça 1. Os Estados Partes 
assegurarão o efetivo acesso das pessoas com 
defi ciência à justiça, em igualdade de condições com 
as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de 
adaptações processuais adequadas à idade, a fi m de 
facilitar o efetivo papel das pessoas com defi ciência 
como participantes diretos ou indiretos, inclusive como 
testemunhas, em todos os procedimentos jurídicos, 
tais como investigações e outras etapas preliminares. 
2. A fi m de assegurar às pessoas com defi ciência o 
efetivo acesso à justiça, os Estados Partes promoverão 
a capacitação apropriada daqueles que trabalham na 
área de administração da justiça, inclusive a polícia e 
os funcionários do sistema penitenciário.22

21 BRASIL, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), Lei nº 13.105. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 15 
out. 2016.
22 BRASIL, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), Lei nº 13.105. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 15 
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 O comando desse dispositivo é muito claro quanto à 

necessidade de adaptação dos sistemas processuais à pessoa com 

defi ciência, mostrando uma confl uência, inclusive, com a visão 

contemporâneo-garantista do processo civil, já que a jurisdição 

é posta como uma ferramenta de concretização do direito 

material e o processo como meio de se evitar abusos ou perda 

de direitos.23 Nessa mesma esteira, o Estatuto da Pessoa com 

Defi ciência (Lei 13.146/2015), em seu art. 79, estabelece que o 

poder público tem o dever de assegurar o acesso da pessoa com 

defi ciência à justiça, “... em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações 

e recursos de tecnologia assistiva”.

 As tecnologias assistivas, por sua vez, são defi nidas no art. 

3º do Estatuto, como os produtos, equipamentos, dispositivos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

tenham por desiderato a promoção da funcionalidade dos meios 

capazes de permitirem a atividade e a participação da pessoa 

com defi ciência com autonomia, independência, qualidade de 

vida e inclusão social.24 Hardwares adaptados, como teclados 

com letras aumentadas para pessoas com baixa visão, ou em 

Braille, para cegos, são exemplos de tecnologia assistiva. Ponto 

importantíssimo a ser destacado é o fato de o acesso ao PJe, por 

usuários cegos ter sido prejudicado, e ainda restar incompleto, 

em função da incompatibilidade entre esse sistema judicial e os 

softwares leitores de tela.

out. 2016.
23 COSTA, Eduardo José da Fonseca. O processo como instituição de garantia. 
CONJUR, 2017. Disponível em http://www.conjur.com.br/2016-nov-16/eduardo-jose-
costa-processo-instituicao-garantia. Acesso em setembro de 2017.
24 BRASIL, Lei 13.146 (2015). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 12. Out, 2016
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Esse tipo de programa de computador - software leitor 

de tela - tem a função de transformar o texto presente na tela em 

áudio, de forma que o usuário cego, ao escutar, consiga utilizar 

o computador sem qualquer tipo de auxílio humano prestado 

por terceiro. Com a incompatibilidade, esses usuários fi caram 

impossibilitados de exercer seus trabalhos como advogados, 

servidores, magistrados e demais operadores do direito25.

O caso da advogada Deborah Prates, do Rio de Janeiro, 

que é cega e foi impedida de peticionar em papel, mesmo diante 

dessa incompatibilidade entre o PJe e o programa leitor de tela 

que utilizava, retrata de modo insofi smável que o PJe necessitava, 

e ainda necessita, de adaptação à tecnologia assistiva26. Tempos 

depois, o PJe foi aprimorado, mas passou a aceitar apenas um 

software cuja licença, no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos 

reais), impedia o acesso a todos os usuários cegos, em razão do 

seu alto custo27.

Em entrevista concedida aos autores desta pesquisa, 

Deborah Prates relatou que, da forma como se apresenta, o PJe 

exclui os advogados cegos em vários momentos. Como exemplo, 

citou as incompatibilidades com os software leitores de tela, não 

somente para uso do sistema, mas, também, para a leitura de 

arquivos digitalizados, os quais se tornam imagens em razão do

25 SANDIM, Emerson Odilon. Processo judicial eletrônico (PJe): defi cientes visuais às 
cegas. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 20, n. 4496, 23 out. 2015. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/43777>. Acesso em: 02 fev. 2017.
26 Luchete, Felipe. STF permite que advogada cega peticione em papel. Revista 
Consultor Jurídico. 31 de janeiro de 2014. Disponível em: <http://www.conjur.com.
br/2014-jan-31/stf-derruba-decisao-cnj-permite-advogada-cega-peticione-papel> 
Acesso em: 04 fev. 2017.
27 SANDIM, Emerson Odilon. Acessibilidade a defi cientes do processo judicial 
eletrônico deve ser aprimorada. Revista Consultor Jurídico. 10 de maio de 
2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-mai-10/emerson-sandim-
inacessibilidade-processo-judicial-eletronico>. Acesso em: 02 fev. 2017.
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processo de digitalização – e não texto – e não são lidos pelos 

programas em sua integralidade.

Em conclusão da pesquisa empírica que resultou 

neste artigo, os entrevistados (pessoas com defi ciência visual) 

afi rmaram que o acesso pleno não resta garantido e que não 

têm conhecimento quanto à adoção de políticas públicas para 

que esse cenário seja modifi cado para melhor. As soluções 

atuais não permitem o acesso sem barreiras ao PJe por pessoas 

cegas. Ademais, um advogado surdo, por exemplo, não tem 

como participar de uma sessão de julgamento através de vídeo 

conferência, pois o sistema não possui mecanismo de closed 

caption (legendas) e, ainda que as possua, se o advogado for 

também cego ele não terá como lê-las.  Por essa razão, o STF 

deferiu à advogada Deborah Prates o direito de continuar a 

advogar através do processo judicial físico. Essa decisão afetou 

mais de 1.145 advogados cegos registrados na OAB, desde 

200228. 

Somente com a correção desses problemas, e a 

compatibilização entre as versões melhoradas do PJe com 

software como NVDA (Non Visual Desktop Access), programa 

gratuito, leitor de tela, é que essa barreira, ao menos em relação 

aos profi ssionais do direito com defi ciência visual, pode, enfi m, 

ser superada outorgando-lhes dignidade e autonomia29. Afi nal, 

a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana 

28 O pleito da advogada Deborah Prates havia sido indeferido pelo CNJ, por decisão 
do ministro-conselheiro Joaquim Barbosa. No entanto, o STF garantiu à advogada o 
direito de peticionamento físico. LUCHETE, Felipe.  STF permite que advogada cega 
peticione em papel. CONJUR, in: http://www.conjur.com.br/2014-jan-31/stf-derruba-
decisao-cnj-permite-advogada-cega-peticione-papel. Acesso em 10 de setembro de 
2017.
29 Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Guia prático do PJe para cegos. Disponível 
em: <http://www.tst.jus.br/documents/10637627/16832518/GPC-PJe-JT.docx> Acesso 
em: 08 fev. 2017.
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abarca, necessariamente, a garantia de inclusão da pessoa com 

defi ciência aos sistemas de processo eletrônico30.

 

4 O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E A SUA MITIGAÇÃO NO 

PJE

A publicidade dos atos processuais é condição sine qua 

non para o andamento regular da jurisdição e está normatizada, 

no texto constitucional, no bojo dos direitos elencados como 

fundamentais, no art. 5º da Constituição Federal31. Porém, o 

modo como a publicidade se perfaz no processo judicial eletrônico 

sofreu grandes alterações se compararmos como ela se efetivava 

no processo judicial físico.

Nessa esteira, em consonância com o art. 198 do CPC, 

o acesso do público em geral e das partes aos autos não pode 

ser prejudicado pelas defi ciências de determinado sistema de 

processo judicial eletrônico. A publicidade dos atos processuais 

eletrônicos há de ser observada, sobretudo diante da regra 

estatuída no § 3º do art. 205 do CPC-2015, segundo a qual 

“Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

30 Nesse sentido, esclarecem Cunha, Farias e Pinto que: “... incluir não signifi ca, tão 
somente, evitar a discriminação (permitindo que a pessoa com defi ciência alcance, 
por méritos próprios, os seus fi ns), mas, por igual, criar mecanismos para que tais 
seres humanos possam acessar, sem embaraços, o Poder Judiciário”. Cunha, Rogério 
Sanches. Farias, Cristiano Chaves de. Pinto, Ronaldo Batista. Estatuto da Pessoa com 
Defi ciência Comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 216.
31 Como observam MARINONI e ARENHART, a publicidade: “Constitui elemento 
indissociável do processo justo brasileiro o direito fundamental à publicidade dos 
atos processuais, inerente à administração democrática da justiça, própria ao Estado 
Constitucional. (...) Os atos processuais são públicos, só podendo ser restringida a 
publicidade do processo quando o exigir o interesse social ou a defesa da intimidade das 
partes”. ARENHART, Sérgio Cruz. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Novo 
curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 243.
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sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário 

de Justiça Eletrônico”. 

Pois bem, como visto acima, é dever do Poder Judiciário 

disponibilizar equipamentos para consulta e acesso aos autos 

do processo eletrônico, obviamente que observadas as restrições 

dos casos de segredo de justiça, mesmo quando ele estiver 

exclusivamente sob forma digital. Em relação ao acesso remoto 

através da internet, por quem não é advogado ou parte no 

processo eletrônico, o que se verifi ca, no PJe, é que são permitidas, 

unicamente, consultas às movimentações processuais, através da 

área de consulta pública, com informações incompletas acerca 

da integridade da relação processual. Um advogado ou cidadão 

que não é parte na relação processual somente acessa o teor das 

decisões judiciais e informações pertinentes às fases processuais 

e aos atos judiciais praticados, mas não são acessíveis as peças, 

isto é, os conteúdos da petição inicial, da contestação etc. Essas 

peças não são disponibilizadas. 

A assertiva feita no parágrafo anterior foi confi rmada 

através de entrevista feita com servidores que atuam na unidade 

judiciária responsável pelo gerenciamento dos processos 

eletrônicos (Diretoria Cível do 1º grau do TJPE). Com efeito, 

respondendo às indagações durante a pesquisa empírica para o 

presente trabalho, os servidores contatados afi rmaram que os atos 

decisórios constam na área “consulta pública de processos”32, o 

que realmente ocorre na prática. Mas, de fato, verifi cou-se que 

32 Disponível em: <http://srv01.tjpe.jus.br/consultaprocessualunifi cada/xhtml/consulta.
xhtml>. Acesso em: 20 mar. 2017.
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não são disponibilizados ao acesso livre do público os documentos 

e as peças processuais que integram os processos havendo uma 

preclara restrição à informação processual.

Nesse panorama, percebe-se claramente que a garantia 

constitucional da publicidade processual (CF, arts. 5º, LX, e 93, 

IX) está subvertida à medida que o acesso aos autos eletrônicos 

de processos que não tramitam em segredo de justiça mais se 

aproxima das hipóteses nas quais existe o decreto de segredo de 

justiça. A propósito, o art. 189, § 1º, do CPC, ao dispor sobre 

o direito de acesso aos autos de processos que tramitam em 

segredo de justiça restringe-o nos seguintes termos: “O direito 

de consultar os autos de processo que tramite em segredo de 

justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e 

aos seus procuradores”. Ora, é exatamente isso que acontece 

com o acesso aos autos eletrônicos por quem não seja parte ou 

advogado na causa, isto é, como se segredo de justiça fosse.

A publicidade processual eletrônica regulada pela 

Resolução nº 121/2010-CNJ33 contraria o princípio constitucional 

respectivo, bem como, no pertinente aos advogados, também 

agride a garantia constante do art. 7º do Estatuto da OAB, cujo 

inciso XIII declara que são direitos dos advogados “examinar, 

em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da 

Administração Pública em geral, autos de processos fi ndos ou 

em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam 

33 Verbis: Art. 1.º A consulta aos dados básicos dos processos judiciais será disponibilizada 
na rede mundial de computadores (internet), assegurado o direito de acesso a informações 
processuais a toda e qualquer pessoa, independentemente de prévio cadastramento ou 
de demonstração de interesse.
Parágrafo único. No caso de processo em sigilo ou segredo de justiça não se aplica o 
disposto neste artigo.  (Grifo nosso).
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução Nº 121 (2010). Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=92> Acesso em: 20 mar. 2017.
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sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo 

tomar apontamentos”. Distintamente, o art. 1º da resolução 

alhures aludida apenas determina que sejam disponibilizados 

“dados básicos” dos processos judiciais eletrônicos na internet, 

aproximando-se mais das hipóteses de segredo de justiça do que 

daquelas que não o são. 

Por sua vez, o art. 2º da mesma Resolução nº121/2010, 

lista quais são os dados considerados básicos para os fi ns do 

Processo Judicial eletrônico:

Art. 2.º Os dados básicos do processo de livre acesso 
são:
I – número, classe e assuntos do processo;
II – nome das partes e de seus advogados;
III – movimentação processual;
IV – inteiro teor das decisões, sentenças, votos 
e acórdãos.34 

Conclui-se que o TJPE atende aos requisitos da citada 

resolução, mas esta, por sua vez, não atende à regra disposta 

no art. 7º, XIV, do EOAB e, menos ainda, à garantia processual-

constitucional da publicidade, como se demonstrará a seguir. O 

problema da restrição do acesso remoto, via internet, por quem 

não é advogado ou parte no processo, origina-se, em verdade, 

da norma constante do art. 11, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. É 

esse dispositivo que limita o acesso em questão apenas às partes 

e ao MP, ao dispor que: “Os documentos digitalizados juntados 

em processo eletrônico somente estarão disponíveis para acesso 

por meio da rede externa para suas respectivas partes processuais

34 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução Nº 121 (2010). Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=92> Acesso em: 20 mar. 2017.
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 e para o Ministério Público, respeitado o disposto em lei para as 

situações de sigilo e de segredo de justiça”. 

Vê-se que a resolução do CNJ apenas reproduz esse 

dispositivo da Lei nº 11.419/2006. A lei, no entanto, não pode 

sobrepujar o direito constitucional de acesso aos autos por quem 

não é parte ou procurador habilitado. Nesse sentido, a Constituição 

Federal, em seu art. 5º, LX, consagra verdadeira garantia 

processual ao dispor que “a lei só poderá restringir a publicidade 

dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 

social o exigirem”. Essa garantia, que, aliás, detém efi cácia de 

autoaplicabilidade, é reforçada pelo art. 93, IX, da Constituição, 

o qual, reitera que somente é admissível a limitação de acesso 

às partes e advogados do processo respectivo nos “... casos nos 

quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 

sigilo não prejudique o interesse público à informação”. 

Porém, o art. 3º da Resolução 121/2010, do CNJ, 

reproduzindo a Lei nº 11.419/2006, reza que o conteúdo integral 

dos autos eletrônicos só deve ser disponibilizado aos advogados 

e às partes cadastradas e habilitadas no processo35. Esse mesmo 

sentido foi seguido pela Instrução Normativa do TJPE nº 07, de 30 

de maio de 2014, que implantou o processo judicial eletrônico nas 

varas cíveis da Capital no Estado de Pernambuco36. Indiscutível, 

portanto, que essa limitação perpetrada pela Lei nº 11.419/2006, 

35 Vejamos: Art. 3.º O advogado cadastrado e habilitado nos autos, as partes cadastradas 
e o membro do Ministério Público cadastrado terão acesso a todo o conteúdo do processo 
eletrônico. Resolução Nº 121 (2010).
36 Verbis: Art.3º- Os usuários com acesso ao Sistema Processo Judicial Eletrônico-
PJe são:I - internos: juízes, servidores e auxiliares autorizados pela unidade judiciária; 
II - externos: advogados, defensores públicos, procuradores, membros do Ministério 
Público e outros interessados ou intervenientes na relação jurídico-processual.Estado de 
Pernambuco. Instrução Normativa nº 07 (2014). Disponível em: <http://www.tjpe.
jus.br/documents/101861/102050/INSTRU%C3%87%C3%83O+NORMATIVA+TJPE+
N%C2%BA%2007%2C%20DE+30+DE+MAIO+DE+2014.pdf/ed970058-dfff-486c-
abd9-c229af938d61> Acesso em: 20 mar. 2017.
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e referendada pelas resoluções supra, é inconstitucional à toda 

evidência.

Por sua vez, é possível que seja levantada a hipótese 

de acesso aos autos eletrônicos, bastando ao interessado se 

dirigir à respectiva vara na qual o processo tramita. Contudo, 

a logística jurisdicional não foi pensada para isso e não facilita 

esse acesso aos autos, não obstante o art. 198 do CPC-2015 

estabeleça que o judiciário deve oportunizar aos “interessados”, 

equipamentos necessários à prática de atos processuais, bem 

como à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele 

constantes, garantindo, ainda, a prática de atos postulatórios por 

meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados 

tais equipamentos.

Na hipótese de alguém vir a solicitar o acesso dessa 

maneira, o servidor que estiver em atendimento ao público, nas 

funções de secretaria, tem de disponibilizar terminal de trabalho 

para que o cidadão tenha acesso ao processo virtual. O servidor 

deve conduzir ou permitir a consulta, tantas vezes quantas isso 

ocorra, pelo tempo que seja necessário, observado, obviamente, 

o horário de funcionamento da unidade jurisdicional respectiva.

Pois bem, segundo informação da Diretoria Cível do 1º 

grau do TJPE, em entrevista realizada via e-mail, as pessoas, 

partes e cidadãos interessados, apesar de não possuírem acesso 

ao PJe, podem se dirigir até a unidade jurisdicional competente 

para copiar os autos para um pendrive ou outro dispositivo de 

armazenamento de dados eletrônicos. Dessa forma estar-se-ia a 

minorar o problema do descumprimento da garantia do acesso 

pleno ao processo eletrônico, mas ainda remanesceria a questão 

do incumprimento da norma do art. 198 do CPC, no pertinente ao 

oferecimento de equipamentos informáticos (pelo Tribunal) para 
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se garantir o acesso sem barreiras ao PJe das pessoas (partes ou 

não) que compareçam a uma determinada unidade judiciária, 

sendo essas pessoas detentoras, ou não, de defi ciência.

Contudo, a orientação inclusiva da Diretoria Cível 

confronta-se com a realidade existente nas Varas Cíveis. De 

acordo com informação colhida pessoalmente nas Varas 

pesquisadas, esse tipo de acesso deve ser feito exclusivamente 

através de advogado. Tal fato, empiricamente constatado nessa 

pesquisa, denuncia que nas Varas Cíveis da Comarca do Recife 

há uma injustifi cada restrição de acesso aos processos para 

público em geral. A regra dos processos físicos sempre foi, até 

momento anterior ao PJe, a publicidade dos processos judiciais, 

exceto na hipótese de ser decretado o segredo de justiça37.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 É notório que o processo judicial em seu meio físico 

contribui bastante para a morosidade na gestão dos atos 

processuais, sobretudo em razão do denominado “tempo morto” 

derivado da necessidade de atos como a distribuição, a conclusão 

e a remessa terem de ser efetivados por um servidor, sendo que 

no processo eletrônico é o próprio sistema que efetua tais atos 

com incomensurável ganho de tempo. A esse inconveniente 

superado pelo processo eletrônico, deve ser acrescentado o 

amontoamento e logística dos volumes dos processos físicos, 

ocorrendo eventualmente perdas de documentos, difi culdade em 

achar os autos dos processos nas varas, além do espaço físico 

37 CLEMENTINO, Edilberto Barbosa. Processo judicial eletrônico. Curitiba: Juruá, 
2011. p. 149.
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nas secretarias e tempo que era exigido dos servidores e das 

partes para manuseio frequente dos autos em papéis.

Com citações e, principalmente, intimações correndo pela 

via eletrônica, de forma automática, rumo aos patronos das partes, 

ganha-se em tempo, cumpre-se a garantia constitucional da 

duração razoável do processo. A possibilidade de protocolização, 

peticionamento e demais atos processuais, via PJe cumpre um 

papel de descentralização gerencial. Esses fatores, associados, 

estimulam a celeridade, aumentam a economia e, logicamente, 

contribuem para a expansão do acesso à justiça.

Como sistema tecnológico, demandas de atualizações 

necessárias ao seu regular funcionamento e avanços de outras 

ordens sempre vão acompanhar o caminho desse sistema que 

ora é odiado, ora é admirado pelos seus usuários. Em que pese 

os defeitos – bugs - e difi culdades iniciais, naturais a todo tipo de 

mudança, o processo judicial eletrônico vem sendo aprimorado.

Nessa esteira, o PJe está deixando, de um lado, uma 

marca de benefícios pela sua ubiquidade, plenitude no uso dos 

prazos, redução do tempo para tramitação de atos entre comarcas 

fi sicamente distantes e agilidade nas interações entre partes e 

magistrados. Por outro lado, o fator negativo da informatização 

processual observa-se nas exclusões digitais, sobretudo dos 

vulneráveis cibernéticos, as quais são percebidas e cometidas em 

diversas situações.

Como demonstramos acima, é urgente que o poder 

judiciário promova o desenvolvimento de sistemas e rotinas 

informáticas capazes de proporcionar o acesso pleno e sem 

barreiras às pessoas com defi ciência, de modo a atender tanto à 

Convenção de Nova Iorque, que foi internalizada com o quórum 

de emenda constitucional (CF, art. 5º, § 3º), quanto ao Estatuto 
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da Pessoa com Defi ciência (Lei nº 13.146/2015) e ao CPC-2015, 

cujo art. 199 assegura que “As unidades do Poder Judiciário 

assegurarão às pessoas com defi ciência acessibilidade aos seus 

sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico 

de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos 

processuais e à assinatura eletrônica”.

No pertinente, à garantia da publicidade dos atos 

processuais, cinco problemas foram constatados na pesquisa 

empírica realizada neste trabalho: 

a) o acesso remoto, através da internet, por quem não 

é advogado ou parte no processo eletrônico não é 

permitido em sua integralidade, mesmo que se trate 

de usuário sem defi ciência, contrariando os arts. 5º, 

LX, e 93, IX, da Constituição Federal, já que apenas 

dados básicos do processo são acessíveis, mais se 

assemelhando a um modelo processual sigiloso, 

portanto, inconstitucional;

b) o direito de acesso aos autos eletrônicos pela parte 

ou advogado (sem defi ciência) que comparecer 

pessoalmente a uma unidade jurisdicional também 

não vem sendo garantindo nas Varas Cíveis do Recife, 

conquanto haja orientação inclusiva da Diretoria Cível 

no sentido de se garantir o acesso, mas não observada 

na prática; 

c) os atos judiciais não são publicados no diário da justiça 

eletrônico, malferindo, sem dúvida, o direito processual-

constitucional à publicidade dos atos processuais, por 

pessoas com e sem defi ciência (participantes e não 

participantes da relação processual concreta), bem 

como a regra disposta no art. 205 do CPC-2015, 
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cujo § 3º estabelece que “Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa 

dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico”; 

d) o acesso direto ao processo eletrônico, nas unidades 

jurisdicionais pesquisadas, não é oferecido às pessoas 

com defi ciência visual e aos demais vulneráveis 

cibernéticos; 

e) ao cesso remoto aos usuários com defi ciência visual, 

via internet, também está a sofrer serias restrições 

na medida em que o PJe não disponibiliza meios 

informáticos capazes de permitir que tais usuários 

possam “ouvir” as conversões de textos para áudios, 

bem como porque os sistemas existentes no mercado 

não são acessíveis do ponto de vista fi nanceiro. 

Ademais, tais sistemas não são capazes de explicitar 

o teor de todos os documentos anexados ao processo, 

principalmente os consistentes em imagens.

Enfi m, constatou-se que o cidadão, ainda que não 

enquadrado no conceito de vulnerável cibernético, está excluído 

da possibilidade de acesso (in loco) aos processos eletrônicos, 

assim como por meio de consulta remota através da rede mundial 

de computadores. Fato é que, o cidadão comum que antes podia 

simplesmente se dirigir à secretaria da vara e acessar os autos de 

um processo físico, hoje, com os autos exclusivamente eletrônicos, 

essa possibilidade está sendo negada. 

Alguns grupos de pessoas podem sofrer mais que outros 

para se adaptar a essa mudança. São eles, a título exemplifi cativo, 

os advogados idosos e os advogados com defi ciência visual, 
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mais precisamente os advogados e advogadas cegas - como 

o caso da advogada Deborah Prates -, que, entrevistada nesta 

pesquisa, relatou as difi culdades pelas quais passou, inclusive 

com a negativa do CNJ em lhe garantir o direito de peticionar 

por meio físico no processo eletrônico, o qual só foi assegurado 

por decisão do Supremo Tribunal Federal.

O peticionamento físico em processo eletrônico por 

pessoas com defi ciência e aos demais vulneráveis cibernéticos 

deve ser garantido, sob pena de perpetração de exclusão social 

incompatível com os fi ns postulados pelo Estado de Direito 

Constitucional. 

Portanto, conclui-se que é dever do CNJ e dos demais 

órgãos do Poder Judiciário, que participam da construção do PJe, 

atentarem para questões de promoção da inclusão digital, tendo 

como meta a extinção das vulnerabilidades cibernéticas para 

alcançar um real e efetivo acesso à Justiça.
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 ACESSO À JUSTIÇA CONTEMPORÂNEO: PJE 

E A MANUTENÇÃO DO JUS POSTULANDI

Aline Taraziuk Nicodemos

INTRODUÇÃO

Diante da constante evolução social a que se está inserido, 

há de se destacar as transformações tecnológicas ocorridas 

e que atingem não só o aspecto social, mas também vários 

âmbitos científi cos. Assim, não há como excluir desse avanço o 

meio jurídico, tendo em vista a necessidade de uma prestação 

jurisdicional mais adequada para as partes e um processo mais 

célere. Nesse contexto, apesar de o Judiciário, acompanhado por 

um Ordenamento Jurídico tradicional, parecer não estar aberto 

aos novos moldes tecnológicos sociais, percebe-se um avanço 

considerável com o advento do Processo Judicial Eletrônico.

Na sociedade moderna, instalou-se a tecnologia 

processual, a chamada virtualização dos processos judiciais. 

Nesse sentido, há um caminho de ida sem volta, em que a 

informatização se instala, trazendo benefícios claros e objetivos. 

E a partir disso, passou-se a criar sistemas adequando-os às 

necessidades do espaço processual, o que ainda está em seu 

início e em um caminhar de transformação.

O presente trabalho busca analisar o acesso à justiça, 

sob esse novo viés tecnológico, trazendo uma nova perspectiva 

do conceito, sem que se exima da função principiológica inerente 

ao termo, qual seja, de direito fundamental. O estudo traz a 
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evolução da tecnologia no contexto sócio-jurídico e os refl exos 

mais relevantes para refl etir sobre a existência e permanência 

de diversos institutos, dentre eles, o Jus Postulandi.  Diante da 

nova realidade processual, faz-necessário perceber e identifi car 

quais modifi cações, efetivamente, deverão ocorrer, pautando-se 

na manutenção da ordem jurídica, apenas com modifi cações 

necessárias e que permitam o exercício do Direito aplicando-o 

ao que se propõe no caso concreto. 

Visa, portanto, analisar o avanço tecnológico sob a 

perspectiva jurídica, analisando o instituto do acesso à justiça, os 

refl exos da virtualização processual e o resultado dessa junção 

para o que se entende de Jus Postulandi e sua manutenção.

1 ACESSO À JUSTIÇA

Formalizar o conceito do que vem a ser Acesso à Justiça 

mostra-se uma tarefa difícil pelo fato de ser uma expressão 

sempre em construção. A evolução da sociedade, acompanhada 

do desenvolvimento do Ordenamento Jurídico, permite uma 

avaliação diferenciada quanto à conceituação a depender do 

tempo ou aos diversos vieses a que se pode classifi ca-la. 

Refl etindo sobre a história do Brasil e ainda sobre as 

Constituições que regeram o país, observa-se a presença do 

acesso à justiça sob vários aspectos importantes. Desde a 

constatação do início desse princípio e como ele se mostra na 

atual conjuntura, pode-se perceber a infl uência social e todos os 

refl exos causados ao Estado. Nesse diapasão, historicamente, o 

acesso à justiça no Brasil é marcado com avanços e retrocessos, 

já que em muitos momentos da história do país, como abordado 
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anteriormente, vê-se que após um passo legislativo importante, 

havia sempre algo para suprimir garantias e direitos básicos 

do cidadão, como principalmente o acesso à justiça (PINTO e 

CAMPOS, 2007).

De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

inciso XXXV, entende-se por acesso a justiça que a lei não excluirá 

da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. 

Apesar de o texto legal trazer à tona a ideia de completude 

conceitual, isso não deve ser levado tão afi nco. Falar desse 

conceito dá margem a inúmeras interpretações.

Sendo considerado um princípio constitucional basilar, o 

Acesso à Justiça representa muito além da simples busca de uma 

prestação jurisdicional. O propósito que se visa, ao aplicar tal 

norma principiológica, é o de uma garantia maior que o acesso 

ao jurisdicional, onde perdura um ideal de prestação justa, 

adequada, que proporcione a igualdade das partes. Limitar o 

conceito do referido princípio foge do real objetivo do que vem 

a sê-lo. 

A prestação jurisdicional, antes a única face do acesso 
à justiça, passa, então, a sofrer adjetivações: deve ser 
célere; deve ser efetiva; deve ser adequada. Não basta 
ser prestação para ser justa. Não basta o Judiciário 
para que se tenha o acesso à justiça. Aos poucos, esse 
conceito vai se agigantando, entremeado de ideias e 
de possibilidades antes sequer cogitadas. (BARREIROS, 
2009, p. 3)
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Mas, não há como falar do direito ao Acesso à Justiça 

sem fazer referência a um crescimento doutrinário Constitucional. 

Percorrendo por vários períodos e, em uma breve análise, 

conceituava-se tal princípio como simples acesso ao Judiciário. 

O acesso à justiça seria uma proteção e no dizer de Cappelletti, 

direito ao acesso a proteção judicial signifi cava essencialmente o 

direito formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma 

ação (BARREIROS, 2009, p.4). 

O crescimento da sociedade e sua transformação fez a 

modifi cação do entendimento tradicional do acesso à justiça, 

em razão da consagração dos Direitos Humanos. Por tratar-se 

do mais básico dos Direitos humanos, foi se desmembrando 

o conceito, em razão das diversas mutações sociais, fazendo-

se necessárias novas interpretações de tal norma, chegando 

a mais ampla defi nição que se tem, mas ainda não defi nido 

pontualmente, em razão das diversas facetas que o constitui. É 

entendido como um direito fundamental, não se restringindo a 

acesso físico ao judiciário, a simples propositura da ação. No 

dizer de Lorena Barreiros, acesso à justiça se defi nia restritamente 

em:
Dessarte, em linhas gerais, o princípio do acesso à 
justiça, visto sob o ângulo do liberalismo, correspondia, 
quase que exclusivamente, ao acesso ao Poder 
Judiciário, pouco importando se ao fi nal do processo a 
parte teria, efetivamente, tutelado o seu direito. Tratava-
se, assim, de uma visão estritamente formal do acesso 
à justiça, como mero contraponto à institucionalização 
do poder político e à subseqüente vedação, imposta 
pelo Estado, à autotutela (BARREIROS, 2009, p.2).

Ao aprofundar-se, percebe-se muito além da tradução 

prática do termo. Fazer valer o seu conceito, quer dizer o cidadão 

pedir a prestação jurisdicional e esta seja dada de forma justa, 
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que atenda ao fi m proposto, que seja exequível, que seja válida 

e possível. De nada adianta proferir a decisão e o jurisdicionado 

não poder ter acesso ao resultado obtido. 

Dessa forma, limitar o conceito do referido princípio foge 

do real objetivo do que vem a ser Acesso à Justiça. Por este motivo, 

fala-se em rever o estudo doutrinário e conceitual sendo esta uma 

tarefa constante ao se tratar dessa norma para se estabelecer as 

diversas possibilidades de interpretações acerca do seu conceito. 

A inserção em todos os aspectos e de suas necessidades, 

sob uma análise preocupada com a função social das normas e 

princípios, permite que se tenha uma adjetivação mais próxima da 

realidade do que venha a ser o acesso à justiça. Nesse contexto, 

Lorena explana:

Com o advento do já proclamado Estado do Bem-
Estar Social, todavia, o conceito do princípio do acesso 
à justiça precisa ser repensado, mergulhando-o nas 
concepções sociais, adequando-o, portanto, aos 
escopos e anseios advindos da adoção dessa nova 
fi losofi a política pelo Estado. (BARREIROS, 2009, p. 2-3)

Apesar da constatação da amplitude conceitual do princípio 

e também da sua consagrada previsão constitucional, ainda não 

há a plenitude de aplicação de acordo com a necessidade social. 

A importância da efetivação do princípio tem relação com o seu 

conceito. A garantia constitucional é inquestionável, tendo em 

vista que a imprecisão conceitual colabora com a interpretação 

variada, permitindo as multiplicidades para adequação às 

realidades. O verdadeiro problema está na aplicação do 

princípio, de garantir o seu cumprimento. Esse compromisso 

deve ser enfrentado pelo Estado, garantidor de todos os Direitos 

Fundamentais implícitos e explícitos. 
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Contudo, o grande paradoxo do direito fundamental 
de acesso à justiça no Brasil reside na constatação de 
que, malgrado formalmente consagrado em nossa 
Constituição (art. 5º, inciso XXXV), em termos concretos, 
geralmente nada vale, eis que não é assegurado 
a todos os cidadãos de forma efetiva. (MACHADO 
JUNIOR, 2011)

O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o 

requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de 

um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, 

e não apenas proclamar os direitos de todos (CAPPELLETI E 

GARTH, 2002). Refere-se, portanto, a ideia de um cumprimento 

normativo mais efetivo, atendendo ao conjunto de adjetivos 

relacionados o fundamental acesso à justiça.

2 A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E OS REFLEXOS JURÍDICOS

Com o advento do desenvolvimento tecnológico, grandes 

modifi cações sociais ocorreram e, indubitavelmente, o avanço 

trouxe alterações também para a seara jurídica. Falar sobre o 

viés jurídico é apresentar uma radical reforma em procedimentos 

que existiam sob uma mesma forma há anos, seguindo um 

tradicionalismo pertinente ao campo.

O início da era tecnológica no meio processual pode ter 

como estopim com a Lei 1.533/1951 que trouxe a possibilidade 

de impetrar o Mandado de Segurança através do radiograma ou 

do telegrama, o que foi plenamente recepcionado pelo Código 

de Processo Civil de 1973. Ainda nesse caminhar tecnológico, a 

lei 7.244/1984 estabeleceu, em nível de importância processual, 

que só seriam registrados por escrito as informações de maior 
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relevância, os atos essenciais, e a instrução fi caria registrada em 

fi tas magnéticas. E, ainda sobre os atos nos juizados especiais, 

a lei 9.099/1995 revogou a lei anterior, mantendo apenas a 

regra de que as informações essenciais fi cariam registradas em 

manuscrito ou datilografadas e as demais informações em fi tas 

magnéticas.

O avanço tecnológico, no direito processual, pode ser 

exemplifi cado com o surgimento da lei 9.800/1999, a qual 

permitiu o uso do fac-simile na tentativa de facilitar o andamento 

processual e, com isso, garantir a celeridade. Entretanto, mesmo 

vislumbrando-se um ideal de acelerar, houve o engessamento 

momentâneo desse caminhar procedimental. Sobre esse 

entendimento, José Carlos aborda o seguinte:

Em uma tentativa de fazer caminhar juntos, a tecnologia 
e o ato judicial, no dia 26 de maio de 1999 foi publicada 
a lei 9.800 que regula a criação de um meio eletrônico 
na atual forma processual (materializado), com isso 
surgiu a ferramenta do Fac-símile, mais conhecida como 
a Lei do fax, quase nada acrescentou para a aceleração 
do Judiciário, pelo contrário8 aumentou ainda mais a 
morosidade do processo, com a fi nalidade de aumentar 
por mais cinco dias, devida a necessidade de protocolar 
o original no aludido prazo, segundo consta no art. 2º 
da referida lei. Sendo assim, conclui-se que o Fac-símile 
é uma ferramenta de facilitação processual que anda 
do lado oposto ao da celeridade, uma vez que após 
o envio a parte obrigatoriamente, no prazo de cinco 
dias, protocola a peça original, sob pena, de não ser 
conhecido a referida petição pelo judiciário, como se 
inexistente fosse. (ALMEIDA FILHO, p.22)

Avançou-se para o uso do e-Doc, que a priori, mostrou-

se um avanço tecnológico, entretanto apresentou algumas falhas 

para a facilidade procedimental. Apesar de ser muito melhor em 

relação ao Fac-simile, ainda encontrou alguns entraves, por não 
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suportar o envio de documentos mais extensos, o que poderia vir 

a prejudicar o advogado, no respeito ao prazo. 

Neste ponto o e-Doc se mostra limitado e inefi ciente, 
visto que não conseguiria suprir a necessidade do 
envio de um documento muito extenso, dessa forma o 
advogado corre o risco de ver seu prazo prejudicado 
por conta de um sistema restrito. (OLIVEIRA e CHAVES, 
2012,p.3)

Doutrinariamente, criticar a instauração de um novo 

formato de acesso ao jurisdicional é, pois, sinalizar falhas de 

sistema e ainda situações que possam ser modifi cadas para a 

melhoria da prestação jurisdicional e aperfeiçoamento técnico. 

Sistema que é ainda limitado diante do rol de possibilidades de 

atividades permitidas aos operadores do direito. Além disso, há 

ainda um possível entrave de sistema, possível de ocorrer, por ser 

algo inerente à máquina e a tecnologia, por mais avançada que 

venha a ser.

Nesse contexto, diante das grandes modifi cações surgidas 

na sociedade moderna, não haveria de se ter outro resultado 

que não o da virtualização dos processos judiciais. A necessidade 

imperiosa da celeridade, que já era princípio processual, hoje, 

mostra-se urgente em razão do aumento das demandas e a 

virtualização veio em busca de estabelecer o cumprimento desse 

princípio e a concretização da prestação jurisdicional.

3  VIRTUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS

A incessante busca por uma efetiva celeridade processual 

tornou necessário o aperfeiçoamento de processos e procedimentos 
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no ordenamento jurídico. Além disso, a informatização de todos 

os meios disponíveis na sociedade, de uma maneira geral, mostra 

a necessidade de uma atualização no contexto jurídico. 

De início, pode-se imaginar que o processo eletrônico 

contribui positivamente para uma maior (i) publicidade das 

informações, (ii) velocidade de comunicação dos atos processuais 

e (iii) facilidade na realização das rotinas cartorárias (juntada de 

petições, atos ordinatórios, despachos de mero expediente, etc) 

(MAMEDE, 2011). Tudo isso foi visto como benefícios necessários, 

diante das demandas que surgiram com o crescimento 

populacional e de ações judiciais, trazendo o real propósito da 

instauração tecnológica. 

A lei 11.419/2006 veio estabelecer novas diretrizes para 

o processo judicial como um todo. O avanço da tecnologia e 

consequentemente da informatização traz diversos refl exos sociais 

e, do ponto de vista jurídico, a lei da informatização do processo 

judicial faz pensar no respeito às normas e princípios constitucionais 

e processuais. A inovação, sem dúvida, traz avanços necessários, 

mas há de se observar se haverá a manutenção dos princípios 

basilares constitucionais em seus aspectos primordiais. Fala-se, 

nesse contexto, por exemplo, sobre a manutenção do acesso 

à justiça sobre outros vieses, pois o acesso físico fi ca dirimido 

quando se permite o aceso pelo sistema eletrônico. Mas, faz-se 

necessário, atender a demanda sob a ideia de que também é 

acesso o fato de a sociedade não estar totalmente informatizada 

e, desse modo, estar inibindo o exercício profi ssional, pelo fato 

de nem todos advogados estarem atualizados tecnologicamente.

De fato, o meio eletrônico permite, sem limite de horário, 

o acesso às redes de computadores de maneira bastante célere, 

abrangendo ainda mais o conceito do acesso à justiça. Melhor 



76

Aline Taraziuk Nicodemos

explicando, tal princípio fi ca atendido, tendo em vista o advogado 

que pretende propor a demanda não precisar se deslocar para 

o fórum, em um determinado horário, para que efetive a sua 

atividade. Os limites espacial e temporal davam entrave na 

agilidade das atividades advocatícias, pois estar no fórum, em 

meio ao caos urbano, e dentro dos limites do horário comercial, 

pode trazer a interpretação do limite ao acesso à justiça. O PJe 

veio como uma energia motriz para que não só se concretize, 

sob nova perspectiva, esse acesso à justiça, mas que também se 

atenda a celeridade processual, princípio processual de constante 

preocupação jurídica.

Nesse diapasão, atendo-se a evolução no aspecto do 

processo, não há dúvidas quanto aos benefícios oriundos desse 

crescimento. Assim, observa-se que o entendimento parte do 

princípio de que a duração razoável do processo dará suporte 

ao acesso à justiça, entretanto, em uma visão mais objetiva o 

processo eletrônico tende a otimizar as ferramentas do direito 

e a estrutura à disposição dos operadores. (OLIVEIRA; CHAVES, 

2012, p. 230). O que se vem percebendo é uma grande reforma 

procedimental fazendo o ordenamento jurídico acompanhar a 

evolução social, trazendo as melhorias necessárias a um bom 

processo e exercício do direito, ao lado de uma ideal prestação 

jurisdicional que atenda aos fi ns constitucionais almejados. 

4 MANUTENÇÃO DO JUS POSTULANDI 

São inegáveis os avanços que a informatização do acesso 

ao judiciário trouxe. A celeridade, a redução de algumas atividades 

por parte do serventuário, pois algumas certifi cações são feitas 
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pelo próprio sistema, são alguns dos exemplos dos benefícios. 

Entretanto, adentrando na particularidade Processual Trabalhista, 

faz-se necessário analisar o instituto do Jus Postulandi. O princípio 

visa o direito da própria parte direcionar-se ao judiciário para 

postular seu pedido, sem a obrigatoriedade de estar assistido 

por advogado. O artigo 791 da CLT diz: Os empregados e os 

empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça 

do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o fi nal.

 Em razão da necessidade de se garantir a segurança 

jurídica, e, por conseguinte, a segurança do procedimento, faz-se 

necessário utilizar dos artifícios digitais para moldar a atividade 

ao padrão. Nesse entendimento, fala-se muito em criptografi a, 

certifi cado digital ou assinatura digital. São eles os garantidores 

das transmissões de informações via meio digital sem que sejam 

modifi cadas sem autorização do autor. Esse modo permite que 

a informação chegue com segurança ao destino fi nal, sem 

alteração de terceiros.

 Os sistemas dos processos judiciais eletrônicos, 

disponíveis nos sítios eletrônicos dos tribunais, permitem que o 

cidadão acesse o sistema por meio de login e senha para que 

possam acompanhar o trâmite processual. Entretanto, para esse 

acompanhamento que se resume ao andamento do processo, 

não podendo ter acesso ao conteúdo do mesmo, é necessário 

que se tenha o certifi cado digital. Desse modo, o cidadão comum, 

que quiser “manusear” o processo deverá ter que constituir 

um causídico para que tome conhecimento dos conteúdos das 

decisões e despachos, ou obter o referido certifi cado naqueles 

tribunais que tem esse tipo de acesso ao público, o que traz um 

entrave ao princípio do jus postulandi, na justiça do trabalho.
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 Assim, para cumprimento de tal requisito, ao se iniciar 

um processo judicial, falando em jus postulandi, a parte terá 

que garantir uma série de requisitos para efetivar o princípio do 

acesso ao judiciário no molde, independente do advogado. 

Com a implantação do processo judicial eletrônico, 
instituído pela Lei nº 11.419/2006, e da ICP-Brasil 
(Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), por meio 
da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, a situação 
ganhou relevo. Além de ter que promover todos os 
atos processuais sem amparo técnico, as partes que se 
valem do jus postulandi deverão contar com certifi cados 
digitais e equipamentos de informática, que vão 
desde computadores, digitalizadoras e softwares ao 
conhecimento mínimo em tecnologia da informação. 
(ADORNO JUNIOR e SOARES, p. 75)

 O sistema permite que a parte possa fazer um cadastro 

no sistema e instale o programa em seu computador para que 

possa concretizar o direito a postular em juízo. Em contrapartida, 

essa parte deverá ter o ônus desse certifi cado digital e ainda terá 

que ser conhecedor das habilidades para funcionar no PJE. 

Em um olhar mais rigoroso, essa forma de acesso à justiça 

vem amortizando o instituto do Jus postulandi, desconstituindo tal 

princípio e o tornando letra morta no ordenamento. É lamentável 

a perda de tal norma, ainda que não viesse sendo utilizada 

em constância, tendo em vista a justiça especializada tratar de 

cidadãos que, em sua maioria, não possuem condições fi nanceiras 

ao menos ter terem o computador para que possam exercer o 

direito de ter o acesso à justiça. Esquecer o Jus postulandi pode 

trazer outras consequências jurídico-sociais, como a renúncia 

indireta aos direitos em razão da falta de condição para constituir 

o advogado e, desse modo, desistir de pleiteá-lo em juízo. A 
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análise sobre a retirada desse instituto deve ser feita de maneira 

criteriosa para que não haja prejuízo às partes mais necessitadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Num contexto social de constantes avanços, falar no 

desenvolvimento tecnológico que abarca a todas as áreas de 

uma sociedade, é falar de virtualização, informatização. Atrelado 

a isso, envereda-se para a informatização de diversas áreas do 

conhecimento, o que inclui o judiciário brasileiro. Instaurou-se um 

sistema moderno que ainda recebe bastantes críticas. O PJe é um 

avanço para virtualização do processo, apesar de ainda ter muito 

o que avançar. No presente trabalho, buscou-se falar dessa tão 

importante conquista jurídica e algumas de suas consequências 

principiológicas.

 Aliado informatização dos processos, fez-se necessário 

aprofundar alguns tradicionais conceitos constitucionais para 

que não se confi gure uma burla ao que, por tanto tempo, se 

tentou solidifi car no ordenamento. Falou-se em alguns dos 

princípios fundamentais constitucionais, que em muitos casos são 

cláusulas pétreas e que tal inovação não pode atropelá-los para 

se estabelecer uma nova era. Na verdade, é importante haver 

uma coexistência do novo e o tradicional. Desse modo, o ponto 

de partida no presente trabalho foi resignifi car o conceito de 

acesso à justiça, em um primeiro momento, mas não excluindo 

defi nições, e sim, trazendo novas interpretações ao mesmo termo. 

Acesso à justiça vai além do acesso físico, e com a virtualização 

dos processos o acesso é permitido de onde o cidadão estiver, o 

que antes se restringia aos prédios dos fóruns e em determinados 
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horários, além de permanecer a ideia de ser, também, acesso a 

um julgamento justo, de poder ter uma decisão proferida por um 

magistrado.

 Na virtualização dos processos judiciais, além de 

ter passado pela primeira fase, qual seja a da adaptação 

principiológica fundamental, o trabalho mostrou a carência por 

uma mudança que há muito tempo se esperava do judiciário. A 

necessidade se mostrou por diversos fatores, um deles o de ter um 

processo célere. O PJe chegou para atender a tal instituto, pois a 

velocidade que uma demanda chega ao juiz ou ao advogado é 

o tempo de apenas um clique. Entretanto, concluiu-se que para 

que coexistam os princípios fundamentais, não se visou negar a 

importância deles, fez-se também necessário analisar algumas 

particularidades do ordenamento.

 Dentre as especifi cidades que circundam o ordenamento, 

está o instituo do Jus postulandi, que durante muito tempo foi 

o garantidor do princípio do acesso à justiça aos trabalhadores 

brasileiros. Era mais utilizado por parte dos empregados que 

haviam rescindidos os contratos de trabalho. Na atualidade, o 

que se observou foi uma presença principiológica que está sendo 

enfrentada pela moderna virtualização dos processos judiciais. 

Observou-se que o acesso por um cidadão comum está bastante 

restrito, tendo em vista o grau de difi culdade que se tem para 

pleitear em juízo os créditos não pagos por um empregador.

 O certifi cado digital e a virtualização são avanços 

reconhecidamente práticos para o ordenamento, mas o Jus 

postulandi é um grito de socorro por parte do empregado, pois 

este, normalmente, encontra-se desempregado, sem condições 

de arcar com custas honorárias. O PJe até permite o cidadão 

comum de acessar o sistema, entretanto, o acesso é limitado. 
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Este trabalhador não poderá peticionar em juízo com tantas 

facilidades. O entrave do acesso ao computador e a posterior 

certifi cação digital inibem que a parte busque almejar uma 

decisão em juízo a seu favor e ter um crédito que é seu direito, 

muitas vezes. Poderá se ter uma dupla punição a um indivíduo: 

não receber o seu crédito por uma liberalidade do empregador, 

e ao se socorrer do judiciário deverá ter conhecimentos técnicos 

para exigir um pronunciamento ou ter o dinheiro que pague um 

advogado para fazê-lo.
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O DIREITO DA MODA E SUA RELAÇÃO COM 

A PROPRIEDADE INTELECTUAL
 

Amanda Marinho de Azevedo e Silva

Clarice Marinho Martins

INTRODUÇÃO

A indústria de Moda brasileira vem conquistando, 

anualmente, maior visibilidade e aumentando seu poder de 

mercado no cenário Fashion mundial1. E o Direito da Moda, já 

estabelecido nos Estados Unidos e na Europa, vem alcançando 

no nosso país, ainda que timidamente, maior destaque. 

É inequívoco que a internet eliminou barreiras geopolíticas 

e distâncias entre os países, trazendo para todos, numa dimensão 

global, a oportunidade de acompanhar em tempo real tudo 

o que ocorre no planeta. Por essa razão, acompanhando o 

crescimento dos blogs e das mídias sociais, o fascínio das pessoas 

com os produtos da indústria da Moda, exibidos nos eventos 

internacionais, aumentou de forma extraordinária.

No entanto, devem ser observados e tratados com atenção 

os danos que a Cibercultura, mais especifi camente a infl uência 

dos blogs e das mídias sociais, trouxe para a indústria da Moda. 

Parece não haver dúvidas quanto ao fato de que o crescimento 

dessas mídias tornou a moda mais democrática, pequenas marcas 

e profi ssionais do setor podem agora conquistar um espaço 

1  Veja por que o mercado de moda no Brasil é o que mais cresce. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/revista-exame/a-moda-que-vale-bilhoes/ > Acesso em: 
22/12/2016.
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profi ssional relevante no meio virtual, como também os usuários 

conseguem ter acesso aos mais variados assuntos de seu interesse 

em questão de segundos. A Cibercultura impôs às marcas a 

necessidade de adaptação aos novos meios de consumo. Se por 

um lado a internet, pelo seu baixo custo, permite o lançamento de 

novos estilistas, por outro lado, cria a facilidade de propagação 

de cópias sem o devido reconhecimento da autoria dos produtos 

e imagens que podem receber proteção pelo Direito.

Diante de todo este cenário, busca-se tratar do Direito 

da Moda e de sua relação com a Propriedade Intelectual, bem 

como compreender a maneira pela qual a Cibercultura vem 

infl uenciando a indústria da Moda.

Para tanto, aborda-se, inicialmente, o surgimento do 

Direito da Moda e os motivos pelos quais a disciplina vem 

ganhando atenção e importância. Em seguida, analisa-se o 

surgimento da Cibercultura e seu impacto na indústria da Moda, 

bem como a evolução do fast Fashion em virtude da internet.

Por fi m, propõe-se avaliar algumas jurisprudências, 

nacionais e internacionais, acerca do Direito da Moda, expondo-

se os casos nos quais a internet fi gurou ora como opositora, ora 

omo aliada ds profi ssionais do setor. 

1 O SURGIMENTO E A RELEVÂNCIA DO DIREITO DA 
MODA

Fashion Law ou Direito da Moda, no vernáculo, é a 

designação inicialmente adotada nas universidades que oferecem 

cursos na área da Moda nos Estados Unidos, particularmente, o 
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Fashion Law Institute2, na cidade de Nova Iorque, considerado 

o centro pioneiro no estudo da indústria da Moda e do Direito3. 

O movimento relacionado à criação de tal disciplina 

surgiu por intermédio de alguns profi ssionais norte-americanos 

da indústria de Moda empenhados em defender uma legislação 

específi ca apta a tutelar seus produtos e serviços. É compreensível 

ainda a preocupação de diversos segmentos envolvidos com a 

criação de vestuários ou acessórios de Moda, tais como designers 

e estilistas, em encontrarem mecanismos para proteção de suas 

obras.  

Para Jimenez e Kolsoun, Fashion Law é uma compilação 

de diversas e diferentes disciplinas legais. É a área do direito que 

lida com as questões legais enfrentadas por estilistas e empresas 

de Moda4. A indústria da Moda atingiu status global, movimenta 

anualmente bilhões de dólares5, ensejando nos Estados Unidos, 

país responsável por expressiva parcela de tal negócio, a 

necessidade de se buscar uma legislação específi ca para tutelar 

todos os protagonistas da indústria Fashion.

A importância do Direito da Moda, na atualidade, de 

acordo com Jimenez e Kolsun, poderia ser assim sintetizada: 

Hoje, dezenas e até mesmo centenas de milhões 
de dólares, e a propriedade e controle de grandes 
empresas, podem mudar a interpretação dos termos 
de um contrato da Moda. Advogados, juízes, e jures 
agora precisam entender o que é Moda e como a 

2 Fashion Law Institute - About. Disponível em: http://fashionlawinstitute.com/ Acesso em: 
05/12/2016
3 Observe-se que a professora Susan Scafi di, da universidade Fordham foi a pioneira no 
estudo de Direito da Moda e fundadora do Fashion Law Institute. 
4 JIMENEZ, Guillermo C. e KOLSUN, Barbara. Fashion Law A Guide for Designers, Fashion 
Executives, and Attorneys. Nova Iorque. Fairchild Books, 2014. 2ed. P. 2.
5 Fashion Industry Statistics. Disponível em: < http://www.statisticbrain.com/fashion-
industry-statistics/ >. Acesso em: 04/12/2016



88

Amanda Marinho de Azevedo e Silva • Clarice Marinho Martins

indústria funciona. Empresas de Moda estão em busca 
da melhor assessoria jurídica. A era do Direito da Moda 
chegou6.

No Brasil, o Direito da Moda ainda é incipiente. Apenas 

recentemente, em 2013, foi criado em São Paulo o Fashion 

Business Law Institute (FBLI). O FBLI nasceu com o objetivo de 

promover inovações e propor soluções nos negócios do setor 

da Moda, observando suas necessidades e desafi os7. Em 2014, 

surgiu o primeiro curso de extensão em Fashion Law, oferecido 

pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), no Rio 

de Janeiro8.

2 A IMPORTÂNCIA DA CIBERCULTURA

Num passado não muito distante, o acesso às inovações 

em qualquer ramo de atividades era uma tarefa árdua, as 

novidades não podiam ser alcançadas ou compartilhadas 

instantaneamente, diferentemente do que hoje pode ser feito por 

meio de um simples telefone celular, computador ou tablet com 

acesso à internet. 

6 “Today, tens or even hundreds of millions of dollars, and the ownership and control 
of large companies, can turn on the interpretation of the wording in a fashion contract. 
Lawyers, judges, and juries now need to understand what fashion is and how the industry 
operates. Fashion companies now require the very fi nest legal counsel. The era of fashion 
law has arrived.” JIMENEZ, Guillermo C. E  KOLSUN, Barbara. Fashion Law A guide for 
Designers, Fashion Executives, and Attorneys. Nova Iorque: Fairchild Books, 2013. P. 3.
7 FBLI – História. Disponível em: < http://www.fbli.com.br/#!historia-fashion-law/c1orl > 
Acesso em: 15/05/2016.
8 Cursos de Extensão – Fashion Law: Registro e Proteção na Moda. Disponível em: <http://
www.ibmec.br/site/detalhe-cursos-extensao-barra/rio-de-janeiro/barra-da-tijuca/
Cursos/Curso-de-Curta-Duracao/Fashion-Law > Acesso em: 14/12/2016
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À medida que o avanço tecnológico trouxe para a 

sociedade a possibilidade de compartilhamento de forma 

imediata e dinâmica das últimas invenções, fez nascer no 

indivíduo a necessidade de acompanhar passo a passo essas 

inovações, sob pena de se tornar rapidamente obsoleto. 

O desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação, que conduziram a novas práticas culturais, fez 

surgir o que se denomina Cibercultura. De acordo com o fi lósofo 

Pierre Lévy, “a Cibercultura signifi ca o lugar que se constrói e 

se entende por meio da interconexão das mensagens entre si, 

por meio de sua vinculação permanente com as comunidades 

virtuais9”. Diante dessa premissa, podemos concluir que 

Cibercultura é o compartilhamento de conhecimento, informação 

e novos estilos de vida gerados por meio da tecnologia. Desse 

modo, o avanço das tecnologias e o crescimento do ciberespaço, 

ou seja, o espaço de comunicação da internet, foi fundamental 

no desenvolvimento dos blogs10, particularmente, os blogs que 

tratam de Moda. Indubitavelmente, a internet proporcionou 

inúmeras possibilidades de compartilhamento das peculiaridades 

de diferentes culturas, gerando, continuamente, curiosidade 

entre os usuários desse sistema. Nesse sentido, afi rma Manuel 

Castells que, “a internet é um meio de comunicação que permite 

a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, 

em escala global”11. 

9 LÉVY, Pierra. Cibercultura. São Paulo. Editora 34, 1999. P. 15.
10 Blogs são diários online onde o usuário pode atualizar com novas informações, imagens 
e os mais variados posts (conteúdos digitais) de um modo dinâmico e efi ciente. 
11 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet Refl exões sobre a internet, os negócios e a 
sociedade. Tradução, Maria Luiza X. De A. Borges; revisão técnica, Paulo Vaz – Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.
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No contexto de comunicação online, o blog surgiu como 

diário pessoal para que algumas pessoas pudessem compartilhar 

suas vidas e interesses. Porém, com o decorrer do tempo, tornou-

se, para muitos usuários, um meio de exercer uma atividade 

profi ssional. 

A cultura dos blogs, com sua linguagem própria, é hoje 

bastante difundida. As chamadas “blogueiras” ou “blogueiros”12 

utilizam-se também de outras mídias sociais como meio de ampliar 

seu público. A globalização e a Cibercultura foram responsáveis 

pelo grande aumento ao acesso à informação, independentemente 

de classe social ou econômica, possibilitando que as mídias sociais 

se tornassem tão populares, numa velocidade surpreendente. 

Como consequência, potencialmente, fez surgir nesses indivíduos 

o desejo de consumir o que se encontra exposto online. 

As diferentes mídias sociais, como por exemplo,  

Instagram13, Twitter14 e Snapchat15, vêm ganhando cada vez mais 

atenção, não somente dos usuários consumidores da indústria e 

das “blogueiras”, como ainda das próprias empresas criadoras 

de Moda. Com a Cibercultura, tornou-se evidente a necessidade 

de os detentores de marcas, dependendo do seu público alvo, 

se utilizarem desses meios tecnológicos para sua promoção. 

As marcas que melhor se valerem das inúmeras possibilidades 

comerciais oferecidas pelo ciberespaço, usufruirão de maiores 

benefícios no comércio eletrônico.

12 Blogueiro é o termo que designa, em geral, profi ssionais que se utilizam dos blogs como 
meio de se comunicar com o público e difundir seus produtos e serviços. 
13 O Instagram é uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos.
14  Twitter é uma rede social e um servidor para postagens de até 140 caracteres que 
permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros usuários.
15 Snapchat é uma rede social de mensagens instantâneas onde podem ser enviados 
textos, fotos e vídeos e o conteúdo somente pode ser visto uma vez, pois o conteúdo acaba 
se “autodestruindo”.
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Como consequência, os detentores das marcas vêm, 

atualmente, empreendendo esforços para realizarem suas 

campanhas de marketing nas mídias sociais. Em geral, contratam 

as denominadas “celebridades”, it girls16 ou digital infl uencers17, 

que conquistam fama em uma determinada área desse mercado. 

Dessa forma, as campanhas publicitárias, que muitas vezes 

são veiculadas apenas no meio virtual, difundem-se em larga 

escala nas mídias sociais, causando grande impacto entre seus 

consumidores, e, possibilitando, amplos negócios eletrônicos.

A infl uência e a importância que a Cibercultura possui 

na indústria da Moda é hoje inquestionável. Basta lembrar que 

os blogs de Moda se tornaram uma signifi cante ferramenta de 

comunicação e informação de que os detentores das marcas vêm 

se utilizando para atingir um número crescente de consumidores, 

antes inalcançáveis. Nos últimos anos a Moda apresenta-se ao 

grande público por diferentes formas de expressão e as marcas 

procuram novos formatos para se reinventar. Dessa forma, os 

blogs de Moda devem ser reconhecidos como um relevante 

vetor para a indústria Fashion, uma vez que são capazes de 

criar tendências e infl uenciar a vida de inúmeros indivíduos-

consumidores no ciberespaço.

16 It Girl é o termo utilizado para se referir às mulheres, normalmente jovens, que não 
necessariamente de forma deliberada, criam tendências na sociedade ou na internet, 
despertando o interesse das pessoas.
17 Digital Infl uencer ou infl uenciador digital, em português, é o termo utilizado para se 
referir a pessoas que estão nas mídias sociais e são formadores de opinião, e que tem o 
poder de infl uenciar o cotidiano dos usuários, que são considerados e conhecidos nesta 
plataforma de comunicação como “seguidores”.
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2.1 A infl uência da internet na indústria da moda

A evolução da tecnologia tornou cada vez mais democrático 

o acesso às informações acerca da Moda para a sociedade. Os 

blogs e as mídias sociais, de forma geral, transformaram-se em 

um excelente meio para comunicação global, com a difusão de 

opiniões e conteúdos de variadas tendências.  

As empresas de Moda produzem, anualmente, de quatro 

a seis coleções de roupas femininas18. Assim, é fácil perceber 

que as equipes de criação e seus estilistas passam grande parte 

do ano realizando pesquisas para daí criarem  novas coleções 

que serão lançadas nos principais centros de Moda em Londres, 

Paris, Milão e Nova Iorque19. A importância e atenção que os 

blogs e outras mídias sociais vêm recebendo fazem com que 

estilistas de grandes marcas e suas equipes de criação busquem, 

continuamente, inspiração no comportamento das pessoas no 

próprio ciberespaço. Blogueiras lançam tendências que podem 

inspirar certas marcas a desenvolverem determinados produtos 

ou, até mesmo, lançar coleções inteiras em parceria20. Portanto, 

é imperativo que as empresas de moda acompanhem as 

mudanças introduzidas pela internet, sob pena de se tornarem 

ultrapassadas. 

Para que tenhamos uma ideia da importância que a 

internet tem para a Moda basta verifi carmos que este é hoje o 

instrumento utilizado por muitos profi ssionais para o lançamento 

18 JIMENEZ, Guillermo C. e KOLSUN, Barbara. Fashion Law A Guide for Designers, 
Fashion Executives, and Attorneys. Nova Iorque. Fairchild Books, 2014. 2ed. p. 3
19 JIMENEZ, Guillermo C. e KOLSUN, Barbara. Fashion Law A Guide for Designers, 
Fashion Executives, and Attorneys. Nova Iorque. Fairchild Books, 2014. 2ed. p. 3.
20 Blogueiras e estilistas desenvolvem coleções especiais para a Riachuelo. Disponível 
em: <http://estilo.abril.com.br/moda/blogueiras-e-estilistas-desenvolvem-colecoes-
especiais-para-a-riachuelo/ >. Acesso em: 20/12/2016
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de suas produções. Isso signifi ca dizer que, quando no início de 

sua carreira, jovens estilistas optam por divulgar seu trabalho, 

seja em site próprio ou por mídias sociais. Para esses estilistas, 

que algumas vezes não dispõem do capital necessário para abrir 

uma loja física, ou mesmo apresentar suas coleções nas semanas 

de Moda, a internet é uma grande aliada.

Quando novos estilistas lançam seus trabalhos de 

criação por meio da internet, suas produções espalham-se com 

enorme rapidez em razão dos blogs de Moda e mídias sociais. 

Por conseguinte, tais estilistas começam a formar uma clientela, 

inicialmente, impulsionada pela infl uência que a internet possui 

nesse ramo. Todavia, esses jovens profi ssionais, que ainda não 

dispõem de reconhecimento pela indústria ou pelo público em 

geral, não estão livres de que uma empresa de fast Fashion, que 

já disponha ou não de certo prestígio, copie algo de sua criação 

e faça uma divulgação como se fosse um produto original, sem 

fazer referência aos verdadeiros autores ou artistas. 

É a hipossufi ciência dos novos estilistas por um lado e o 

poder econômico, técnico e social de que dispõem as grandes 

empresas de fast Fashion por outro lado, que faz com que os 

criadores de peças originais sofram verdadeiras violações de 

direitos que podem ser reconhecidos no campo de proteção da 

Propriedade Intelectual.
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2.1.1 fast fashion e suas implicações

Antes de tecer maiores considerações acerca da matéria 

é indispensável entender o signifi cado e o funcionamento do fast 

Fashion e suas marcas. 

Fast Fashion, no vernáculo, “Moda Rápida”, é um tipo 

de produção de itens de Moda realizada de forma ágil, para 

ser produzida e consumida pelo público simultaneamente 

ao lançamento dos produtos das marcas criadoras das novas 

coleções. Tal prática se tornou possível pelo fato de a indústria 

da Moda Rápida fazer uso de materiais e mão-de-obra baratos, 

com itens criados por terceiros e, em alguns casos, reproduzidos 

sem autorização de seu criador. Essa prática tem por fi nalidade 

produzir uma tendência em tempo recorde para disponibilizá-la 

nas lojas21, divulgando-a ainda por intermédio da internet, nos 

blogs e outras mídias sociais. 

A indústria de fast Fashion, em razão da velocidade 

com que os seus produtos são fabricados e disponibilizados no 

mercado, ensejou para seus consumidores a cultura do efêmero, 

tendo em vista que passaram a enxergar peças de vestuário 

como descartáveis. Fazendo com que alguns itens que hoje estão 

“na Moda”, encontrados à venda com facilidade, sejam rápida e 

impiedosamente descartados com o ingresso da próxima coleção 

ou tendência. Sem dúvida, essa popularização da Moda se deu 

em grande parte graças à internet, que possibilita a difusão 

imediata de todas as coleções e tendências. Noutros termos, no 

momento em que os lançamentos dos estilistas aparecem nas 

passarelas dos festivais nas semanas de Moda internacionais, 

21 Fashion History Lesson: The Origins of Fast Fashion. Disponível em: < http://fashionista.
com/2016/06/what-is-fast-fashion >. Acesso em: 05/12/2016
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quase de forma simultânea, é possível ter acesso às novidades 

nas redes sociais de revistas e blogs das it girls. 

Como já mencionado anteriormente, com o advento 

da globalização o acesso à informação sobre as tendências ou 

coleções da Moda fi cou cada vez mais fácil. Aliado a esse fato, 

independente de classe social, os indivíduos em geral, sentem a 

necessidade de aceitação por parte de um determinado grupo. 

Assim, procuram pelo o que está acontecendo, no momento 

em que as novidades são lançadas no mercado e buscam essa 

sensação de pertencimento ao grupo ou a uma comunidade, pelo 

consumo dessas tendências, como Karen Grau-Kuntz observa: 

(...) o sociólogo encontra na imitação um fator de 
adaptação social. O indivíduo que imita identifi ca-
se com o grupo social e, tirando as consequências 
da compreensão da Moda como um sistema social 
comunicativo, eles expressam adaptação social pela 
adequação (imitação) dos padrões de vestuário 
aprovados22.

Por tais razões, as mais diversas marcas de fast Fashion 

alcançam tanto sucesso,  porquanto oferecem a possibilidade 

da almejada inclusão social, por meio da cópia de produtos 

lançadas por marcas conhecidas. Esses usuários, em geral, não 

importando seu poder de compra, acompanham blogs e outras 

redes sociais de it girls e digital infl uencers e sentem-se atraídos 

pela linguagem de tais veículos, buscando adaptar não somente 

suas vestimentas, como emular seu comportamento ao que se 

encontra divulgado nos eventos de Moda.

22 GRAU-KUNTZ, Karen. A propriedade Intelectual e a proteção das composições de 
peças de vestuário. In: WACHOWICZ, Marcos (Org.). Estudos de Direito da Propriedade 
Intelectual. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2015. p.105-115. 
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Em resposta ao aumento da necessidade de um consumo 

cada vez mais imediato, inúmeras marcas, a exemplo da Burberry, 

Calvin Klein, Tom Ford e Michael Kors23, aderiram ao sistema 

“see now, buy now”, ou em livre tradução, “veja agora, compre 

agora”. Essa terminologia foi escolhida para descrever a intenção 

das grandes marcas, conhecida como “straight to consumer”, ou 

seja, “direto ao consumidor”. Esse sistema inovador funciona de 

modo que, no momento em que a coleção está sendo apresentada 

ao grande público, todos os itens já estarão disponíveis para 

compra nas lojas físicas. 

Não faz muito tempo as grandes grifes exibiam suas 

criações apenas nos desfi les nas semanas de Moda. Essas coleções 

poderiam levar até seis meses para que fossem, fi nalmente, postas 

à venda nas lojas físicas. Porém, com o crescimento das redes 

sociais, e sua infl uência na forma de consumo, uma mudança 

no comportamento dessas grandes marcas tornou-se essencial. 

Essa adaptação revela, inclusive, uma visão de mercado bastante 

conectada ao comportamento dos usuários, e aos seus desejos 

de compra mais imediatos, própria do universo digital em que 

vivemos.

Marcas de fast Fashion por excelência, a exemplo 

da Zara, H&M e Forever 21, disponibilizavam em suas lojas 

produtos conhecidos como Knockoffs24, que são produtos que 

em tudo se assemelham aos do design original, logo após os 

desfi les das grandes marcas, antes mesmo que as próprias grifes 

23 Update: Runaway –to-Retail Changes: Here’s What Brands are Doing to Evolve. 
Disponível em: <http://www.thefashionlaw.com/home/runway-to-retail-changes-heres-
what-brands-are-doing-to-evolve >. Acesso em: 14/05/2016.
24 The difference between some of the most misused legal terms in fashion. Disponível em: 
<http://www.thefashionlaw.com/home/the-difference-between-some-of-the-most-mis-
used-legal-terms-in-fashion?rq=knock > Acesso em: 14/05/2016.
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pudessem colocar seus itens à venda. É importante ressaltar 

que essa prática perdura até os dias de hoje, inclusive após a 

implantação do sistema “see now, buy now”. Ao adotarem essa 

prática, as empresas de fast Fashion não fazem nenhuma alusão 

ao nome do designer original ou da marca. Assim, quando as 

coleções das sobreditas marcas chegam às lojas, já não são mais 

novidade ou criações exclusivas25. Por isso, as grifes criadoras 

dos novos produtos, ao adotarem o modelo “see now, buy now”, 

evitam, de certa forma, que as empresas de fast Fashion se 

apropriem indevidamente de seus designs originais, e pelo fato de 

utilizarem mão-de-obra e materiais baratos, para comercializar 

suas peças a um preço bastante inferior, possam obter evidente 

aproveitamento econômico indevido.

A esta altura, é fundamental fazer uma diferenciação 

entre o que representa uma tendência, e o que é de fato uma 

reprodução ou cópia, para tanto, vamos tomar como referência 

o que Roberta Westin nos ensina: 

A tendência da Moda pertence ao domínio público 
e está relacionada a um estilo de roupa e acessório 
decorrente de uma determinada época em que vive 
a sociedade. Ela pode ser defi nida como refl exo de 
infl uências mundiais, de pesquisas de consumo, de 
consagração de ídolos e costumes de um país26.

A tendência representa a junção de alguns elementos 

do design, não podendo se confundir com a cópia idêntica do 

produto. Já a reprodução, ou cópia, é o desenvolvimento em 

25 “Buy Now, Build Now” is the Real Revolution. Disponível em: <http://www.
businessoffashion.com/articles/opinion/op-ed-buy-now-build-now-is-the-real-revolution 
> Acesso em: 14/05/2016.
26 Associação Paulista da Propriedade Intelectual. WESTIN, Roberta. Design de Moda: a 
Legislação de Direitos Autorais Brasileira está Adequada à realidade desta indústria?.  
Boletim ASPI N 40, Abril a Junho de 2013. P. 28.
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que se busca reproduzir em sua totalidade, determinado item do 

design de Moda que contenha um caráter distintivo. No tocante à 

reprodução, conclui a referida autora que:

A reprodução de itens comuns, decorrentes de uma 
tendência, é plenamente admissível. O problema 
ocorre quando as empresas ultrapassam o limite 
da inspiração e copiam substancialmente itens de 
vestuários, coleções ou acessórios criados por terceiros 
e considerados distintivos27.

Todas as vezes em que uma tendência é largamente 

copiada, e simultaneamente vendida em larga escala, transforma-

se num ciclo sem fi m. A partir do momento em que existe um 

acesso facilitado às tendências da Moda, os consumidores buscam 

atingi-las dentro de suas possibilidades fi nanceiras. Muitas vezes, 

esses consumidores optam pelas versões mais baratas do produto, 

uma vez que a Moda se encontra em contínua mudança. Roberta 

Westin observa ainda que: 

Os designs de Moda são objetos de criações intelectuais, 
da mesma forma que as músicas e os livros. Para criar 
um design, sobretudo uma coleção, há forçosamente 
um trabalho criativo de, por exemplo, combinar 
cores, estudar tendências, pesquisar comportamentos, 
desenvolver conceitos, escolher tecidos, realizar 
sobreposições, costuras, dentre outras coisas.28

Desse modo, conclui-se que a indústria da Moda, mais 

especifi camente os estilistas, passam grande parte do ano 

estudando tendências para, somente então, criar e desenvolver 

suas novas coleções que serão lançadas durante os eventos 

27 Ibid. P. 29. 
28 Ibid. p. 30.
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de Moda. Coleções essas que, após todo o processo de 

criação e desenvolvimento, terão seus produtos reproduzidos 

indiscriminadamente, sem autorização pelas empresas de fast 

Fashion. Marcas que, lamentavelmente, buscam se aproveitar da 

criação intelectual do estilista, sem qualquer contrapartida.

3 A RELAÇÃO DO DIREITO DA MODA E DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL

O Direito e a Moda, a princípio, são áreas que poderiam 

ser consideradas sem qualquer relação técnico-jurídica. No 

entanto, existem diversas questões que envolvem a indústria da 

Moda e que produzem refl exos no mundo jurídico. A título de 

exemplo, podemos citar o Direito Constitucional e a necessidade 

de resguardar os direitos da personalidade e da imagem. 

O Direito Tributário e os casos envolvendo sonegação fi scal e 

subfaturamento na importação de mercadorias. E ainda o Direito 

do Trabalho e os Direitos Humanos que vêm registrando o uso 

contínuo de mão de obra em condições análogas a de trabalho 

escravo, empregada na indústria da Moda. 

Entretanto, é inequívoco que o Direito da Moda encontra 

uma estreita relação com o Direito de Propriedade Intelectual 

posto que é nessa seara que se pode buscar proteção para os 

produtos originais desenvolvidos pelos criadores da Moda, 

como também para a indústria que investe em inovação. A 

Propriedade Intelectual refere-se, de maneira genérica, às 

criações ou às invenções dos seres humanos que conseguem 

adquirir alguma forma de expressão, permitindo que criadores, 

inventores ou empresários se benefi ciem do próprio trabalho e 
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do investimento fi nanceiro empregado na criação.  Em outras 

palavras, a Propriedade Intelectual é uma área do Direito que 

agrega diferentes manifestações do intelecto humano a que se 

atribui valor patrimonial e não patrimonial, sob formas distintas 

de proteção.

A Organização Mundial de Propriedade Intelectual 

(OMPI), criada em 1967 e reconhecida como agência das Nações 

Unidas, defi ne a Propriedade Intelectual como sendo:

A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas 
e científi cas, às interpretações dos artistas intérpretes e 
às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas 
e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos 
os domínios da atividade humana, às descobertas 
científi cas, aos desenhos e modelos industriais, às 
marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como 
às fi rmas comerciais e denominações comerciais, à 
proteção contra a concorrência desleal e todos os outros 
direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios 
industrial, científi co, literário e artístico29.

Sobre o tema, merece ainda destaque a defi nição 

apresentada por Antônio Chaves:

Podemos defi ni-lo como o conjunto de prerrogativas 
que a lei reconhece a todo criador intelectual sobre suas 
produções literárias, artísticas ou científi cas, de alguma 
originalidade: de ordem extra pecuniária, em princípio, 
sem limitação de tempo; e de ordem patrimonial, ao 
autor, durante toda a sua vida, com o acréscimo, para 
os sucessores indicados na lei, do prazo por ela fi xado30.

29 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010.
30 CHAVES, Antonio. Criador da obra intelectual. São Paulo: LTR, 1995.
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Clarice Marinho Martins esclarece que, o Direito de 

Propriedade Intelectual tem como objeto a tutela de bens 

imateriais, de natureza intelectual e de conteúdo criativo, assim 

como suas atividades conexas, sujeitas à exploração econômica31. 

O Direito de Propriedade Intelectual seria então o gênero e os 

direitos autorais e o de propriedade industrial, suas principais 

espécies. 

Os direitos autorais representam uma expressão que 

alcança tanto os direitos de autor, como os que lhes são conexos. 

A proteção a tais direitos surge de imediato, a partir do momento 

no qual um trabalho original é expresso por algum meio, 

independentemente de registro.

Com isso, podemos inferir que no momento em que um 

artista materializa uma obra original, fruto de seu intelecto, passa 

então, como autor dessa criação, a gozar de um conjunto de 

direitos. É a forma de expressão da ideia o bem que se busca 

proteger. Portanto, a essência dos direitos autorais nasce do 

espírito criativo do autor da obra não importando a sua natureza.

Por seu turno, os direitos conexos, também chamados 

de afi ns ou vizinhos, são os que se assemelham aos direitos de 

autor e que, na legislação brasileira, aplicam-se aos direitos dos 

artistas intépretes ou executantes, dos produtores fonográfi cos e 

das empresas de radiodifusão. 

No tocante à proteção aos direitos do autor, a Lei nº 

9.610, de 19 de fevereiro de 199832, que disciplina a matéria 

no nosso país, em seu artigo 7º, exemplifi ca os trabalhos que 

31 CASTRO, Clarice Marinho Martins de. Considerações Acerca do Direito de Propriedade 
Intelectual. Revista da ESMAPE/Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, Recife, 
Volumes 7/8, Nº16/17, p. 87-114, jul./dez 2002-jan./jun. 2003.
32 Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Disponível em: <https://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/L9610.htm > Acesso em: 17/12/2016.
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merecem proteção, dentre outros: obras literárias, artísticas 

ou científi cas; obras dramáticas e dramático-musicais; obras 

audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográfi cas; 

obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografi a e arte 

cinética. Vale notar que tais direitos protegem as obras, as 

expressões concretas, a “exteriorização sob qualquer forma”33, 

e não as ideias, porque essas são consideradas patrimônio da 

humanidade.

A Convenção de Paris defi ne a propriedade industrial 

como sendo o conjunto de direitos que compreende as patentes 

de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, 

as marcas de fábricas ou de comércio, as marcas de serviço, o 

nome comercial, as indicações de proveniência ou denominações 

de origem, bem como a repressão à concorrência desleal34.

E ainda quanto à legislação que trata de regular as 

obrigações e direitos relativos à propriedade industrial, temos no 

Brasil a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 199635, que no artigo 2º 

defi ne seu escopo material:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade 
industrial, considerado o seu interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País, 
efetua-se mediante: 
I – Concessão de patentes de invenção e de modelo de 
utilidade;
II – Concessão de registro de desenho industrial;
III – Concessão de registro de marca;
IV – Repressão às falsas indicações geográfi cas; e
V – Repressão à concorrência desleal36.

33 COSTA NETTO, José Carlos. Direito Autoral no Brasil. 2. ed. São Paulo. Editora: FTD, 
2008,  P. 82
34 Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual, Artigo 1-2. 
35 Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9279.htm > Acesso em: 17/12/2016.
36 Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/
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Para que esses bens passem a integrar o patrimônio 

do seu titular devem ser registrados junto ao Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial (INPI) para que, somente após o ato 

concessivo desse órgão, obtenha total direito à exploração 

exclusiva37.

Acerca da Propriedade Industrial é importante destacar, 

no presente capítulo, dois de seus instrumentos, a marca e o 

desenho industrial. A marca é um sinal distintivo que tem como 

principal função identifi car produtos ou serviços produzidos ou 

prestados por uma pessoa ou empresa. Tem por fi nalidade, 

primordialmente, proteger o investimento feito pelo empresário, 

como também garantir ao consumidor a possibilidade de 

identifi car e adquirir um produto ou serviço com base em suas 

qualidades ou características específi cas, indicadas pela marca, 

que na língua inglesa pode ser entendido por “meet their needs” 

ou, numa livre tradução, satisfazer as necessidades pessoais do 

consumidor. 

Assim, podemos dizer que a marca é um sinal distintivo, 

visualmente perceptível38. E que a legislação pátria protege as 

marcas visuais, que individualizam os produtos ou serviços de uma 

determinada empresa ou os similares dos seus concorrentes. No 

Brasil, para que essas marcas gozem de proteção devem solicitar 

seu registro no INPI, porquanto ele possui natureza constitutiva 

de direito. No entanto, faz-se mister lembrar que é um direito 

territorial, signifi cando que essas marcas devem ser registradas 

em cada um dos países nos quais se deseja a proteção. 

ccivil_03/leis/L9279.htm >. Acesso em: 13/08/2016
37 Propriedade Industrial. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_
leitura&artigo_id=246>. Acesso em: 13/08/2016.
38 Artigo 122 da Lei 9.279/96.



104

Amanda Marinho de Azevedo e Silva • Clarice Marinho Martins

No tocante à proteção da indústria têxtil, a OMPI salienta 

a relevância de se reivindicar o registro de marca neste setor:

Na indústria de vestuário, assim como nas indústrias 
de mobílias e tecidos técnicos, empresas visionárias 
dão grande importância às suas políticas de marcas. 
As marcas ajudam a desenvolver uma relação com 
os clientes, que passam a associar seus produtos com 
bons designs, ou qualidade e habilidade artesanal, ou 
excelentes propriedades técnicas. A marca é a maneira 
mais óbvia de distinguir os produtos de uma empresa 
dos produtos da concorrência39.

Podemos concluir que, na indústria da Moda, não somente 

as empresas já consolidadas no mercado, como as empresas de 

pequeno porte devem buscar o registro de suas marcas com o 

objetivo de proteger seu nome, reputação e identidade de seus 

produtos para os consumidores. 

Todavia, o desenho industrial40 pode também representar 

um dos ramos do Direito de Propriedade Intelectual mais 

utilizados na indústria da Moda. Ele trata do aspecto ornamental 

ou estético de um artigo, que se pode constituir em características 

tridimensionais, como a forma ou a superfície de um artigo, ou 

ainda bidimensionais, como modelos, linhas ou cores. 

A OMPI - de igual sorte, ressaltou a importância do 

desenho industrial para o universo da Moda:

A Moda é o epicentro das indústrias têxtil e de tecidos. 
Novos designs são apresentados a cada estação. Entre 

39 Organização Mundial da Propriedade Intelectual - Um ponto no tempo – o uso inteligente 
da propriedade intelectual por empresas do setor têxtil. Disponível em:<http://www.wipo.
int/edocs/pubdocs/pt/sme/794/wipo_pub_794.pdf > Acesso em: 18/12/2016.
40 Art. 95 da Lei 9.279/1996 – Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental 
de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um 
produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua confi guração externa e 
que possa servir de tipo de fabricação industrial.
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as diversas formas de proteção por PI a de desenhos 
industriais – também referidos simplesmente como 
designs – é claramente a mais relevante para a indústria 
da Moda. Registrar um design ajuda o proprietário 
a impedir que outros explorem seus ornamentos 
novos, originais, ou seus aspectos estéticos, sejam 
elas características tridimensionais, tais como formas 
atraentes, ou características bidimensionais, tais como 
impressões têxteis esteticamente agradáveis41.

Os desenhos industriais são aplicados a uma extensa 

variedade de produtos industriais ou artesanais, tais como, 

relógios, jóias, instrumentos técnicos e médicos, dispositivos 

elétricos, veículos e artigos de lazer42. Vale esclarecer que, para 

se obter a proteção um desenho industrial, é necessário que seja 

ele visualmente perceptível, bem como que possua a natureza 

essencialmente estética, não sendo possível a proteção de 

quaisquer funções técnicas do dispositivo no qual é aplicado43. 

Gilberto Mariot nos ajuda a elucidar a questão quando afi rma 

que “a característica de fundo do desenho industrial é a futilidade, 

isto é, a alteração que o desenho industrial introduz nos objetos 

não amplia a sua utilidade, apenas o reveste de um aspecto 

diferente”44. 

Ao titular de um desenho industrial45 protegido é atribuído 

o direito de impedir que sejam realizadas cópias ou imitações 

não autorizadas do seu desenho por terceiros. Essa proteção 

41 Organização Mundial da Propriedade Intelectual - Um ponto no tempo – o uso inteligente 
da propriedade intelectual por empresas do setor têxtil. Disponível em: < http://www.
wipo.int/edocs/pubdocs/pt/sme/794/wipo_pub_794.pdf >. Acesso em: 18/12/2016.
42 Organização Mundial da Propriedade Intelectual - Introdução ao Curso Inicial de PI (DL 
001). Disponível em: < https://welc.wipo.int/index_pt.php >. Acessado em: 13/08/2016.
43 Organização Mundial da Propriedade Intelectual - Introdução ao Curso Inicial de PI (DL 
001). Disponível em: < https://welc.wipo.int/index_pt.php >. Acessado em: 12/08/2016.
44 MARIOT, Gilberto. Fashion Law: a moda nos tribunais – São Paulo: Estação das Letras 
e Cores, 2016. p. 68.
45 Vide art. 109 da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279.
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inclui o direito de produzir, oferecer, importar, exportar ou vender 

qualquer produto no qual o desenho seja incorporado ou no qual 

seja aplicado. 

3.1 A relação do direito da moda e a propriedade 

intelectual na jurisprudência

Em que pese o Direito da Moda representar um novo 

ramo a ser ainda devidamente explorado no Brasil, já existem, 

conquanto esparsas, jurisprudências que admitem a proteção de 

bens produzidos para a indústria da Moda, tanto por intermédio 

dos Direitos de Autor, quanto pelo Direito de Propriedade 

Industrial.

Portanto, podemos afi rmar que a Propriedade Intelectual 

tem sido, cada vez mais utilizada para solucionar confl itos no 

mundo Fashion. Para ilustrar, cuidaremos de algumas demandas 

judiciais consideradas paradigmáticas no Direito da Moda.

No Brasil, o caso mais célebre envolvendo violação de 

um acessório de Moda foi ajuizado pelo grupo francês Hermès 

International contra a marca paulista de fast Fashion, Village 

284 Participações e Comércio de Vestuário Ltda., popularmente 

conhecida por 284. O processo tramitou na 24ª Vara Cível do 

Foro Central da Comarca de São Paulo. 

A empresa 284, em 2010, lançou uma linha de bolsas 

chamada “I’m not the original”, que em tradução literal signifi ca 

“eu não sou a original”. Essas bolsas foram vendidas a unidade 

por um valor máximo de R$400,00 (quatrocentos) reais. A coleção 

era composta por versões de bolsas famosas de grandes marcas, 
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confeccionadas em moletom46. O grupo francês, a princípio, 

notifi cou a marca brasileira, extrajudicialmente, sob a alegação 

de que tal prática confi guraria concorrência desleal. No entanto, 

a empresa 284, como resposta, ajuizou uma ação declaratória 

contra a Hermès, uma vez que entendia não ter infringido 

nenhum direito. O objetivo pretendido com essa ação era obter 

uma “declaração de inexistência de relação jurídica derivada da 

suposta relação de direito autoral e/ou concorrência desleal”.  A 

Hermès alegou, após isso, que a empresa 284 tencionava obter 

lucro indevido, utilizando-se de uma obra que não era dela. No 

mérito, afi rmou que a bolsa copiada seria protegida pelo regime 

de Direito de Autor e que ainda existiria por parte da ré a prática 

de concorrência desleal, uma vez que o produto vendido pela 

empresa 284 se tratava de uma cópia servil47 da bolsa Birkin da 

Hermès. 

Em janeiro de 2011, foi julgada a tutela antecipada 

requerida pela Hermès para que a empresa 284, a reconvinda, 

parasse de produzir, importar, exportar, manter em depósito e/

ou comercializar produtos que violassem os Direitos Autorais da 

Hermès. A decisão foi proferida nos seguintes termos: 

[...] A bolsa modelo Birkin elaborada pela ré reconvinte 
é ícone do alto luxo, situação mantida não somente por 
seu prestígio, mas também pelo elevado preço e pela 
difi culdade de aquisição imediata48.
É um bem de consumo para poucas privilegiadas, 

46 Moletom é um tecido muito macio, quente e leve, de algodão ou de lã, usado, 
geralmente, na confecção de roupas.
47 É uma cópia idêntica, sem disfarces.
48 A bolsa Birkin da Hermès, na época do processo, era vendida em torno de R$30.000,00. 
No entanto, por ser um ícone da Moda, a bolsa tem uma enorme lista de espera de 
compradores. 
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que refl ete um design criativo de sucesso e anos 
de investimento na divulgação da bolsa e em seu 
posicionamento estratégico de mercado. 
A autora reconvinda, sem nenhum esforço de 
originalidade, aufere rendimentos à custa do 
desempenho alheio, ao produzir bolsa idêntica à 
prestigiada Birkin. E o fato de haver a ressalva, em 
destaque, de que não se trata do modelo original, pela 
utilização da marca “I’m not the original”, não tem o 
condão de revestir de legitimidade sua conduta, pois 
mais do que os outros modelos de bolsa mencionados 
pela autora em sua petição inicial, a bolsa por ela 
produzida remete o consumidor imediatamente à 
imagem do produto original. [...]49.

Inconformada com o julgado, a empresa 284 agravou 

da decisão interlocutória, sustentando que a bolsa Birkin já se 

encontrava em domínio público e que a bolsa por ela produzida 

e vendida possuía materiais e acabamentos distintos. No entanto, 

as razões invocadas pela ré não foram sufi cientes para a empresa 

284 lograr êxito. 

O processo teve seguimento e sua sentença foi proferida 

pelo juízo de primeiro grau, em 20 de maio de 2011, tal qual se 

observa, mediante os seguintes fragmentos: 

[...] julgo procedente o pedido reconvencional para:
a. condenar a autora/reconvinda a se abster de 
produzir, importar, exportar, manter em depósito e/ou 
comercializar produtos que violem os direitos autorais 
da Hermès sobre a “Bolsa Birkin” ou qualquer outro 
produto de titularidade das rés/reconvintes e/ou que 
consistam em prática de concorrência desleal, sob 
pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), 
limitada a R$1.000.000,00 (um milhão de reais); [...]

49 Hermès abre processo contra a 284 e proíbe a venda da “Birkin” de moletom. 
Disponível em: <http://ffw.uol.com.br/noticias/moda/hermes-abre-processo-contra-a-
284-e-proibe-a-venda-da-birkin-de-moletom/ > Acesso em: 18/12/2016.
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[...] Nos termos do artigo 106 da Lei 9.610/98, após 
o trânsito em julgado desta sentença, determino 
a destruição de todos os exemplares ilícitos, cuja 
providência fi cará a cargo das rés/reconvintes [...]50.

A decisão, portanto, confi rmou que houve de fato violação 

ao direito de autor, tendo em vista que não restou demonstrado 

pela ré qualquer trabalho de criação, como também o magistrado 

reconheceu a prática de concorrência desleal contra a empresa 

autora. 

Em 16 de agosto de 2016, a 9ª Câmara de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu sentença mantendo 

a decisão que proibiu a empresa brasileira 284 de produzir, 

importar, exportar, manter em depósito e/ou comercializar bolsas 

similares às da francesa Hermès. A sentença determinou, ainda, 

a destruição de todos os exemplares ilícitos, nos termos do artigo 

106 da Lei de Direitos Autorais51. 

Um outro caso digno de destaque diz respeito à empresa 

Arthur Lundgren Tecidos S/A – Casas Pernambucanas52, que no 

ano de 2014 foi condenada a indenizar, a título de danos morais 

e materiais, a empresa Cavalera Comércio e Confecções Ltda 

por ter se utilizado, dentro do mesmo segmento, de logomarca 

registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual pela 

Cavalera. Tal fato, teria gerado, inclusive, confusão entre os 

50 Justiça paulista proíbe Village 284 de comercializar produtos que violem direitos autorais da 
Hermès. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI134166,21048-
Justica+paulista+proibe+Village+284+de+comercializar+produtos+que> Acesso em: 
20/12/2016.
51 Mantida decisão que proibiu a 284 de vender bolsas similares às da Hermès. Disponível 
em: < http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI244232,91041-Mantida+decisao+q
ue+proibiu+a+284+de+vender+bolsas+similares+as+da > Acesso em: 20/12/2016.
52 SÃO PAULO, Tribunal de Justiça, Apelação Cível: 0139746-59.2009.8.26.0100, 
Relator: Des. Silvério da Silva, Data de Julgamento: 11/06/2014, Oitava Câmara de 
Direito Privado.
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consumidores. Por ter se utilizado da marca da Cavalera, as 

Casas Pernambucanas aproveitaram-se do sucesso da grife. 

Extrai-se do julgado, proferido pelo juízo da Oitava Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Destarte, a marca tem a proteção que lhe assegura a 
Lei 9.279/96, e traz em seu art. 124, inciso XIX, acerca 
dos elementos não registráveis, o impedimento de 
“reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda 
que com acréscimo, de marca alheia registrada, para 
distinguir ou certifi car produto ou serviço idêntico, 
semelhante ou afi m, suscetível de causar confusão ou 
associação com marca alheia. 
É exatamente o caso dos autos, empresas que tem 
o mesmo segmento, e a ré reproduziu fi gura cuja 
exclusividade havia sido atribuída à autora, em peças 
de vestuário similares que causam confusão entre as 
marcas.
Desse modo, verifi ca-se pela leitura das decisões 
apresentadas, que é possível a proteção das criações 
da indústria da Moda tanto pela aplicação da Lei de 
Direitos Autorais, quanto pela legislação de Propriedade 
Industrial.

A demanda judicial mais notória e amplamente divulgada 

nos Estados Unidos deu-se entre as marcas Christian Louboutin 

e a Yves Saint Laurent, ou YSL53, no caso que fi cou conhecido 

como “o solado vermelho”. Importa mencionar que a Christian 

Louboutin, em 2008, registrou no United States Patent and 

Trademark Offi ce o desenho e a cor dos solados vermelhos como 

sua marca na categoria “design de calçado feminino de luxo”.

53 Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., No. 11-3303 (2d Cir. 
2013). Disponível em: < http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/11-
3303/11-3303-2013-03-08.html > Acesso em: 14/09/2016.
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O caso teve início quando, em 2011, a YSL lançou uma 

linha de sandálias de salto alto monocromáticas, dentre elas uma 

na cor vermelha. A Louboutin, então, ajuizou ação no Tribunal 

de Nova Iorque em face da YSL, alegando que o lançamento 

da YSL, além de infringir a sua marca, poderia levar confusão 

aos consumidores, uma vez que as duas marcas são da mesma 

categoria.

O juiz de primeira instância rejeitou o argumento da 

Louboutin alegando que “a cor vermelha tem uma função especial 

na Moda; é impressionante e notável de um jeito que outras cores 

não o são”54. A Louboutin, inconformada com a decisão, interpôs 

recurso e conseguiu ver o resultado da ação alterado, restando 

decidido que as solas vermelhas de Louboutin são distintivas dos 

seus produtos, sendo facilmente reconhecidas por pessoas que 

entendem e se interessam por Moda. 

O Tribunal Americano de Apelação do Segundo Circuito 

decidiu que a marca de Louboutin, o solado vermelho, deveria 

ser respeitado. Ressalvando, no entanto, que a proteção deveria 

ser limitada e modifi cada para proteger, somente, as sandálias 

e sapatos em que o solado vermelho contrastasse com a cor 

do sapato em si. Assim, uma vez que as sandálias da YSL eram 

monocromáticas, ou seja, toda vermelha, não violavam a marca 

de Louboutin. Qual se observa, a decisão foi procedente em 

parte, não logrando êxito nenhuma das partes na demanda, em 

sua integralidade.

54 “The color red has a special function in fashion; it was striking and noticeable in a way 
that other colors are not” – Tradução livre. JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara. 
Fashion Law: A Guide for Designers, Fashion Executives & Attorneys. 2nd ed. New York: 
Fairchild Books, 2014.
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Por fi m, é digno de registro que, nos Estados Unidos, 

conquanto uma legislação específi ca para o setor se encontre 

sendo reivindicada por alguns segmentos da indústria da Moda 

e profi ssionais do Direito, o clássico Direito de Propriedade 

Intelectual, a exemplo do Copyright e do direito de marca, 

(particularmente, como aplicado no caso mencionado), vem 

sendo aplicado para solução de inúmeros litigios nas cortes de 

justiça americanas55.

4 A INTERNET E A PROLIFERAÇÃO DAS CÓPIAS 

REPRODUZIDAS INDEVIDAMENTE 

Graças à internet muitos artistas independentes, nas mais 

diversas áreas do conhecimento, têm hoje a chance de expor o 

seu trabalho para uma audiência maior. No entanto, toda essa 

exposição no ciberespaço nem sempre se traduz apenas em 

resultados positivos.

Se é certo que a internet pode auxiliar novos designers a 

divulgarem seus trabalhos artísticos, estabelecerem seus negócios 

e criarem uma clientela própria, é de igual forma inegável que, em 

razão da exposição, o trabalho original de criação de inúmeros 

profi ssionais pode ser copiado e reproduzido na rede, sem os 

devidos créditos aos autores ou detentores dos direitos de autor. 

Recentemente, foi alvo de aceso debate na internet 

o lançamento de um site denominado “ShopArtTheft56”, em 

55 Vide: Aquazzura v. Ivanka Trump; Gucci v. Guess; Alexander McQueen v. Steven 
Madden, Ltd.
56 Shop ZARA’s Art Theft Collection. Disponível em: < http://shoparttheft.com/ >. Acesso 
em: 05/12/2016.
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tradução literal “compre arte roubada”, onde foi divulgado que 

a marca de fast Fashion Zara reproduzia, indevidamente, as 

criações de mais de 20 ilustradores, estilistas e outros artistas 

de marcas independentes. No site, criado em 2016 por um dos 

artistas, também vítima da conduta denunciada como ilegal da 

Zara, o ilustrador americano Adam J. Kurtz, demonstrou por meio 

de um gráfi co57, o procedimento da empresa ao reproduzir sem 

autorização trabalhos originais de criação, de peças de vestuário, 

estampas, patches58, pins59 dentre outros.

A ilustradora Tuesday Bassen, de igual sorte vítima da 

conduta da Zara, decidiu, acompanhada de advogado, notifi car 

a empresa quanto a sua irresignação contra tal ato. A resposta 

da Inditex, conglomerado de empresas têxteis proprietário da 

Zara, de início afi rmou, dentre outros pontos, que “a falta de 

distintividade dos supostos desenhos da artista, torna muito difícil 

perceber como a população associaria os produtos vendidos pela 

Zara com os de Tuesday Bassen”. 

Após a resposta da Inditex, a artista retransmitiu no seu 

Instagram60 a mensagem obtida, informando ainda aos seus 

seguidores que prosseguiria no seu propósito de tomar alguma 

medida, judicial ou não, contra a Zara. 

Com o lançamento do site ShopArtTheft, a revista The 

Cut, parte  integrante da New York Mag, estabeleceu contato com 

a Inditex, questionando-a acerca do caso envolvendo Tuesday 

57 Shop ZARA’s Art Theft Collection. Disponível em: < http://shoparttheft.com/images/
zara-art-theft.jpg >. Acesso em: 05/12/2016.
58 Patches são pedaços de tecido de qualquer formato com um design, símbolo ou 
imagem que é preso ou costurado nos mais diversos itens de vestuário como blusas, 
casacos, jaquetas e bolsas.
59 Pins são pequenos acessórios que podem ser prendidos aos mais diversos tipos de 
vestimentas e bolsas.
60 Instagram  - Tuesday Bassen. Dispoonível em:<  https://www.instagram.com/p/
BIEGImxgFKe/ >. Acesso em: 15/12/2016
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Bassen. Desta feita, a empresa adotou posicionamento oposto, 

afi rmando que teria o máximo de respeito com a criatividade 

de todos os artistas e designers e que tomaria todas as medidas 

necessárias a fi m de analisar as reivindicações no tocante aos 

Direitos de Propriedade Intelectual de terceiros61. A empresa 

assegurou que procederia a uma averiguação do caso, informando 

também que todas as peças, apontadas como reproduzidas 

indevidamente, haviam sido retiradas de circulação. Por fi m, 

esclareceu que já havia entrado em contato com o advogado de 

Tuesday Bassen para solução da questão com a ilustradora.

Conforme se constata, a divulgação dos fatos em site 

da internet, por parte dos jovens artistas independentes que 

tiveram seus direitos autorais infringidos, compartilhando com o 

público o procedimento de uma empresa do porte da Zara, foi 

fundamental para a solução da questão. 

Susan Scafi di, fundadora do Fashion Law Institute, neste 

sentido, esclarece que: 

(...) o “jogo da vergonha” (das mídias sociais) é 
realmente útil. A internet tem sido uma faca de dois 
gumes para a Moda e a Propriedade Intelectual: por 
um lado, torna a vida dos copiadores muito mais fácil. 
Eles têm um lugar na primeira fi la (para os projetos 
mais recentes que saem). Por outro lado, a mídia social 
é uma ferramenta extremamente poderosa62.

61 Tradução livre: “Inditex has the utmost respect for the individual creativity of all artists 
and designers and takes all claims concerning third party intellectual property rights very 
seriously”. Talking with Tuesday Bassen about her David vs. Goliath battle against Zara. 
Disponível em: < http://nymag.com/thecut/2016/07/tuesday-bassen-on-her-work-
being-copied-by-zara.html> Acesso em: 18/12/2016.
62 “[the social-media] shame game is actually helpful. The internet has been a double-
edged sword for fashion and intellectual property: on the one hand, it makes life much 
easier for copiers. They’ve got a front row seat [to the latest designs coming out]. On the 
other hand, social media is an extremely powerful tool. ” – Tradução livre. Copyright, 
Trademark, Patent: Your Go-To Primer for Fashion Intellectual Property Law. Disponível em: 
< http://fashionista.com/2016/12/fashion-law-patent-copyright-trademark > Acesso 
em: 20/12/2016.
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Com efeito, pelo fato de a internet ser um espaço sem 

fronteiras geopolíticas e de dimensão incontrolável, em inúmeras 

situações torna-se praticamente impossível se chegar até a fonte 

original de uma informação. É exatamente por essa razão que 

muitas marcas se apropriam indevidamente de imagens ou 

designs originais de terceiros, sem qualquer respeito à propriedade 

intelectual dos criadores ou dos detentores de tais direitos. Em 

contrapartida, urge ser lembrado que a internet é hoje um 

instrumento de amplo poder de divulgação e compartilhamento de 

informações, tornando-se acessível e possível para os criadores e 

detentores de direitos de propriedade intelectual o conhecimento 

de que suas obras estão sendo indevidamente utilizadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inequivocamente a Moda é hoje reconhecida como uma 

das expressões de arte, bem como já representa um ramo da 

indústria extremamente poderoso em termos econômicos. 

Neste ponto vale a indagação: seria possível esperar 

que trilhasse um caminho independente do Direito? Entendemos 

que não é mais admissível essa separação, posto que há uma 

interação da moda com os mais diversos ramos da ciência jurídica, 

tais como a Propriedade Intelectual, o Direito Constitucional e o 

Direito do Trabalho. De tal forma, já reclamaria um tratamento 

jurídico próprio, como um ramo autônomo, daí tratarmos do 

Direito da Moda. Todavia, é no campo da Propriedade Intelectual, 

sobretudo no direito de autor, nas marcas, no desenho industrial 

(design) e na concorrência desleal, que ele atualmente caminha 

pari passu. As duas áreas se interpenetram intensamente quando 
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diante de uma fragilização, seja por parte dos criadores, que 

necessitam da tutela para suas obras, seja pela indústria, que 

investe recursos para criação de novas peças de vestuário e 

utensílios, almejando retorno econômico para seu investimento. 

Portanto, deve-se buscar um maior fortalecimento do diálogo 

entre essas duas áreas. 

Partindo do pressuposto de que a Indústria da Moda 

exige, continuamente, a criatividade e a inovação como requisitos 

básicos, é necessário que haja estímulo para seus criadores. 

A Propriedade Intelectual nasceu com o propósito de, dentre 

outros objetivos primordiais, incentivar os autores e inventores a 

realizarem pesquisas, estudos e investimentos e, simultaneamente, 

auxiliar a indústria no processo de desenvolvimento de novos 

produtos. Dessa forma, a Propriedade Intelectual assegura aos 

criadores que seus produtos serão devidamente protegidos, 

propiciando um ambiente estimulante para criar, inovar ou 

renovar suas coleções a cada temporada, garantindo-lhes a 

remuneração devida. Essa proteção tem o poder de conceder à 

indústria o retorno fi nanceiro esperado de seus negócios.

Urge ser observado e estudado, com acuidade, o papel da 

internet no casamento entre a Indústria da Moda e a Propriedade 

Intelectual. No novo universo da cibercultura é importante 

perceber que a rede auxilia, por um lado, a divulgação do trabalho 

profi ssional de jovens artistas, e facilita o comércio dos produtos 

do setor, no entanto, por outro lado, permite a ampla reprodução 

e difusão das obras originais, que muitas vezes são copiadas e 

incorretamente creditadas a terceiros ou compartilhadas sem 

qualquer crédito ao autor. 

Como a internet não dispõe de um poder de controle 

central do conteúdo ou dos dados que nela circulam, pode 
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aparentemente induzir à conclusão de que se trata de um território 

anômico, o que na realidade, é um equívoco. Não é ocioso 

lembrar que novas regulamentações são continuamente criadas, 

ou sempre que possível, aplicadas legislações já em vigor para 

atender às demandas que surgem no ciberespaço. 

Por fi m, é digno de registro que, conquanto a internet 

permita, de uma forma sem precedentes na história, a irrestrita 

divulgação dos trabalhos originais, em contrapartida, pelo fato 

de a rede não possuir limite espacial, possibilita por parte dos 

criadores e investidores deste mercado o controle de quando 

e como suas obras estão sendo indevidamente utilizadas no 

universo digital. Percebe-se então que as redes sociais podem 

atuar como “fi scais”, auxiliando os criadores na preservação 

dos seus direitos patrimoniais ou extrapatrimoniais. Portanto, por 

meio das mídias sociais, os autores das obras podem identifi car 

as empresas que deliberadamente copiam, sem a devida 

autorização, obrigando-as a reconhecer seu comportamento 

indevido ou ilegal,  judicialmente ou, em algumas circunstâncias, 

por meio de acordos extrajudiciais. 
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS 

SITES INTERMEDIÁRIOS NO COMÉRCIO 

ELETRÔNICO

Beatriz Souto Orengo

Clarice Marinho Martins

INTRODUÇÃO

A internet é marcada pelo seu alcance global, sua 

comodidade e instantaneidade. A evolução é constante, surgindo 

rapidamente novas formas de exploração no ambiental virtual. 

Com a expansão contínua do comércio eletrônico, criam-

se sempre novas maneiras de comprar e vender online, para 

atender às crescentes necessidades humanas.

Vive-se hoje em era de consumismo acentuado e, se 

de um lado a comodidade da internet propicia formas de 

negociação cada vez mais rápidas, de outro a vulnerabilidade 

do consumidor parece ser diretamente proporcional a essa 

ampliação e celeridade no modo de comprar.

A lei, por outro lado, não tem a capacidade de acompanhar 

os avanços velozes das tecnologias, razão pela qual incumbe aos 

juízes a tarefa de encontrar soluções para os novos desafi os que 

surgem constantemente.

São recorrentes os problemas enfrentados pelos 

consumidores ao comprarem junto aos sites intermediários de 

comércio eletrônico. E, no que tange à responsabilidade civil 
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no comércio eletrônico, os tribunais pátrios vêm se deparando 

com o desafi o de defi nir a extensão da responsabilidade civil 

dos sites que atuam como intermediários nas compras e vendas 

online.

Para que se consiga delimitar a responsabilidade civil dos 

intermediários, em caso de prejuízos causados aos consumidores, 

é importante que se compreenda alguns aspectos acerca dos 

provedores, a fi m de que se possa analisar o enquadramento 

jurídico dessa modalidade. Assim, serão examinados os conceitos 

de provedores apresentados pelo Marco Civil da Internet e pela 

doutrina.

O presente trabalho analisará o conteúdo dos argumentos 

jurisprudenciais de diversos tribunais do país, sendo utilizado 

como referência de estudo o site intermediário Mercado Livre.

Pretende-se, desse modo, por meio de materiais 

bibliográfi cos, de coleta de jurisprudência e análise dos 

argumentos jurisprudenciais, elaborar um estudo doutrinário, 

legal e jurisprudencial da extensão da responsabilidade civil dos 

sites intermediários no comércio eletrônico.

 

1 DOS SITES INTERMEDIÁRIOS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Inicialmente, cumpre esclarecer que o termo 

“intermediários” que será utilizado no presente estudo, refere-se 

aos sites intermediários de compra e vendas online. Essa espécie 

de intermediários, por sua vez, oferece uma forma de comprar e 

vender mercadorias que fazem bastante sucesso na atualidade, 

fornecendo uma plataforma para que as partes interessadas 
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possam negociar. Como exemplo de intermediários temos: 

Amazon.com, eBay, MercadoLivre, enjoei1.

A atividade desenvolvida por esses sites é uma atividade 

empresarial nos termos do caput do artigo 966 do Código 

Civil, uma vez que há, nesses casos, uma atividade econômica 

organizada para a circulação de bens e serviços. De igual sorte, 

os intermediários de tais serviços, na sua maioria, preenchem os 

requisitos para serem considerados como fornecedores à luz do 

caput do artigo 3º. do Código de Defesa do Consumidor.

Os intermediários não têm a propriedade dos bens a 

serem vendidos, não efetivando as ofertas efetuadas e serviços 

oferecidos na plataforma do site. Os sites tão somente fornecem 

uma plataforma virtual para negociação e anúncio de produtos e 

serviços. De forma que Tarcisio Teixeira esclarece que teoricamente 

os intermediários não intervém na entrega do produto ou na 

execução do serviço2.

No entanto, para fi ns de análise da responsabilidade, 

afi rma Tarcisio Teixeira que a importância reside na “ (...) na 

interferência direta da empresa intermediária sobre a negociação 

entre comprador e vendedor, bem como, complementarmente, 

na comissão recebida pela concretização do negócio”. 3

1 Endereços eletrônicos: www.amazon.com ; www.ebay.com ; www.mercadolivre.com.br; 
www.enjoei.com.br 
2 TEIXEIRA, Tarcisio. Comércio eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a 
regulamentação do e-commerce no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 281-282.
3 TEIXEIRA, Tarcisio. Comércio eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a 
regulamentação do e-commerce no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 282.
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O Mercado Livre, por exemplo, é uma empresa 
que atua em diversos países e consta no site brasileiro a 
informação de que seria uma “empresa de tecnologia que 
oferece soluções de comércio eletrônico para que pessoas 
ou empresa possam comprar, vender, pagar e anunciar 
qualquer produto pela internet”4. 

2 DOS PROVEDORES 

A internet funciona por meio do sistema denominado 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), o qual 

permite a comunicação entre os computadores, por meio de 

transmissão de pacotes de dados. 

Para que os usuários fi nais tenham acesso à internet, 

ensina Marcel Leonardi, são necessários vários provedores, 

tais como: provedores de backbone, provedores de acesso ou 

de conexão, provedores de correio eletrônico, provedores de 

hospedagem e provedores de conteúdo5.

O provedor de serviço de internet, compreendido 

enquanto gênero, tem o papel de fornecer os serviços ligados ao 

funcionamento da internet. Os demais provedores, encontrados, 

quais sejam: provedor de backbone, provedor de acesso, 

provedor de correio eletrônico, provedor de hospedagem e 

provedor de conteúdo, são, portanto, espécies do provedor de 

serviço6.

4 Disponível em: <http://institucional.mercadolivre.com.br/> Acesso em: 11 ago. 2016.
5 LEONARDI, Marcel. Internet: elementos fundamentais. In: SILVA, Regina Beatriz 
Tavares da; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coords). Responsabilidade Civil na Internet e 
nos demais meios de comunicação. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 72. 
6 Nesse sentido: Tarcisio Teixeira, Marcel Leonardi.
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Na base da infraestrutura da internet, encontra-se 

o backbone, defi nido por Marcel Leonardi como a pessoa 

jurídica que “efetivamente detém as estruturas de rede capazes 

de manipular grandes volumes de informações, constituídas, 

basicamente, por roteadores de tráfego interligados por circuitos 

de alta velocidade.”7. 

O backbone vende acesso aos demais provedores à sua 

estrutura, os quais, por sua vez, revendem ao usuário fi nal acesso 

ou hospedagem de forma que, esclarece ainda Marcel Leonardi, 

difi cilmente o usuário fi nal terá alguma relação jurídica direta 

com o provedor de backbone8.

Já provedor de acesso ou de conexão, é o que possui 

relação jurídica direta com o usuário fi nal da internet. Tarcisio 

Teixeira o defi ne como “[...] aquele que fornece conexão à internet 

aos seus clientes. ”9. 

Tem-se também o provedor de correio eletrônico 

responsável pelo envio, armazenamento e recebimento de 

mensagens eletrônicas. Explica Leonardi:

[...] a pessoa jurídica fornecedora de serviços que 
consistem em possibilitar o envio de mensagens do 
usuário a seus destinatários, armazenar as mensagens 
enviadas a seu endereço eletrônico até o limite de 
espaço disponibilizado no disco rígido de acesso 
remoto e permitir somente ao contratante do serviço o 
acesso ao sistema e às mensagens [...]

7  LEONARDI, Marcel. Internet: elementos fundamentais. In: SILVA, Regina Beatriz 
Tavares da; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coords). Responsabilidade Civil na Internet e 
nos demais meios de comunicação. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 73.
8 Idem, p. 73.
9 TEIXEIRA, Tarcisio. Comércio eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a 
regulamentação do e-commerce no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 132.
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 Existe ainda o provedor de hospedagem que presta 

serviço de armazenamento de dados em servidores próprios de 

acesso à distância. Esclarece o referido autor que o provedor de 

hospedagem oferece dois serviços distintos:

[...] o armazenamento de arquivos em um servidor e 
a possibilidade de acesso a tais arquivos conforme as 
condições previamente estipuladas com o provedor de 
conteúdo, que pode escolher entre permitir o acesso a 
quaisquer pessoas ou apenas a usuários determinados.

Por fi m, existe o provedor de conteúdo o qual, nas lições 

de Marcel Leonardi, é toda pessoa natural ou jurídica que 

disponibiliza na Internet as informações criadas ou desenvolvidas 

por autores em geral, utilizando servidores próprios ou os serviços 

de um provedor de hospedagem para armazená-las10. 

Conforme observa-se, são diversas as espécies de 

provedores trazidas pela doutrina. O Marco Civil da Internet, por 

sua vez, conquanto apresente uma série de defi nições em seu 

artigo 5º – a exemplo do que deve ser entendido como internet – 

não elenca e distingue as espécies de provedores11.

Em artigo sobre os conceitos dos diversos tipos de 
provedores no Marco Civil da Internet, Frederico Meinberg 
Ceroy afi rma que a Lei nº. 12.965/14 não oferece defi nição 
específi ca sobre provedores. A referida legislação trata 

10  LEONARDI, Marcel. Internet: elementos fundamentais. In: SILVA, Regina Beatriz 
Tavares da; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coords). Responsabilidade Civil na Internet e 
nos demais meios de comunicação. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 74.
11 Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
V - conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes 
de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP; [...]
VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por 
meio de um terminal conectado à internet.
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apenas de duas espécies ao atribuir responsabilidade aos 
provedores: os de conexão e os de aplicação de internet.12.

Tarcisio Teixeira lembra que o texto da Lei nº. 
12.695/14 apresenta uma série de regras a serem cumpridas 
por agentes que atuam na internet, especialmente dirigidas 
aos provedores de conexão (de acesso) e aos provedores de 
aplicações de internet (de conteúdo)13.

Os provedores de aplicações de internet (de conteúdo) 

serão o objeto de estudo, tendo em vista ser crescente na 

atualidade o enquadramento jurídico dos intermediários como 

provedores de conteúdo por parcela considerável da doutrina e 

de decisões de tribunais pátrios. 

De início, é importante compreender o que seriam os 

provedores de conexão (de acesso). Segundo entendimento 

que vem sendo adotado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

ao apreciar casos envolvendo danos causados na internet, esses 

provedores são os que adquirem a infraestrutura dos provedores 

de backbone e revendem aos usuários fi nais, possibilitando o 

acesso desses à internet14. Desse modo, os provedores de conexão 

são aqueles responsáveis por promover o acesso à internet. 

No que toca aos provedores de aplicações da internet 

(de conteúdo), o Marco Civil, no inciso VII do artigo 5º, defi ne 

particularmente o que seriam “aplicações de internet” como 

“o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por 

12 CEROY, Frederico Meinberg. Marco Civil da Internet: conceitos de provedores. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 19, n. 4093, 15 set. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/
artigos/31938>. Acesso em: 1 jun. 2016.
13 TEIXEIRA, Tarcisio. Marco civil da internet e regulamentação do comércio 
eletrônico. Migalhas, 17 nov. 2014. Disponível em:<http://www.migalhas.com.br/de
Peso/16,MI211308,81042Marco+civil+da+internet+e+regulamentacao+do+comerci
o+eletronico> Acesso em: 16 abr. 2016.
14 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial: 1.316.921-RJ, Relator: Min. 
Nancy Andrighi, Data de julgamento: 26/06/2012.
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meio de um terminal conectado à internet”. Nota-se, de logo, 

que o conceito de provedor de aplicações da internet é uma 

interpretação do sobredito inciso, do artigo 5º. da Lei 12.965/14, 

e se apresenta, portanto, como um conceito vago, porquanto não 

cuida especifi camente do que seria um provedor de aplicações, 

não específi ca que tipos de pessoas (físicas ou jurídicas) podem 

se enquadrar nessa espécie, bem como quais atividades são 

prestadas pelos provedores. 

Ante a defi nição pouco específi ca de provedor de aplicações 

de internet (de conteúdo) trazida pelo Marco Civil da Internet, 

necessário se faz recorrer à doutrina a fi m de que se compreenda 

melhor o que são esses provedores, que pessoas podem fi gurar 

como provedores, objetivando determinar a responsabilidade 

civil dos intermediários após o seu enquadramento jurídico. 

O provedor de aplicações de internet (de conteúdo) é 

defi nido por Marcel Leonardi como toda pessoa natural ou 

jurídica que disponibiliza na internet informações criadas ou 

desenvolvidas pelos provedores de informação. Os provedores 

de informação são as pessoas naturais ou jurídicas que criam as 

informações divulgadas através da internet15. 

A partir do conceito acima mencionado, percebe-se que 

a categoria dos intermediários de compra e venda online ou 

prestadores de serviço são provedores de aplicações de internet 

(de conteúdo), não restando dúvidas acerca disso. Entretanto, 

a difi culdade reside no fato de que a maior parte dos estudos 

doutrinários, até então realizados, em regra apenas contemplam 

a responsabilidade dos provedores de conteúdo que hospedam 

vídeos e mensagens, não contemplando os provedores de 

15 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviço de 
internet. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 27.
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conteúdo com o viés de intermediação nas compras e vendas 

online16. 

A doutrina, em sua maior parte, somente se posicionou 

acerca da responsabilidade civil dos provedores de aplicações 

de internet (de conteúdo), sem tratar daqueles que realizam 

intermediação em negócios relativos a produtos e serviços, 

defendendo que a responsabilidade do provedor do conteúdo 

inexiste em relação as informações de autoria de terceiros 

ofensivas, quando não houver um controle editorial sobre o que 

é disponibilizado em seu site17.

A despeito da responsabilidade do provedor de conteúdo, 

Ricardo Luis Lorenzetti, afi rma que uma tese intermediária 

pareceria o razoável, na qual, em regra, ele não seria o 

responsável, podendo-lhe ser imputada responsabilidade apenas 

se teve a oportunidade de valorar a ilegalidade do conteúdo da 

ou a sua danosidade18.

Marcel Leonardi, adotando o mesmo posicionamento, 
afi rma que haverá a responsabilidade quando o provedor 
de conteúdo, após análise do teor da informação ilegal, 
optar por disponibilizá-la na internet19.

No entanto, Tarcisio Teixeira, em comentário ao 
posicionamento adotado pela doutrina, afi rma que atribuir 

16 Nesse sentido: Tarcísio Teixeira.
17 Nesse sentido: LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de 
serviço de internet. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 109; CORRÊA, Gustavo 
Testa. Aspectos jurídicos da internet. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 128; LORENZETTI, 
Ricardo Luis. Informática, cyberlaw, e-commerce. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO 
FILHO, Adalberto (Coords.). Direito e internet: aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: 
Edipro, 2001, p.447.
18 LORENZETTI, Ricardo Luis. Informática, cyberlaw, e-commerce. In: DE LUCCA, 
Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto (Coords.). Direito e internet: aspectos jurídicos 
relevantes. São Paulo: Edipro, 2001, p.447.
19 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviço de 
internet. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 109.
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ao provedor a possibilidade de julgar o caráter ou não 
prejudicial de informações, poderia implicar eventual 
censura à liberdade de expressão e à livre iniciativa, podendo 
o autor mover ação contra o provedor de aplicações de 
internet (de conteúdo)20.

Bruno Miragem, por sua vez, esclarece que vinha 
sustentando que a atividade dos provedores de internet seria 
própria do mercado, que implica risco sobre o qual deveria 
responder objetivamente, mas que, tanto a jurisprudência, 
quanto a Lei nº. 12.965/14, no que tange ao conteúdo 
gerado por terceiros tomou sentindo inverso, entendendo 
pela necessidade de demonstração de conduta culposa e, 
inclusive com exigência de ordem judicial prévia21. 

Percebe-se, assim, que com o advento da Lei 
nº.12.965/14, nos termos do artigo 19, caput, o provedor 
de aplicações de internet (de conteúdo) somente pode 
ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes 
de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial 
específi ca, não tomar providências para tornar indisponível 
o conteúdo apontado como infringente. Desse modo, em 
regra, não cabe ao provedor a retirada de conteúdo, exceto 
por ordem judicial, a fi m de resguardar a liberdade de 
expressão e impedir a censura22. 

20 TEIXEIRA, Tarcisio. Comércio eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a 
regulamentação do e-commerce no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 284. 
21 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014, p. 507.
22 Art. 19.  Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o 
provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por 
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específi ca, 
não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e 
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, 
ressalvadas as disposições legais em contrário.



133

TECNOLOGIAS E TRANSFORMAÇÕES NO DIREITO

3 ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DOS SITES 

INTERMEDIÁRIOS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO À LUZ 
DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

Serão analisadas decisões dos tribunais dos seguintes 

estados: Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, 

Rondônia e Distrito Federal, fazendo-se um recorte do período 

compreendido entre 2013 e 2016, bem como evitando-se trazer 

julgados de teor semelhante de um mesmo tribunal. Ressalte-

se ainda que o presente estudo será em relação ao Mercado 

Livre, por ser a maior comunidade de compra e venda virtual da 

América Latina23.

Cumpre salientar que a defi nição da responsabilidade 

civil dos intermediários não é tarefa simples, pois requer uma 

visão sistemática de vários diplomas legais, especialmente o 

Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e o Marco 

Civil da Internet, sem perder de vista a especifi cidade de cada 

situação concreta.

Em decisão proferida pela Quinta Turma Recursal24 do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em novembro de 2015, 

reconheceu-se a culpa exclusiva da consumidora na sua relação 

com o Mercado Livre, entendendo a relatora que a vendedora do 

produto por meio do referido site não observou os procedimentos 

de segurança divulgados de forma clara pela ré, a empresa 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LDTA. No 

caso em comento, a usuária do site Mercado Livre, na hipótese, 

vendedora de um celular, ao se utilizar da plataforma virtual para 

23 Disponível em: <www.mercadolivre.com.br>. Acesso em: 03 out. 2016.
24 RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça, Recurso Inominado: 00051586120158190210- 
RJ, Relator: Des. Vaniele Rocha Falcão Cesar, Data de julgamento: 26/11/15.
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comercializar, não obedeceu ao procedimento de segurança 

proposto pelo site e não verifi cou se o pagamento do comprador 

estava realmente depositado em sua conta do “MercadoPago” 

antes de realizar o envio do produto. 

No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal25, tendo 

sido afastada a responsabilidade do MERCADOLIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., entendendo-se ter havido 

negligência por parte do consumidor no tocante às medidas 

de segurança oferecidas pelo site por meio da ferramenta 

“MercadoPago”. Observe-se a ementa:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VENDA 
FEITA POR INTERMEDIAÇÃO DO SITE MERCADO LIVRE.
COM, NA MODALIDADE MERCADO PAGO. PRODUTO 
ENVIADO E VALOR NÃO DEPOSITADO. FRAUDE 
PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE 
DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO SITE AFASTADA. 
NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO ÀS 
MEDIDAS DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO 
E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR 
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA 
INICIAL. [...]1. Na modalidade ‘mercado livre’ de 
compra, o site atua como anunciante de classifi cados 
e não se responsabiliza pela conclusão das operações 
de compra. Na modalidade ‘mercado pago’ a 
administradora do site recebe comissão pela 
intermediação e assume responsabilidade pelo 
sucesso da operação, desde que observado o 
protocolo de segurança. (Grifos nossos) 

25 BRASÍLIA, Tribunal de Justiça, Apelação Cível do Juizado Especial: 20130310160143-
DF, Relator: Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Data de julgamento: 03/09/13.
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Em sentido oposto decidiu a Sexta Câmara Cível26 do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em Apelação julgada 

em 2014. O referido tribunal entendeu que o MERCADOLIVRE.

COM ATIVIDADES DE INTERNET LDTA integrou a cadeia de 

fornecedores, mesmo que não tenha interferido diretamente na 

relação de consumo entre o vendedor e comprador, atuando 

como intermediador de negociação e afastou a culpa exclusiva 

do consumidor. Veja-se trecho da ementa:

In casu, o Mercadolivre serve para aproximar o 
comprador do vendedor, atuando como garantidor 
da relação comercial. O simples fato de não dar 
ao consumidor a segurança esperada do serviço 
disponibilizado no mercado de consumo faz surgir 
a responsabilidade da parte ré pelos prejuízos 
suportados, independente da caracterização 
de culpa, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 
1º, do CDC, não havendo em se falar em culpa 
exclusiva do consumidor. (Grifos nossos)

O mesmo Tribunal de Justiça Rio Grande do Sul, em 

decisão monocrática do Relator André Villarinho, da 9ª Câmara 

Cível27, entende pela culpa concorrente mesmo havendo a 

utilização pelo usuário do Mercado Pago, em caso de fraude 

relativa ao pagamento. Observe-se a ementa a seguir: 

26 RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça, Apelação Cível: 70039222989 - RS, Relator: 
Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de julgamento: 25/09/2014.
27 RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça, Apelação Cível: 70058664475-RS,  Relator: 
Des. André Luiz Planella Villarinho, Data de julgamento:  10/07/2015.
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APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
COMÉRCIO ELETRÔNICO. MERCADO LIVRE. 
FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS 
CONFIGURADOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 
Evidenciada a defi ciência do sistema disponibilizado 
pela demandada, possibilitando a utilizando de e-mails 
de seus servidores para, em seu nome, confi rmar a 
realização de pagamento, fraudando o sistema de 
pagamento por ela disponibilizado. Culpa concorrente 
do consumidor, em razão da não observância dos alertas 
de confi rmação de pagamento no sistema, bem como 
das informações prestadas por outros consumidores 
no perfi l do comprador alertando a respeito da fraude 
por ele realizada. Dano material evidenciado. Dano 
moral inocorrente. DANOS MATERIAIS. Cabível o 
acolhimento dos danos materiais, consistentes no 
ressarcimento do valor pago pelo tratamento na 
quantia de R$ 1.350,00, ao fi m de desestimular a 
recorrida a incorrer em práticas como a retratada nos 
autos. Juros moratórios e correção monetária a partir 
do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do 
STJ. DANOS MORAIS. Ausente comprovação de danos 
extrapatrimoniais, não há falar em danos em razão 
da frustração da negociação, bem como decorrente 
da culpa concorrente do consumidor. SUCUMBÊNCIA. 
Redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

O Tribunal de Justiça de Pernambuco, por sua vez, 

mediante decisão da Primeira Câmara Cível28, proferida em sede 

de Agravo, tendo em vista a decisão terminativa de 2º grau, que 

confi rmava sentença no sentido da responsabilidade objetiva do 

Mercado Livre em caso de fraude ocorrida por meio do Mercado 

Pago, decidiu pelo dever de indenizar do Mercado Livre. Confi ra-

se:

28 PERNAMBUCO, Tribunal de Justiça, Agravo Legal: 3632397-PE, Relator: Des. Josué 
Antônio Fonseca de Sena. Data de julgamento: 17/03/2015.
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EMENTA PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGADA VIOLAÇÃO DO 
ART. 557 DO CPC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 
POSSIBILIDADE. MATÉRIA LEVADA AO COLEGIADO. 
SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES. NA ORIGEM 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA 
PELA INTERNET-RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 
INTERMEDIADORA DANO MATERIAL CONFIGURADO. 
DEVER DE INDENIZAR. 
[...]
 A presente hipótese trata-se de responsabilidade civil 
objetiva, vez que a responsabilidade pela segurança 
das operações negociais (compra e venda em meio 
eletrônico), ainda que a prestação do serviço seja a 
disponibilização de espaço virtual em site para tais 
transações.
Mercado Livre uma empresa que aufere lucros com 
as vendas realizadas em seu sítio, está ela submetida 
ao risco do empreendimento, possuindo, pois, o dever 
de responder pelos vícios e defeitos decorrentes da 
prestação do serviço.
 O agravante tem o dever de restituir a importância  de 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), valor atribuído 
ao bem transacionado por meio eletrônico através da 
plataforma do agravante, bem assim, o valor do frete 
desembolsado pelo agravado, cuja quantia orçada é 
de R$ 182,71 (cento e oitenta e dois reais e setenta e 
um centavos).
Na presente hipótese,  tem responsabilidade civil por 
fraude ocorrida em transação feita por meio do serviço 
Mercado-Pago. In casu, caberia a apelante zelar pela 
integridade das operações realizadas por quaisquer 
dos usuários.
[...]

Em outro caso, a Turma Recursal29 do Tribunal de Justiça 

de Rondônia reconheceu a responsabilidade solidária das 

29 PORTO VELHO, Tribunal de Justiça, Recurso Inominado: 10012527220138220003-
RO, Relator: Des. Euma Mendonça Tourinho, Data de julgamento: 01/04/15.
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empresas MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA e MERCADO PAGO por defeito na prestação do serviço 

de intermediação. Nesse caso, apesar da política de devolução 

do numerário, caso haja algum problema na negociação, as 

empresas promoveram a liberação do dinheiro em favor do 

usuário-vendedor sem antes se certifi carem do recebimento do 

produto pelo comprador. Do inteiro teor, extrai-se:

As recorridas devem assumir a responsabilidade de zelar 
pela segurança da infraestrutura, garantindo que a 
intermediação será bem sucedida, do contrário, 
o serviço pode ser considerado defeituoso, 
nos termos do art. 14 do CDC. Destarte, embora 
o consumidor venha a adquirir um produto ou serviço 
diretamente de um usuário comprador não-fornecedor, 
nos termos do CDC, está, concomitantemente, 
utilizando os serviços de intermediação oferecidos pelas 
empresas recorrentes. Por consequência, havendo 
acidente de consumo em decorrência do serviço 
defeituoso de intermediação, resta confi gurada 
a responsabilidade solidária das empresas 
recorrentes, nos termos do parágrafo único, art. 
7º, do CDC. (Grifos nossos)

A Primeira Turma Recursal30 do Tribunal de Justiça do 

Paraná em grau de recurso, julgado em 2015, por sua vez, vem 

entendendo que, no caso de falha na prestação de serviço, por 

parte de empresas intermediárias, é aplicável a teoria do risco 

do proveito estabelecida no parágrafo único do artigo 927 do 

Código Civil, respondendo dessa forma, objetivamente. Veja-se 

trecho da ementa:

30 CURITIBA, Tribunal de Justiça, Recurso Inominado: 000244439201381601600-PR, 
Relator: Juiz. Leo Henrique Furtado Araujo, Data de julgamento: 05/02/15. 
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RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA PELA 
INTERNET. MERCADO LIVRE. PAGAMENTO DO PREÇO 
SEM RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 927 
DO CC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE 
RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. 
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
IMPROCEDÊNCIA. VALOR FIXADO DENTRO 
DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (Grifos 
nossos)

Numa hipótese distinta, a Quinta Câmara Cível31 do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ainda no ano de 

2015, entendeu pela inexistência de responsabilidade civil do 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LDTA e pela 

inaplicabilidade da teoria do risco, afi rmando que embora a 

atividade da ré seja lucrativa, não houve sua participação na 

compra e venda do veículo procedida pelo autor com terceiro. 

Nesse caso, como sustentado pelo referido tribunal, os depósitos 

de pagamentos foram feitos diretamente em conta bancária 

particular de pessoa estranha ao feito. Do inteiro teor, extrai-se 

as seguintes considerações:

Nessa situação, as partes negociaram livremente 
o negócio que pretendem entabular, sem qualquer 
ingerência da empresa ré. Como esclareceu a 
demandada em sua contestação, o site da demandada 
apenas possibilita que as pessoas anunciem produtos 
mediante aquele meio eletrônico, exatamente conforme 
anúncios de jornais. Ademais, navegando pela página 
de internet da ré, constata-se que os anúncios de 

31 PORTO ALEGRE, Tribunal de Justiça Apelação Cível: 70063316327-RS, Relator: Des. 
Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de julgamento: 30/09/15.
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veículos, assim como os de serviços e de imóveis, não 
são geridos da mesma forma que as outras publicidades. 
As propagandas, nesse caso, apenas dependem 
de uma taxa para serem anunciadas, não 
havendo qualquer participação da ré sob o 
valor do bem alienado, ou seja, ela não aufere 
lucro com a venda destes tipos de bens. [...]                                                                                                                                            
O autor ao concretizar a negociação para 
aquisição de veículo automotor agiu de forma 
imprudente, transferindo a terceiro o valor atinente 
ao preço daquele, sem atender as normas de 
segurança divulgadas na página eletrônica 
mantida pela ré, que cumpriu o dever de informar o 
preconizado na legislação consumerista. (Grifos nossos)       

Existe precedente da Nona Câmara Cível32 do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, entendendo que não haveria nexo 

de causalidade entre o dano e a conduta da demandada, tendo 

em vista que a negociação ocorreu fora do ambiente virtual e o 

valor da compra e venda do veículo foi depositado diretamente 

na conta bancária de terceiro, com o consequente desrespeito 

aos termos de uso do site. Observe-se a ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MERCADO 
LIVRE. AQUISIÇÃO DE VEICULO ANUNCIADO 
PELO SITE. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA 
DO AMBIENTE VIRTUAL. INEXISTENCIA DE 
INTERMEDIAÇÃO EFETIVA. DEPÓSITO BANCÁRIO 
DIRETO EM CONTA DE TERCEIRO. DANO MATERIAL 
INOCORRENTE. Hipótese em que a parte autora não 
se desincumbiu de demonstrar o nexo causal entre 
o evento danoso e a conduta da demandada, pois 
decidiu negociar o preço – hipótese vedada pelos 
termos de uso – de modo particular, tendo realizado 
depósito de sinal em nome de terceiro. Ausência 

32 PORTO ALEGRE, Tribunal de Justiça Apelação Cível: 70061889556-RS, Relator: Des. 
André Luiz Planella Villarinho,, Data de julgamento: 10/07/15.
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de demonstração de efetiva intermediação do 
negócio no ambiente virtual, afastando o nexo 
de causalidade pelos eventuais danos sofridos 
pelo autor, não havendo falar em dever de 
indenizar. Sentença de improcedência mantida. 
(Grifos nossos)

Conforme se pode verifi car do exame das decisões 

anteriormente transcritas, muito embora não se possa falar 

numa uniformidade das decisões, é possível se observar algumas 

tendências. Confi ra-se:

Quando a negociação é realizada pelas partes fora do 

ambiente virtual, tem sido excluída a responsabilidade civil do site 

intermediário (precedentes encontrados no Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul). 

Outra hipótese na qual tem sido afastada a 

responsabilidade do intermediário, é no caso de o usuário não 

observar as ferramentas de segurança oferecidas pelo site, 

considerando-se “culpa exclusiva do consumidor” (precedentes 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e da 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal). 

Nesse ponto, é cabível uma observação:  no Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul há precedente que entendeu pela culpa 

concorrente, inclusive modifi cando a sentença que havia afastado 

a responsabilidade do site.

Já a responsabilidade objetiva do intermediário foi 

amplamente reconhecida nos julgados quando ocorre falha na 

prestação do serviço, ou seja, quando os usuários se utilizam de 

serviços de gestão de pagamento e de entrega disponibilizados e 

prestados pelo próprio site intermediário (precedentes do Tribunal 

de Justiça de Rondônia e Tribunal de Justiça do Paraná).
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Em síntese, é digno de nota que, no tocante à 

responsabilidade objetiva dos sites intermediários, nos 

casos acima transcritos, julgados até novembro de 2015, os 

fundamentos jurídicos apresentados podem aplicar o Código de 

Defesa do Consumidor e o Código Civil.

4 DEFINIÇÃO DA EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL DOS INTERMEDIÁRIOS

É importante ressaltar que os serviços disponibilizados 

pelos intermediários variam de acordo com a sua forma 

de atuação. Portanto, não é razoável atribuir-lhes sempre 

responsabilidade objetiva, quer pautada no Código Civil ou no 

Estatuto Consumerista.  

Esclarece Bruno Miragem que existem situações em 

que o site participa como intermediador sem que tenha 

conhecimento do conteúdo do contrato a ser celebrado entre as 

partes e sua atuação direciona-se apenas à aproximação entre 

potenciais interessados, sejam eles fornecedores profi ssionais 

ou pessoas físicas33. Nota-se que saber a forma do desempenho 

do intermediário é de grande importância para que se possa 

estabelecer a espécie de responsabilidade civil aplicável ao caso. 

Assim, cumpre analisar em cada caso concreto se a 

atividade desempenhada pelo site é a de mera aproximação ou 

se o intermediário vai além da aproximação, respondendo pelo 

serviço prestado. 

33 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014, p. 514.
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Tarcisio Teixeira afi rma serem dois os critérios para que 

se possa analisar a responsabilidade dos intermediários: a 

interferência direta do site sobre a negociação entre as partes e, 

complementarmente, a comissão recebida pelo negócio34.

Esclarece ainda o autor que a comissão recebida pelo 

negócio não pode ser o único critério para que se possa avaliar 

a responsabilidade dos intermediários, pois, se assim o fosse, 

um corretor de seguros ou de imóveis, por receber comissão, 

poderia ter responsabilidade por qualquer defeito ou vício 

decorrente do objeto contratado entre segurador e segurado ou 

entre vendedor e comprador, o que não seria o caso35.

É importante notar que, independentemente do 

recebimento de comissão, se as partes negociantes utilizarem 

serviços adicionais oferecidos pelo site de gestão de pagamento 

ou de envios, a exemplo do Mercado Pago e Mercado Envios, 

haverá responsabilidade objetiva pelo intermediário em razão 

do serviço prestado, seja por defeito ou vício do serviço, sendo 

aplicáveis o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, quando os negociantes optam por utilizar 

serviços de pagamento ou entrega fornecidos e prestados pelo 

próprio intermediário, o papel do site deixa de ser o de mera 

aproximação, havendo, portanto, uma efetiva prestação de 

serviço, razão pela qual se aplicam as regras consumeristas por 

defeito ou vício do serviço.

Para que se possa compreender a extensão da 

responsabilidade civil dos intermediários, é fundamental a análise 

34 TEIXEIRA, Tarcisio. Comércio eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a 
regulamentação do e-commerce no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 224
35 TEIXEIRA, Tarcisio. Comércio eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a 
regulamentação do e-commerce no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 224
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de algumas questões, que serão tratadas a seguir, são elas: a 

solidariedade passiva entre fornecedores e o intermediário, 

a responsabilidade do intermediário perante o fornecedor, 

as hipóteses de responsabilidade objetiva e subsidiária e as 

hipóteses de responsabilidade subjetiva.

O Código Civil brasileiro defi ne a obrigação solidária 

em seu artigo 264 como aquela que se dá quando na mesma 

obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, 

cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 

A responsabilidade solidária não se confunde com 

a subsidiária. A responsabilidade solidária, lembra Tarcisio 

Teixeira, é responsabilidade mútua entre as partes envolvidas, 

as quais respondem individual ou concomitantemente. Por outro 

lado, ensina o autor, a responsabilidade subsidiária, funciona 

como uma espécie de garantia, onde responde-se apenas 

quando o devedor principal não suportar o pagamento ou não 

tiver bens sufi cientes para cobrir valor total da dívida36. 

Ressalte-se ainda que, a solidariedade não se presume, e 

só pode ocorrer se provier de lei ou de estipulação em negócio 

jurídico bilateral ou unilateral – inteligência do art. 265 do Código 

Civil. 

O Código de Defesa do Consumidor prevê a 

responsabilidade passiva solidária dos fornecedores nos artigos 

18 e 19. No parágrafo 1º. do artigo 25 o legislador admite 

que “havendo mais de um responsável pela causação do dano, 

todos responderão solidariamente pela reparação. E dentre as 

regras dispostas no capítulo atinente aos “Direitos básicos do 

consumidor”, particularmente no parágrafo único do artigo 7º., 

36  TEIXEIRA, Tarcisio. Comércio eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a 
regulamentação do e-commerce no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 224.
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merece destaque que, de igual sorte, o Estatuto Consumerista 

dispõe que tendo a ofensa mais de um autor, todos responderão 

pela reparação dos danos. 

Sobre a responsabilidade solidária dos fornecedores por 

vício do produto de qualidade ou quantidade estão previstas nos 

artigos 18 e 19 do Código de Defesa do Consumidor. Saliente-

se que não há nos artigos qualquer menção a responsabilidade 

subsidiária.

Existem duas exceções à solidariedade, uma encontra-se 

prevista no parágrafo 5º do artigo 18, e a outra no parágrafo 2º 

do artigo 19. Na primeira, no caso de fornecedor de produtos in 

natura, será responsável o fornecedor imediato, a não ser que haja 

identifi cação clara do produtor. Na segunda, será responsável o 

fornecedor imediato quando fi zer a pesagem e a medição.

No que concerne à responsabilidade por vício do serviço, 

o artigo 20 do Código Consumerista não faz menção a uma 

responsabilidade solidária entre fornecedores. No caso de 

prestação de serviço, a solidariedade se dá por força do parágrafo 

1º do artigo 25 do referido Código, podendo-se ainda invocar a 

regra geral de solidariedade prevista em seu artigo 7º, porém em 

ambas as hipóteses, desde que provado que houve mais de um 

responsável ou autor pela causação do dano ou ofensa. 

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 

12, no que tange à responsabilidade por fato do produto, não 

dispôs acerca da responsabilidade passiva entre fornecedores. O 

referido artigo apenas trata da responsabilidade do fabricante, 

do produtor, do construtor ou do importador. Não tratou o 

dispositivo sobre o comerciante. 

Contudo, o artigo seguinte introduz a fi gura do 

comerciante. E pela leitura de tal artigo 13, percebe-se 
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que o comerciante possui um regime diferenciado, apenas 

respondendo objetivamente quando o fabricante, o produtor, o 

construtor ou o importador não puderem ser identifi cados, no 

caso de não identifi cação clara do fornecedor ou em caso de 

má conservação dos produtos. Compreende-se, deste modo, 

que a responsabilidade do comerciante por fato do produto 

é subsidiária e não solidária, uma vez que o comerciante foi 

excluído pelo legislador da via principal.  

Observa-se, de tal modo, que a aplicação da solidariedade 

entre o intermediário-comerciante e os demais fornecedores por 

fato do produto, com base no parágrafo único do artigo 7º ou 

no parágrafo 1º do artigo 25 do Código Consumerista, não seria 

possível uma vez que a regra geral estabelecida por esses artigos 

é excepcionada nos artigos 12 e 13 do referido Código, no qual 

se estabeleceu responsabilidade subsidiária ao comerciante.

Desse modo, a responsabilidade civil objetiva subsidiária 

do intermediário no comércio eletrônico, em se tratando da 

responsabilidade pelo fato do produto se dá exclusivamente nas 

hipóteses já mencionadas do artigo 13 do Diploma Consumerista.

É importante registrar que os sites intermediários também 

prestam um serviço aos usuários, esse serviço é o de ajuda na 

divulgação ou venda do produto ou serviço. Havendo, portanto, 

vício ou defeito na prestação do serviço de intermediação oferecido 

pelo  site há responsabilidade do intermediário perante os 

usuários. Ressalte-se, ainda, que nos sites intermediários existem 

tanto vendedores esporádicos, como vendedores profi ssionais. 

Assim, o comerciante intermediário tem responsabilidade 

perante o usuário que se utiliza do seu serviço de intermediação. 

Serão aplicáveis nesse caso, dependendo se a relação se 

enquadra ou não como consumerista, as regras contratuais e 
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de responsabilidade civil previstas no Código Civil, e, havendo 

relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor.

Acerca da responsabilidade civil do comerciante, 

importante lição nos traz Tarcisio Teixeira quando afi rma que 

outras hipóteses, além das previstas no artigo 13 do Código 

de Defesa do Consumidor, podem trazer implicações para os 

comerciantes, mas na esfera da responsabilidade subjetiva e 

não objetiva, pela ausência de previsão legal37.

Conforme visto no item 4, existem diversas decisões 

judiciais que sustentam ser a responsabilidade dos intermediários 

objetiva com fundamento na teoria do risco. Por sua vez, o 

parágrafo único do artigo 927 do Código civil, que trata da 

teoria do risco, estabelece a responsabilidade objetiva quando 

a atividade implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem. O risco há de ser, desse modo, inerente à atividade. 

Ocorre que a atividade de intermediação de compras 

e vendas online não implica, por si só, risco. Afi rma o autor 

Tarcisio Teixeira que esse risco “[...] ele não é maior do que 

o risco da atividade comercial convencional realizada fora da 

internet ou mesmo de outras atividades. ”38

Assim, nota-se que para que se possa ter responsabilidade 

objetiva, não basta apenas que o risco se faça presente, mas 

sim que o risco da atividade seja maior do que o usual.

Ademais, o referido autor nos chama atenção para a 

relação de complementaridade existente entre o Código Civil e o 

Código de Defesa do Consumidor, de modo que, sendo o Código 

37  TEIXEIRA, Tarcisio. Comércio eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a 
regulamentação do e-commerce no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 265.
38 Idem, pp. 294-295.
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Consumerista lei especial, fi ca evidente que a responsabilidade 

do comerciante tratada no artigo 13 não deve ser a mesma dos 

fornecedores, sendo aplicável o artigo 931 do Código Civil aos 

contratos extravagantes ao regime consumerista39.

Dessa maneira, sustentar a possibilidade de 

responsabilidade objetiva do intermediário comerciante, tão 

somente a partir da regra do artigo 931 do Código Civil, 

desconsiderando as hipóteses em que o usuário do site pode se 

enquadrar como consumidor perante o intermediário, seria não 

realizar uma interpretação adequada das normas40.O referido 

dispositivo legal, que trata da responsabilidade objetiva dos 

empresários, faz ressalva com relação aos casos previstos em 

lei especial. 

De tal modo, sendo o Código de Defesa do Consumidor 

lei especial e havendo relação de consumo confi gurada, é 

afastada a regra de responsabilidade objetiva prevista no artigo 

931 do Código Civil.

É importante destacar, ainda, que no comércio eletrônico 

os sites intermediários podem atuar realizando um serviço de 

mera aproximação, de forma que as compras e vendas realizadas 

inclusive podem se concretizar ou não na plataforma oferecida 

pelo intermediário. 

Nos casos em que o site tão somente se ocupa da 

aproximação, não há garantia por parte do intermediário 

comerciante de que haverá resultados satisfatórios ao 

39 TEIXEIRA, Tarcisio. Comércio eletrônico: conforme o Marco Civil da Internet e a 
regulamentação do e-commerce no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 266.
40 Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais 
e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos 
produtos postos em circulação.
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fi nal da compra e venda, e, portanto, nessa hipótese, sua 

responsabilidade será subjetiva, à luz do Marco Civil da Internet. 

Percebe-se que para que o serviço seja apenas de 

aproximação, o site não pode atuar de modo a garantir qualidade 

e procedência, fi scalizando os negociantes cadastrados no site 

ou, ainda, assegurando e confi rmando o pagamento realizado 

e a entrega, pois se assim o fi zer, sua atividade deixa de ser 

a de mera aproximação, tornando-se fornecedor de serviços, 

atraindo a incidência do Código Consumerista, aplicando-se, 

assim, as regras de defeito ou vício do serviço.

Afi rma Bruno Miragem sobre a aplicação do regime de 

responsabilidade objetiva aos intermediários que se ocupam 

de mera aproximação que “[...] é demasiado sustentar que 

respondem de modo integral pelo descumprimento contratual 

ou fraude de terceiro, quando sua atividade se esgota na mera 

aproximação entre possíveis contratantes [...]”.41 Assim, em 

sendo a atividade desempenhada pelo site intermediário a de 

mera aproximação, será a sua responsabilidade subjetiva e, 

mais uma vez observa-se que já se está diante de uma possível 

incidência do Marco Civil da Internet.

Finalmente, a partir do estudo realizado no presente 

estudo, pôde-se notar que muito embora as decisões judiciais, 

em sua maioria, tenham o cuidado de aferir a atividade do 

intermediário, há ainda decisões que consideram que o simples 

fato de oferecer uma plataforma para negociação já implica na 

responsabilidade objetiva, situação esta última que tende a ser 

modifi cada em virtude do Marco Civil da Internet.

41 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014, p. 516.
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Com efeito, o Marco Civil estabeleceu a responsabilidade 

subjetiva do provedor de aplicações de internet (de conteúdo), 

exigindo, inclusive, ordem judicial prévia para fi ns de retirada 

de conteúdo ofensivo. É importante ainda mencionar que 

a responsabilização dos agentes, de acordo com as suas 

atividades, é um dos princípios elencados no inciso VI do artigo 

3º, da Lei 12.965/14, de modo que se pode notar que o próprio 

Marco Civil propõe que, para fi ns de responsabilização, seja 

observada atividade desempenhada pelo agente.

Ademais, a Lei 12.965/14 assegura no inciso XIII do 

artigo 7º, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas 

relações de consumo havidas no ambiente virtual. 

Nesse contexto, para que se possa defi nir a extensão da 

responsabilidade dos intermediários no comércio eletrônico, é 

fundamental que se verifi que a forma como se deu a relação 

entre os usuários e o site. Somente a partir disso é que se poderá 

concluir ser aplicável o Código Consumerista, bem como se aferir 

a respeito da incidência da responsabilidade objetiva prevista no 

artigo 931 do Código Civil. 

Não se deve perder de vista, fi nalmente, que, se os 

intermediários atuarem realizando uma mera aproximação, 

sem qualquer ingerência sobre a negociação realizada pelas 

partes, será a sua responsabilidade subjetiva (teoria da culpa), 

sendo apenas exigível do  site a guarda dos dados dos usuários 

cadastrados em sua plataforma consoante previsto no Marco 

Civil da Internet.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ambiente virtual tem como característica a constante 

modifi cação. Surgem sempre novas ferramentas, novas formas de 

interação, e com o comércio eletrônico não poderia ser diferente. 

Com o advento das novas maneiras de comprar e vender online 

surgem novos problemas que necessitam de solução.

A lei, no entanto, não tem a capacidade de acompanhar 

os céleres avanços tecnológicos, razão pela qual aos juízes cabe 

o papel de suprir as lacunas deixadas pelo legislador e encontrar 

soluções para os novos danos que venham a ocorrer diante dessa 

nova realidade.

O Judiciário brasileiro já se tem deparado com essa 

crescente modalidade de comércio, na qual surge a necessidade 

de se delimitar a extensão da responsabilidade civil dos 

intermediários no comércio virtual e não há dúvida de que essa 

tarefa requer um olhar interpretativo sistemático especialmente 

do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e do 

Marco Civil da Internet, inclusive, em algumas situações, sendo 

necessário que essas fontes dialoguem entre si.

A partir dessa visão de conjunto chega-se à conclusão 

fundamental de que, para que se possa defi nir a extensão da 

responsabilidade civil do intermediário, é essencial que seja 

observada a atividade que é desempenhada por este, e, ainda, 

o modo como se deu a relação entre os usuários e o site, a fi m 

de que se possa verifi car as normas que devem incidir em cada 

caso concreto. 

Por meio da análise da extensão da responsabilidade civil 

dos intermediários, conclui-se ainda que quando os negociantes 

optam por utilizar serviços de pagamento ou entrega fornecidos 
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e prestados pelo próprio site intermediário, é aplicável a 

responsabilidade objetiva por defeito ou vício do serviço. Assim, 

caso haja algum problema com relação ao pagamento ou 

entrega de produtos, a responsabilidade será objetiva.

Note-se que o comerciante intermediário pode possuir, 

dependendo do caso, responsabilidade perante o usuário 

que se utiliza de seu serviço de intermediação. Sendo assim, 

havendo relação de consumo, é aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor caso haja vício ou defeito na prestação do serviço 

de intermediação oferecido pelo site, sendo, portanto, também 

objetiva a sua responsabilidade.

Importante esclarecer, a essa altura, que a responsabilidade 

do intermediário por fato do produto é subsidiária e não 

solidária, pois o comerciante foi excluído em via principal pelo 

artigo 12 do Código de Defesa Consumidor. De modo que, nos 

termos do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilização objetiva neste caso se dá apenas nas seguintes 

hipóteses: não identifi cação do fornecedor antecedente, não 

identifi cação clara do fornecedor ou má conservação do produto. 

Já os intermediários que realizam a mera aproximação – 

ou seja, limitam-se a propiciar o espaço virtual no qual haverá 

a negociação entre as partes – têm responsabilidade civil 

subjetiva (teoria da culpa), não sendo aplicável, nesses casos, 

o parágrafo único do artigo 927, nem mesmo o 931, ambos 

do Código Civil. Saliente-se que somente é exigível, do site 

que atua exclusivamente aproximando as partes negociantes, a 

guarda dos dados dos usuários previamente cadastrados em sua 

plataforma, de maneira que sua responsabilidade apenas existirá 

quando houver violação desse dever de guarda, cuja previsão se 

encontra no Marco Civil da Internet.
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Finalmente, importante consignar que o Marco Civil 

estabeleceu diretriz, a ser devidamente considerada pelos 

operadores do direito, ao atribuir responsabilidade subjetiva aos 

provedores de aplicações de internet (de conteúdo). Com isso, 

a tendência será caminhar-se justamente na direção da análise 

cuidadosa de cada caso concreto em harmonia com o que se 

defendeu ao longo deste estudo: para se determinar a extensão 

da responsabilidade civil deverá, necessariamente, ser observada 

a efetiva atividade desempenhada pelo intermediário. 
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O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

E A GOOGLE BRASIL

Gabriela Rodrigues Sotero Caio

Clarice Marinho Martins

INTRODUÇÃO

O direito, para ter efetividade e exercer sua função na 

sociedade, acompanha as manifestações sociais. Desta forma, 

por ser uma ciência dinâmica, novos institutos estão sempre 

surgindo para enfrentar e superar as questões-problemas que 

continuamente se apresentam.

É exatamente diante desta conjuntura que se manifesta o 

direito ao esquecimento, que busca, em linhas gerais, salvaguardar 

os indivíduos que pretendem retirar informações pessoais dos 

bancos de dados ou das ferramentas de busca. Neste diapasão, 

encontra-se a importância do estudo do direito ao esquecimento, 

a saber, identifi car situações em que os direitos da personalidade 

se sobrepõem aos direitos coletivos de liberdade de expressão e 

de acesso à informação.

Contudo, para tal, é necessário entender-se em que 

conjuntura social este novo ramo do direito da personalidade se 

desenvolveu, para que possa se compreender a sua função e sua 

aplicabilidade, sobretudo no Brasil. 

Para tanto, aborda-se um breve histórico da internet, 

por ser ela o grande meio de comunicação que permitiu um 

método mais fácil e ágil de transmissão de informações e de 
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dados, ensejando na eternização deles. Foram analisados, 

ainda, os elementos essenciais para o surgimento do direito ao 

esquecimento e suas características, na Europa e no Brasil. 

Por fi m, propõe-se a analisar as manifestações do direito 

ao esquecimento na doutrina e na jurisprudência pátria, nos 

casos em que se tem como empresa ré a Google Brasil – site de 

busca com maior notoriedade e principal empresa demandada 

em caso de direito ao esquecimento - de forma a se observar 

a sua aplicação e os fundamentos para seu reconhecimento no 

nosso ordenamento jurídico. 

1 O DESENVOLVIMENTO DA INTERNET E AS SUAS 

CONSEQUÊNCIAS PARA OS DIREITOS DE PROTEÇÃO DE 

DADOS

Segundo o recente Marco Civil da Internet, no inciso I 

do art. 5º, o conceito de internet compreende em um “sistema 

constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em 

escala mundial para uso público e irrestrito, com a fi nalidade 

de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por 

meio de diferentes redes”. Este sistema de computadores, para 

ter a amplitude que hoje lhe é reconhecida, de abrangência 

global, passou por diversas transformações e etapas e, por sua 

dinamicidade, encontra-se sempre se reinventando e, neste 

sentido, sua evolução tem ocorrido de forma bastante rápida.

Este sistema teve seus primeiros delineamentos nos 

Estados Unidos, em meio a Guerra Fria, por intermédio da ARPA, 

agência de projetos avançados do Departamento de Defesa do 

governo norte-americano, fundada em 1958, em resposta ao 
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lançamento da Sputnik pela então União Soviética, tendo como 

objetivo manter o país à frente de seus rivais militares1. 

Outro marco importante que merece destaque ocorreu em 

1989 com a criação da Word Wide Web (www) a partir do CERN, 

Instituto Europeu de Pesquisas de Física e Partículas, desenvolvido 

pelo físico inglês Tim Berners-Lee que por meio da linguagem 

HTML (HyperText Markup Language, em português, Linguagem 

de Marcação de Hipertexto) vislumbrou a programação de um 

espaço em que tudo poderia ser interligado, no qual as informações 

arquivadas nos computadores pudessem estar relacionadas, 

criando assim uma rede aberta e livre2. Com isso, foi possível a 

criação de um meio cibernético que permitiu a interação de seus 

usuários, com o compartilhamento de informações e dados.

Diante destas transformações trazidas pela internet, 

sobretudo pela desconstrução das barreiras da comunicação, o 

mundo convergiu para alcançar a Aldeia Global preconizada por 

McLuhan3, permitindo a um grande número de pessoas ter acesso 

a uma mesma informação de forma praticamente instantânea, 

independentemente do local em que se encontre.

É mister ainda se destacar que diante da grande 

veiculação de informações permitida pelo desenvolvimento da 

tecnologia das redes de computadores, passou a se discutir a 

necessidade de proteção jurídica destes dados em circulação e 

de mecanismos aptos a limitar o acesso aos dados disponíveis na 

web e nos computadores.

1 ABBATE, Janet. Inventing the internet, 2000, p. 36
2  BRIGGS, Asa. BURKE, Peter; Tradução de DIAS, Maria Carmelita Pádua. op. cit. p. 302
3 Vide McLUHAN, Marshall. The Gutenberg Galaxy, the making of typographic man, 
University of Toronto Press, 1962 
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 Por tal razão, em vários países foram criadas 

regulamentações para o acesso à informação, e logo em seguida, 

leis de proteção de dados. Nos Estados Unidos, a lei de acesso à 

informação remonta a 1966 e a de proteção de dados a 1974. 

Na França e na Espanha, ambas as legislações surgiram em 

período semelhante, respectivamente em 1978 e em 1992. 

O professor Rolf H. Weber4 entende que o direito de 

proteção de dados evoluiu passando por quatro gerações. A 

primeira geração seria uma reação aos processos iniciais de 

armazenamento de dados, na tentativa de tolher os esforços 

governamentais e as organizações privadas de coletarem dados 

em um sistema central de informação. A segunda geração 

surgiria com a difusão dos computadores, descentralizando o 

uso da internet, e, assim tornando-se evidente a necessidade do 

legislador de incluir uma proteção a um maior número de entidades 

– tanto órgãos governamentais, como organizações privadas. Já 

na terceira geração destes direitos, diante da grande quantidade 

de dados coletados, tornou-se necessária a constituição de um 

direito individual de autorregulamentação de dados pessoais. 

Contudo, como os direitos de autorregulamentação não teriam 

sido sufi cientes, surgem os de quarta geração, que seriam os 

direitos de proteção de dados instituídos por meio de normas 

jurídicas específi cas.

Portanto, é nesta quarta geração que se começa a discutir 

com maior rigor a abrangência dos direitos individuais em frente 

aos direitos coletivos de acesso à informação e de liberdade de 

expressão. E surge então o direito ao esquecimento, faceta dos 

4 WEBER, Rolf H., The Right to be Forgotten – More than a Pandora’s Box?, 2011, p. 04
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direitos da personalidade diante dos meios de comunicação em 

massa, com maior aplicação no meio cibernético da internet.

2 CONCEITO DE DIREITO AO ESQUECIMENTO

O conceito de direito ao esquecimento ou, no inglês, right 

to be forgotten, baseia-se na autonomia do indivíduo de dispor 

sobre as suas informações pessoais5.  Neste sentido, signifi ca dizer 

que o direito ao esquecimento busca salvaguardar os indivíduos 

que pretendem retirar informações a seu respeito dos bancos de 

dados ou de ferramentas de busca.

Assim, Bruno César Ribeiro de Paiva defi ne o direito ao 

esquecimento nos seguintes termos: 

O direito ao esquecimento é aquele inerente ao ser 
humano de não permitir que um fato ocorrido em dado 
momento de sua vida, ainda que verídico, seja exposto 
ao público, causando-lhe transtornos ou sofrimento. É 
também conhecido como direito de ser deixado em paz 
ou de estar só6.

Jussara Costa Melo entende que tal é o direito de não ser 

lembrado contra a vontade7. Desta forma, este é um direito do 

indivíduo de determinar quais informações suas estariam sujeitas 

5 WEBER, Rolf H. The Right to be forgotten - More than a Pandora’s Box?, 2001, p. 02 
Disponível em: https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-2-2-2011/3084/jipitec%202%20
-%20a%20-%20weber.pdf
6 PAIVA, Bruno Cesár Ribeiro de. O direito ao esquecimento em face da liberdade de 
expressão e de informação. p. 01. Disponível em: https://aplicacao.mpmg.mp.br/
xmlui/bitstream/handle/123456789/1202/O%20DIREITO%20AO%20ESQUECIMENTO.
pdf?sequence=1
7 MELO, Jussara Costa. Regulação do Direito ao Esquecimento no Ciberespaço: 
Heterogeneidade de Lealdades no Espaço Público de Postulação de Interesses Legítimos. 
Revista de Direito, Estado e Telecomunicações. Vol. 07. nº 01. p. 171 a 194
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ao grande público e de serem armazenadas em bancos de dados. 

É permitir ao usuário da web ter um maior poder e controle sobre 

as suas próprias informações. 

Viktor Mayer-Shonberger, em sua consagrada obra 

Delet: The virtue of Forgetting in the Digital Age8, apontou a 

importância do esquecimento na web, e formulou os princípios 

basilares do direito ao esquecimento. 

O autor afi rma que com o desenvolvimento das novas 

tecnologias de comunicação digital, a sociedade criou uma 

memória externa de grande abrangência, de existência favorecida 

por quatro fatores principais, quais sejam, a digitalização; o 

surgimento de uma forma barata de armazenamento; a fácil 

recuperação de informações e memórias; e o alcance global de 

tais dados9. 

O professor se mostra cético acerca da alegada adaptação 

da sociedade para a era digital. Ele defende haver uma falsa 

impressão que as relações sociais estão bem determinadas no 

espaço digital e que os indivíduos têm ciência das possíveis 

consequências da utilização da web, em que tudo é gravado e 

armazenado10. 

Isto resta evidente diante da ampla exposição que algumas 

pessoas cometem nas redes sociais, por exemplo, colocando 

informações sobre si ou até pontos de vista sem considerar o 

impacto ou os danos causados à sua imagem, que determinada 

postagem pode ensejar em sua vida pessoal ou profi ssional e no 

meio social ao qual se encontra inserido. Insta salientar que tal 

8 Delete: A virtude de esquecer na era digital
9 MAYER-SHONBERGER, Viktor. Delet: The virtue of forgetting in the digital age. 2009. p. 
37
10 Ibidem. p. 62
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impacto, em virtude do caráter de aglomeração das informações 

pode ocorrer não necessariamente de modo instantâneo, porém 

até a longo prazo, com efeitos no futuro. 

O autor entende que, na verdade, o esquecimento tem 

importante função nas tomadas de decisões humanas11, pois 

nos permite generalizar e abstrair as experiências individuais, 

permitindo-nos compreender que o ser humano pode mudar com 

o tempo, além de permitir a sociedade a perdoar seus membros 

de falhas previamente cometidas. Mayer-Shonberger defende 

que a memória digital pode gerar o desenvolvimento de uma 

sociedade em constante vigilância e reprimida12.

Assim, o direito ao esquecimento surge para garantir 

interesses individuais em frente aos detentores de informação, 

em outras palavras, serve como ferramenta para que o usuário 

da web possa resgatar o poder sobre os seus próprios dados 

particulares e privados. 

3 CASO PARADIGMA EUROPEU

Conquanto a jurisprudência brasileira já apresente 

decisões no tocante ao direito ao esquecimento em casos de 

violação perpetrada em diferentes meios de comunicação, tal 

qual a televisão, desde o ano de 2013, foi com o julgamento do 

caso paradigma que será tratado adiante, que se ampliou numa 

dimensão mundial e no Brasil, a discussão acerca da aplicação 

do direito ao esquecimento.

11 MAYER-SHONBERGER, Viktor. Delet: The virtue of forgetting in the digital age. 2009. 
p. 63-64
12 Ibidem. p. 64
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Trata-se da ação proposta por Mario Gonzáles contra 

a Google Espanha, julgada pelo Tribunal de Justiça da União 

Europeia – TJUE – que concedeu nova interpretação à Diretiva 

95/46/CE13

Em 2010, Mario Costeja ajuizou uma reclamação junto 

à Agência Espanhola de Proteção de Dados – AEPD - em face 

do jornal La Vanguardia e do site Google. O espanhol tinha 

como intuito excluir do site de buscas demandado resultados 

referentes a um anúncio antigo do Ministério do Trabalho e dos 

Assuntos Sociais a respeito de um leilão de um imóvel que outrora 

pertencera a Costeja. 

Para justifi car seu pedido, o espanhol alegou que já havia 

quitado a sua dívida. Por conseguinte, considerou inaceitável que, 

ao digitar seu nome no site de buscas, aparecesse ele sempre 

atrelado a este fato que teria ocorrido há quase 20 anos. 

Ao julgar a contenda, a AEPD entendeu que não caberia 

o pleito contra o jornal, tendo em vista que o anúncio teria sido 

realizado de forma legal, acerca de fato verídico, com fi nalidade 

de dar maior publicidade ao leilão à época de seu acontecimento. 

Contudo, em relação ao buscador da Google, entendeu-se que o 

requerido era plausível e estaria recepcionado pelo ordenamento 

jurídico espanhol, uma vez que o acesso de terceiros ao anúncio 

violaria o direito fundamental de proteção de dados e a dignidade 

da pessoa humana14. 

13 LUXEMBURGO, Tribunal de Justiça da União Europeia, processo C-131/12, Relator M. 
Ilešič, Data de Julgamento: 13/05/2014, Grande Sessão.
14 Viniani, Luís. Quando o direito ao esquecimento vira censura? Disponível em http://jota.
uol.com.br/quando-o-direito-ao-esquecimento-vira-censura
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Irresignada, a Google interpôs recurso que conduziu 

o caso ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que proferiu 

acórdão favorável ao senhor Costeja, com base na interpretação 

das normas da Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho – referentes à proteção das pessoas no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação destes 

dados – a aos arts. 7º e 8º da Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia15 e do art. 8º da Convenção Europeia dos 

Direitos dos Homens.

O acórdão proferido pelo TJUE analisou o art. 6º, n. 

1 alínea c da Diretiva supramencionada que prescreve que 

dados que permitam a identifi cação das pessoas a que eles 

dizem respeito podem ser conservados durante um determinado 

período de tempo, isto é, enquanto a detenção do dado exercer 

a fi nalidade para a qual foi recolhido e que, ainda, determina 

que dados pessoais poderão ser conservados durante um maior 

período de tempo, desde que tenham fi ns históricos, estatísticos 

ou científi cos. 

No caso em análise, resta claro que mesmo sendo lícita 

a informação acerca da ocorrência do leilão de antigo bem do 

Sr. Mario Costeja, após decorridos cerca de 20 anos, já não 

teria mais utilidade a publicidade de tal fato, violando, assim, os 

direitos individuais do autor, devendo ser retirada de circulação 

a informação, já que não atenderia qualquer fi m histórico, 

estatístico ou científi co.

A Google foi então condenada a realizar a remoção do 

nome de Mario Costeja da lista de resultados, relacionando-o 

em primeiro lugar com a notícia da ocorrência do leilão quando 

15 LUXEMBURGO, Tribunal de Justiça da União Europeia, processo C-131/12, Relator M. 
Ilešič, Data de Julgamento: 13/05/2014, Grande Sessão.
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pesquisado o nome dele, ainda que ela, como site de busca, não 

tivesse nenhuma responsabilidade sobre a informação que foi 

publicada por terceiro, o jornal espanhol La Vanguardia.

Esta decisão da Corte Europeia alcançou de imediato 

grande notoriedade, uma vez que a maior empresa de busca da 

internet, a Google, foi obrigada a suprimir os links requeridos 

por Mario Costeja, abrindo precedente para um enorme número 

de solicitações de retirada de links com base no direito ao 

esquecimento. 

O Tribunal de Justiça da União Europeia estabeleceu no 

caso em exame que o cidadão europeu tem a possibilidade de 

solicitar a retirada de dados pessoais na internet, em respeito ao 

seu direito ao esquecimento16.

Para tanto, o TJUE estabeleceu parâmetros para que 

possam ser reivindicadas as supressões de links, conforme 

entende Rafael Maciel17. Estes parâmetros analisariam se os 

dados seriam inexatos ou inadequados, não pertinentes ou 

excessivos, desatualizados ou conservados durante período de 

tempo superior ao necessário, sendo ressalvados aqueles com 

fi nalidades históricas, estatísticas ou científi cas18.

 Por fi m, é digno de registro que diante dos inúmeros 

pleitos de retirada de links do site da Google, em 2014 foi criado 

pela companhia um formulário online de solicitação de retirada 

de links. Contudo, apenas podem realizar o pedido de restrição 

de dados pessoais, sem a necessidade de recorrer ao judiciário, 

16 Viniani, Luís. Quando o direito ao esquecimento vira censura? 2015. Disponível em 
http://jota.uol.com.br/quando-o-direito-ao-esquecimento-vira-censura
17 Rafael Maciel. apud Viniani, Luís. Quando o direito ao esquecimento vira censura? 
2015. Disponível em http://jota.uol.com.br/quando-o-direito-ao-esquecimento-vira-
censura
18 Idem. 
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os cidadãos de países componentes da União Europeia que foram 

intrinsecamente atingidos pela decisão do Tribunal de Justiça da 

União Europeia. 

4 DIREITO AO ESQUECIMENTO NO BRASIL

No Brasil, a despeito de inexistir legislação que verse 

acerca do tema explicitamente, no mês de março de 2013, 

ainda antes da decisão do sobredito caso europeu, foi proposta 

nova interpretação ao art. 11 do Código Civil de 200219, com 

o Enunciado 531, aprovado na VI Jornada de Direito Civil 

promovido pelo Conselho de Justiça Federal – CJF com o seguinte 

teor: A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 

informação inclui o direito ao esquecimento. 

Apesar de tal enunciado não ter força legal, foi por 

intermédio dele foram pautados os primeiros julgados brasileiros 

sobre o direito ao esquecimento.

Os primeiros julgados no Brasil que se tem notícia acerca 

do direito ao esquecimento contra fatos divulgados à época na 

televisão foram contra a Globo Comunicação e Participações 

S/A em face da exibição de dois episódios do ‘Linha Direta’, 

programa dedicado a reconstituir crimes de grande repercussão 

no Brasil, exibidos durante os anos de 1998 e 2007 pela referida 

emissora.  Em ambos os casos, a Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça decidiu pelo reconhecimento do direito ao 

esquecimento no ordenamento jurídico pátrio. 

19 Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.
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No primeiro caso, diante da reprodução, em 2006, do 

episódio da Chacina da Candelária, ocorrido em 1993, foi 

proposta ação por um dos acusados de participar do crime 

que tinha sido absorvido em julgamento, sob o argumento de 

que a emissora haveria violado o seu direito de não mais ser 

relacionado com a mencionada Chacina.

No julgamento do REsp. 1.334.097/RJ20, de relatoria do 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luís Felipe Salomão, 

foi reconhecido o direito ao esquecimento do autor, levando-se 

em conta a ausência de contemporaneidade da notícia dos fatos 

que teriam reacendido na sociedade a desconfi ança quanto a 

índole da parte autora da ação. Assim, o relator julgou pela 

constitucionalidade da constrição da liberdade de informação 

pela supremacia dos direitos da personalidade, fundamentando, 

inclusive, no inciso III do art. 1º, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, bem como nos arts. 11, 20 e 21 do Código 

Civil brasileiro. Foi acolhido, assim, o direito ao esquecimento no 

judiciário brasileiro. 

No que toca ao segundo caso, o Resp 1.335.153/RJ21, de 

igual sorte da lavra do Ministro Luís Felipe Salomão, a ação foi 

proposta pelos familiares de Aída Curi, jovem que foi assassinada 

em 1958 de forma violenta, tendo como fundamento o fato de 

que o episódio exibido em meados de 2004, não possuía a autorização 

da família e teria, de maneira sensacionalista, trazido à tona um 

crime mais de cinquenta anos após sua ocorrência.

20 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.º 1.334.097/RJ, Ministro Relator 
Luís Felipe Salomão, Data do Julgamento: 10/09/2013, Quarta Câmara Cível.
21 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.º 1.335.153/RJ, Ministro Relator 
Luís Felipe Salomão, Data do Julgamento: 10/09/2013
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O Ministro Relator, apesar de entender pela existência 

do direito ao esquecimento em nosso ordenamento jurídico, 

não vislumbrou a sua aplicabilidade no caso, considerando que 

apesar de evidente a ausência de contemporaneidade dos fatos 

que foram narrados no programa e de ser reconhecido o direito 

ao esquecimento às vítimas de crimes e seus familiares, em um 

delito de repercussão nacional, ou seja, de domínio público, a 

referência ao nome da vítima seria um elemento indissociável à 

narrativa da situação.

 Neste sentido foi negado provimento ao recurso interposto 

pela parte autora, prevalecendo o valor histórico do caso. 

Os referidos julgados ainda se encontram à espera de 

julgamento no Supremo Tribunal Federal.

Neste passo, reitera-se que conquanto inexista lei 

específi ca no ordenamento brasileiro que se refi ra expressamente 

ao direito ao esquecimento, foram apresentados dois projetos de 

lei tendo como objeto disciplinar a sua aplicação. 

O Projeto de Lei nº 7.881/201422 foi proposto pelo ex-

presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O projeto 

pretendia tornar obrigatória a remoção de links dos mecanismos 

de busca da internet que fi zessem referência a dados irrelevantes 

ou defasados, por iniciativa de qualquer cidadão ou a pedido 

da pessoa envolvida, ou seja, sem a necessidade de autorização 

judicial.

22 Projeto de Lei n. 7.881/2014. Disponível em: http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=FF403FF12945A7A17268367E311F
AE69.proposicoesWeb2?codteor=1270760&fi lename=Tramitacao-PL+7881/2014
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O referido projeto foi reprovado integralmente em 14 

de julho de 2016, pela Comissão de Defesa do Consumidor, 

entendendo que a interpretação concedida ao tema seria 

inadequada, compreendendo-se que ofensa é um juízo de 

valor subjetivo, de modo que seu tratamento deve ser feito com 

grande cautela para se evitar o surgimento de arbitrariedades. 

Assim somente após a análise pelo judiciário, que levará em 

conta as marcas e as peculiaridades de cada caso, que poderá 

ter o direito ao esquecimento reconhecido.

O segundo Projeto de Lei nº 1.676/201523 foi proposto 

pelo ex-senador Vital Rego e encontra-se nesta data pendente 

de aprovação. Tem ele como fi nalidade tornar ilícita a conduta 

de fotografar, fi lmar ou captar a voz da pessoa sem a devida 

autorização, bem como prever garantias para que os titulares do 

direito ao esquecimento possam exigir a retirada de determinada 

informação pessoal da web, independente de autorização judicial. 

Este projeto defi ne o direito ao esquecimento como faceta 

da dignidade da pessoa humana que permitiria ao seu titular 

exigir a retirada de dados da web, além de prevê a criação, nos 

meios de comunicação, de mecanismos e órgãos de análise do 

direito ao esquecimento, sendo possível a propositura de ação 

civil pública em caso de descumprimento. 

Tenta-se, assim, trazer para o ordenamento jurídico 

brasileiro o direito ao esquecimento proposto pela Corte de 

Justiça Europeia, contudo deixando os parâmetros para o seu 

reconhecimento a cargo do meio de comunicação, dos provedores 

de conteúdo, dos sítios eletrônicos.

23 RÊGO, Veneziano Vital. Projeto de Lei nº 1.676/2015, acessado em 08/09/2016, 
disponível em:http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessioni
d=B6E0F317C89576D22EFEE44A0348A772.proposicoesWeb2?codteor=1339457&fi le
name=PL+1676/2015
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5 CASOS DA GOOGLE BRASIL

Na jurisprudência brasileira já é possível encontrar 

julgados de pedidos de remoção de dados em face da Google 

Brasil com base no direito ao esquecimento nos tribunais de 

justiça do Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito 

Federal desde 2013.

Como exemplo, cita-se a ação de nº 0016884-

40.2012.8.19.020924 na qual o autor propôs ação contra a Google 

Brasil com o intuito de remover do buscador referências de conotação 

difamatórias a sua pessoa, bem como a condenação em indenização por 

danos morais. 

O Recurso Inominado25 interposto pela Google Brasil em 

face de sentença que julgou procedente em parte a demanda, 

conquanto tenha condenado a Google a retirar o nome completo 

do autor das pesquisas do site, não reconheceu o pleito de 

condenação por danos morais. 

Após a leitura do julgado, observa-se que o direito ao 

esquecimento ou direito de ser esquecido foi concedido por ter 

prevalecido a garantia ao direito à privacidade e à intimidade, 

pois os links auferidos no site da Google estariam gerando 

danos à vida do autor, já que os fatos sendo mantidos por tempo 

imoderado, e não teriam manifesto interesse público para serem 

mantidos na web.

24 RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça, Recurso Inominado nº 0016884-
40.2012.8.19.0209, Relator. Alexandre Chini Neto, Data do Julgamento: 21/05/2013, 
Terceira Turma Recursal.
25 RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça, Recurso Inominado nº 0016884-
40.2012.8.19.0209, Relator. Alexandre Chini Neto, Data do Julgamento: 21/05/2013, 
Terceira Turma Recursal.
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Neste sentido, foi o julgado amparado na nossa 

Constituição de 1988, em seu art. 5º, inciso X, além de fazer 

menção ao art. 93 do Código Penal e art. 202 da Lei de Execuções 

Penais - que falam sobre o direito do condenado ao sigilo dos 

registros do processo, após aplicada a pena defi nitiva, para 

garantir a sua ressocialização - ao artigo 43, §1º do Código de 

Defesa ao Consumidor – CDC - que determina que os cadastros 

e dados de consumidores devem ser objetivos e verdadeiros 

e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter 

informações negativas referentes a período superior a cinco anos 

e a Súmula 323 do STJ, que fi xa o prazo de cinco anos para 

que a inscrição seja mantida nos órgão de proteção de crédito, 

demonstrando todos artigos supramencionados que o direito 

garante a remoção de dados após transpassado determinado 

período de tempo.

Diante do julgado é notória a aplicabilidade do direito ao 

esquecimento em nosso ordenamento jurídico, quando evidente 

que a informação passível de remoção é de caráter pessoal - em 

geral, em casos de difamação e injúria que violem os direitos da 

personalidade do indivíduo - e quando inexiste interesse público 

na veiculação da informação.

Percebe-se, também, que o direito ao esquecimento na 

internet, em sua interpretação pelos julgados brasileiros, encontra-

se intrinsecamente relacionado ao direito de desindexação dos 

dados dos usuários, divulgados pelos provedores de aplicação 

da internet, como a Google.

A diferença entre estes dois institutos seria que o direito 

à desindexação consistiria unicamente na retirada de um link 

no resultado de determinada pesquisa, enquanto o direito 

ao esquecimento seria utilizado para a exclusão de conteúdo 
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de um provedor de informação devido ao transpassar de um 

determinado período de tempo, o que causaria a transformação 

do dado em algo irrelevante socialmente26 ou que não mais 

interessa ao seu titular de estar em circulação. Diante dos dois 

conceitos, percebe-se que a tendência em nossa jurisprudência 

de não haver tal diferenciação tendo o direito ao esquecimento 

seu objeto ampliado para ser utilizado também nos casos de 

afronta ao direito de desindexação. 

Em contraposição, cita-se, também a apelação de nº 

20120111399380 de relatoria da Des. Nídia Corrêa Lima, 

julgado na data de 16/12/2015, pela Terceira Turma Cível do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal27 onde os pleitos do autor 

foram improvidos.  Entendeu-se que, no caso concreto, deveria 

ser levado em consideração o fato do autor da ação ser pessoa 

pública, pois era, à época, deputado federal eleito e estava 

concorrendo ao cargo de prefeito de Macapá/AP no ano de 

2012. 

O demandante da ação alegou em sua exordial que, 

ao realizar uma pesquisa com o seu nome no site de buscas 

da ré, encontrava diversos resultados de sites com conteúdo 

calunioso, difamatório e injurioso a seu respeito e que maculam 

a sua imagem. O autor aduziu, ainda, que ao ser digitado seu 

nome a sugestão de busca acrescentava o termo “fi cha suja”. 

Foi alegado, ainda, que as informações existentes em seu nome 

decorriam de Inquérito que havia tramitado perante o Supremo 

26 Disponível em: http://roosilva.jusbrasil.com.br/artigos/363159502/direito-a-
desindexacao
27 DISTRITO FEDERAL, Tribunal de Justiça, Apelação Cível n.º 20120111399380, Relator 
Des. Nídia Corrêa Lima, Data de Julgamento: 16/12/2015, Terceira Turma Cível.
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Tribunal Federal e fora arquivado em 2007, não sendo, portanto, 

mais razoável tal referência como “fi cha suja”.

Assim, pleiteou pela antecipação dos efeitos da tutela 

destinada a compelir a ré a ocultar dos resultados das buscas 

os sites que contem matérias inverídicas, bem como a retirar a 

sugestão da palavras-chave indicadas na barra de busca quando 

se digita o seu nome, sob pena de pagamento de multa. 

Contudo, não foi reconhecido o direito de remoção 

dos resultados da pesquisa por ser entendida a relevância da 

informação perante o grande público, tendo em vista que 

seria essencial que o eleitor estivesse resguardado para que 

pudesse obter tantas informações quanto possíveis para formar 

seu convencimento acerca da personalidade política de seu 

representante de Estado. Desta forma, colacionamos o acórdão28 

proferido em 16/12/2015 pela 3ª Turma Cível do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios:

Os buscadores de sítios da internet, tais como o Google, 
se restringem à disponibilização ao usuário de lista 
de sítios eletrônicos, que se revestem de publicidade 
e são livremente veiculados na rede mundial de 
computadores. Deste modo, mostra-se incabível a 
imposição da obrigação de promover a exclusão de 
termo vinculado ao mecanismo de complementação 
automática da pesquisa. 3. Nas hipóteses que 
envolvam pessoas públicas, sobretudo aquelas que 
atuam na seara política, a liberdade de expressão deve 
prevalecer sobre o direito ao esquecimento, em face do 
direito à informação assegurada pelo artigo 220, § 1º, 
da Constituição Federal. 4. Reconhecida a legalidade 
na divulgação de lista de páginas da internet com 
informações sobre pessoa pública, sobretudo a respeito 

28 DISTRITO FEDERAL, Tribunal de Justiça, Apelação Cível n.º 20120111399380, Relator 
Des. Nídia Corrêa Lima, Data de Julgamento: 16/12/2015, Terceira Turma Cível.
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de indivíduo que milita na vida política, não há como 
ser a imposta à empresa responsável pelo buscador 
de sítios da internet a condenação ao pagamento de 
indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e 
não provido. 

Assim, em casos favoráveis a Google, em que o direito 

ao esquecimento não foi reconhecido é possível compreender 

que os pedidos dos ofendidos não foram providos, por ter 

sido considerado o interesse da coletividade na circulação da 

informação veiculada, em detrimento dos interesses individuais. 

Casos, por exemplo, em que pessoas públicas propuseram ações 

judiciais contra a Google alegando sofrerem difamações por ser 

veiculada notícia que estão sendo investigadas na participação 

de crimes contra o Estado o direito ao esquecimento não vem 

sendo aplicado por ser evidente o interesse público na informação 

veiculada. 

O nosso ordenamento jurídico, assim, prioriza assegurar 

o direito à liberdade de imprensa e à informação para que 

não haja a supressão de informações e, consequentemente, à 

censura.

Assim, conclui-se o direito ao esquecimento estaria 

contido em nosso ordenamento jurídico. Isto por que, o direito 

ao esquecimento é um refl exo de direitos constitucionais e 

infraconstitucionais já existentes, tais quais, o direito à dignidade 

da pessoa humana e os direitos da personalidade. 

É notório destacar, que para que seja aplicado o direito 

ao esquecimento deve ser feita uma análise crítica do caso 

concreto, sendo identifi cado se os dados seriam inexatos ou 

inadequados, não pertinentes ou excessivos, desatualizados ou 

conservados durante período de tempo superior ao necessário, 
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sendo ressalvados aqueles com fi nalidades históricas, estatísticas 

ou científi cas, porém acima de tudo deve ser observada se há 

relevância social do fato, diante das características do solicitante 

da remoção.

Por fi m, também se infere dos julgados trazidos que 

não houve a aplicação do Marco Civil da Internet, mesmo este 

contendo dispositivos capazes de fomentar a aplicação do direto 

ao esquecimento no âmbito da internet. Percebe-se que este foi 

fundamentado, principalmente em nossa Carta Magna e no 

Código Civil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito ao esquecimento surgiu em decorrência do 

desenvolvimento de mecanismos e ferramentas tecnológicas 

cada vez mais capazes de armazenar dados sem prazo de 

expiração. Os computadores e o surgimento da web criaram 

a possibilidade não somente de armazenar estes dados, como 

também compartilhá-los sem qualquer limite geográfi co, com 

apenas um click. Desta forma, foi desenvolvida uma memória 

externa coletiva, ao qual qualquer cidadão da sociedade digital 

pode ter acesso.

Contudo, a criação da web como espaço coletivo de 

compartilhamento e interação não somente trouxe benefícios. 

O grande compartilhamento de informações sem um 

controle ou data de expiração, fez surgir para alguns usuários 

afronta à honra e à dignidade pelo fato de se ter transcorrido 

certo lapso temporal desde a ocorrência de certo fato que passou 

a denigrir a imagem do usuário. 
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É em face desta situação que surge o direito ao 

esquecimento, para que os fatos já não são mais relevantes 

possam ser removidos pelas pessoas as quais estes se referem. 

Esta foi a primeira ideia de direito ao esquecimento desenvolvida 

e defendida pelo Professor Viktor Mayer-Shonberger, baseado na 

ideia de que o homem busca o esquecimento dos fatos que já 

não o convém lembrar, pois este vai se reinventando ao longo da 

vida, tomando posicionamentos diferentes ao passo que adquire 

experiências. 

Contudo, o direito ao esquecimento ao ser defi nido 

pelo Tribunal de Justiça da União Europeia foi entendido como 

mecanismo para ser utilizado em face de dados considerados 

inexatos ou inadequados, não pertinentes ou excessivos, 

desatualizados ou conservados durante período de tempo 

superior ao necessário, ou seja, houve uma ampliação de seu 

objeto, pois passou a ser o direito ao esquecimento utilizado 

quando houver afronta ao direito individual da personalidade do 

titular dos dados.

Neste sentido o direito ao esquecimento se propagou 

pela Europa, chegando a ser observado em nosso ordenamento 

jurídico, mesmo que não de forma expressa, mas a partir da 

inteligência dos nossos princípios constitucionais e direitos 

infraconstitucionais. Assim, percebe-se a presença do direito 

ao esquecimento em nosso ordenamento em decorrência de 

dispositivos que versam sobre a dignidade da pessoa humana, a 

honra, a vida privada e todos os direitos da personalidade.

Foi frente ao impacto do direito ao esquecimento que se 

deu nova interpretação ao inc. III do art. 1º. , e inc. X do art. 

5º da Constituição Federal de 1988, e aos arts. 11, 20 e 21 do 
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Código Civil brasileiro e foram apresentadas duas propostas de 

projetos de lei versando sobre o tema.

Todavia, é diante da análise dos casos em concreto da 

Google Brasil – empresa que mais foi alvo de pedido de remoções 

de dados tendo como fundamento o direito ao esquecimento - 

que se percebe que tal direito deve ser aplicado tão-somente 

mediante a existência de determinados parâmetros, características 

estas evidenciadas nos julgados brasileiros que reconheceram a 

possibilidade de aplicação do direito ao esquecimento.

Diante das informações ora trazidas, conclui-se que 

o direito ao esquecimento brasileiro, apesar de ser um direito 

normativo de caráter embrionário, possui plena aplicabilidade. 

Contudo, ressalta-se que, a despeito de ser um direito passível 

de reconhecimento pelos tribunais brasileiros, não é  de fácil 

aplicação.

Mediante a análise do caso em concreto, é que se vai 

extrair a necessidade ou não da aplicação desta nova faceta do 

direito individual, entendido por muitos juristas, como visto, como 

direito integrante do rol de direitos fundamentais da pessoa 

humana a garantir a dignidade do indivíduo. 
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 COMPUTADORES AVANÇAM, ARTISTAS 

PEGAM CARONA: UMA ANÁLISE SOBRE 

A REPRESENTAÇÃO SINDICAL DOS 

TRABALHADORES USUÁRIOS DOS MEIOS 

TELEMÁTICOS DE COMANDO
                    

Flora Oliveira da Costa

INTRODUÇÃO

É comum encontrar nos grandes cafés da cidade clientes 

com computadores, em reuniões presenciais ou online, por 

estarem destituídos de ambiente coorporativo para desempenhar 

suas atribuições. Há alguns anos atrás, essa realidade era 

comum aos profi ssionais liberais das artes, em trabalhos como 

de publicidade, fotografi a e artes. Hoje em dia, por diversas 

razões, que vão desde os custos com espaço a realização de 

curso de formação no exterior, trabalhadores de quase todas 

as áreas permanecem vinculados ao seu empregador, porém 

sem a necessidade de comparecer a empresa, realizando suas 

continuas atribuições em ambiente virtual. 

Tanto o é, que ambientes como  escritório virtual, 

coworking, trabalho em casa, estão em evidência, para receber 

esse número cada vez mais crescente de trabalhadores. Embora 

mais incomum, tem crescido o número de servidores públicos 

que deixam de trabalhar nas repartições públicas, seja como 

assessores, contadores, analistas, para, através do sistema que 

estão vinculados no serviço público, trabalhem a distância. 
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A Lei 13.467/17, que fi cou conhecida Reforma Trabalhista, 

aprovada em 13 de julho de 2017, cria, no capítulo destinado 

as normas gerais de tutela do trabalho, a fi gura do trabalhador 

telemático. Conceituado pela própria lei como toda “prestação 

de serviços preponderantemente fora das dependências 

do empregador”, mediante a utilização de tecnologias de 

informação, como pode ser visto no Artigo 75- B, da referida Lei. 

Este trabalhador, que pode ser contratado para trabalhar 

dentro da empresa e depois transferido para prestar seus serviços 

em qualquer lugar que não seja o ambiente da empresa, ou vice-

versa, não precisará registrar jornada de trabalho, não recebendo 

assim horas extras. 

A reforma trabalhista, portanto, regulamenta o 

trabalho prestado fora do estabelecimento do empregador, 

independentemente de ser um trabalho técnico ou manual, 

sendo importante apenas que envie seus resultados através de 

instrumentos tecnológicos, separado do convívio dos colegas de 

trabalho e da rotina trabalhista da empresa.

Porém, questiona-se como estes trabalhadores, espalhados 

pelo mundo e ligados pela rede mundial de computadores 

podem se identifi car como categoria, a ponto de criarem uma 

identifi cação sindical para reivindicar os direitos e garantias 

próprios de sua categoria. 

Portanto, busca-se neste estudo, identifi car a garantia 

legislativa concedida a estes trabalhadores telemáticos, sua 

identifi cação enquanto categoria no direito coletivo do trabalho, 

a ponto de refutar se essa nova modalidade de trabalho permite 

a identifi cação dos trabalhadores a nível sindical ou não. 
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1 O TRABALHO TELEMÁTICO COMO RELAÇÃO DE 

TRABALHO

 A relação de trabalho caracteriza-se pela venda da 

força produtiva do trabalhador ao capital, que ao se submeter à 

subordinação jurídica recebe a contraprestação salarial.

 Desta forma, à luz do que estabelece a Consolidação das 

Leis do Trabalho, em seus artigos 2ª e 3ª1, havendo pessoalidade, 

subordinação, onerosidade, não eventualidade, de um lado o 

empregador, pessoa física ou jurídica, do outro o trabalhador, 

pessoa física, estará confi gurada a relação de trabalho.

A subordinação jurídica consiste na situação pela qual o 

empregado admite acolher a direção empresarial, submetendo-

se aos comandos e às diretrizes do empregador.

 Deve ser vista em sua acepção objetiva (quanto ao modo 

de realização da prestação) e não em sua acepção subjetiva 

(quanto à fi gura do trabalhador - ou seja, não é o empregado ele 

em si, pessoalmente, subordinado ao empregador, mas sim o seu 

trabalho e o desempenho de suas funções, que devem seguir os 

comandos patronais). O seu caráter jurídico advém diretamente 

1 Art. 2º da CLT - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviço. Art. 3º da CLT - Considera-se empregado toda pessoa física que 
prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário.
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de 
trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
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do estado de sujeição às ordens do empregador por parte do 

empregado. Afi rma Alice Monteiro de Barros:

A subordinação não signifi ca sujeição ou submissão 
da pessoa do empregado em relação à pessoa do 
empregador. Esse conceito, já ultrapassado, vigorou 
em uma fase da humanidade. Entretanto, nos dias 
atuais, essa assimilação é incompatível com os preceitos 
constitucionais de liberdade e igualdade. (2010, p. 
270)

Logo, percebe-se que o elo entre estes trabalhadores 

home offi ce  e os que permanecem na empresa é a subordinação 

jurídica com o empregador. Esta é fl exibilizada pela ausência do 

empregado na empresa, que através da inovação tecnológica, 

subverte a relação de trabalho clássica, permitindo o trabalho 

realizado em movimento, não havendo barreirais territoriais para 

este trabalhador. 

 Percebe-se que a transformação da relação de trabalho 

é apenas de atmosfera. O trabalhador continuará obediente ao 

modo de realização de sua prestação laborativa, que no dizer de 

Godinho, “manifesta-se pela intensidade de ordens do tomador 

de serviços sobre o respectivo trabalhador” (2012,P. 297), porém 

laborando fora da empresa.

 Assim, o trabalho a distância, considerado aquele 

desempenhado fora do endereço comercial do empregador, está 

classifi cado como relação de trabalho, sobretudo após chancela 

da Lei 13.467/17, que assim dispõe:

DO TELETRABALHO 
Art. 75-A.  A prestação de serviços pelo empregado 
em regime de teletrabalho observará o disposto neste 
Capítulo. Art. 75-B.  Considera-se teletrabalho a 
prestação de serviços preponderantemente fora das 
dependências do empregador, com a utilização de 
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tecnologias de informação e de comunicação que, 
por sua natureza, não se constituam como trabalho 
externo.  Parágrafo único.  O comparecimento às 
dependências do empregador para a realização 
de atividades específi cas que exijam a presença do 
empregado no estabelecimento não descaracteriza 
o regime de teletrabalho.Art. 75-C.  A prestação de 
serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar 
expressamente do contrato individual de trabalho, que 
especifi cará as atividades que serão realizadas pelo 
empregado. § 1o  Poderá ser realizada a alteração 
entre regime presencial e de teletrabalho desde 
que haja mútuo acordo entre as partes, registrado 
em aditivo contratual.  § 2o  Poderá ser realizada a 
alteração do regime de teletrabalho para o presencial 
por determinação do empregador, garantido prazo de 
transição mínimo de quinze dias, com correspondente 
registro em aditivo contratual.Art. 75-D.  As disposições 
relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção 
ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e 
da infraestrutura necessária e adequada à prestação 
do trabalho remoto, bem como ao reembolso de 
despesas arcadas pelo empregado, serão previstas 
em contrato escrito. Parágrafo único.  As utilidades 
mencionadas no caput deste artigo não integram a 
remuneração do empregado.Art. 75-E.  O empregador 
deverá instruir os empregados, de maneira expressa e 
ostensiva, quanto às precauções a tomar a fi m de evitar 
doenças e acidentes de trabalho .Parágrafo único.  O 
empregado deverá assinar termo de responsabilidade 
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas 
pelo empregador.’” § 1o  Desde que haja concordância 
do empregado, as férias poderão ser usufruídas em 
até três períodos, sendo que um deles não poderá 
ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não 
poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.§ 
3o  É vedado o início das férias no período de dois 
dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado.” 



184

Flora Oliveira da Costa 

Desta forma, a reforma trabalhista vem confi rmar que o 

trabalho a distância é relação de trabalho, atendo aos critérios 

estabelecidos no artigo 2ª e 3ª da CLT. Em relação ao critério 

da pessoalidade, há doutrinador que defenda que não há 

pessoalidade na prestação de serviço telemático, em face da 

impossibilidade de seu controle. (BAELLAR, 2003, P.29)

Para Alice Monteiro de Barros (2017, P. 211), a ausência 

da pessoalidade não descaracteriza o vínculo de emprego 

presente no contrato de trabalho a distância, não sendo inclusive 

tratado como um contrato diferente quando comparado com a 

contrato de trabalho normal, já que presente está a prestação 

de serviços de natureza não eventual a empregador mediante 

salário e subordinação jurídica.

 Para nossa legislação, portanto, por mais que os 

defensores da Reforma Trabalhista aleguem que a CLT precisa 

se modernizar2, desde a alteração legislativa ocorrida pela Lei 

12.551/2011, o trabalho realizado pelos meios telemáticos de 

controle, como computadores, telefones, Ipad’s, entre outros, 

não se descaracterizam da relação de trabalho.

 Assim, uma vez vinculado ao empregador pela 

subordinação jurídica, por mais que o empregador decida que um 

funcionário de idêntica função e conhecimento técnico permaneça 

2 Sete reportagens divulgadas nos meses de abril, maio e junho de 2017, entre sites 
governamentais e vinculados a notícia dos parlamentares relatores da Reforma 
Trabalhista e outros sites de notícia querem convencer que a reforma trabalhista trará uma 
modernização necessária a CLT: http://www.brasil.gov.br/economia-eemprego/2017/04/
modernizacao-trabalhista-marca-novo-momento-historico-no-pais; https://noticias.uol.
com.br/opiniao/coluna/2016/05/18/temer-deve-priorizar-modernizacao-de-relacoes-
trabalhistas.htm; http://www.fecomercio.com.br/noticia/modernizacao-da-legislacao-
trabalhista-deve-contribuir-para-o-brasil-voltar-a-crescer-com-justica-social-diz-abram-
szajman; http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/outros-destaques/verdades-e-
mentiras-sobre-a-modernizacao-das-leis-trabalhistas/; http://esbrasil.com.br/ronaldo-
nogueira-ministro-trabalho/
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na empresa enquanto que o outro trabalhe em casa, enviando 

os resultados de forma virtual, serão todos, pertencentes a uma 

mesma categoria de trabalhadores, por exemplo, publicitários, 

contadores, jornalistas, servidores públicos, com idênticas 

garantias e deveres. 

 O empregador, portanto, poderá valer-se da criatividade e 

da tecnologia para exercer o controle do trabalho desempenhado 

pelo funcionário, como programas de informática confeccionado 

pela empresa, que lhe permite dirigir e controlar a atividade do 

empregado (MONTEIRO, 2017, 217), disponibilidade de tempo 

em favor do empregador, com a obrigação de assistir a reuniões 

ou cursos de treinamento; quando a empresa é proprietária 

dos equipamentos de produção (computador, linha telefônica), 

assunção de gastos pelo credor do trabalho com água, luz, 

aluguel, estacionamento, manutenção de equipamentos e outros.

Conclui-se, portanto, que a relação de emprego a 

distância restará confi gurada sempre que a prestação remota do 

serviço se constituir através de um vínculo jurídico estabelecido 

entre uma pessoa física que preste serviços por meio de uma 

rede telemática mediante remuneração salarial, de maneira 

subordinada a outra pessoa (física ou jurídica) de modo pessoal, 

não eventual.

O Teletrabalho não constitui nem se confunde com uma 

função determinada ou específi ca, o que se deve considerar para 

delimitá-lo é a atividade-fi m cujo serviço é prestado remotamente, 

via de regra com o auxílio de softwares colaborativos.

Os softwares colaborativos destinam-se à facilitação do 

trabalho em grupo, trabalho coletivo a distância. Segundo Skip 

Ellis, esse tipo de sistema é «... baseado em computador que 

auxilia grupos de pessoas envolvidas em tarefas comuns (ou 
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objetivos) e que provê interface para um ambiente compartilhado» 

(O›REILLY, 2016).

Contudo, a utilização desse tipo de sistema computacional 

não é um requisito de existência do teletrabalho, este pode 

perfeitamente caracterizar-se pela prestação de serviço através 

de e-mail, síncrono ou assíncrono, ou de uma rede social como 

WhatsApp, Telegram, Facebook etc.

 Assim, percebe-se que o trabalho a distância é fruto de 

uma nova morfologia do mundo do trabalho, que a partir da 

utilização das novas tecnologias, cria um novo ambiente de 

interação com o empregador, trazendo novas formas de controlar 

a produção desenvolvida, entretanto, afasta o trabalhador do 

convívio com seus pares, sem contar a desnecessidade de se 

responsabilizar pela segurança e proteção ao trabalho, fi cando a 

saúde do trabalhador desprotegida, pois este, distante aos olhos 

do empregador, tem bastante difi culdade de provar relação de 

causalidade entre a doença do trabalho ou acidente de trabalho 

que possa ser adquirida com a relação de trabalho. 

Ricardo Antunes, famoso sociólogo do mundo do trabalho, 

desde 1995, anunciava que esta nova morfologia do trabalho, à 

medida que aproxima o homem da máquina, distancia este do 

sentido real do trabalho, que é a emancipação social (2011, p. 177).

2 A REPRESENTAÇÃO SINDICAL DO TRABALHADOR 

TELEMÁTICO

Foi visto acima que o trabalhador em regime de 

teletrabalho não é diferente dos demais trabalhadores contratados 

pelo empregador, já que fará parte do quadro de funcionários, 
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vinculado a atividade fi m da empresa ou intermediária, estará 

vinculado a todas as garantias e particularidades conquistadas 

pela categoria.

 O Código de Trabalho de Portugal3, por exemplo, 

determina que o trabalhador telemático integra o número de 

trabalhadores de empresa para todos os efeitos relativos a 

estruturas de representação coletiva, podendo candidatar-se a 

essas estruturas. Senão, vejamos: 

Artigo 171.Participação e representação coletivas 
de trabalhador em regime de teletrabalho. 1 – O 
trabalhador em regime de teletrabalho integra o 
número de trabalhadores da empresa para todos os 
efeitos relativos a estruturas de representação coletiva, 
podendo candidatar-se a essas estruturas.2 – O 
trabalhador pode utilizar as tecnologias de informação 
e de comunicação afetas à prestação de trabalho 
para participar em reunião promovida no local de 
trabalho por estrutura de representação coletiva dos 
trabalhadores.3 – Qualquer estrutura de representação 
coletiva dos trabalhadores pode utilizar as tecnologias 
referidas no número anterior para, no exercício da sua 
atividade, comunicar com o trabalhador em regime de 
teletrabalho, nomeadamente divulgando informações 
a que se refere o n.º 1 do artigo 465.º.

 Deste modo, assim como no Brasil, Portugal não trata com 

distinção o trabalhador contratado para desempenhar trabalho 

a distância, razão pela qual, utilizamos a inteligência do direito 

comparado para concluir que o conceito de categoria será o 

mesmo para o trabalhador, estando dentro ou fora da empresa, 

mas vinculados pelo critério da subordinação jurídica.

3 Código de Trabalho de Portugal. Disponível em http://cite.gov.pt/pt/legis/CodTrab_
LR1_004.html#L004S14. Acesso em 06/05/2017.
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 O direito sindical brasileiro, protegido pela liberdade 

sindical, que interpretado tanto em favor dos sindicatos para 

com o Estado, como em relação aos trabalhadores, na análise 

de sua vontade de sindicalizar-se ou não, permite a união dos 

trabalhadores em uma organização sindical a ponto de que, 

possam combater com mais altivez, a força do capital.

 Entretanto, a estrutura sindical que é experienciada no 

Brasil passa por uma crescente crise estrutural, primeiro porque a 

solidariedade dos trabalhadores enquanto categoria e ser coletivo 

tem estado em crise, em virtude da inexistência de preocupação 

com o outro, muitas vezes incentivado pela própria empresa, e 

em segundo porque o número de trabalhadores vinculados ao 

trabalho formal está bastante reduzido, prevalecendo, a exemplo 

dos centros urbanos, amontoados de camelôs, trabalhadores 

autônomos em gritante precarização, que pela ausência do 

registro formal como autônomos entre a própria falta de 

identifi cação com a entidade sindical, deixam de se sindicalizar.

Percebe-se que a crise é estrutural: Não se sabe onde 

buscar os trabalhadores que podem ser sindicalizados e por outro 

lado, na ausência de se importar com os interesses da categoria, 

os trabalhadores perdem o interesse em se associar.

Esse cenário de crise de identidade do sindicato, levado 

aos trabalhadores vinculados ao teletrabalho, só tende a ser 

mais visível, visto que, longe do convívio dos colegas de trabalho, 

unidos apenas aos aparelhos tecnológicos, solitários em casas, 

cafés ou quartos de hotéis, são aleijados do pensar coletivamente, 

visto que de tão envolvidos com o trabalho eletrônico, esquecem 

até de suas próprias reinvindicações coletivas.

Essa desvinculação da representação sindical prejudica 

bastante a categoria dos trabalhadores telemáticos, pois pautas 
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como a saúde e a segurança desses trabalhadores, questões 

relativas a jornada de trabalho e controle de metas, deixam de 

ser analisadas a nível coletivo, em convenções e/ou acordos 

coletivos, deixando esses trabalhadores telemáticos à margem 

desses instrumentos normativos de trabalho. 

Percebe-se que a recente aprovada Reforma Trabalhista 

poderia ter incluído no capítulo atrelado ao trabalho telemático 

a possibilidade desta categoria de trabalhadores participarem da 

atividade sindical da empresa, como fez o Código de Trabalho de 

Portugal, acima reproduzido, deixando de destinar norma tutelar 

coletiva ao trabalhador telemático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Trabalho a distância, telemático ou teletrabalho, como 

tratam os Portugueses, é um fenômeno que surge como substrato 

da globalização e da tecnologia. Hoje em dia não se imagina 

mais uma empresa sem computadores, telefones, muito menos 

sistemas de interação, como e-mail, redes sociais, programas 

específi cos de serviços. 

Além de não ser mais possível dissociar as empresas da 

tecnologia, muitas delas acabam contratando trabalhadores para 

desempenharem suas atribuições a distância, fora do ambiente 

físico da empresa. Essa realidade tem surgido tanto nas relações 

de trabalho privadas, quanto nas públicas. 

O Consolidação das Leis do Trabalho, com vanguarda, 

iguala os trabalhadores monitorados pelos meios telemáticos aos 

que trabalham com pessoalidade no ambiente da empresa, o 

que refl ete na proteção coletiva trabalhista a esses trabalhadores.



190

Flora Oliveira da Costa 

Entretanto, o direito sindical passa por uma crise 

estrutural, ao não recepcionar os trabalhadores pertencentes 

ao setor informal, deixando de atender aos anseios e interesses 

desta categoria, sem contar com a falta de identidade do cidadão 

trabalhador com sua categoria, seja econômica, seja profi ssional. 

Ao deixar de conviver com sua categoria de trabalhadores, 

o trabalhador telemático, somado à crise estrutural que 

vive o direito sindical brasileiro, deixa de lutar pelos pleitos 

correspondentes a sua categoria, como garantias, jornada, 

remuneração extraordinária, controle de jornada, limites ao 

poder diretivo, entre outras questões. 

Nasce, dessa forma, mais uma categoria de trabalhadores 

destituídos de representação sindical, pois distantes do ambiente 

físico da empresa, não há preocupação com a saúde e a 

segurança do trabalho, sem contar na ausência de interação 

social, necessária com seus pares, a ponto de criar uma 

identifi cação de categoria.

Assim, o trabalho a distância, embora seja uma tendência 

mundial, precisa ser analisado criticamente, para que as 

diferenças entre os modos de trabalho, online e off-line, não 

seja motivo de distanciamento entre os trabalhadores de idêntica 

categoria, porém separados por um software.

De outro lado, os sindicatos devem se reestruturar para 

receber essa categoria tecnológica de trabalhadores, lutando 

pelos seus interesses enquanto coletividade, conquistando 

estes trabalhadores para a representação sindical, para que 

os computadores não substituam o cuidado com o humano 

trabalhador.
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 BENEFICIOS FISCAIS PARA O INCENTIVO 

A PRODUÇÃO DE SMARTPHONES E A 

AMPLIAÇÃO DO ACESSO A INTERNET A LUZ 

DO MARCO CIVIL DA INTERNET

Josemário França de Sousa Junior

Alexandre Henrique Tavares Saldanha

INTRODUÇÃO

A utilização de benefícios fi scais para a produção de 

smartphones é um instrumento para a realização das diretrizes 

impostas pelo Marco Civil da Internet. Com a utilização dos 

smartphones será possível realizar a inclusão digital e permitirá o 

acesso do cidadão ao mundo digital que já é uma realidade para 

uma infi nidade de serviços.

O presente trabalho refere-se à possibilidade das 

concessões das benesses da Lei de Informática para a produção 

dos smartphones. Busca-se demonstrar os benefícios provenientes 

da Lei de Informática e dos benefícios decorrentes da utilização 

de tais incentivos fi scais para atender as diretrizes estabelecidas 

pelo Marco Civil da Internet.  

Mesmo com a nova diretriz estabelecida pelo Marco Civil 

da Internet para a ampliação do acesso à internet, verifi ca-se 

a existência de práticas que vão de encontro a essa premissa 

pelas operadoras de telefonia móvel.  A prática supracitada é 

compreendida pela suspensão do serviço de internet pelas 

operadoras de telefonia celular.
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A metodologia aqui utilizada é baseada em pesquisa 

bibliográfi ca, encontrando várias doutrinas para fundamentar o 

objetivo deste trabalho. Nesta pesquisa foram utilizadas obras do 

Direito Tributário, Direito do Consumidor e Direito Digital.

1 BENEFÍCIOS FISCAIS

Para iniciar o estudo dos benefícios fi scais é necessário 

diferenciar o conceito de imunidade do conceito de isenção. 

Veremos adiante em detalhes essa diferenciação, mas vale 

adiantar a defi nição dada por Baleeiro (2002) a respeito desta 

diferença a qual afi rma que as imunidades são de origem 

Constitucional e as isenções tem origem na legislação ordinária 

ou complementar. Já esta legislação infraconstitucional decretará 

o tributo, mas excluindo expressamente certos casos. Isto fi ca 

evidente quando observamos a obra de Baleeiro (2002, p. 114) 

onde afi rma que a legislação infraconstitucional “decretando o 

tributo, exclui expressamente certos casos, pessoas ou bens, por 

motivos de política fi scal”.

1.1 Benefício fi scal: diferenciação entre imunidade e 

isenção

Para entender melhor a concessão do benefício fi scal, deve-

se primeiramente compreender a diferenciação das imunidades e 

isenções tributarias existentes no nosso ordenamento. Conforme 

será visto adiante, a imunidade tem fundamento constitucional 

enquanto a isenção tem fundamento infraconstitucional.
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As normas tributárias podem instituir benefícios que 

visem a realização de comportamentos desejados pelos agentes 

estatais (ELALI, 2007). Para Elali (2007, p. 9), os incentivos 

fi scais são instrumentos que servem a indução econômica 

conforme verifi camos em seu artigo que “os incentivos fi scais 

são os instrumentos hábeis para servirem à indução econômica 

nas hipóteses de benefícios que passam a ser outorgados para 

incentivar comportamentos específi cos”.

Aliomar Baleeiro (2002) afi rma que a isenção não se 

confunde com a imunidade. Para ele, a imunidade tem origem 

constitucional impedindo o legislador de decretar tributos 

enquanto a isenção decorre de lei onde exclui do tributo 

determinadas situações. Afi rma ele ainda que as diferenças entre 

os dois institutos são radicais conforme podemos verifi car em sua 

obra:

1. A imunidade é norma de incompetência posta na 
Constituição, que limita outra norma constitucional 
atributiva de poder, modelando a competência de cada 
ente político da Federação;
2. A isenção, ao contrário, pressupõe a competência, 
pois é norma de não-incidência, que, em princípio, 
somente pode ser posta em lei pela pessoa competente 
para legislar;
3. A instituição ou modifi cação de uma imunidade, 
duração, extinção pressupõem alteração da 
Constituição;
4. A isenção decorre de lei especifi ca e exclusiva para 
sua concessão (art. 150, § 7º), ainda que contratual, 
e é ato facultativo do legislador ordinário, que se 
utiliza de certa margem de discricionariedade própria, 
em face dos critérios de oportunidade e legitimidade 
(BALEEIRO, 2002, p. 921).



196

Josemário França de Sousa Junior• Alexandre Henrique Tavares Saldanha

Conforme será visto mais adiante no presente trabalho, 

daremos ênfase a isenção em virtude dos incentivos fornecidos e 

utilizados são de caráter infraconstitucional. Mais precisamente, 

teremos a isenção do Imposto sobre produtos industrializados 

(IPI) nas leis 8.191, 8.248, 10.176 e 11.077.

1.2 Objetivos almejados com o uso dos benefícios fi scais

Os incentivos fi scais como forma de promover a inovação 

não é uma atividade exclusiva do Brasil. Ela é praticada por 

vários países e são praticados por possuírem algumas vantagens 

conforme nos ensina Araújo (2010, p. 1):

Os estímulos à inovação na forma de incentivos 
fi scais se tornaram, nos últimos anos, uma tendência 
internacional. Ainda que estejam longe de serem 
perfeitos, estes incentivos apresentam algumas 
vantagens que os tornam atraentes para os 
formuladores de política: i) são baseados em alocações 
de mercado, uma vez que o processo decisório sobre 
o desenvolvimento da inovação e o montante do gasto 
cabe à fi rma; ii) não discriminam setores; e iii) estão 
prontamente disponíveis às empresas, com baixo custo 
administrativo para o governo.

Tomando como ponto de vista empresarial, o conhecimento 

dos benefícios fi scais existentes na legislação brasileira mostra 

se como uma forma efi ciente de planejamento para minimizar 

os efeitos da tributação e aumentar as chances de sucesso no 

ambiente de uma atividade econômica (BROGINI, 2008).

A Constituição Federal de 1988 tem como objetivo a 

redução das desigualdades regionais conforme podemos verifi car 

no seu artigo 3º:
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais; (BRASIL, 1988, 
p. 1).

Seguindo a mesma linha temos o Silva (2006) que 

afi rma que a Constituição possui mecanismos tributários e 

orçamentários para mitigar as desigualdades regionais. Para ele, 

estes mecanismos constitucionais fazem parte do que ele chama 

de princípios de integração, os quais estão voltados para as 

solucionar os problemas de marginalização regional ou social.

Os benefícios fi scais são utilizados pelo governo para 

estimular o desenvolvimento econômico e social de determinada 

região do país gerando emprego e renda como é disposto no site 

do Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2015).

2 DO ACESSO A INTERNET E DO SURGIMENTO DO MARCO 

CIVIL DA INTERNET

A internet surgiu em meados dos anos 60 e foi inicialmente 

concebida para fi ns militares. O seu uso civil veio a ocorrer muitos 

anos depois com a popularização dos computadores pessoais 

conforme Castells (2003, p. 13):

As origens da Internet podem ser encontradas na 
Arpanet, uma rede de computadores montada 
pela Advanced Research Projects Agency (ARPA) em 
setembro de 1969. A ARPA foi formada em 1958 
pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos 
com a missão de mobilizar recursos de pesquisa, 
particularmente do mundo universitário, com o objetivo 
de alcançar superioridade tecnológica militar em 
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relação à União Soviética na esteira do lançamento do 
primeiro Sputnik em 1957.

Verifi ca-se que Pinheiro (2011) também versa sobre a 

origem militar da internet com o propósito de integrar redes de 

computadores militares descentralizados.

A origem da internet remonta o ápice da ‘guerra fria’, 
em meados dos anos 60, nos Estados Unidos, e foi 
pensada, originalmente, para fi ns militares.

Basicamente, tratava-se de um sistema de interligação 
de redes de computadores militares norte-americanos, 
de forma descentralizada. À época, denominava-se 
‘Arpanet’. Esse método revolucionário permitia que, 
em caso de ataque inimigo a alguma de suas bases 
militares, as informações lá existentes não se perderiam, 
uma vez que não existia uma central de informações 
propriamente dita (PINHEIRO, 2011, p. 58).

Ainda sobre as origens da Internet, leciona Corrêa (2010, 

p. 25) a seu respeito:

Teve sua origem nos Estados Unidos, onde uma rede 
de computadores de uso exclusivamente militar foi 
desenvolvida nos anos 60 como importante arma na 
guerra fria. Seus princípios de funcionamento eram, e 
ainda são, a procura de vários caminhos para alcançar 
determinado ponto, ou seja, na hipótese de um dos 
troncos (caminho pelo qual trafega o sinal eletrônico) 
estar obstruído, procuraria ela, automaticamente, um 
outro caminho que o substituísse.

Após o seu início militar, esse sistema passou a ser utilizado 

pela população civil, onde algumas universidades americanas 

a utilizavam para propagar conhecimento cientifi co Pinheiro 

(2011). Mas foi a partir dos anos 90 que a internet realmente se 
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expandiu. Isto fi ca evidente quando se observa a obra de Pinheiro 

(2011, p. 59):

Posteriormente, esse sistema passou a ser usado para 
fi ns civis, inicialmente em algumas universidades 
americanas, sendo utilizado pelos professores e alunos 
como um canal de divulgação, troca e propagação 
de conhecimento acadêmico-científi co. Esse ambiente 
menos controlado possibilitou o desenvolvimento da 
internet nos moldes os quais a conhecemos hoje. [...] 
Na década de 90, a Internet passou por um processo 
de expansão sem precedentes. Seu rápido crescimento 
deve-se a vários de seus recursos e facilidades de acesso 
e transmissão, que vão desde o correio eletrônico 
(e-mail) até o acesso a banco de dados e informações 
disponíveis na World Wide Web (WWW), seu espaço 
multimídia. 

Nesta mesma linha de Pinheiro (2011 apud CASTELLS, 

2003, p. 15), verifi ca-se uso civil da internet ganhou força nos 

anos 90 quando tivemos o surgimento de vários provedores de 

internet. 
No início da década de 1990 muitos provedores de 
serviços da Internet montaram suas próprias redes e 
estabeleceram suas próprias portas de comunicação 
em bases comerciais. A partir de então, a Internet 
cresceu rapidamente como uma rede global de redes 
de computadores (CASTELLS, 2003, p. 15).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatística (IBGE, 2013), através da pesquisa nacional por amostras 

de domicilio (PNAD) realizado no ano de 2011 e disponível em 

seu sitio da internet, fi cou constatado que o crescimento de da 

parcela da população com acesso à internet cresceu de 20,9% 

(cerca de 31,9 milhões de pessoas) para 46,5% (77,7 milhões de 

pessoas). 
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Ainda conforme o PNAD, o percentual de estudantes da 

rede privada de ensino no Brasil está muito próximo de atingir 

a universalidade de acesso à internet. Outro dado importante 

revelado pelo PNAD é o percentual de pessoas que tem telefones 

celulares, o qual passou de 36,6% (55,7 milhões de pessoas) em 

2005 para 69,1% (115,4 milhões de pessoas) em 2011 (IBGE, 

2013). 

Com base nos dados obtidos no sitio da internet do IBGE 

(2013), podemos constatar que a porcentagem de da população 

brasileira com a acesso à internet cresceu a taxas de dois dígitos 

entre 2005 e 2011. 

Nesta mesma linha, verifi camos no sitio da internet Portal 

Brasil (2013) que o número de usuários de internet e pessoas 

com celular cresceu mais de 100%. 

De acordo com Silvio (2013), em seu sitio da internet 

Dia a Dia, Bit a Bit, qualquer objeto minimamente interessante 

estará conectado à internet. Para ele, temos um novo conceito, 

chamado de internet de tudo ou internet das coisas que vai ser a 

tendência dessa década. 

O acesso à internet não é apenas o acesso as informações 

sobre o que está ocorrendo ao redor do mundo. Ela vai muito 

além disso conforme verifi camos nas palavras de Veiga Filho 

(2001, p. 4):

Internet hoje quer dizer acompanhamento simultâneo 
do que acontece no mundo, mas não apenas 
no entretenimento, não apenas na informação 
contemporânea, mas, mais do que isso. Internet hoje 
quer dizer conteúdo de conhecimento: o que vai fazer 
a diferença entre os países do futuro é entre os que têm 
conhecimento e os que não têm conhecimento. Hoje o 
caminho do conhecimento é a Internet. Por isso estamos 
nos dedicando com tanto decoro, modernizando com 
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tanto esforço, para dotar o Brasil desta indispensável 
infraestrutura.

O Marco Civil da Internet não foi a primeira tentativa 

de regulamentação da internet no Brasil. Várias propostas 

foram criadas até que a Lei 12.965/2014 fosse promulgada 

e sancionada pela presidência da República.  O projeto de lei 

84/99, conhecido como AI-5 digital foi o que motivou o Ministério 

da Justiça a realizar uma pesquisa na própria internet visando a 

construção de uma lei para a regulamentação do uso da internet 

(SAMPAIO; BRAGATTO; NICOLÁS, 2013).

Outro pronto relevante para a promulgação do Marco 

Civil da Internet foi o incidente da espionagem envolvendo o 

Estados Unidos da América sobre as atividades do governo e da 

população brasileira. Neste incidente, até mesmo a presidenta 

da República Federativa do Brasil foi vítima da espionagem 

(BUSSOLO et. al, 2014). 

O Marco Civil da Internet foi concebido com a fi nalidade 

de garantir direitos e garantias básicas aos usuários de internet 

conforme vemos na Revista Observatório Itaú Cultural (2014, p. 

136):
O Marco Civil da Internet foi originalmente concebido 
para estabelecer uma série de direitos e garantias 
básicas aos usuários da rede internet, como livre acesso 
à rede, a isonomia de tratamento entre usuários, a 
livre circulação do conteúdo e, entre outros, o direito 
à privacidade, considerada esta como uma condição 
fundamental para que o cidadão usufrua plenamente 
do potencial da rede.

Visando garantir que o processo de formulação do Marco 

Civil da internet fosse democrático e com a participação direta 

da sociedade, foram disponibilizados dois espaços: um “blog” 
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e um fórum na internet onde a população poderia participar 

ativamente da construção do projeto de lei visando captar as 

reais demandas da sociedade (SANTOS NETO; SANTOS, 2010).

O supracitado diploma legal estabelece algumas diretrizes 

e objetivos que serão vistos adiante neste presente trabalho. Estes 

objetivos englobam como um direito o acesso à internet a todos 

e é considerado como essencial ao pleno exercício da cidadania. 

Por estes motivos, qualquer suspensão do acesso à internet torna-

se inaceitável com o advento do Marco Civil da Internet, salvo nos 

casos previstos neste próprio diploma.   

A seguir será tratada a problemática da suspensão 

do serviço de dados na telefonia móvel e suas repercussões a 

respeito do Marco Civil da Internet e também nas relações de 

consumo existentes.

3 DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE DADOS NA TELEFONIA 

MOVEL E AS TRANSGRESSÕES A NOSSA LEGISLAÇÃO

A suspensão de um serviço contratado pelo consumidor 

sem sua prévia comunicação durante a vigência do contrato 

do serviço indica uma violação aos princípios do direito do 

consumidor. 

Os usuários dos serviços de internet móvel foram 

surpreendidos com a suspensão dos serviços de dados fornecidos 

pelas operadoras de celular a partir de dezembro de 2014 e 

durante o ano de 2015. 

Conforme noticiado pelos sítios de internet G1 (2015) - 

Seu Dinheiro, Olhar Digital (2015) e Tecnologia – Uol, verifi ca-se 

que houveram várias ações dos procons estaduais a respeito da 
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violação dos direitos dos consumidores relacionados a suspensão 

dos serviços de internet. 

A seguir serão abordadas as violações ao código do 

consumidor e também as que ocorrem com relação ao Marco 

Civil da Internet e suas consequências jurídicas.

O Marco Civil da Internet defi ne alguns objetivos em seu 

artigo 4º, onde pode-se verifi car:

Art.4º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por 
objetivo a promoção:
I-do direito de acesso à internet a todos;
II-do acesso à informação, ao conhecimento e à 
participação na vida cultural e na condução dos 
assuntos públicos;
III-da inovação e do fomento à ampla difusão de novas 
tecnologias e modelos de uso e acesso; e
IV-da adesão a padrões tecnológicos abertos que 
permitam a comunicação, a acessibilidade e a 
interoperabilidade entre aplicações e bases de dados 
(BRASIL, 2014, p. 1).

Conforme pode-se verifi car no inciso segundo do 

supracitado artigo, o acesso a internet é um direito de todos, 

sendo também conhecido como inclusão digital conforme pode-

se observar no trabalho de Soares e Zanin (2015, p. 24):

De acordo com os incisos I e II, ao se utilizar a 
rede mundial de computadores, deve-se levar em 
consideração o direito de acesso a todos, direito também 
conhecido como inclusão digital. Consequentemente, 
proporcionando acesso à informação, ao conhecimento 
e à participação na vida cultural e na condução de 
assuntos públicos.

Ao observar a função social da rede, tem-se a questão da 

educação a distância. Para defi nir o conceito em curso, observa-
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se o disposto no trabalho de Abbad (2014, p. 351) a respeito do 

ensino a distância:

A Educação a distância (EAD), no mundo inteiro, é 
uma modalidade voltada à aprendizagem de adultos. 
Essa modalidade está vinculada a vários princípios 
educacionais, entre os quais os de aprendizagem 
aberta, aprendizagem ao longo de toda vida ou 
educação permanente. No Brasil, a EAD está sendo 
adotada na educação, nos programas de qualifi cação 
e formação profi ssional e na educação corporativa. 
Escolas de governo na Europa, no Canadá e no Brasil 
estão adotando a educação a distância, em todas 
as suas formas, na oferta de cursos para servidores 
públicos e comunidade 

Mediante tal afi rmação, verifi ca-se a grande importância 

do acesso à internet para a educação. O tema fi ca ainda 

mais sensível quando se observa o trabalho de Abbad (2014, 

p. 353):

A educação aberta baseia-se nos princípios da 
igualdade e do ensino permanente, acessível a qualquer 
pessoa, independentemente do seu perfi l, a qualquer 
hora e em qualquer lugar. Oportuniza uma segunda 
chance a quem não pode concluir seus estudos ou 
uma primeira chance para outros que, de outro modo, 
não teriam acesso aos estudos. Entre esses estão 
mulheres, minorias étnicas, membros de comunidades 
geografi camente isoladas e distantes de instituições 
de ensino e pessoas de baixa renda, que deixam os 
estudos em busca de trabalho para sobrevivência.

Isto posto, pode-se observar um cerceamento do cidadão 

a educação e a violação aqui presente da função social da 

internet mostra-se grave porque rompe as barreiras do diploma 

legal do Marco Civil da Internet chegando a Carta Magna da 

República Federativa do Brasil em seu artigo sexto
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Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 
1988, p. 1).

Além de ser um direito social do cidadão, a educação 

é um dever do estado brasileiro para com o cidadão e sendo 

a educação uma função social da internet, o Marco Civil em 

nada diverge da Carta Magna brasileira quando determina o 

fundamento da internet a sua função social. O dever do estado 

brasileiro em prestar a educação a sua população foi positivado 

na Carta Magna em seu artigo 205.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualifi cação para o 
trabalho (BRASIL, 1988, p. 1).

Como função social da internet, tem-se a educação como 

ponto vital desta temática. Isto fi ca em evidencia quando se 

analisa o artigo 26 do Marco Civil da Internet o qual regula a 

atuação do estado para com a educação.

Art. 26.  O cumprimento do dever constitucional do 
Estado na prestação da educação, em todos os níveis 
de ensino, inclui a capacitação, integrada a outras 
práticas educacionais, para o uso seguro, consciente 
e responsável da internet como ferramenta para o 
exercício da cidadania, a promoção da cultura e o 
desenvolvimento tecnológico (BRASIL, 2014, p. 1).
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Neste mesmo diapasão, o supracitado diploma legal 

ainda regula a internet como função social em seu artigo 27

Art. 27.  As iniciativas públicas de fomento à cultura 
digital e de promoção da internet como ferramenta 
social devem:
I - promover a inclusão digital;
II - buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as 
diferentes regiões do País, no acesso às tecnologias da 
informação e comunicação e no seu uso; e
III - fomentar a produção e circulação de conteúdo 
nacional (BRASIL, 2014, p. 1).

Leciona Pinheiro (2011) que o analfabetismo digital é um 

aspecto extremamente aterrador porque ele consiste em uma 

massa de trabalhadores não capacitadas para o uso das novas 

tecnologias. Assim o sendo, o Marco Civil da Internet regulou o 

tema de modo a preparar o poder público para este problema. 

4 DA UTILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS PARA AMPLIAR 

O ACESSO A INTERNET

O acesso à internet não é mais restrito apenas aos 

computadores. Conforme citado anteriormente, hoje qualquer 

dispositivo minimamente interessante terá acesso a internet. Por 

isso, o acesso à internet deve ser estimulado em todas as suas 

formas independente de plataforma a ser usada.

Além disto, observa-se que a exclusão ao acesso à 

internet torna-se um problema educacional em razão do 

chamado analfabetismo digital conforme leciona Pinheiro (2011, 

p. 66):
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Outra consequência da sociedade convergente é o 
aumento da distância entre países desenvolvidos e 
em desenvolvimento, em razão do que se chama de 
analfabetismo digital – um problema político-social 
consistente em ter uma massa de trabalhadores 
não preparada para o uso das novas tecnologias. 
A preocupação não é apenas educacional: afeta 
a capacidade de aproveitamento de mão de obra, 
até mesmo de nível superior. O fenômeno da 
marginalização social se dá pela incapacidade dos 
Indivíduos de conhecer e dominar as novas tecnologias 
– não basta saber escrever, é preciso saber enviar 
um e-mail. Ao mesmo tempo que a Era Digital abre 
maiores possibilidades de inclusão, a exclusão torna-se 
mais cruel. Aqueles que não tiverem existência virtual 
difi cilmente sobreviverão também no mundo real, e 
esse talvez seja um dos aspectos mais aterradores dos 
novos tempos.  

A Constituição Federal de 1988 admite a concessão de 

benefícios fi scais quando houver a razão social para isso. O 

ponto de vista dado por Baleeiro (2002) a respeito do tema deixa 

claro a necessidade dos benefícios para o acesso a internet.

Ora, benefícios, isenções, incentivos regionais ou 
setoriais somente são admitidos pela Constituição, 
quando existirem razões de justiça social, superior 
interesse público e sempre para reverter em favor 
da coletividade como um todo. De modo algum, 
nossa Carta autoriza a concessão de privilégios ou o 
agravamento das grandes desigualdades interpessoais 
entre grupos ou regiões (BALEEIRO, 2002, p. 932).  

Assim temos a fundamentação constitucional para a 

concessão dos benefícios fi scais onde o interesse público faz 

evidente ao estimular o acesso as novas tecnologias existentes e 

principalmente o acesso à internet.
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4.1 Do incentivo a produção de “smartphones”

O incentivo à produção dos chamados smartphones se 

faz necessária quando verifi camos que a sociedade está fi cando 

cada vez mais conectada à internet. Conforme já citamos 

anteriormente, é a convergência aludida por Pinheiro (2011) 

que fundamenta a necessidade do incentivo à produção dos 

celulares inteligentes, ou conforme popularmente chamados de 

“smartphones”. 

Verifi ca-se assim que com a convergência de tudo para 

conectar-se a internet, ou no conceito que o professor Silvio Meira 

usa, o chamado internet das coisas, o smartphone passa a ser 

uma ferramenta indispensável para a convergência. 

Ainda de acordo com a obra de Pinheiro (2011), verifi ca-

se alguns exemplos para que tornam indispensáveis a presença 

de celulares que permitam a população acessar a todas as 

inovações tecnológicas que surgem voltadas à internet, tal como 

o mobile banking como citado na obra de Pinheiro (2011, p. 

247):

[...] é um estudo rápido sobre as principais questões 
técnicas e legais envolvendo o uso de mobile banking 
no Brasil, considerando a tendência internacional de 
criação do conceito de ‘agência móvel’.
Já há bancos nacionais que disponibilizam esse tipo de 
plataforma, tais como o Banco do Brasil e o Bradesco, e 
o benchmarking internacional é o do Banco da Coreia.

Outro ponto de extrema importância para o incentivo à 

produção dos smartphones é a internet móvel. Segundo Pinheiro 

(2011), a Finlândia possui a telefonia móvel mais evoluída do 

mundo, onde a população possui até 3 celulares ao mesmo 
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tempo. A Finlândia serve de modelo porque lá o celular pode 

ser usado para comprar um refrigerante em uma máquina e até 

mesmo para fazer as mais complexas operações bancarias.

Ainda seguindo o preceituado por Pinheiro (2011) em 

sua obra, verifi ca-se o comercio eletrônico móvel, ou o chamado 

m-commerce, a utilização de um celular para fornecer a 

localização exata de uma pessoa através do GPS e a convergência 

com a televisão como fatores que induzem a sociedade a possuir 

seu smartphone e assim ter acesso a tais serviços. O uso do 

celular para fornecer a localização pode ser evidenciado como 

por exemplo nos casos de prevenção de um sequestro ou para 

acionar o serviço médico de emergência. Ele pode até mesmo 

estar conectado com um marca-passo para informar ao serviço 

médico qualquer disfunção orgânica antes mesmo que o paciente 

perceba que irá ter algum problema de saúde 

4.2 Lei de incentivo a informática e seus benefícios 

econômicos

A lei de informática foi uma tentativa do governo brasileiro 

de estimular a instalação de empresas voltadas ao mercado 

de eletrônicos no território nacional. Isto pode ser evidenciado 

conforme Garcia e Roselino (2004, p. 4):

A Lei de Informática representou, portanto, uma 
tentativa deliberada do governo brasileiro de estimular 
o estabelecimento no Brasil de empreendimentos 
ligados ao complexo eletrônico. Vale ressaltar que 
a lei contempla incentivos voltados à promoção da 
atividade tecnológica no Brasil (que se expressa na 
exigência de gastos em P&D), mas também inclui 
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uma preocupação com a nacionalização do processo 
produtivo, ao condicionar a concessão dos incentivos 
aos atendimentos dos requisitos do PPB.

Ainda de acordo com Garcia e Roselino (2004), um 

benefício atingido pela lei de informática foi formação e 

consolidação de capacitações por meio das relações com os 

centros locais de pesquisa. 

Para Diegues e Roselino (2009, p. 377), a Lei de Informática 

é um dos mais importantes instrumentos para a manutenção de 

laboratórios e institutos de pesquisa conforme verifi ca-se na sua 

obra:
A Lei de Informática é atualmente um dos mais 
relevantes instrumentos do arcabouço institucional em 
que se inserem as empresas do complexo eletrônico 
no Brasil. A importância desta verifi ca-se não apenas 
pelo elevado montante de recursos envolvidos (sob as 
formas de renúncia fi scal e de suas contrapartidas), 
como também pelo seu papel determinante na criação 
e manutenção de departamentos, laboratórios e 
institutos de pesquisa. 

 Ainda de acordo com Diegues e Roselino (2009), a Lei de 

Informática mais recente manteve algumas características da lei 

original de 1991, mas redefi niu o para um modelo mais aberto.

Mesmo na sua mais recente versão (Lei 11.077, 
sancionada em 30 de dezembro de 2004), a Lei preserva 
as mesmas características essenciais da sua forma 
original (Lei 8.248/91), e resulta de uma necessidade 
de redefi nição da política de informática ajustada ao 
novo ambiente institucional que se instala com o fi m 
efetivo da reserva em outubro de 1992, caracterizado 
por uma mudança expressiva rumo a um modelo mais 
aberto e competitivo (DIEGUES; ROSELINO, 2009, p. 
377).
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A lei de informática originalmente concebia benefícios 

até o ano de 1999. Mas ela foi reeditada e estendeu 

seus benefícios para 2009. Finalmente foi novamente 

reeditada e assim teve seus benefícios prorrogados 

até 2019 conforme leciona Diegues e Roselino (2009, 

p. 378):

Originalmente, a Lei previa a manutenção dos incentivos 
até 1999. Após alguma indefi nição a respeito dos 
rumos da política para o setor, a Lei foi reeditada com 
algumas modifi cações em 2001 (Lei 10.176); esta teria 
vigência prevista estendida até 2009 [...] No fi nal de 
2004 o governo sancionou uma nova Lei (11.077) em 
lugar da anterior, estendendo os benefícios até 2019 e 
incorporando algumas novidades. A principal alteração 
é a criação de uma diferenciação na porcentagem do 
incentivo a partir de critérios geográfi cos e da origem 
do desenvolvimento do produto.

De acordo com Peasani (2012), a lei concede incentivos 

fi scais para as empresas investirem em projetos de informática e 

visa reduzir as importações através do estimulo ao desenvolvimento 

nacional e a consequente dependência de fornecedores do 

exterior. Os incentivos fi scais concedidos pela lei de Informática 

foram prorrogados até 2019, onde estão incluídos os telefones 

sem fi o, ou celulares, que são o objeto de estudo do presente 

trabalho.

Como decorrência dos incentivos, algumas empresas 

de tecnologia investem na região Nordeste para ter acesso aos 

benefícios. Um exemplo que pode ser citado é o projeto da 

empresa Motorola citado no sitio da internet Centro de Informática 

da Universidade Federal de Pernambuco, a qual possui um curso 

de formação de mão de obra especializada em testes de software 

e montou recentemente um laboratório de quarenta milhões de 
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reais para testes com a tecnologia de telefonia celular 4G como 

os benefícios da lei (CENTRO DE INFORMÁTICA UFPE, 2013, 

2015).

Além da Motorola, outra grande empresa também 

se benefi cia da lei de informática em parceria com a UFPE, 

conforme pode-se encontrar no site do Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco, onde o projeto já possui 

10 anos de duração e que trabalha com tecnologias de celulares 

2G e 3G, e desenvolve tecnologias para tablets e notebooks.

4.3 Dos benefícios da utilização dos smartphones

Com a evolução da telefonia celular e dos telefones 

celulares houve o surgimento de utilidades novas e que a pouco 

tempo atrás eram impensáveis de serem realizadas. Coisas como 

gravar um vídeo, acessar a internet, tirar uma foto, acessar uma 

rede social passaram a ser algo corriqueiro de ser feito com um 

celular (MATEUS; BRITO, 2011).

Ainda de acordo com Mateus e Brito (2011), a internet é 

um local para aprendizagem e conhecimento conforme pode-se 

aferir em sua obra: 

[...] entende-se a web como um local de referências, 
onde é possível também ‘se encontrar’, pois confi gura-
se como espaço de aprendizagem, de diversão, de 
pesquisa. Tanto o fi lósofo francês Pierre Lévy quanto o 
professor André Lemos entendem a web como espaços 
de informação, mas também de conhecimento e 
aprendizagem (MATEUS; BRITO, 2011, p. 9518).
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Como já mencionado no presente trabalho, leciona 

Pinheiro (2011) que o analfabetismo digital é problema que vai 

além do âmbito educacional. Ele afeta até mesmo a capacidade 

laborativa da população por não ser capaz de dominar novas 

tecnologias.
Com essa necessidade educacional na era digital 
leciona Mateus e Brito (2011) que o celular conectado 
à internet permite o surgimento de uma infi nidade de 
possibilidades pedagógicas conforme sua obra:
[...]poderá também pesquisar em dicionários on-line ou 
em aplicativos já disponibilizados pelas editoras, existem 
vários. A câmera, presente em praticamente todos os 
modelos, pode ser utilizada na disciplina de Artes em 
um trabalho com fotografi as. A rede social Foursquare, 
disponível nos smartphones, pode ser aproveitada 
na disciplina de Geografi a, assim como ferramentas 
de localização e mapas on-line. Uma infi nidade de 
possibilidades surge quando os dispositivos móveis em 
questão deixam de ser vistos como vilões e passam a ser 
aceitos como novas ferramentas para a aprendizagem 
(MATEUS; BRITO, 2011, p. 9520).

Ainda de acordo com Pinheiro (2011), a educação na 

era digital deve ir além do ensino do uso dos novos dispositivos 

tecnológicos. Deve-se preparar as pessoas para o mercado de 

trabalho cuja as exigências estão enormes.  

Ao se falar em comercio eletrônico, vem a necessidade de 

citar o internet banking. Ele tem a vantagem de ter um custo menor 

por operação bancaria que o realizado na agência (PINHEIRO, 

2011). Além disto, ele proporciona uma maior praticidade ao 

cliente do banco a medida que é possível realizar as operações 

bancarias pelo celular a qualquer lugar necessitando apenas de 

uma conexão com a internet.
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Quando se observa o artigo 2º da Lei de Inovação é 

possível verifi car que o desenvolvimento de um novo smartphone 

se enquadra como uma inovação conforme verifi ca-se no inciso 

segundo do supracitado artigo

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho 
industrial, programa de computador, topografi a de 
circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente 
derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico 
que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo 
produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, 
obtida por um ou mais criadores (BRASIL, 2004, p. 1).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho se propôs a analisar os benefícios 

fi scais para o estimulo ao acesso internet através dos benefícios 

da Lei de Informática. Um dos itens benefi ciados com as 

benesses são os telefones celulares que hoje realizam muito mais 

operações que apenas originar e receber ligações. Assim, com 

o advento do Marco Civil da Internet novos princípios foram 

adotados para a regulação da internet e que estão diretamente 

ligados ao incentivo à produção dos smartphones porque eles 

são ferramentas que possibilitam o acesso ao mundo digital.

Isto posto, todos os benefícios já existentes se fazem mais 

que necessários para atender as novas diretrizes impostas pelo 

supracitado diploma legal. Este diploma ao elencar que a internet 

deve ter seu acesso promovido a todos os cidadãos faz necessário 

a existência de políticas públicas para atingir tal objetivo.
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Indo além da seara da promoção do acesso à internet a 

todos, o Marco Civil também promove a inovação e fomento a 

novas tecnologias e modelos de uso e acesso à internet. Tudo isto 

que este novo diploma trouxe faz tornar mais indispensável todo 

o aparato de benefícios fornecidos pela Lei de Informática.

Inicialmente o presente trabalho diferenciou incentivo 

fi scal de imunidade. Como lecionado por Baleeiro (2002), os 

incentivos fi scais são provenientes de lei infraconstitucional e por 

isso a Lei de Informática encontra-se enquadrada no conjunto 

dos incentivos.

Os incentivos são utilizados para promover o 

desenvolvimento de determinado setor econômico ou mesmo 

uma região do país, e isto é legalmente previsto em nossa 

constituição como forma de diminuir as desigualdades regionais 

e promover o desenvolvimento tecnológico da nação.

Inicialmente a internet surgiu com fi ns militares e por volta 

dos anos 90 é que ela passou a ser amplamente usada pela 

sociedade civil. No Brasil, entre 2005 e 2011 o crescimento do 

acesso à internet pela população foi de dois dígitos por ano. 

Várias propostas surgiram para a sua regulamentação e 

o seu surgimento estabeleceu diversas diretrizes para o uso da 

internet.

No momento em que o Marco Civil da internet surge, 

verifi ca-se também o surgimento de uma nova problemática que 

antes estaria restrita apenas ao âmbito do direito do consumidor, 

mas que agora devido as novas diretrizes traçadas pelo Marco 

Civil da internet, fazem recair sobre este novo diploma legal. Este 

problema diz respeito a nova política de fornecimento de internet 

móvel para os usuários de celulares. 
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O acesso à internet é fundamental para o exercício 

da cidadania e a neutralidade da rede deve ser respeitada. A 

suspensão do acesso à internet viola o exercício da cidadania 

quando se observa a temática do governo eletrônico. O governo 

eletrônico é a extensão dos serviços públicos ao mundo digital 

com o fornecimento de serviços através da internet.

Já a função social da internet pode ser verifi cada sob o 

prisma do ensino a distância. Esta é uma modalidade de ensino 

que pode ser acessado a qualquer hora e em qualquer lugar 

por qualquer pessoa desde que exista o acesso à internet. Assim 

a suspensão deste serviço viola não somente o Marco Civil da 

internet sob o prisma da função social, mas rompe suas barreiras 

e chega a infringir a Carta Magna da República Federativa do 

Brasil. Isto ocorre porque a educação é um direito social garantido 

pela Constituição Federal.

Como o acesso à internet não está mais restrito aos 

computadores, o seu acesso deve ser estimulado a todas as 

formas. Isto se faz mais evidente quando se analisa a questão 

do analfabetismo digital o qual não é apenas uma preocupação 

educacional, mas afeta também a massa de trabalhares não 

preparada para o uso de novas tecnologias.

Isto faz com que o uso de incentivos fi scais para ampliar 

o acesso à internet sejam necessários. O incentivo à produção 

dos chamados smartphones se faz necessária para atender 

ao incentivo de acesso à internet. Estes mesmos dispositivos 

permitirão ao cidadão o acesso a inovações tecnológicas como 

o internet banking. Com toda a convergência para a internet o 

smartphone torna-se indispensável para este novo paradigma de 

relações sociais que surge no mundo digital.
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A Lei de Informática é um instrumento primordial para 

permitir a produção de equipamentos eletrônicos no Brasil, e 

neles se incluem os smartphones. Com ela é possível manter 

laboratórios e institutos de pesquisa de empresas do complexo 

eletrônico. Ela estabelece os benefícios até o ano de 2019 e 

estabelece que ocorram parcerias entre universidades, indústrias, 

governo e a sociedade.

Ela funciona com a aplicação pela empresa de 5% do seu 

faturamento bruto anual obtido com a comercialização de bens 

e serviços de informática no mercado interno. Parte destes 5% 

deve ser aplicado em projetos desenvolvidos com Universidades, 

centro e institutos de pesquisa. Parte desse montante deve ser 

aplicado em regiões do país para garantir o seu desenvolvimento 

tecnológico.

Em decorrência dos benefícios da Lei de Informática, 

algumas empresas de tecnologia investem na região Nordeste 

para ter acesso aos benefícios. Tem-se como exemplo o projeto 

que a Motorola, que juntamente com Centro de Informática 

da Universidade Federal de Pernambuco mantem um curso de 

formação de mão de obra especializada em testes de software. 

Recentemente está mesma empresa investiu quarenta milhões de 

reais em um único laboratório em virtude dos benefícios da lei.

Com a evolução tecnológica os celulares passaram 

a realizar funções como acessar a internet. E estes celulares 

permitem o acesso a dicionários disponíveis na internet dentre 

outras possibilidades. Como a educação digital deve ir além do 

ensino de usos de dispositivos tecnológicos deve-se promover o 

aprendizado das novas formas tecnologias e serviços digitais.
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O “HATE 

SPEECH” NAS REDES SOCIAIS: UM 

CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Mariana Tavares Luciano 

INTRODUÇÃO

 Desde o surgimento do primeiro computador pessoal, em 

junho de 1979, lançado pela empresa IBM, e da conexão em 

rede, a sociedade sofreu um processo de globalização, justamente 

em consequência da revolução tecnológica e da explosão da 

comunicação durante o fi nal do século XX e início do século XXI.

 O avanço e o desenvolvimento das tecnologias 

proporcionaram a comunicação que universaliza hábitos e 

culturas, vez que a informação está disponível a qualquer 

tempo. Assim, é possível ter acesso à notícia no exato momento 

em que o fato ocorre. Surgindo, então, a denominada “Era da 

Informação1”, quando o homem, pela primeira vez, é capaz de 

“organizar e dominar a informação como nunca, por meio da 

utilização de computadores, da Internet e de outras tecnologias 

relacionadas2 ”.

1 O século XX fi cara conhecido como a “era da informação” ou “era digital” quando 
associado aos inúmeros avanços tecnológicos nas mais diversas áreas, especialmente 
nas que causaram signifi cativo impacto sobre o modus vivendi das pessoas deste 
século, quais sejam a Computação e Telecomunicações. Disponível em < http://www.
espacoacademico.com.br/002/02col_mendes.htm >. Acesso em 18/04/2016.
2 Gustavo Testa Corrêa, Aspectos jurídicos da internet, Ed. Saraiva, 2010, p.19.
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 O mundo globalizado/informatizado trouxe inegáveis 

avanços, no entanto, em maior número, trouxe também 

problemas e desafi os.

 É inegável que a Grande Rede tornou-se uma das mais 

comuns formas de comunicação nos dias atuais, bem como 

lucrativo meio publicitário às organizações comerciais.

 Defi nir o que é Internet torna-se uma tarefa difícil quando 

levamos em consideração não somente a parte técnica, mas 

quando analisamos a importância que este meio comunicacional 

obteve no cotidiano do homem moderno. Como disse a 

pesquisadora Esther Dyson, a respeito da Rede Mundial:

Ela tem importância porque as pessoas a usam 
como um lugar para se comunicar, fazer negócios e 
compartilhar ideias, e não como uma entidade mística 
em si mesma. Ela é uma poderosa ferramenta para 
integrar economias locais na economia global e 
estabelecer sua presença no mundo3 .

 Diante do atual cenário social é inimaginável o 

cotidiano sem a facilitadora do acesso à informação e meio de 

comunicação que se tornou a Internet, direta ou indiretamente. 

A dependência desse meca-nismo comunicacional, que opera 

na esfera individual ou das relações de trabalho, é característica 

mar-cante da era digital, e a liberdade proporcionada pelo 

distanciamento, imaterialidade da relação interpes-soal fomenta 

a necessidade de regulamentação específi ca que resguarde o 

usuário da Grande Rede.

 O ritmo acelerado das mudanças e avanços das 

tecnologias de comunicação é um constante desa-fi o a ser 

superado pelo Direito, vez que ao se falar em Internet a liberdade/

3 Esther Dyson, Release 2.0: a nova sociedade digital, Ed. Campus, 1998, p.18
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desprendimento no tempo/espaço é uma premissa, enquanto que 

no Direito a regulação e a imposição de condutas são imperati-

vos. Nesse sentido, a princípio, é possível se observar o quão 

opostas são as naturezas dessa relação entre Internet e Direito, 

e é justamente por este motivo, por sua constante transformação 

e evolução, que o estudo e a atualização jurisprudencial e 

doutrinária se fazem necessárias de forma tão dinâmica. 

 Visualizando todo este cenário, é notório que a 

modernidade não pode mais se pautar em elaboração de 

teorias sem qualquer conectividade com a prática. Sendo, 

consequentemente, necessária a conexão entre a ciência e a 

vida, ou teoria e prática4.  Este capítulo pretende contribuir com 

a refl exão acerca dos limites a serem analisados no discurso do 

ódio, também conhecido como hate speech, intensifi cado pela 

utilização das redes sociais.

 

1 O MARCO CIVIL DA INTERNET

 Em 2009 o Marco Civil da Internet começou a ser 

elaborado, surgindo de uma colaboração do Ministério da Justiça 

com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getulio 

Vargas, bem como a participação direta da sociedade, através de 

colaboração online direta e aberta5. Utilizar a Internet como uma 

espécie de plataforma de debate -um meio colaborativo entre 

Governo e sociedade- foi considerado algo inovador, refl etindo a 

efi cácia da democracia.

4 Flávia de Ávila, Direito e direitos humanos: abordagem histórico-fi losófi ca e conceitual, 
Ed. Appris, 2014, p.303.
5 George Salomão Leite & Ronaldo Lemos (coordenadores), Marco civil da Internet, Ed. 
Atlas S/A, 2014, Prefácio.
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 Ainda como Projeto de Lei (PL 2126/2011) foi alvo de 

inúmeros debates, com mais de 2.300 con-tribuições. Tendo sido 

o projeto sancionado em abril de 2014 pela Presidente Dilma 

Rousseff, como Lei n° 12.965/20146. 

 A referida lei, considerada um enorme ganho para o país, 

inclusive servindo de exemplo para ou-tros em determinados 

aspectos, apresenta fundamentos, princípios norteadores, 

objetivos e elementos conceituais do Marco Civil. Entretanto, é 

válido salientar que o intervalo entre a aprovação do texto da lei 

até a sua entrada em vigor fora de aproximadamente 60 dias, 

restando, aos doutrinadores e especialistas desta área, pouco 

tempo para efetuar estudos mais profundos.  

 Analisando a Lei n° 12.965/2014 é possível identifi car 

em seu texto um preceito que se repetiu tanto no artigo 2°, como 

fundamento, quanto no artigo 3°, como princípio: o respeito/

garantia à liberdade de expressão.

 Apesar de uma aparente similaridade entre fundamentos 

e princípios, há uma distinção entre estes elementos. Pode-se dizer 

que fundamentos são a estrutura inerente à própria condição 

de existência de algo, e que no caso apresentado trata-se do 

reconhecimento dos alicerces para o uso da Internet no Brasil. 

Enquanto que princípios, de acordo com Ricardo Maurício Freire 

Soares, apresentam um maior grau de abstração, expressam 

uma diretriz, sem regular situação jurídica específi ca7.   

6 Cássio Augusto Barros Brant, Marco civil da internet: comentários sobre a Lei 
12.965/2014, Ed. D’plácido, 2014, p. 5.
7 Ricardo Maurício Freire Soares,  Elementos de teoria geral do Direito, Ed. Saraiva, 2013, 
p.46.
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 A liberdade de expressão como fundamento não é 

apresentada como um dos incisos do artigo 2°, da mesma 

forma que os demais fundamentos, mas sim no próprio caput “A 

disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o 

respeito à liberdade de expressão, bem como:(…)”. Este dispositivo 

merece destaque vez que a Internet, conforme demonstrado 

anteriormente, é um “poderoso” meio de co-municação e 

divulgação em massa - tanto quando analisamos a imprensa, que 

não se limita apenas às antigas formas de veiculação midiática, 

como quando analisamos as redes sociais, cuja interação dos 

usu-ários permite a livre explanação de opiniões e informações. 

 Nota-se, inclusive, que o caput deste artigo não traz 

nenhuma inovação, sendo uma "mera repeti-ção de conceitos 

pré-estabelecidos"8 , como por exemplo a proteção já garantida 

pela Carta Magna e também presente na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos.

 Já o inciso I do artigo 3° delimita como princípio a “garantia 

da liberdade de expressão, comuni-cação e manifestação de 

pensamento, nos termos da Constituição Federal”. Ao analisar 

este artigo do Marco Civil, Brant afi rma que:

A liberdade de expressão, comunicação e manifestação 
do pensamento não é principio do Macrossistema do 
Direito Tecnodigital conforme a Lei 12.965/14 pretende 
destiná-lo, mas sim, princípio de âmbito constitucional 
com força em todo ordenamento jurídico e não em um 
pequeno sistema jurídico9. 

 

8 Cássio Augusto Barros Brant, Marco civil da internet: comentários sobre a Lei 
12.965/2014, Ed. D’plácido, 2014, p.60.
9 Cássio Augusto Barros Brant, Marco civil da internet: comentários sobre a Lei 
12.965/2014, Ed. D’plácido, 2014, p.102.
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2 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

2.1 O direito à liberdade de expressão

 Seja abordado em Tratados Internacionais, com a comum 

nomenclatura de direitos humanos, ou na própria Lei Maior, 

como os direitos fundamentais, o conteúdo do direito à liberdade 

de expressão é o mesmo, em que se leva em consideração a 

melhor proteção do ser humano, suas crenças, intenções, expe-

riências e diferenças.

 Para Paulo Gustavo Gonet Branco, a importância da 

liberdade de expressão está no fato de o ser humano se formar 

no contato com o seu semelhante, sendo esta liberdade de se 

comunicar uma condição da higidez psicossocial da pessoa 

humana. “O poder de se comunicar livremente conecta-se com a 

carac-terística da sociabilidade, essencial ao ser humano”10 . 

 A efetividade desta liberdade confi rma o perfi l da 

sociedade democrática e multicultural, caracterizada pela 

variedade de culturas, religiões, crenças e estilos de vida.  

 Antes mesmo de ser considerada um direito fundamental 

à luz da Constituição brasileira, já era um ditame, um direito 

assegurado em tratados internacionais, a exemplo da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, bem como do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos.

10 Gilmar Ferreira Mendes & Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de Direito Constitucional, 
Ed. Saraiva, 2012, p, 299.
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 Nos dispositivos encontrados nos tratados mencionados 

estão presentes a garantia à liberdade de expressão, opinião e 

pensamento, que engloba o ato de procurar receber e até mesmo 

difundir, por qual-quer que seja o meio, ressalvados, em alguns 

dos dispositivos, a proibição quanto a apologia a qualquer tipo 

de incitação à violência/guerra/discriminação. Em um paralelo 

com o tema de análise do presente artigo, o fato de não haver 

restrição quanto ao meio de divulgação, apenas confi rma que 

antes mesmo da legislação especial do Marco Civil a proteção a 

este direito já encontrava-se resguardada concernente ao meio 

cibernético. 

 Em se tratando do direito à liberdade de expressão no 

âmbito constitucional, a Carta Magna apre-senta dispositivos 

em dois de seus capítulos, tanto no capítulo dos direitos e 

deveres individuais e coleti-vos - título dos “Direitos e Garantias 

Fundamentais” -, quanto no capítulo destinado à comunicação 

social - título da “Ordem Social” -, artigos 5° e 220°, 

respectivamente.

 Trata-se de um dos direitos fundamentais de maior valor 

e relevância, correspondendo, inclusive, a uma das mais antigas 

reivindicações do homem em diversos períodos da história. 

Verifi cou-se que a liberdade de expressão possui vertentes/

faculdades, conforme mencionado anteriormente, como no caso 

do pensamento, da comunicação, da informação, da liberdade 

artística e até mesmo de ideais. Contudo, não se pode esquecer 

os seus limites, bem como estar ciente da existência de diferentes 

graus de proteção direcionados a cada uma dessas formas. Há 

uma espécie de variação, mas de maneira geral estão todas 

amparadas e resguardadas pela Lei Maior. Nos referidos artigos 

é garantida a livre manifestação de pen-samento, sendo vedado 
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o anonimato, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

assim como  também é livre a expressão de atividades intelectuais, 

artísticas, científi cas e de comunicação.

 

2.2 O direito à dignidade da pessoa humana

 A dignidade da pessoa humana está presente na Carta 

Magna no Título I, como sendo um "Dos Princípios Fundamentais”. 

A Constituição Federativa do Brasil de 1988, criada em um 

período pós ditadura, traz em seu texto o resultado de uma luta 

por liberdades em que se preza pela dignidade do homem e pela 

garantia da sociedade democrática.

 O fato de a dignidade humana ter sido incluída como 

fundamento da CF/88 mostra o engajamento e o compromisso 

com os valores mais primordiais para o homem. Inclusive, no 

seu inciso IV, do art. 3°, é expressamente exposto como objetivo 

fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem 

de todos, sem que haja discriminação e/ou preconceito - seja ele 

relacionado, por exemplo, a raça, origem, sexo, cor, idade - sob 

qualquer forma. 

 Sendo assim, os direitos e deveres, as garantias 

asseguradas - a exemplo da liberdade de expressão, da honra, 

da privacidade, da imagem, bem como de outras elencadas no 

artigo 5° da Constituição - estão diretamente ligados à garantia 

da dignidade da pessoa humana. Merece, portanto, atenção 

quanto à sua violação de forma que este princípio possa servir de 

critério para a solução de confl itos. 



231

TECNOLOGIAS E TRANSFORMAÇÕES NO DIREITO

2.3 O direito à privacidade

 O direito à privacidade é uma das limitações à liberdade 

de comunicabilidade social, um direito individual que surge em 

detrimento do dever de proteger a relação do indivíduo e da 

sociedade em situações confl itantes. 

 A Carta de 1988 tem como um de seus fundamentos a 

dignidade da pessoa humana, e dentro desse contexto trouxe o 

direito à vida privada no inciso X de seu artigo 5°, assegurado, 

inclusive, o direito a indenização por danos morais ou materiais 

decorrentes de sua violação.

 É possível verifi car que este direito, além do caráter 

individual tem o aspecto social, o interesse da sociedade de 

protegê-lo, estando “no âmago do direito à privacidade o 

controle de informações sobre si mesmo”11 . Além disso, presente 

no rol dos direitos da personalidade, também veio a ser tutelado 

pelo Código Civil brasileiro, em seu artigo 21°:

Artigo 21°. A vida privada da pessoa natural é inviolável, 
e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 
providências necessárias para impedir ou fazer cessar 
ato contrario a esta norma.

 Stolze ressalta que “com os avanços tecnológicos, os 

atentados à intimidade e à vida privada, inclusive por meio da 

rede mundial de computadores (Internet), tornaram-se muito 

comuns”12 .

11 Gilmar Ferreira Mendes & Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de Direito Constitucional, 
Ed. Saraiva, 2012, p. 320.
12 Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho, Novo curso de direito civil, volume 1: 
parte geral, Ed. Saraiva, 2012, p. 218.
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 Não somente no âmbito real, mas a aplicabilidade desse 

direito é perfeitamente cabível no mundo virtual. Tanto é que 

no Marco Civil da Internet, em seu Capítulo II há a previsão 

de direitos e garantias decorrentes da proteção deste princípio, 

relacionados, portanto, aos direitos pessoais.

Artigo 7°. O acesso à internet é essencial ao exercício da 

cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

I - a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, 
sua proteção e indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação;    
Artigo 8°. A garantia do direito à privacidade e à 
liberdade de expressão nas comunicações é condição 
para o pleno exercício do direito de acesso à internet.

 Perceptível que o legislador deixou de lado, no referido 

dispositivo, a honra e a imagem das pessoas, inclusive Brant 

afi rma ser o inciso I do art.7° da Lei 12.965/14, uma "cópia mal 

feita da Carta Magna"13  por não abranger importantes direitos 

passíveis de violação por meio da Grande Rede.

 Este direito, independentemente do âmbito de discussão 

-real/virtual-, deverá sempre ser conside-rado em um cenário 

social, e não meramente individual, sobretudo quando destacada 

a característica la-tente de ampla democracia e liberdade de 

expressão.

13 Cássio Augusto Barros Brant. Marco civil da internet: comentários sobre a Lei 
12.965/2014, Ed. D’plácido, 2014, p. 231.
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2.4 O direito à honra e o direito à imagem

 Da mesma maneira que os outros direitos fundamentais 

mencionados anteriormente, tanto o direito à imagem, quanto 

o direito à honra estão dispostos no inciso X do artigo 5° da 

Constituição Federal de 1988 - estando o primeiro disposto no 

Código Civil brasileiro como direito da personalidade -.

 O texto constitucional resguarda o direito à intimidade, vida 

privada, honra e imagem da pessoa humana; em contrapartida é 

perceptível a ausência de expressa previsão de garantia à honra e 

à imagem na Lei específi ca do MCI, entretanto, há interpretação 

do inciso IX do artigo 7°, Lei 12.965/14 que en-globaria estes 

direitos.
Artigo 7°. O acesso à internet é essencial ao exercício da 
cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes 
direitos:
(…)
IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, 
armazenamento e tratamento de dados pessoais, 
que deverá ocorrer de forma destacada das demais 
cláusulas contratuais;

 Salomão conclui que o referido texto de lei, no momento 

em que institui este direito assegurado ao usuário da Internet, 

trouxe uma densifi cação legal do direito fundamental à intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem, tal como defi nido no artigo 

5°, X, da Carta Magna.14 

 O que leva à análise dos limites desses direitos, desses 

princípios norteadores, é a aplicabilidade no caso concreto. 

Quando é visto, por exemplo, que a liberdade de expressão tão 

14 George Salomão Leite & Ronaldo Lemos (coordenadores), Marco civil da Internet, Ed. 
Atlas S/A, 2014, p. 558.
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comumente exaltada não se trata de um direito absoluto, tanto 

que fora indicado o direito à privacidade como uma de suas 

limitações, faz-se necessário entender os limites desses direitos 

fundamentais para que não haja preferência ou até mesmo a 

supremacia de um em detrimento do outro, de forma que venha 

a prejudicar o direito do indivíduo ou de um determinado grupo 

destes.

2.5 Os limites

 Os direitos fundamentais são considerados norteadores, 

merecendo destaque a dignidade da pes-soa humana. Não há o 

que se falar em direito absoluto, da mesma forma que não faria 

sentido defi nir uma ordem hierárquica se estes são apresentados 

na Lei Maior em nível de igualdade.

 Interessa ao presente trabalho analisar o limite da 

liberdade de expressão, vez que fora observado que, em não 

havendo liberdade absoluta, e em razão de o Marco Civil da 

Internet apresentar este direito como princípio, bem como 

fundamento, surge uma preocupação nos dias atuais de proteger 

o indivíduo de determinadas ações “mascaradas” pelo manto da 

liberdade de expressão, inclusive no mundo virtual.

 A limitação à liberdade de expressão pode estar prevista 

diretamente pelo constituinte, da mesma forma que pode se dar 

pela colisão com outro(s) direito(s) de mesmo status: diretamente 

quando há um limite expresso na Carta Magna ao exercício de 

determinado direito individual - por exemplo, quando prevê 

restrições legais à publicidade de tabaco, bebidas alcoólicas, art. 
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220, § 4°, CF/88 -, e colidindo com outro(s) direitos fundamentais 

de diferentes titulares. 

 Outra limitação à liberdade de expressão, desta vez não 

por texto expresso ou por colisão em caso concreto, mas por 

decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgado de 2003: é 

a não tolerância do discurso ao ódio, em que o STF entendeu 

prevalecer a dignidade da pessoa humana, não sendo tal conduta 

amparada pela liberdade de expressão. 

 Resta clara a existência de uma liberdade regrada, 

sendo ela válida tanto no mundo presencial quanto no mundo 

virtual, resguardando um olhar especial para este último, vez 

que as relações interpessoais se mostram cada vez mais comuns, 

principalmente por intermédio das redes sociais, da mesma ma-

neira que a liquidez do fl uxo de informações e dados em circulação 

na Internet de fato necessitam da rigidez do direito, que dentro de 

todas estas complexidades tem o papel de dar ordem ao caos e 

efetivamente proteger os direitos fundamentais. 

3 “HATE SPEECH” - O DISCURSO DO ÓDIO

 Ante o exposto, neste paralelo do direito aplicado à 

prática real e à virtual, surge um questionamento: o fato de a lei 

específi ca, Marco Civil da Internet, ter sido tão clara em garantir 

a liberdade de expressão ao usuário da Rede - enquanto não 

fora tão específi ca em garantir outros direitos fundamentais - 

não seria um elemento motivador do discurso manifestado no 

cyberespaço, discurso este muitas vezes desmedido por entender 

ser um direito absoluto do indivíduo o de manifestar-se livremente, 

e que ocasionalmente poderia vir a ser considerado hate speech?
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 O hate speech é um grande problema enfrentado por 

sociedades multiculturais, traduzido para o português como sendo 

o discurso do ódio, cabível em qualquer que seja o ambiente, vez 

que ocorrera o esfacelamento da noção de delimitação de espaço 

- um ambiente sem barreiras -, proporcionado pelo mundo 

virtual, em que a conexão em Rede fomenta esse desligamento 

de “raízes”.

Em sociedades multiculturais, que são caracterizadas 
por uma variedade de culturas, religiões e estilos de 
vida, às vezes é necessário para conciliar o direito à 
liberdade de expressão com outros direitos, como 
o direito à liberdade de pensamento, consciência e 
religião ou o direito de ser livre de discriminação. Esta 
reconciliação pode se tornar uma fonte de problemas, 
porque esses direitos são todos elementos fundamentais 
de uma "sociedade democrática “15 

 É exatamente essa conciliação, esse "balanço" entre 

direitos do homem que devem estar se contrapondo, sendo 

sempre observados e atendidos para que não haja a violação de 

algum deles. 

 Não há um conceito pré-estabelecido do que seria o 

discurso do ódio, são inúmeras as defi nições encontradas, fi cando 

em evidência o intuito e teor discriminatório nestes discursos 

proferidos, independentemente do alvo/destinatário, sendo ele 

minoria ou apenas objeto de intolerância do emissor, que muitas 

15 Anne Weber, Manual on hate speech, Consiel de l’Europe, 2009, p.6. - Tradução livre: 
In multicultural societies, which are characterized by a variety of cultures, religions and 
lifestyles, it is sometimes necessary to reconcile the right to freedom of expression with 
other rights, such as the right to freedom of thought, conscience and religion or the right to 
be free from discrimination. This reconciliation can become a source of problems, because 
these rights are all fundamental elements of a “democratic society”.
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vezes acredita ser justifi cável tal insulto com base em suas crenças 

e valores. 

 Este tema não é algo novo para o Direito, do mesmo 

modo que não está restrito a um determinado país ou meio de 

divulgação/manifestação. Nos Estados Unidos, por exemplo, 

um dos primeiros casos relevantes sobre o tema foi julgado pela 

Suprema Corte no ano de 195216 .  O discurso do ódio encon-

tra-se diretamente ligado ao limite da liberdade de expressão 

garantida ao homem, conforme previamente abordado. Esteja 

ele presente no mundo real, ou no mundo virtual - enfoque deste 

trabalho - são diversos os posicionamentos adotados por cada 

ordenamento jurídico que se depara com a problemática.

3.1 No ciberespaço

 Se o hate speech é basicamente um discurso, uma 

opinião/ideal discriminatório proferido, exter-nado, o avanço 

tecnológico ao longo dos anos representa também evolução no 

tocante à comunicação, mais um ambiente onde este pode ser 

encontrado. Atualmente, o quantitativo de meios, como blogs e 

redes sociais, assim como o número de usuários no mundo sem 

barreiras, em Rede, difi culta o “controle” do que de fato poderia 

vir a ser repreendido. No artigo publicado em outubro de 2014, 

Delgado e Stefan-cic fazem a seguinte explanação:

Discurso de ódio na Internet tornou-se uma fonte de 
preocupação entre muitos cidadãos (...) A maioria dos 
observadores acreditam que o advento da Internet 
tem assistido a um aumento em certos tipos de 

16 343 U.S. 250 (1952)
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comportamentos criminosos (...) Aqueles que desejam 
tornar a vida difícil para as minorias, gays e lésbicas, 
ou qualquer outro alvo favorito na Internet tem um 
número de meios de fazê-lo. Estes incluem mensagens 
de e-mail, mensagens no Facebook, sites dedicados às 
supostas defi ciências desses grupos e blogs e tweets17. 

 O que essa nova era tecnológica representa é toda uma 

nova adaptação para abordagem e regulamentação do tema. O 

fato de a Internet possibilitar um dialogo mundial em tempo real 

nos mostra o quão ampla e dinâmica é a situação.

 Outro impasse em que se depara o discurso do ódio, 

principalmente no âmbito virtual, é conseguir caracterizá-lo, 

defi ni-lo. Tendo em vista não haver conceituação universal de tal 

prática, apesar de ter sido discutido em tribunais de justiça em 

todo o globo. Weber justifi ca o porquê desta difi culdade ao dizer 

que:
A identifi cação de declarações que poderiam ser 
classifi cadas como discurso do ódio parece bem mais 
difícil porque esse tipo de discurso não se manifesta, 
necessariamente, através de expressões de "ódio" 
ou emoções. Discurso do ódio pode ser velado nas 
declarações que à primeira vista podem parecer 
racionais ou normais18. 

17 Richard Delgado & Jean Stefancic, Hate speech in cyberspace, 49 Wake Forest Law 
Review 319, 2014, p. 1, 3. Tradução livre: Hate speech on the Internet has become a 
source of concern among many in the civil rights community (…) Most observers believe 
that the advent of the Internet has witnessed an increase in certain types of criminal 
behavior (…) Those who wish to make life diffi cult for minorities, gays and lesbians, or any 
other favorite target on the Internet have a number of means of doing so. These include 
e-mail messages, Facebook posts, websites devoted to the supposed defi ciencies of these 
groups, and blogs and tweets
18 Anne Weber, Manual on hate speech, Consiel de l’Europe, 2009, p. 15.  Tradução livre: 
The identifi cation of statements that could be classifi ed as “hate speech” seems all more 
diffi cult because this kind of speech does not necessarily manifest itself through expressions 
of “hatred” or emotions. “Hate speech” can be concealed in statements which at fi rst 
glance may seem to be rational or normal
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 O ponto arguido por Anne Weber apenas corrobora o 

entendimento de que para se poder identifi car, e por consequência 

poder determinar o dano causado à vítima, bem como todas as 

ações decorrentes do ato, é necessária a análise de cada caso 

em particular, vez que a princípio a discriminação pode vir 

disfarçada. 

 

3.2 Nas redes sociais e sua abordagem no Brasil

 É preciso entender a dimensão/efeito daquilo que é 

dito, que consequências podem ocorrer de uma ação, seja ela 

na forma presencial ou virtual. O ataque proferido verbalmente 

traz sim consequências à vítima, o grande problema, além da 

identifi cação da agressão - pois pode ser apresentada como 

uma suposta piada no referencial do agressor - é o entendimento 

e esclarecimento dos usuários da Internet que nem tudo está 

devidamente resguardado pelo direito de cada um à liberdade 

de expressão. 

 A infi nidade de opções dos meios de comunicação online 

hoje é uma característica do mundo vir-tual, mundo moderno, 

marcado inclusive pela constante troca entre os interactantes. 

Enquanto uma pessoa posta uma foto em sua rede social - a 

exemplo o Facebook -, há a possibilidade de compartilharem, 

curtirem, comentarem aquilo que bem entenderem; se uma 

opinião é proferida - no Twitter, por exemplo - todos têm acesso, 

podendo concordar, discordar, e compartilhar, da mesma forma. 

É claro, logo no prin-cípio, o intuito comunicacional das redes 

sociais, a constante interação entre os usuários, sejam eles co-

nhecidos ou não.
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 Um caso recente de racismo por meio do Facebook foi 

com o ator mirim Kaik Pereira. Além pala-vras discriminatórias, 

o agressor ainda disse que o jovem merecia “morrer queimado”. 

Os comentários proferidos, na fi gura 1, apresentam a 

característica de agressão direta, e o mais impactante é a quem 

fora direcionado, um adolescente, na forma da lei, de apenas 12 

anos de idade.

    

Fonte: Pragmatismo Político19 

 Conforme mencionado, a agressão proferida estava 

carregada de preconceito racial, podendo ser enquadrada nos 

crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor - Lei n. 

7.716/1989 e Lei n. 9.459/1997 -, além disso, por se tratar de 

19 PRAGMATISMO POLÍTICo. Preconceito racial. Disponível em: <http://www.
pragmatismopolitico.com.br/2015/06/macaco-preto-safado-ator-mirim-e-alvo-de-
xingamentos-racistas.html> Acesso em  29/08/2016.

Figura 1 - Preconceito Racial 
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um menor, não estariam seus direitos resguardados também pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8.069/1990?  

 O referido Estatuto preza pela proteção integral da criança 

e do adolescente, resguardando o direi-to à vida, à saúde, os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, dentre outros. 

Neste caso, em es-pecífi co, podemos, desta forma, verifi car a 

existência de legislações infraconstitucionais que poderiam ser 

aplicadas. 

 Apesar do fato de o agressor se utilizar de uma rede 

social, sendo passível interpretação do caso com base no MCI, 

é preciso ponderar que outras legislações poderão ser utilizadas 

para complementar e fomentar o argumento jurídico, atentando 

sempre para o bem jurídico que está sendo protegido. Salomão 

faz, inclusive, a seguinte refl exão:

O arcabouço a ser considerado na interpretação da lei 

n. 12.965/2014 vai além. Não podemos deixar de considerar 

os princípios para a governança e uso da Internet, dentre outras 

recomendações,  estabelecidas pelo Comitê Gestor da Internet 

(CGI.br), o Código Civil de 2002, no tocante, principalmente, aos 

direitos de personalidade; o Código de Defesa do Consumidor; 

o Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei de Direitos Autorais 

(…)20 

 Outro caso abordando o tema e que tivera enorme 

repercussão na mídia, inclusive, fora com a jornalista da TV 

Globo, Maria Júlia Coutinho, 38 anos de idade, que sofreu 

agressões mediante comentá-rios realizados na foto publicada 

pela página ofi cial do Facebook do Jornal Nacional:           

20 George Salomão Leite & Ronaldo Lemos (coordenadores), Marco civil da Internet, Ed. 
Atlas S/A, 2014, p. 642-643.
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Fonte: Web Blog21 

 Notório o intuito de algumas mensagens em depreciar a 

raça negra, inclusive fazendo menção ao histórico vivido pelos 

afrodescendentes durante o período de escravidão. É curioso 

destacar que alguns dos agressores também eram da raça negra, 

o que nos faz questionar a motivação do ato, nos faz questio-

nar se o fato de tal opinião ser proferida virtualmente não dá a 

sensação ao usuário da liberdade  de opinião sem limites, sendo 

possível no espaço virtual depreciar determinado grupo do qual 

até mesmo o agres-sor faria parte.

 Por que haveria diferença de tratamento do ato virtual 

do presencial? A essência não seria a mesma? Se ao proferir 

uma agressão online, ela não partiu de uma ação real, e no 

momento que chegou ao seu destinatário, também não causou 

21 Web blog. Preconceito Racial. Disponível em: <https://limpinhoecheiroso.
com/2015/07/03/a-moca-do-tempo-o-racismo-e-o-odio-nas-redes-sociais/> Acesso 
em  29/08/2016.

 

Figura 2 - Preconceito Racial 
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consequências reais à vítima? A professora universitária e blogueira 

Lola Aronovich se pronunciou acerca da questão e afi rmou que 

“mensagens nas Redes têm estimulado mortes e suicídios no 

mundo real. Não podemos fi ngir que não acontece22"  

 Afi m de demonstrar que este discurso do ódio não se 

encontra restrito a uma determinada catego-ria, visualizaremos 

discursos proferidos no Twitter e Facebook, respectivamente, no 

período pós-eleições presidenciais de 2014: 

Fonte: Blogspot23                                   Fonte: Brasil escola24 

22 EM App. Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/11/03/
internatecnologia,703962/aplicativo-vai-monitorar-mensagens-de-odio-e-racismo-nas-
redes-sociais.shtml> Acesso em 29/08/2016
Blogspot. Preconceito Sociocultural. Disponível em: <http://unegroriodejaneiro.
blogspot.com.br/2016/07/o-racismo-nas-redes-sociais-e-defende.html> Acesso em  

29/08/2016. 
23 Blogspot. Preconceito Sociocultural. Disponível em: <http://unegroriodejaneiro.
blogspot.com.br/2016/07/o-racismo-nas-redes-sociais-e-defende.html> Acesso em  
29/08/2016. 
24 Brasil escola. Preconceito Sociocultural. Disponível em:<http://vestibular.brasilescola.
uol.com.br/blog/liberdade-expressao-x-discurso-Odio.htm>  Acesso em  29/08/2016.

  

                 Fonte: Blogspot                                           Fonte: Brasil escola  

Figura 3 -  Preconceito Sociocultural Figura 4 - Preconceito Sociocultural 
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 Em ambas as mensagens há a expressa incitação à 

violência, e uma curiosa discriminação e pre-conceito que 

não tem relação alguma com etnia ou "tribos", mas  sim uma 

divergência formada exclusivamente por questões geográfi cas, 

um preconceito sociocultural. Merece destaque na fi gura 4 o 

estímulo a um holocausto - é desumano instigar uma prática de 

perseguição e o extermínio sistemático que fora utilizado pelo 

governo nazista de Adolf Hitler, e que marcara toda a humanidade 

- na região brasileira sugerido em um grupo chamado “dignidade 

médica” no Facebook; chega a ser irônico o grupo possuir a 

palavra dignidade na nomenclatura enquanto seus integrantes 

propõem noções tão contrárias a tal preceito. 

 Outro preconceito constantemente encontrados na Rede 

são os comentários homofóbicos, que costumeiramente possuem 

expressões carregadas de ódio. Na fi gura 5, uma conta criada 

no Twitter com o nome “HomofobiaSIM”, alegando prezar pela 

moral e pela família, referiu-se a um indivíduo específi co que 

fora espancado, atribuiu aos homossexuais a existência de uma 

doença como a AIDS, além de incitar a violência ao dizer “mate 

um gay”. A partir da criação desta conta, em menos de quinze 

horas, oitenta e uma mensagens discriminatórias já haviam sido 

publicadas, e o que impressionou fora a quantidade de pessoas 

que compartilharam virtualmente do mesmo pensamento, 

propagando tais ideais.
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 Fonte: Blospot25 

 Nos exemplos demonstrados até o momento a proliferação 

da mensagem, devido ao maior alcance proporcionado pela 

Internet, apenas corrobora o modo do discurso do ódio virtual 

- não o descaracterizam, somente acompanham a evolução 

tecnológica do homem -.

 É nesse momento que faz-se necessário o entendimento 

da diferença entre a liberdade de expres-são e do discurso do 

ódio, faz-se necessário compreender que um limita o outro. 

O Ministério da Justiça e Cidadania manifestou-se acerca do 

assunto, e justamente com o objetivo de atingir a esses usuários 

da Internet, publicou em suas redes sociais - página ofi cial do 

Facebook, Twitter, Instagram - um aviso para que o cidadão não 

confundisse o discurso do ódio com a liberdade de expressão. 

Vejamos:

25 Blogspot. Preconceito de Gênero. Disponível em: <http://pimentasnoreino.blogspot.
com.br/2010/11/homofobia-nas-redes-sociais.html> Acesso em  29/08/2016.

 

Figura 5 - Preconceito de Gênero 
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Liberdade de expressão é o direito de manifestar livremente 

opiniões e ideias. Entretanto, o exercício dessa liberdade não 

deve afrontar o direito alheio, como a honra e a dignidade de 

uma pessoa ou determinado grupo. O discurso de ódio é uma 

manifestação preconceituosa contra minorias étnicas, sociais, 

religiosas e culturais, que gera confl itos com outros valores 

assegurados pela Constituição, como a dignidade da pessoa 

humana. O nosso limite é respeitar o direito do outro26.  

 Após o conhecimento do cidadão acerca dos seus direitos, 

é necessário informar sobre onde proceder com a denúncia ou 

reclamação. Atualmente, através do site da Polícia Federal é 

possível denunciar crimes de ódio na Internet; através do Canal 

do Cidadão do Ministério Público Federal; assim como em 

alguns Estados no Brasil existem delegacias especializadas, são 

as chamadas DRCI – Delegacia de Representação aos Crimes de 

Informática –, a exemplo do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Bahia. 

 Tendo em vista que nenhum espaço é absolutamente 

protegido de limites, não estando alheio a eles, os exemplos 

demonstrados, se judicializados, apresentam embasamento 

jurídico regulatório. A questão, conforme dito previamente, não 

é algo novo, mas devido ao recente marco regulatório que foi o 

MCI é válido um enfoque nos julgados que permeiam o assunto 

entre o ano de 2014 até o ano de 2016.

26 Facebook. Disponível em: <https://www.facebook.com/JusticaGovBr/photos/a.2648
48146991103.1073741828.262699747205943/473425759466673/?type=1&theat
er>. Acesso em  29/08/2016.
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3.3 Posicionamentos jurisprudenciais 

 Após exaustiva pesquisa nos Tribunais brasileiros 

acerca do tema “hate speech na Internet", em especial nos 

Tribunais Regionais Federais, poucos foram os julgados que se 

assemelharam ao enfoque do presente artigo. A pesquisa foi 

limitada ao período do ano de 2014 - em que foi implementado 

o MCI - até ano de 2016. 

 Em julgado recente - janeiro de 2016 -, perante o 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, foi in-terposto recurso de 

apelação criminal - não provido - visando a modifi car a sentença 

que entendeu haver transgressão penal pelo tipo penal racismo 

cometido por intermédio dos meios de comunicação social, qual 

seja, no referido caso, através de páginas como o “Orkut" e 

“Flogão”.

 O acusado, Rodolfo Dagoberto Rocha do Bú Strucker, 

criou de modo consciente e voluntário uma comunidade no 

“Orkut" destinada a pregar ideais racistas e discriminatórios, que 

para o Tribunal repre-sentou o dolo específi co de sua conduta.

 O Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira 

Filho, relator do caso em análise se pronunciou acerca da questão, 

da dimensão do crime ser perpetrado por meio da Internet, bem 

como da discussão sobre a liberdade de expressão. Extrai-se do 

corpo do acórdão:

Hipó tese de crime perpetrado por meio da rede mundial 
de computadores (internet), tendo o acusado criado 
uma comunidade de cunho racista, intitulada 100% 
BRANCO, no site de relacionamento denominado 
ORKUT, isso atravé s de IP localizado no Brasil, o que 
possibilitou a propagaç ã o de textos racistas alé m das 
fronteiras do territó rio nacional, vez que o acesso pode-
se dar prontamente no estrangeiro. (…) É  certo que a 
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Constituiç ã o Federal, em seu artigo 5o., inciso IX, garante 
a livre expressã o da atividade intelectual, artí stica, 
cientí fi ca e de comunicaç ã o, independentemente 
de censura ou licenç a, e no art. 220 dispõ e que a 
manifestaç ã o do pensamento, a criaç ã o, a expressã o e 
a informaç ã o, sob qualquer forma, processo ou veí culo 
nã o sofrerã o restriç ã o, poré m nã o há  como interpretar 
tais dispositivos de forma a desconsiderar os pró prios 
objetivos fundamentais postos na CF/88, especialmente 
o que se refere à  promoç ã o do bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raç a, sexo, idade e quaisquer 
outras formas de discriminaç õ es (art. 3o., IV, da CF/88). 
(…) A liberdade de expressã o, como os demais direitos 
fundamentais, nã o é  um direito absoluto, mas sim um 
direito que deve ser exercido no contexto dos demais 
postos no ordenamento jurí dico, sendo plenamente 
compatí vel com a preservaç ã o de determinados valores 
e princí pios constitucionais, mais ainda quando se trata 
da pró pria dignidade da pessoa humana, nã o havendo 
que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, da 
Lei 7.716/89, por violar os princí pios da liberdade de 
expressã o e pensamento e da legalidade27. 

 Transcrevemos parcialmente o voto por entender que de 

forma única, ele esclarece o que vimos tentando demonstrar. O 

crime cometido por meio virtual possui um alcance imensurável, 

capaz de alcançar barreiras além do território nacional, o fato de 

estar presente declarações discriminatórias para com determinada 

raça apenas confi rma que o discurso do ódio é limite direto à 

garantia da liberdade de expressão.  Entendeu-se, portanto, 

o dolo específi co comprovado vez que o réu fez uso das redes 

sociais para disseminar discursos de ódio e segregação contra as 

supostas raças inferiores à ariana, sem estar discriminando um 

27 PARAÍBA. Tribunal Regional Federal. Apelação Criminal 0001176-87.2011.4.05.8201, 
Relator: Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Data de julgamento: 
19/01/2016, Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5 Região.
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indivíduo específi co, mas sim um determinado grupo.

 Outro caso semelhante, julgado na Décima Terceira 

Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - janeiro de 

2016 -, diz respeito novamente a apelação criminal em face de 

sentença publicada em setembro de 2012 - desta vez tanto do 

Ministério Público Federal, quanto do réu Luiz Fernando de Casti-

lha Pizzo.

 A denúncia foi feita com base na Lei do crime racial - 

denúncia recebida em 2008 -, novamente por intermédio de 

página criada no “Orkut” presentes ideais e símbolos nazistas. 

Durante a investigação foi determinada a quebra de sigilo de 

dados telemáticos à empresa responsável pela rede social, qual 

seja a Google Inc., afi m de obter os números dos IP`s utilizados 

para acessar tal conta, vez que o acusado negou titularidade 

daquelas linhas de conexão.

 Em minuciosa análise, a Desembargadora Federal Cecilia 

Mello, mantendo o entendimento do julgado anteriormente 

mencionado, em seu voto como relatora pontuou detalhadamente 

os aspectos particulares e peculiares do caso concreto.

Embora a defesa teime em alegar que o perfi l foi 
excluído em 28/07/2006, tal fato não exclui, de forma 
alguma, a conduta criminosa do réu, mesmo porque, 
a denúncia não se limita aos acessos realizados pelo 
email orgulhobranco@gmail.com após a exclusão 
do perfi l, mas sim, busca ratifi car, por meio desses 
posteriores acessos, a autoria e a total autonomia que 
o usuário possuía sobre o perfi l criado na extinta rede 
social. (…) A alegação do réu de que não sabia da 
inserção de dados de cunho nazista em seu perfi l do 
Orkut chega a ser infantil. Os arquivos, as imagens e 
músicas encontrados em seu computador, nos quais há 
clara alusão ao nazismo, à exaltação de organizações 
racistas (Ku Klux Klan) e à supremacia branca (White 
Power) não deixam mínimas dúvidas de que, para 
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além de simples interesse histórico na doutrina nazista, 
o réu era na verdade seu admirador. Também não é 
minimamente crível que o réu não tivesse ciência do 
conteúdo dos arquivos que baixava na internet, ou 
que era um simples colecionador de músicas, mesmo 
porque, coincidentemente, uma das músicas "baixadas" 
(Hino Ofi cial da Alemanha nazista) foi por ele postada 
na página principal de seu perfi l, com a exaltação 
de que tal música tinha força. (…) Diante disso, não 
há como negar, por simples negativa e sem qualquer 
prova, que os dados, imagens e mensagens veiculadas 
no perfi l do Orkut criado pelo réu foi, também, por 
ele alimentados. Enfi m, analisando a página inicial do 
perfi l do Orkut IMAGO MORTIS/GeStApO, conjugada 
com as imagens, músicas e os inúmeros contatos cujos 
nomes referem-se, primordialmente, ao nazismo, 
arquivados em seu computador, não há menor dúvida 
de que o réu veiculou símbolos, ornamentos, distintivos 
ou propaganda que utilizavam a cruz suástica para fi ns 
de divulgação do nazismo, conduta que se amolda ao 
artigo 20, § 1º, da Lei 7.719/198928. 

 Podemos perceber que ambas as condutas demonstradas 

se enquadraram no crime de racismo, assim como foram 

entendidos como disseminação de ideais de superioridade de uma 

raça em detrimento de outra, sendo, desta forma, confl itantes os 

direitos fundamentais como a liberdade de expressão e a honra 

de indivíduo/grupo e até a dignidade da pessoa humana. 

 O Marco Civil da Internet não faz nenhuma menção 

expressa e direta à garantia do direito a honra e a imagem, 

enquanto, em contrapartida, reafi rma a liberdade de expressão 

como garantia, princípio e fundamento da referida lei. Este quadro 

não estimularia o usuário da Rede a sentir-se “protegido”, am-

28 SÃO PAULO. Tribunal Regional Federal. Apelação Criminal 0010318-94.2006.4.03.6181, 
Relator: Desembargadora Federal Cecília Mello, Data de julgamento: 27/01/2016, 
Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3 Região.
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plamente respaldado no seu direito de opinar livremente, a ponto 

de negligenciar ou até mesmo ignorar a existência de limitação, 

qual seja o direito do outro? 

 Em decisão contrária ao entendimento supra-

demonstrado, o Supremo Tribunal Federal se deparou com 

a seguinte problemática: foi oferecida uma denúncia contra 

parlamentar federal por ter publicado no Twitter a frase “a 

podridão dos sentimentos dos homoafetivos levam ao ódio, 

ao crime, a rejeição”. Ocorre que foi atribuída, na denúncia, a 

prática de crime previsto no artigo 20 da Lei de racismo; e o Mi-

nistro Marco Aurélio - relator do caso - reconheceu a atipicidade 

da conduta, destacando que a Lei 7.716/89 não contempla a 

discriminação relativa à opção sexual. 

Eu até consideraria razoável que o Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana impusesse um mandamento ao 
legislador para que tipifi casse condutas que envolvam 
manifestações de ódio, de hate speech, como observou 
a Doutora Deborah Duprat. Mas a verdade é que essa 
lei não existe. De modo que eu acho que vulneraria 
princípios que nós consideramos importantes se a 
própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
punisse criminalmente alguém sem que uma lei 
claramente defi na essa conduta como ilícita. (…) 
Procede a defesa no que articula a atipicidade. Ter-se-ia 
discriminação em virtude da opção sexual. Ocorre que 
o artigo 20 da Lei nº 7.716/89 versa a discriminação 
ou o preconceito considerada a raça, a cor, a etnia, a 
religião ou a procedência nacional, não contemplando 
a decorrente da opção sexual do cidadão ou da 
cidadã. O ditame constitucional é claro: não há crime 
sem anterior lei que o defi na, nem pena sem prévia 
cominação legal – inciso XXXIX do artigo 5º29.  

29 Superior Tribunal Federal. Inquérito: inq 3590 DF, Relator: Ministro Marco Aurélio, Data 
de julgamento: 12/08/2014, Primeira Turma.
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 Curioso que Tribunal Pleno do STF já se deparou o o 

termo hate speech - discurso do ódio - ante-riormente, no caso 

Ellwanger, momento em que o Tribunal concluiu que o direito à 

liberdade de expressão não alcança a intolerância racial, bem 

como o estímulo à violência, sob pena de sacrifi car bens jurídicos 

constitucionais. O que estimulou o voto unânime da Primeira 

Turma foi o entendimento de não ser tipifi cado o crime, por não 

existir uma lei do hate speech - a nosso ver não esteve presente 

igualdade entre direito racial e sexual -, mas não houve o confl ito 

de direitos constitucionais da mesma maneira? Um determinado 

grupo não sofrera discriminação e preconceito público, mediante 

rede social, assemelhada à condutas previamente demonstradas? 

 Possível a interpretação de que houve uma certa fi xação 

em lei, fenômeno que vem sendo chama-do de “orgia legiferante”, 

o que difi culta a visão/entendimento/decisão dos magistrados de 

que princípios constitucionais - no referido caso o da dignidade 

da pessoa humana e da igualdade - sejam eles implícitos ou 

explícitos, também constituem norma jurídica.

 É chocante notar o quantitativo de insultos e discursos 

pejorativos e de ódio proferidos na Internet, tanto que tivemos 

uma vasta explanação anteriormente, mas quando comparamos 

ao número de judicializados, é gritante a discrepância. De fato, 

o MCI é um marco regulatório recente e talvez este seja um dos 

motivos para a não expressividade de julgados. 

 A impressão que temos é que os questionamentos são 

incontáveis dada a dinamicidade das rela-ções comunicacionais. 

Um objeto que, por maior avanço que represente, talvez pelo 

pouco tempo entre a sua aprovação do texto de lei e a sua 

entrada em vigor - apenas 60 dias - nos mostra lacunas/falhas 

no momento de aplicação em caso concreto. 
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 Restou clara a constante discussão acerca da existência 

e aplicabilidade do discurso do ódio no Brasil, que novamente 

não mostrou entendimento consensual na jurisprudência, no 

entanto, mostrando-se plenamente reconhecido na doutrina. 

Não intencionalmente, o Marco Civil estimula uma preferência 

ao direito à liberdade de expressão, quando não deveria existir 

hierarquia entre direitos fundamentais;  entre-tanto, a ausência 

no marco civil não enseja que o discurso do ódio não tenha 

amparo legal. 

 Um questionamento válido seria: o ordenamento 

jurídico pátrio dispõe de legislação capaz de re-gular os casos 

explorados? 

 Nos casos analisados, existe na esfera constitucional os 

princípios e fundamentos que garantem à parte que está sendo 

atingida o seu resguardo. É claro que a liberdade de expressão, 

assim como os demais, será garantida. Mas a partir do momento 

em que o direito do outro é ultrapassado, a ponderação dos que 

estão em confronto deverá ser verifi cada. 

 Corrêa de Andrade tenta explicar porque o julgador 

deixa, muitas vezes, de fundamentar suas de-cisões em princípios 

constitucionais e opta por normas jurídicas infraconstitucionais ao 

formular o seguinte raciocínio:

A escassez de decisõ es fundadas no princí pio da 
dignidade humana deve-se, també m, certamente, 
ao receio do operador do direito de que, ao aplicar 
princí pio de tamanha abstraç ã o e indeterminabilidade, 
esteja a invadir terreno que supõ e pertencente ao 
poder polí tico. Enquanto as regras trazem a (aparente) 
sensaç ã o de que se pisa em terreno fi rme e pró prio, os 
princí pios, com sua textura aberta, deixam a impressã o 
de que se está  a pisar em terreno movediç o e alheio. 
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Como resultado, o julgador, freqü entemente, realiza 
uma interpretaç ã o avalorativa e mecâ nica dos textos, 
descomprometida dos ideais de justiç a incorporados na 
Constituiç ã o30.  

 A dignidade da pessoa humana, então, permeia todos os 

direitos fundamentais, é fundamento do Estado Democrático de 

Direito, sendo necessária a concretização judicial desse princípio 

para que não se torne apenas uma promessa não cumprida pela 

Constituição Federativa do Brasil. 

 Desde o princípio defendemos que a melhor solução é a 

análise caso a caso com base no princípio da proporcionalidade. 

Nem todo hate speech será punível mediante condenação no 

âmbito penal, o que deve ser almejado é a aplicabilidade do 

direito à dignidade da pessoa humana e o da igualdade, para 

que aquele que sofreu uma injustiça ou uma discriminação - que 

de alguma forma foi vítima desse tipo de ataque - tenha seu dano 

reparado, além da conscientização da população.

 O MCI atua conjuntamente com as demais legislações 

que o respaldam. Em ambos os julgados dos Tribunais Regionais 

Federais verifi cados, o discurso do ódio proferido por meio de 

rede social já previa sua tipifi cação penal na Lei do Racismo. 

 Quanto aos direitos da personalidade, eles estão 

previstos no Código Civil de 2002, dentre eles o direito à 

imagem, à privacidade, à honra. Diferentemente do Marco 

Civil, que foi omisso quanto à proteção da honra e da imagem, 

o reconhecimento e aplicabilidade com base no CC/02 é 

plenamente cabível - são reconhecidamente intransmissíveis e 

irrenunciáveis, oponíveis erga omines - e  inclusive o texto faz 

30 André  Gustavo Corrê a de Andrade, O princípio fundamental da dignidade humana e 
sua concretização judicial, 2003, p. 27.
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menção a reclamação por perdas e danos sem prejuízo de outras 

sanções previstas em lei. 

  Para os casos em que o alvo das mensagens pejorativas 

e discriminatórias for um menor, criança ou adolescente, vimos 

que o Estatuto - Lei n. 8.069/1990 - resguarda seus direitos e 

garantias. Mais uma vez, o meio de difusão ser a Internet não 

modifi ca a natureza da agressão ou do ato. São os sujeitos que 

cometem os atos, e não o instrumento.

 Por fi m, a discussão arrolada acima, com base nos exemplos 

apresentados, evidencia que o ordenamento jurídico pátrio não 

carece de diplomas que possam regulamentar as relações e 

problemáticas advindas do mundo cibernético. Um crime que já 

existe no mundo real - na sociedade hodierna - e já pos-sui uma 

regulamentação legal infraconstitucional não necessita de uma 

nova legislação específi ca para o âmbito virtual. Cabe, logo, ao 

magistrado interpretar e aplicar proporcionalmente atendendo/

respeitando sempre aos preceitos constitucionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Marco Civil da Internet teve sua aprovação em um 

momento em que o Brasil possuía conside-rável visibilidade 

quanto ao debate acerca da regulamentação do serviço de 

Internet e seus desdobramen-tos como um todo. Para alguns 

signifi cou um avanço considerável, sendo o Brasil o primeiro a 

legislar sobre a conexão em Rede.

 A necessidade desse estudo se viu presente ao verifi car 

atentamente que a Lei n. 12.965/14, em muitos aspectos se 

assemelha a uma cópia da Constituição Federativa do Brasil, foi 
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capaz de preferir - mesmo que inconscientemente - o direito à 

liberdade de expressão frente a demais direitos fundamentais.

Estando as redes sociais presentes no cotidiano do homem 

moderno, assim como outras ferramentas onli-ne também estão, 

pudemos verifi car que as relações que antes restringiam-se às 

relações interpessoais - face-a-face - hoje são incontroláveis por 

meio da interação virtual. Afi m de observar o comportamento 

humano confl itante, foi estudado o discurso do ódio, em particular, 

proferido no meio cibernético.

 Tema presente em tribunais de todo o mundo, vimos que 

o hate speech não é fácil de ser constata-do, vez que muitas vezes 

o discurso pode vir mascarado como uma “piada" ou brincadeira, 

sendo sempre preferível a análise de cada caso concreto, levando 

sempre em consideração o princípio da proporcionali-dade. 

No Brasil, apesar de não existir atualmente uma lei que verse 

sobre o discurso do ódio, discrimina-tório e preconceituoso - 

apenas especifi camente sobre o racismo - vimos que os tribunais 

constantemente se deparam com tal problemática, da mesma 

maneira que conseguimos identifi car tais manifestações fa-

cilmente por meio das redes sociais.

 A não existência de uma “Lei do hate speech”, assim 

como a ausência de previsão no Marco Civil não ensejam a não 

existência de amparo legal. Pudemos verifi car que tanto com 

amparo constitucional, quanto com legislações infraconstitucionais 

é possível solucionar determinados confl itos presentes no mundo 

cibernético, a exemplo dos casos de discursos do ódio proferidos 

em redes sociais.   

 A Internet acaba sendo apenas mais um local onde a 

liberdade de expressão deve ser restrita, limi-tando-se à noção 
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de igualdade e dignidade da pessoa humana, que a todo tempo 

merecem ser observadas. 

 O MCI, em trechos que demonstra sua má redação - como 

por exemplo nos artigos 7 e 8 - deixa de elencar como garantias 

asseguradas ao usuário da Internet a preservação da honra e 

da imagem. Que além de serem direitos fundamentais previstos 

na constituição, são direitos da personalidade resguardados pelo 

Código Civil brasileiro.

 A liberdade já proporcionada pelo distanciamento e 

imaterialidade da relação digital, agregada à expressa previsão 

do direito à liberdade de expressão como fundamento e princípio, 

abre espaço para discussão e interpretação de que uma nova 

ordem hierárquica referente aos direitos fundamentais estaria 

surgindo, podendo preterir um em detrimento do outro. Quando, 

na realidade, não há hierarquia tampouco mitigação de um 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana assim 

como os que estão fi gurados no artigo 5°.

 Pudemos observar, portanto, mediante análise de casos 

concretos, que qualquer um pode ser o alvo de discriminação 

perpetrada virtualmente. Crianças, homens, mulheres, de 

diversas idades e raças, crenças e escolhas foram “atacados”, 

e o quantitativo, em comparação, com os casos judicializados 

nos faz questionar o motivo de tantas agressões não chegarem, 

de fato, ao meio regulador que nossa sociedade democrática 

possui, o sistema judiciário.    

 Verifi camos, na prática, a constante repetição de uma 

conduta que confl ita diretamente com os preceitos constitucionais, 

enquanto o quadro geral é o da permanente busca do equilíbrio 

entre esses direi-tos fundamentais colidentes. 
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 Assim, conclui-se que é papel do Estado a criação de 

políticas públicas que assegurem a todos os grupos o acesso aos 

meios de comunicação, desde que estimulando a igualdade dos 

indivíduos. A regulamentação e as restrições mais intensas aos 

conteúdos de forte potencial preconceituoso em prol da pro-teção 

da dignidade da pessoa humana e igualdade é, pois, papel do 

Estado, bem como a informação e instrução à população de modo 

geral, garantindo o exercício da cidadania com equanimidade.

 Restou claro, por fi m, o confl ito entre direitos/garantias 

do agressor e da vítima, da mesma forma que se verifi cou a falha 

e omissão do Marco Civil da Internet, no entanto, esta lacuna não 

acarretaria na não resolução do litígio, vez que o ordenamento 

jurídico pátrio não carece de diplomas que possam regulamentar 

as relações e problemáticas advindas do mundo cibernético.
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A VALIDADE DO PROCEDIMENTO JUDICIAL 

SOB A INFLUÊNCIA DO DEEP LEARNING

Paloma Mendes Saldanha

INTRODUÇÃO

O presente artigo traz como foco de estudo a infl uência 

da inteligência artifi cial em seu estágio de Deep Learning nos 

procedimentos judiciais realizados em plataformas de processo 

eletrônico. O comportamento das tecnologias, principalmente 

das inteligências artifi ciais, se apresenta como algo ainda muito 

instável para o ser humano. A pretensão de criar máquinas que 

reproduzem atos e pensamentos humanos terminam por trazer 

questionamentos sobre a possibilidade de uma superação dessas 

criações em relação aos seus criadores. Isto porque, com o 

acelerado desenvolvimento informático, as Inteligências artifi ciais 

ganham cada vez mais potência a partir de computadores que 

realizam processamento de dados infi nitamente mais rápido que 

o cérebro humano. 

Dessa forma, ao adquirir características antes 

consideradas tipicamente humanas, os computadores passam a 

ser interpretados não mais como objetos de posse e propriedade 

do ser humano, mas como sujeito de direito. E é a partir desta 

interferência tão brusca quanto a uma suposta modifi cação da 

natureza jurídica dos chamados robôs que a pesquisa se mostra 

relevante do ponto de vista processual. 



262

Paloma Mendes Saldanha

Nesse contexto, a pesquisa para alcançar seu objetivo de 

analisar a legitimidade do robô perante os procedimentos judiciais 

realizados em plataformas de processo eletrônico, traz, como 

conteúdo relevante, a dinâmica do direito acompanhada pelo 

surgimento da tecnologia no âmbito jurídico para demonstrar o 

que o Judiciário possui hoje enquanto plataformas de processo 

eletrônico. Em outra esfera, mas ainda infl uenciada pela tecnologia, 

a pesquisa traz breves considerações sobre o conceito de vida, 

formas de aprendizagem e organismos artifi ciais no intuito de abrir 

espaço para uma discussão de visão ampla sobre capacidades 

jurídicas e legitimados processuais. Tema que é antecipadamente 

abordado de maneira exclusivamente processual, trazendo os 

requisitos ou pressupostos processuais de validade especifi cados 

pela doutrina e pela legislação. Só após é que se coloca interessante 

a ligação entre os capítulos no sentido de comparar uma suposta 

existência de vida artifi cial com a vida natural para que se possa, 

talvez, colocar o robô como um sujeito de direito. E a partir de 

então, começar a questionar a possibilidade deste item, o robô, ser 

considerado legítimo para atuar em processos com tramitação em 

plataformas de processo eletrônico. Entretanto, o questionamento 

não se limita a legitimidade processual do robô, mas segue adiante 

com a dúvida sobre a validade do procedimento judicial sob a 

infl uência do Deep Learning. 

E para tentar achar respostas para estes questionamentos, 

a pesquisa foi realizada a partir de revisão de literatura tanto da 

área jurídica quanto da área informática no intuito de entrelaçar 

conteúdos e promover um melhor debate.
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1 A DINÂMICA DO DIREITO INFLUENCIADA PELO 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO: AS PLATAFORMAS 

DE PROCESSO ELETRÔNICO

Desde 1732 que ao falar de autômatos estes são 

considerados importantes não pela realização em si, mas pelo 

caminho traçado dando ênfase a tradição mecânica, modo de 

conhecer e dominar a natureza, bem como a demonstração 

plena da inquietude da mente humana. O que se tinha como 

fascínio era o fato de uma máquina ter sua força motriz como 

parte de si mesma, sem a necessidade de ter alguém em seu 

interior promovendo os seus comandos. O que antes - meados 

do século XVII - era considerado magia negra, hoje sabe-se 

que se tratava de excelentes e engenhosas mentes humanas 

que desenvolviam itens autômatos. Para aqueles mais leigos, 

sem qualquer capacitação matemática e mecânica, os itens não 

tinham como serem desenvolvidos pela mente humana. Toda 

aquela movimentação autônoma só poderia ser obra das forças 

ocultas. (LOSANO, 1992, p.13-22) 

No fi nal do século XIX, a eletricidade invade também 

o mundo dos autômatos e com a chegada da eletrônica os 

autômatos foram, de certa forma, deixados de lado, vez que, por 

exemplo, os robôs industriais executavam ações humanas que os 

autômatos imitavam timidamente. Além do que, com a revolução 

industrial, o lado econômico e comercial dos itens construídos 

estava em evidência. Eles deveriam gerar dinheiro. Assim, mesmo 

fazendo mil atividades de um único humano, por exemplo, um 

autômato não era tão lucrativo quanto uma máquina eletrônica 

que desenvolvia uma única atividade humana, mas substituía mil 

humanos. (LOSANO, 1992, p.113-123) 
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Logo, o advento da eletrônica e da informática trouxe 

modifi cações sociais no decorrer de cada século, importando, 

inclusive, o questionamento quanto a máquina enquanto mera 

máquina eletrônica ou máquina vestida de humano. Pois, um 

robô industrial acoplado ao braço de um pintor, por exemplo, 

“registra em sua memória a sequência de movimentos que 

depois executará infatigavelmente. Portanto, o robô é máquina 

que já não é apenas braço, mas também um pouco de mente” 

(LOSANO, 1992, p.9-10) artifi cial, mas ainda sim órgão pensante 

capaz de designar ações a serem promovidas por demais partes 

do corpo humano. Portanto, cérebro.

São transformações como estas, da engenharia mecânica 

inicial à simples e inicial inteligência artifi cial, que modifi cam a 

sociedade não só no seu modo de executar e pensar questões 

comerciais/empresariais. Mas também infl uenciam o cotidiano 

dos cidadãos através de não só grandes movimentações, mas 

principalmente de pequenos e variados movimentos tecnológicos 

digitais e virtuais que chegam a substituir atividades físicas há 

séculos conhecidas, como o simples relacionamento entre pares, 

por exemplo.  Estas e outras alterações sociais decorrentes do 

uso dos resultados obtidos pelo desenvolvimento tecnológico nos 

trazem novos conceitos e ideias como a presença de uma cultura 

cibernética modifi cando e alterando padrões de comportamento 

que obviamente tendem a infl uenciar e modifi car (como 

infl uenciam e modifi cam) os itens que compõem a órbita do 

Direito. 

Assim, a espontaneidade trazida pelas ferramentas 

tecnológicas, o maxidimensionamento das relações sociais 

pelos comportamentos virtuais, a velocidade das informações 

e das alterações de padrões, e outras características da 
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contemporaneidade, parecem pôr em xeque o dogmatismo do 

pensamento jurídico, pondo-o numa situação de estarrecimento 

e impavidez, por não ter respostas previamente estabelecidas 

para os problemas do comportamento humano. É bastante 

característico do sistema jurídico ter entre seus fundamentos 

valores e expressões como segurança jurídica, coisa julgada, fato 

consumado etc.. Porém, o problema começa da constatação de 

que tais expressões são conceitos próprios de uma ciência que 

trabalha com vontades humanas, presunções e fatos, o que torna 

bem improvável que tais palavras sejam compreendidas sem 

uma contextualização. E, portanto, recaiam numa desatualização 

necessitando, por vezes, de uma desconstrução para que estejam 

alinhadas ao tempo presente. Como é o caso da Segurança 

jurídica processual, por exemplo. Mas este não é o assunto a ser 

abordado por este artigo.

Ao entender a dogmática jurídica como manifesto do 

pensamento tecnológico (leia-se técnica), se está afi rmando 

que é necessária a fi xação de um ponto de partida considerado 

indiscutível, bem como que tal entendimento problematiza 

a aplicabilidade da tecnologia na solução de confl itos. E aí o 

pensamento tecnológico transforma o teórico, científi co, em 

prática aplicável. Por isso que os enunciados dogmáticos (aqui 

vistos como normas jurídicas de maior objetividade) são tidos 

como a realização de modelos de comportamento, ou melhor, 

como normas jurídicas ou instrumentos utilizados para a obtenção 

de uma decisão (FERRAZ JUNIOR, 2015, p. 79-92).

E é nesta ideia de utilização de modelos de comportamento 

para obtenção de decisão judicial que a tecnologia aparece 

mesclada ao Direito. Aquela que aqui denomina-se de informática 

jurídica traz a Jurimetria para melhor compreensão dessa primeira 
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utilização da tecnologia auxiliado o Direito. Ou seja, a Teoria da 

Jurimetria, criada e disseminada timidamente por Lee Loevinger, 

trata de análise quantitativa do comportamento judicial, aplicando 

a teoria da comunicação relacionada com o Direito acrescido da 

lógica matemática (LOEVINGER APUD PIMENTEL, 2000, p.118). 

Ou como estipulou Frosini (1978, p.18), a Jurimetria nada mais 

é que a “applicazione della nuova tecnologia dell´automazione e 

della elaborazione elettronica, dando così inizio ad uma scienza 

nuova giuridica”. Este último autor entende que essa nova ciência 

jurídica é denominada de Giuritécnica.

Essa correlação faz com que o Direito funcione de 

maneira dogmática, ou de modo a enfatizar a dogmática 

e a rigidez de interpretações, sem dar chances a cadeia de 

múltiplas possibilidades interpretativas, na qual o contexto 

dará a interpretação válida e efi caz. Assim, diferentemente da 

decisão automatizada, na decisão a ser dada por dois Juízes, 

por exemplo, poderá haver fundamentação utilizando a mesma 

legislação e ter, ao mesmo tempo, duas interpretações opostas. 

Entretanto, a partir do entendimento da Jurimetria, o ordenamento 

é destrinchado em leis e seus artigos possuem correspondência 

seca e direta com determinado comportamento humano sem 

abrir espaço à interpretação contextual ou expectativas sociais. 

Isto é, o direito passa a ser visualizado como caixas que podem ser 

preenchidas através dos sintomas de cada situação e em questão 

de instantes o problema tem solução jurídica a partir da leitura 

de uma linguagem matemática acarretando a previsibilidade das 

decisões, o processamento eletrônico com potencial acima do 

humano, e, o uso da lógica.

No transcorrer do tempo, verifi cou-se a impossibilidade de 

tornar o direito exclusivamente um “preenchedor de checklist” 
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pelo fato de a decisão judicial não estar unicamente ligada ou 

respaldada por atividades ou aplicação da técnica do silogismo. 

Ao contrário, a ênfase elevada no dogmatismo retira do jurista 

a capacidade de analisar com perspectivas críticas, tornando 

necessário diminuir o exagero dogmático para alcance de um 

tratamento jurisdicional efi ciente no contexto da sociedade 

hipercomplexa, recuperando sua aptidão para o raciocínio 

crítico (SILVA, 2004, p. 265), no sentido de analisar situações 

sem engessamentos, sem conceitos pré-fi xados que possam 

atrapalhar a própria função da aplicação da norma jurídica e 

fl uidez dos procedimentos judiciais. 

Nesse sentido, a tecnologia passou a ser pensada como 

um sistema de processamento eletrônico. Ou melhor, não se 

falava mais em sistema que auxiliasse na tomada de decisão, 

mas sim um sistema que fi zesse com o que procedimento 

jurídico ou judicial saísse do papel e alcançasse as plataformas 

virtuais. O Judiciário decidiu pela criação de um sistema que 

“garantiria” a tramitação processual de maneira a contemplar 

a duração razoável do processo evidenciada na emenda 45 

em 2004, o acesso à justiça (este com ressalvas), bem como 

a segurança jurídica processual. Então a Lei 11.419/2006 (Lei 

da Informatização do processo judicial) iniciou a busca pela 

plataforma adequada.

Entretanto, o processo de virtualização dos procedimentos 

judiciais no Brasil não começou com o Lei 11.419/2006. O art. 

4º da Lei nº 1.533/1951 representa um marco signifi cativo na 

aplicação da tecnologia ao processo, à medida que permitiu a 

impetração de mandado de segurança através de radiograma ou 

telegrama. O CPC de 1973 foi mais à frente. Em seu artigo 374, 

ele acrescentou que além do radiograma e do telegrama, aos 
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documentos particulares poderia ser utilizado “qualquer outro 

meio de transmissão”, deixando claro em seu artigo 383 o valor 

probatório dos documentos reproduzidos de forma mecânica “ou 

de outra espécie”. 

Avançando na aplicação da tecnologia ao processo, o § 

3º do art. 14, da Lei nº 7.244/1984, que instituiu os juizados de 

pequenas causas, estabeleceu que somente os atos processuais 

essenciais fossem registrados de forma escrita, mas os realizados 

em audiência de instrução e julgamento passaram a poder ser 

gravados em fi ta magnética ou equivalente. A Lei nº 9.099/1995 

revogou a lei anterior e, em seu art. 13, reiterou que apenas 

os atos processuais essenciais seriam registrados resumidamente 

“em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou 

estenotipadas”, quanto aos demais atos seguia-se a regra da 

gravação em fi ta magnética. 

Com a Lei do Fax, a Lei n. º 9800/1999, aos advogados 

era permitido que utilizassem o fax para protocolar petições em 

outras comarcas, dando, inclusive, um prazo de 5 (cinco) dias para 

protocolo físico da petição original. Em sequência, fora assinada 

a Medida Provisória n. º 2.200-2/2001 que trouxe o sistema 

de assinatura eletrônica para o Brasil. As chaves assimétricas 

passaram a ser utilizadas em algumas transações (banco, 

e-mail, contratos, etc.) sob a égide do princípio da autenticidade, 

da integridade e do não repúdio. Era a criptografi a trazendo 

segurança às relações originárias ou não no meio virtual. No 

fi nal do mesmo ano, contudo, adveio a Lei nº 11.419/2006, que, 

por sua vez, criou um verdadeiro sistema de processo eletrônico 

brasileiro, aplicável a todos os ramos do direito e a todos os 

órgãos do poder judiciário, incluindo os juizados, e os distintos 

níveis de jurisdição. 
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Na sequência, a Lei nº 11.900/2009 pôs fi m à celeuma 

acerca da validade dos interrogatórios realizados no processo 

penal por videoconferência, alterando os artigos 185 e 222 do 

CPP, para, excepcionalmente, permitir o interrogatório do réu preso 

por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de 

transmissão de sons e imagens em tempo real. Enfi m, a Lei nº 

12.682/2012 dispôs sobre a elaboração e o arquivamento de 

documentos em meios eletromagnéticos e defi niu a digitalização, 

como “... a conversão da fi el imagem de um documento para 

código digital”, bem como que o seu procedimento deve observar 

o emprego do método da certifi cação digital regulado pela ICP - 

Brasil. Sistemas como CRETA, E-SAJ, E-DOC, E-PROC, PROJUDI, 

foram criados e aperfeiçoados no decorrer dos anos para 

que fi cassem livres das interferências das atividades humanas 

maliciosas. Entretanto, não utilizavam o certifi cado digital como 

meio de acesso, mas sim o login e a senha.

Como dito anteriormente, com o advento da lei n. º 

11.419/2006, iniciou-se a busca pelo sistema mais adequado 

para atender às necessidades do Judiciário brasileiro. Dentre as 

mais variadas plataformas criadas em todo o território nacional, 

no Estado do Mato Grosso, em 1996, foi criado um sistema 

eletrônico de funcionamento interno dos Tribunais chamado 

APOLO (APOLOWIKI, 2017). Entretanto, por ser interno a 

tramitação processual não acontecia nele. Após sua evolução, 

o APOLO virtualizou todo o procedimento judicial no Estado do 

Mato Grosso, passando a ser chamado de sistema de processo 

eletrônico com uma interface ligada ao PEA (Peticionamento 

eletrônico do Advogado) (PEAWIKI, 2017). O PEA em seu modelo 

originário serviu para que os advogados peticionassem de forma 

eletrônica em processos físicos de comarcas distantes. Ou seja, o 
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peticionamento era feito por meio do computador, o advogado 

pagava um valor estipulado pelo Judiciário para cobertura dos 

custos e a petição era materializada e anexada ao processo físico. 

Apesar de ser visto como dois sistemas muito bons e efi cientes 

para o Judiciário do Estado do Mato Grosso, o CNJ desenvolveu 

o Processo Judicial eletrônico (PJe) como proposta de plataforma 

padrão para o Judiciário brasileiro. Vale ressaltar que ambos os 

sistemas desenvolvidos pelo Estado do Mato Grosso não têm e 

nunca tiveram interoperabilidade com o PJe. 

A criação do Processo Judicial eletrônico (PJe) trouxe a 

utilização do certifi cado digital para se ter acesso ao Judiciário 

virtualizado e a promessa de que a segurança jurídica estaria 

em sua mais perfeita ordem. Diante disto, a Resolução nº 185, 

de 18/12/2013, do Conselho Nacional de Justiça, adotou o PJe 

como sistema obrigatório a ser utilizado por todos os órgãos do 

poder judiciário nacional com o objetivo de pôr fi m à miscelânea 

de sistemas eletrônicos que havia, e ainda há, no Brasil. Isto, 

levando em consideração justamente o fato de que o sistema 

só permite o acesso por via chaves assimétricas (assinatura 

digital coberta pela ICP-Brasil). Entrada esta que garante maior 

segurança (jurídica e técnica) ao Judiciário brasileiro virtualizado. 

Assim, a decisão pela adoção de um software-padrão 

para todo o judiciário brasileiro foi extremamente positiva, à 

medida que a multiplicidade de sistemas constitui obstáculos à 

comunicação telemática entre tribunais, bem como a defi nição 

de um meio efi caz para o acesso à Justiça de todos os cidadãos 

e operadores do direito. Nesse sentido, Carlos Henrique Abrão 

observa que a adoção de um sistema padronizado pelo CNJ evita 

que “[...] cada Justiça se socorra de suas próprias ferramentas, 

sem espelhar uma orientação unívoca” (ABRÃO, 2011, p.08). 
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Como notícia recente, relevante para a discussão proposta, 

tem-se a decisão da então Presidente do STF, Ministra Carmen 

Lúcia, que revogou a resolução criada em abril deste ano, 2017, 

que instituiu o PJe no STF. A interrupção da implantação do 

referido sistema no âmbito do STF não teve justifi cativa detalhada, 

cabendo apenas aos operadores do Direito a observação de que 

ainda não há condições técnicas para a implantação no referido 

Tribunal. (CONJUR, 2016)

Hoje, pode-se dizer que o Judiciário está virtualizado e 

que o Tribunal que não utiliza o PJe está utilizando um sistema 

com adesão ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) 

para que o sistema escolhido possa “conversar” com o PJe, como 

acontece com o sistema SAJ do TJSP. Nesse contexto, a suspensão 

da implantação do PJe no âmbito do STF torna-se uma notícia 

preocupante, levando, inclusive, ao questionamento sobre quais 

condições técnicas ainda não estariam completas para essa 

implantação vez que todo o país já se encontra com o Judiciário 

virtualizado em âmbito estatal e federal. 

Portanto, a dinâmica do Direito sofre com a ausência de 

estabilidade inerente ao domínio da virtualização das relações 

sociais e da judicialização de pretensões, o que aumenta 

consideravelmente a difi culdade de compreensão dos impactos 

causados pelas tecnologias da informação (LEVY, 2010, p. 

24). Já dizia TENÓRIO (1972, p.28) que “a cibernética será a 

alavanca de alterações e de adaptações sociais e irá reformular 

o próprio Direito”. A necessidade de ajustamento não se limita 

ao âmbito social com refl exos no regramento jurídico, ou seja, 

além das modifi cações na organização familiar, na propriedade, 

nos contratos, na responsabilidade civil, etc., a cibercultura traz, 

também, a necessidade de um ajuste no Processo enquanto 
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conjunto de atos processuais e meio formal e ofi cial de provocação 

do Estado para que este exerça a sua função de prestador 

jurisdicional garantindo o direito de ação que todo cidadão 

possui quando diante de um confl ito intersubjetivo de interesses.

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE VIDA, FORMAS DE 

APRENDIZAGEM E ORGANISMOS ARTIFICIAIS

Para além dos pressupostos de existência e de validade 

de um processo e para fi ns de completude de raciocínio dentro 

da matéria acordada por este artigo, se faz necessário entender 

o estado atual de desenvolvimento da tecnologia disponibilizada 

no meio ambiente social. A dinâmica da tecnologia passou 

pelos autômatos, locomotiva e barcos a vapor, automóveis, 

avião, lâmpada elétrica, meios de comunicação, armamento 

bélico, conquista do espaço, fi bra óptica, microprocessadores, 

informática, se encontrando hoje no terceiro estágio da 

inteligência artifi cial. Mas o que de fato é a Inteligência Artifi cial? 

Será que pela nomenclatura designada estar-se-ia diante de 

vidas construídas artifi cialmente? 

Até 2010, a inteligência artifi cial era vista como algo que 

poderia revolucionar o mundo, mas que ainda estava baseada em 

ideias de fi cção científi ca. Isto porque não existiam computadores 

de alta potência capazes de realizar processamentos paralelos de 

maneira rápida e barata. O que existia na década de 50 (cinquenta) 

era o início da IA (inteligência artifi cial), ou seja, os pesquisadores 

da época tinham pretensões de uma tecnologia que imitasse as 

performances humanas. Mas tendo em vista a limitada tecnologia 

da época, as tarefas designadas para realização por parte da 
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máquina foram consideradas ou chamadas de IA limitada. 

Tarefas como classifi cação de imagens, reconhecimento facial, 

etc. são consideradas com certo ou pequeno uso da inteligência 

humana e por tal motivo, aproximou a IA do seu segundo estágio: 

o Machine Learning (COPELAND, 2017).

Machine Learning da maneira mais básica é a prática 
de usar algoritmos para coletar dados, aprender com 
eles, e então fazer uma determinação ou predição 
sobre alguma coisa no mundo. Então ao invés de 
implementar as rotinas de software na mão, com um 
set específi co de instruções para completar uma tarefa 
em particular, a máquina é “treinada” usando uma 
quantidade grande de dados e algoritmos que dão e 
ela a habilidade de aprender como executar a tarefa 
(COPELAND, 2017)1.

Em 2010, a inteligência artifi cial alcançou níveis altos de 

interesse dos profi ssionais, pesquisadores e a população como 

um todo, vez que este foi o ano em que foram disponibilizadas 

Unidades de Processamento Gráfi co (GPUs – graphic 

processing units) com 3 bilhões de transistores, por exemplo, 

que quando utilizados em parceira com as Unidades Centrais 

de Processamento (CPUs - central processing unit) alcançam 

níveis de processamento paralelo massivo até então nunca vistos 

(RODRIGUES, 2017). Ou seja, máquinas com a capacidade de 

processamento extremamente superior as existentes até o ano de 

2010 e que podem reproduzir tarefas supostamente humanas 

em larga escala.  

1 Texto original: “Machine Learning its most basic is the practice of using algorithms to 
parse data, learn from it, and then make a determination or prediction about something 
in the world. So rather than hand-coding software routines with a specifi c set of instructions 
to accomplish a particular task, the machine is “trained” using large amounts of data and 
algorithms that give it the ability to learn how to perform the task”.
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De outro modo, cabe lembrar que até o referido ano, 

poucas eram as redes sociais utilizadas por toda a população 

mundial. O que fazia com que não existisse, ou ao menos não 

tivesse grande importância, o movimento de big data. A explosão 

de dados disponibilizados de maneira voluntária por aqueles 

que utilizavam aplicativos e redes sociais contribuiu para o 

desenvolvimento ou talvez para a necessidade de utilização de 

máquinas com maior potência de processamento (COPELAND, 

2017). Ou seja, houve uma união entre necessidade e existência 

de equipamento capaz para o processamento da quantidade de 

dados existentes e cada vez mais disponibilizados no meio virtual. 

Tem-se, então, uma tecnologia que, pela designação, possui 

inteligência, mas esta é basicamente abastecida pelas lentes 

humanas. Cogita-se, portanto, um limite para a inteligência 

artifi cial que supostamente só pode ser dado pelas pretensões 

dos seres humanos.

Dessa forma, o desenvolvimento da inteligência Artifi cial 

se apresenta, portanto, em três estágios – Inteligência Artifi cial 

inicial, Machine Learning e Deep Learning – que serão explicados 

mais à frente.
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Figura 1. Fonte: h� ps://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-diff erence-ar� fi -

cial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/

Até agora, foi dada a resposta ao primeiro questionamento 

deste ponto: O que de fato é a Inteligência Artifi cial? Passa-se, 

então, para o segundo: Será que pela nomenclatura designada 

estar-se-ia diante de vidas construídas artifi cialmente?

Para Walnum (1993) a existência de alguns itens em um 

determinado organismo pode caracterizá-lo como um organismo 

vivo. Ou seja, para o autor, se existir estrutura, capacidade de 

reprodução, processamento de energia e processamento de 

informação, se está diante de um organismo vivo. Entretanto, é 

importante atentar para o fato de que se esses são os itens que 

devem estar presentes num indivíduo ou em um ser para que este 

seja considerado vivo, poder-se-ia encontrar os mesmos itens 

num computador? Questiona-se pelo fato de que algumas dessas 

características consideradas humanas, unicamente humanas, 

podem ser reproduzidas (simuladas) por máquinas/computador. 
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À exemplo tem-se o vírus do computador que se assemelha 

ao vírus biológico por ter grande capacidade de reprodução e 

por fazer o seu período de incubação exatamente da mesma 

forma. Ou seja, o vírus de computador possui capacidade de 
se armazenar ou se alojar sem que seja percebido pelos 
usuários de uma determinada máquina. E só aparece após a 

ativação de determinados critérios, o que leva a ativação total do 

vírus para que cumpra o seu objetivo naquele corpo (WALNUM, 
1993, p.10). 

Em sendo assim, ao verifi car a existência de todas 

as características elencadas por Walnum, questiona-se se os 

computadores poderiam, pelos humanos, serem considerados 

vivos mesmo que estejam ou tenham aparência ou condições 

diversas de um ser humano.

Você reconheceria vida que tenha evoluído em outro 
mundo, com condições ambientais diferentes daquelas 
da Terra? É possível que tal forma de vida seja tão 
alienígena que a consideraríamos tão viva quanto 
uma pedra. Contudo, nós estaríamos enganados. 
Não considerar alguma coisa viva simplesmente 
porque ela não se encaixa no nosso modelo de mundo 
é egocentrismo – hipocrisia na mais pura forma 
(WALNUM, 1993, p.10).

Para o mesmo autor, os robôs inteligentes possuem vida, 

mas artifi cial que pode ser chamada de “a-life” e que pode 

ser dividida em duas categorias conforme o objetivo da sua 

criação. Ela pode se apresentar como simples, quando se trata 

de organismos artifi ciais desenhados para aprendizagem de 

comportamentos básicos; ou como complexa, quando se trata de 

organismos artifi ciais que competem entre si por recursos para a 

sua sobrevivência. Igual ao mundo dos seres humanos. 
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Em 1950 foi desenvolvido o Teste de Turing por Alan 

Turing com o objetivo de verifi car se um organismo artifi cialmente 

desenvolvido teria capacidade de realizar comportamento 

inteligente semelhante a um organismo humano (WIKIPEDIA, 

2017). Nele uma pessoa conversa com um homem e com um 

computador, pelo teclado, sem saber qual é qual. E por meio das 

perguntas feitas e respostas dadas, a pessoa tem que designar 

quem é quem ou o que. Esse teste não quer dizer que uma 

inteligência artifi cial seja um ser humano, mas sim que, como já 

dito, uma característica humana pode ser simulada pela máquina. 

Ou seja, para o referido teste, “se uma pessoa não conseguir 

diferenciar uma máquina de um ser humano, a máquina é um 

organismo semelhante ao ser humano” (WALNUM, 1993, p.20). 

Para Artero (2009) o ser humano segue um caminho 

específi co, uma sequência, para conseguir acumular conhecimento 

que começa com o estímulo sensorial que deve ser retido para 

que a informação seja trabalhada pela memória. A partir daí é 

que se tem a resposta ao estímulo na qual a informação será 

registrada ou não na memória de longa duração.

Para Roger C. Shank, apud Walnum (1993, p. 97), 

a inteligência artifi cial possui 9 (nove) características, bem 

semelhantes ao humano, que participam do seu processo de 

acúmulo de conhecimento ou inteligência:

1. Representação: representa o conhecimento de modo 

útil e de fácil interpretação

2. Decodifi cação: recebe a entrada do mundo real e 

traduz esta entrada para uma representação interna

3. Inferência: Dá signifi cado ao símbolo abstrato de 

entrada a partir de um banco de dados (conhecimento) 

limitado
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4. Controle de explosão combinada: reconhece quando 

sabe muito sobre um determinado assunto, bem como 

quando está indo por um caminho errado.

5. Indexação: extração de dados de dentro do seu banco 

de conhecimento de maneira rápida e efi caz

6. Previsão e recuperação: prevê eventos dentro de sua 

especialidade, podendo analisar e explicar previsões 

incorretas

7. Modifi cação dinâmica: capaz de aprender

8. Generalização: capaz de usar experiencia adquirida 

para o desenvolvimento de soluções generalizadas

9. Curiosidade: capacidade para processos criativos

Dentro desse contexto de testes, conversas e vidas artifi ciais, 

a inteligência, então, pode ser entendida como a “habilidade de 

aprender ou compreender a partir da experiência; habilidade de 

adquirir e reter conhecimento” (WALNUM, 1993, p.83).  E na 

tentativa de compreender ou associar a inteligência humana às 

inteligências artifi ciais, caímos no segundo estágio do Machine 

learning que leva automaticamente ao uso das redes neurais, 

árvores de decisões, etc. 

A rede neural é o estudo de cientistas para tentar entender 

como funciona o cérebro humano, só que de maneira artifi cial. 

Refere-se a reconstrução de um neurônio e de suas conexões para 

tentar entender como funcionam todas as funções, atividades e 

itens decorrentes daquela atividade neural. A implementação 

das redes neurais em computadores forma o que chamamos de 

inteligência não-simbólica. Ou seja, inteligência baseada em 

nódulos de conexões neurais que não determina um único símbolo 

para o signifi cado daquela palavra, mas sim a possibilidade de 
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existirem várias fi guras que representam aquela palavra. É o 

uso da lógica nebulosa2 que pode ser entendida como sendo a 

“maneira que os computadores usam para lidar com as diversas 

ambiguidades presentes do mundo” – tipos de árvores e letras 

diferentes, por exemplo.

Ao verifi car que a utilização de redes neurais artifi ciais 

não evoluía ou não desenvolvia conforme a necessidade, pressa 

e busca por resultados mais surpreendentes que, inclusive, 

atendesse as expectativas quanto ao uso da Inteligência 

artifi cial, nasceu o Deep learning. Este pode ser visto como a 

expansão da rede neural, a partir do uso de GPUs acopladas 

a supercomputadores, que possibilitou maiores descobertas e 

desenvolvimento da inteligência artifi cial ou da utilização da IA 

nos itens do cotidiano humano.

O grande avanço de Ng foi de pegar essas redes 
neurais, e essencialmente faze-las grandes, aumentar 
as camadas e os neurônios, e então alimentá-las com 
um nível massivo de dados para que fossem treinadas. 
No caso de Ng, eram imagens de 10 milhões de vídeos 
do YouTube. Ng colocou a palavra “deep” no deep 
learning, que descreve todas as camadas nessas redes 
neurais.
Hoje, reconhecimento de imagens por máquinas 
treinadas através de deep learning em alguns cenários 
possuem uma taxa de acerto maior que a de humanos, 
e isso varia de gatos até identifi car indicadores de 
câncer no sangue e tumores em exames de ressonância 
magnética (COPELAND, 2017).

2 Lógica do computador: verdadeiro ou falso, 1 ou 0 respectivamente. A lógica nebulosa 
faz com que o computador ache as mais diversas combinações ou variações existentes 
dentro deste intervalo (0e1) de números absolutos. É uma outra maneira encontrada 
para que o jeito de pensar dos computadores se assemelhe ainda mais a dos humanos. 
(WALNUM, Clayton. Aventuras em realidade virtual. Tradução Silvia Aiello, Rio de Janeiro: 
Berkeley, 1993)
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A forma de aprendizagem dos organismos vivos naturais e 

artifi ciais deve ser observada também sob a ótica da heurística que 

pode ser entendida como uma estratégia de conduzir a solução 

de um problema de maneira mais rápida que a investigação de 

todas as possibilidades de respostas. Ou seja, de acordo com 

as experiências armazenadas no interior humano, este poderá 

encontrar saídas estratégicas e rápidas de um determinado 

problema. Para um sistema inteligente não seria diferente. Isto 

porque, ao jogar xadrez com o computador, por exemplo, este, 

ao perder, automaticamente aprende uma nova jogada ou uma 

nova estratégia. E isso pode ocorrer a cada disputa realizada 

(ARTERO, 2009, p.34). 

Assim, ao associar a inteligência a capacidade de 

manipulação de símbolos abstratos e sem signifi cados, traduzindo-

os para algo da vida real, está-se diante da afi rmação de que as 

máquinas são inteligentes. Isto porque, a referida manipulação é 

feita de maneira perfeita no cérebro humano e, portanto, quando 

bem desenhada por um programador de uma rede neural, 

supõe-se que ela também acontece de maneira artifi cial.

3 OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE E A 

HIPÓTESE DA LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO ROBÔ

No Brasil, o sistema jurídico processual e os atos 

processuais que nele incidem se apresenta inicialmente a partir 

do cumprimento de pressupostos processuais de existência e de 

validade.  Ou seja, para que um Processo, enquanto conjunto de 

atos processuais e meio formal e ofi cial de provocação do Estado 

para que este exerça a sua função de prestador jurisdicional, seja 
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considerado existente e válido, deve atender alguns requisitos de 

admissibilidade chamados de condições da ação e pressupostos.

Pelo fato da existência de um confl ito intersubjetivo de 

interesses decorrente de uma relação jurídica material, tem-se 

como pressupostos de existência processual a fi gura dos sujeitos 

processuais (Partes e Juiz), bem como a confi guração da lide. Ou 

seja, para um processo ser considerado existente é necessário 

que exista um fato jurídico. E somente após essa constatação é 

que se pode falar em averiguação de validade do processo a 

partir da análise do que é perfeito e do que contém um defeito 

que invalida (CARVALHO, 2005, p. 72-73). Dessa forma, no 

âmbito da validade, os pressupostos recaem sobre os mesmo 

itens e pessoas. Entretanto, os pontos voltados para esses itens 

e pessoas modifi cam-se por passarem a ser analisadas questões 

como capacidade das Partes, imparcialidade e competência do 

órgão jurisdicional.

De maneira bem simplifi cada, a capacidade das partes 

diz respeito a verifi cação quanto à capacidade jurídica, ou seja, 

a capacidade de ser parte (legitimatio ad processum), de estar 

em juízo (ter capacidade civil ou estar representado nos casos das 

incapacidades absolutas e relativas destrinchadas no Código Civil 

brasileiro) e a capacidade postulatória (capacidade de requerer 

em juízo) que se restringe aos advogados que representam as 

partes legítimas.  A imparcialidade do órgão jurisdicional não 

se confunde com neutralidade, mas se refere a impossibilidade 

de um Juiz atuar em uma demanda em que ele seja suspeito 

ou impedido nos termos do Código de Processo Civil. Ou seja, 

a legislação solicita a presença de um magistrado que atue 

de forma isenta e se posicione à distância dos interesses dos 

particulares em confl ito. No que diz respeito a competência do 
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órgão jurisdicional, esta será analisada conforme a natureza da 

causa submetida, ou seja, conforme o direito material envolvido 

na relação jurídica material que deu ensejo a demanda. Assim 

como serão analisadas as razões de território atribuídas a mesma 

demanda (CARVALHO, 2005).

A legitimidade das partes, ou legitimidade processual, 

pode ser entendida como o poder jurídico de atuar validamente 

em um processo em que se discute um determinado confl ito. Isto 

é, a legitimidade se encontra contextualizada nas situações em 

que, por exemplo, um indivíduo possui direito próprio violado e 

procura o Poder estatal para solucionar o seu confl ito. Ou quando 

observamos a efetivação da substituição processual na qual o 

legitimado não é o detentor do direito, mas aquele que em nome 

próprio, discute direito alheio por questões de cargo ou função. 

Da mesma forma como legitimidade também se confi gura pela 

situação da pessoa ser colocada como responsável por violar 

direitos, ou resistir a pretensões jurídicas fazendo surgir os 

confl itos.

No contexto da virtualização dos procedimentos judiciais, 

estes mesmos itens devem ser utilizados conforme o estipulado 

pela legislação brasileira. Entretanto, deve haver o reconhecimento 

de que com o frenético desenvolvimento tecnológicos indivíduos 

colocados como legítimos ou capazes para interpor uma ação 

judicial já não mais corresponderão aos sujeitos processuais que 

hoje conhecemos: seres humanos.

Mais especifi camente com o desenvolvimento da 

Inteligência Artifi cial, como demonstrado nos capítulos anteriores, 

a Deep Learning traz como algo real a aprendizagem solitária 

dos robôs. Ou seja, os supercomputadores que funcionam com 

GPUs em larga escala e assim aumentam exponencialmente 
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a sua capacidade de processamento, estão demonstrando a 

possibilidade de aprenderem com os próprios erros e com os dados 

obtidos no ambiente digital, bem como estão desenvolvendo, por 

si sós, linguagens de impossível identifi cação ou decodifi cação por 

parte dos seres humanos que os projetaram (DEMARTINI, 2017). 

A invenção de criptografi a, por parte das máquinas, sem o auxílio 

dos humanos foi notícia recente que trouxe não só felicidade aos 

que pesquisam e desenvolvem sistemas com base em IAs, mas 

também trouxe preocupação àqueles que conseguem observar 

além de uma conquista científi ca de percurso tão longo. 

Observar além da conquista signifi ca analisar as 

consequências de tão grande feito seja no âmbito social, 

tecnológico ou jurídico. Neste último, a notícia resgata as ideias de 

Marco Aurélio de Castro Junior (2013) que percebe os robôs como 

sendo os representantes de uma pós-humanidade contextualizada 

pela tecnologia. Isto é, o referido autor vislumbra a possibilidade 

de reconhecimento da personalidade jurídica do robô por não só 

pelo fato do advento da singularidade tecnológica, mas também 

por entender que a evolução biológica do homem já chegou ao 

fi m. Cabendo, portanto, a ideia de ciborguização que é a mescla 

de seres humanos com partes do corpo biônicas, ou máquinas 

para o cumprimento de uma função de parte do corpo humano 

que fi cou debilitada por questões biológicas.

Desde a revolução industrial as máquinas vêm 

substituindo o trabalho braçal humano nas fábricas e indústrias. 

Hoje são máquinas ou robôs com base em Ias simplifi cadas 

que não possuem tecnologia capaz de autoaprendizagem ou 

criação solitária de criptografi a diferenciada da já existente 

no meio humano, que habitam as grandes fábricas. Mas não 

deixam de ser máquinas! Castro Junior (2013, p. 107) indica 
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que o “puramente humano será ultrapassado” visto que a cada 

dia “a desvirtualização dos meios necessários é proporcional à 

virtualização da vida, a desterritorialização e desmaterialização 

das relações e ferramentas” (CASTRO JUNIOR, 2013, p.107). 

Além do que, o mesmo autor lembra que as máquinas produzidas 

hoje e no futuro possuem um objetivo: serem a imagem e 

semelhança do homem. Tentando fazer, inclusive, com que as 

habilidades humanas sejam não só reproduzidas pelas máquinas, 

mas também superadas.

No item anterior, falou-se sobre vida artifi cial trazendo 

uma espécie de comparação simplifi cada sobre as capacidades 

existentes hoje numa máquina e em um ser humano. E pelo fato 

de terem capacidades tão parecidas é que os sistemas inteligentes 

baseados em Deep Learning chegam a ser considerados vidas 

artifi ciais. E a preocupação jurídica encontra-se exatamente neste 

ponto: a Vida. 

Cada vez mais encontram-se notícias de empresas privadas 

que desenvolvem robôs que substituem o trabalho do advogado 

não só em analisar petições, jurisprudências, tendências, mas 

também em confeccionar peças direcionadas de acordo com o 

êxito da demanda que é medido também pela máquina. Então 

notícias que demonstram a realização, pela máquina, de tarefas 

historicamente atribuídas aos sujeitos processuais como o caso 

do aplicativo “DoNotPay.co.uk” conhecido como primeiro robô 

advogado do mundo que já analisou 250 mil casos obtendo êxito 

em 64% (sessenta e quatro por cento) deles (PEREIRA, 2017), 

bem como a contratação do primeiro advogado-robô por um 

escritório – Ross da tecnologia do Watson da IBM (MORENO, 

2016), despertam um raciocínio que leva a algumas conclusões 

preocupantes:
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1. Não há como negar que os procedimentos judiciais em 

todas as suas instâncias e jurisdições tenderão a ser 

completamente virtuais; 

2. As plataformas de processo eletrônico tenderão a 

ser cada vez mais desenvolvidas no sentido de que 

o processo deverá acontecer de maneira totalmente 

virtual e não digital como hoje ocorre;

3. A sociedade da informação, nomenclatura dada para 

caracterizar este estado da sociedade humana no 

qual a tecnologia da informação e o ser humano são 

quase indissociáveis, por ser tipicamente formada por 

humanos possui riscos antiéticos de manipulação de 

dados informáticos através de invasões, por exemplo;

4. As máquinas continuarão desenvolvendo, cada vez 

mais facilmente, de forma solitária ou em parceria 

com outras máquinas, criptografi as desconhecidas 

pelos seres humanos;

Conclusões preocupantes que geram outros 

questionamentos não só sobre a insegurança jurídica vivida 

hoje com uma plataforma de processo eletrônico (PJE – Processo 

Judicial eletrônico) ainda inefi caz, mas em funcionamento - Como 

bem abordado em artigo publicado pela autora no que tange 

a inconstitucionalidades e ilegalidades ocorridas pelo simples 

existir da plataforma de maneira a não atender todos os estilos 

de vida existentes em uma sociedade (ARAUJO e SALDANHA, 

2017). Mas também sobre o desenvolvimento das plataformas 

de processo eletrônico. Elas permitirão o acesso ao sistema 

por advogados-robôs que se coloquem como representes ou 

substitutos processuais das partes? Ou melhor, o robô baseado 
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em deep learning teria legitimidade para atuar dentro do processo 

eletrônico?

Trabalhando com a hipótese de a resposta a esta questão 

ser afi rmativa, cogita-se que a sequência evolutiva do homem 

seja o robô enquanto representante da pós-humanidade. Em 

sendo assim, estar-se-ia dando razão ao Marco Aurélio de Castro 

Junior quando afi rmou ser o robô um sujeito de direito, uma vez 

que para esse mesmo autor, “a inteligência é um conceito de 

conteúdo variado, cuja dimensão não pode ser auferida com 

precisão”. E, portanto, não pode ser colocada como algo intrínseco 

ao ser humano, mas como efeito que pode ser encontrado em 

outras espécies. De outro modo, o autor afi rma, ainda, que 

“a consciência também não pode ser tomada como atributo 

exclusivo da humanidade” e traz para comparação o processo 

de comunicação das abelhas por meio de danças e movimentos 

corporais (CASTRO JUNIOR, 2013, p.231). Assim, levando em 

consideração as ideias do autor em questão, chega-se a uma 

confi rmação da hipótese de legitimidade processual do robô, 

tendo em vista a sua capacidade jurídica por ser considerado 

um sujeito de direito, e, portanto, ter-se-ia o cumprimento do 

requisito ou pressuposto de validade processual.

Entretanto, a criação criptográfi ca de maneira isolada 

ou em parceria com outras máquinas de maneira desconhecida 

pelo ser humano, pode ser caracterizado como um dos riscos da 

sociedade da informação. O que traz para o debate a ideia da 

modifi cação do conceito da segurança jurídica processual. Pois, 

os riscos da sociedade da informação podem ser vistos como 

interferências maliciosas de terceiros, alheios a determinada 

demanda processual, mas que devem ser consideradas como 
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ato e fato virtual e real. Os riscos técnicos de navegação de fato 

existem e possuem relevância no meio jurídico. 

Ao existirem criações criptográfi cas isoladas por robôs ou 

em parcerias com outras máquinas, cogita-se a possibilidade de 

criação de linguagem entre o advogado-robô habilitado aos autos 

processuais virtuais e o próprio sistema de processo eletrônico, 

não garantindo qualquer tipo de estabilidade do ordenamento 

jurídico ou previsibilidade das consequências das condutas. Nesse 

sentido, a segurança jurídica deve ser considerada sinônimo da 

segurança da informação (segurança técnica) tendo em vista que 

só a partir da estabilidade da plataforma virtual do sistema de 

processo eletrônico é que poderíamos alcançar a estabilidade 

do ordenamento jurídico e a previsibilidade das consequências 

das condutas públicas ou privadas realizadas. Assim, as criações 

criptográfi cas isoladas dos robôs desconhecidas pelo ser humano 

são colocadas no mesmo patamar das interferências maliciosas. 

Se assim não o fossem, a empresa Facebook não teria desativado 

a sua IA após identifi car a criação de linguagem própria para se 

comunicar (WALKER, 2017). Logo, põe-se em dúvida, mais uma 

vez, a hipótese de legitimidade processual do robô.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das transformações cotidianas trazidas pelo 

desenvolvimento da tecnologia, o Direito demonstra as suas 

preocupações e afetações. Principalmente no que diz respeito as 

plataformas de processo eletrônico, local onde hoje o Judiciário 

acontece. Entretanto, como já mencionado no corpo do artigo, 
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essas plataformas não reproduzem de fato um sistema de 

processo eletrônico em que todo o trabalho é realizado de forma 

automatizada em ambiente virtual. Mas, simplesmente uma 

plataforma na qual o processo judicial é digitalizado.

Com o crescimento da Inteligência artifi cial, passando 

pelo estágio do Machine Learning e chegando ao Deep Learning 

acrescenta-se na discussão jurídica o tema da Vida sob uma 

perspectiva da pós-humanidade como sendo uma continuidade 

evolutiva do ser humano não baseada em teses biológicas, mas 

em questões cibernéticas. Isto porque ao criar uma máquina com 

as mesmas características físicas e aproximadamente mentais ao 

do ser humano, a tendência é a superação de desenvolvimento. 

Ou seja, a mescla entre homem e máquina formando ciborgues 

é inevitável. Mas ainda mais inevitável é a criação de máquinas 

que ao menos tentem superar o raciocínio humano pelo fato da 

aprendizagem artifi cial ser baseada no Deep Learning como 

explicado no presente trabalho.

Assim, as regras processuais de condições da ação ou 

pressupostos processuais de existência ou validade passam a 

ser questionados ou tentam ser remodelados de alguma forma. 

Pois aquelas fi guras consideradas objetos de direito, criações do 

intelecto do ser humano, passam a ser colocadas como sujeitos 

de direito, passando a funcionar dentro das plataformas de 

processo eletrônico. 

É inevitável que no desenvolvimento da IA aconteçam 

conexões entre robôs ou entre sistemas como já mostrado no 

presente trabalho. Ocorre que a conexão direta entre robô 

e plataforma de processo eletrônico pode ocorrer por meio 

de linguagem criptográfi ca de conhecimento exclusivo das 
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máquinas. E é aí que se questiona até que ponto essa possibilidade 

deslegitima o robô ou invalida o procedimento processual por 

se comparar as atividades maliciosas de terceiros em sistemas 

informáticos.

Por fi m, diante de todo o destrinchado no corpo do 

presente artigo e, portanto, do contexto cibernético apresentado, 

chega-se à conclusão de que o procedimento processual sob a 

infl uência do Deep Learning é um procedimento inválido pelo 

fato de existirem transações, comunicações ou conexões virtuais 

que fogem do controle humano. E que, portanto, não trazem 

a efetivação da segurança jurídica, conceito constitucional 

processual estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro, que 

possui grande relevância. Portanto, existindo conexões obscuras 

ao ser humano entre robôs e sistemas de processo eletrônicos, 

se está fugindo da ideia de que o conceito de segurança jurídica 

que para ter efetividade prática deve estar atrelado, ou melhor, 

deve ser sinônimo de segurança técnica ou segurança da 

informação. Segurança esta que, dentro do tema deste trabalho, 

deve ser entendida como a imparcialidade do Juiz (requisito 

ou pressuposto processual de validade). Isto por que, existindo 

abertura para manipulação de dados entre os sistemas (robô e 

plataforma de processo eletrônico), a plataforma automatizada 

já se coloca como suspeita ou impedida. Assim, só após existir 

uma estabilidade técnica do sistema de processo eletrônico é 

que se pode falar em estabilidade do ordenamento jurídico ou 

previsibilidade das consequências das condutas realizadas. 

Dessa forma, fi ca fragilizada a hipótese de legitimidade 

processual do robô e, consequentemente, a hipótese de validade 

do procedimento processual sob a infl uência do Deep Learning. 
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Até mesmo porque, quando assim não o for, o paradigma 

jurídico atual já deverá ter desaparecido, como conceitos que se 

modifi cam a cada contexto.
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A VIGILÂNCIA ESTATAL E O USO DE 

CRIPTOGRAFIA COMO FERRAMENTA DE 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Raquel Lima Saraiva

André Barbosa Ramiro Costa

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico, para além dos benefícios 

sociais e científi cos, constantemente desafi a a garantia e a 

manutenção de direitos fundamentais. Tal progresso, por si só, não 

garante o desenvolvimento da sociedade, uma vez que carregam 

práticas e valores sociais, desde o seu desenho, possibilitando 

condutas não necessariamente previstas na construção de sua 

arquitetura.

A internet, criação oriunda de esforços da engenharia 

eletrônica e da informática, possibilitou uma revolução 

comunicativa e informacional. Ocorre que a planta desta 

infraestrutura, hoje global, tornou possível usos colaterais e 

ferramentas que põem em jogo direitos humanos de toda uma 

sociedade, dando início a uma era de vigilância em massa e 

ostensiva, fragilizando, especialmente, a garantia da privacidade 

e da liberdade de expressão.

Atualmente, uma grande discussão em todo o mundo vem 

ocorrendo sobre o uso de criptografi a nos meios comunicacionais, 

principalmente em aplicativos de troca de mensagens instantânea. 

As discussões têm como pano de fundo a inclinação, por parte 
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dos governos, de monitorar as comunicações dos cidadãos 

com o pretexto de garantir a segurança nacional e de investigar 

condutas criminosas. Dessa forma, os órgãos de investigação 

criminal acabam por suprimir direitos fundamentais e vão de 

encontro às prerrogativas internacionais de direitos humanos 

para alcançar seus objetivos.

Como exemplo disso tem-se as decisões judiciais que 

ordenaram o bloqueio do aplicativo WhatsApp por quatro vezes 

no Brasil, entre os anos de 2015 e 2016. Todas foram decisões 

tomadas por juízes de primeira instância, como punição pelo 

descumprimento de ordens judiciais de acesso a dados dos 

usuários (INTERNETLAB, 2016). Todas as decisões, até então, 

foram revertidas em razão da impossibilidade de cessão dos 

dados requeridos, uma vez que protegidos por criptografi a de 

ponta-a-ponta.

Organismos internacionais de defesa dos direitos 

humanos, assim como especialistas em criptografi a, argumentam 

que o uso de técnicas criptográfi cas ajuda a proteger e a viabilizar 

o exercício de direitos humanos, tais como direito à privacidade e 

à liberdade de expressão.

Assim, sustenta-se no presente trabalho a necessidade 

de que os órgãos de investigação criminal se utilizem de outras 

técnicas que não a quebra do sigilo das comunicações dos 

usuários para a persecução de agentes potencialmente criminosos, 

tendo em vista a crescente percepção de que e encriptação das 

comunicações é uma peça fundamental à proteção dos direitos 

humanos, bem como à promoção de uma internet livre, aberta e 

confi ável (SCHULZ; HOBOKEN, 2016).

No desenvolver deste trabalho, será demonstrado o 

funcionamento dos sistemas de encriptação mais utilizados pelos 
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aplicativos de mensagem instantânea, bem como sua capacidade 

de garantir sigilo, integridade e autenticação, os três pilares de 

uma encriptação bem implementada. Em seguida, explicar-se-á 

o que desejam as autoridades, tanto no Brasil quanto ao redor 

do mundo, em relação à quebra de padrões de criptografi a para 

investigações criminais. Ao fi nal, ter-se-á uma explicação de 

como as ferramentas de encriptação se prestam a efetivar alguns 

direitos humanos, como direito à privacidade e à liberdade de 

expressão, bem como as questões da comunidade científi ca 

quanto à dimensão ética de sua atividade, em especial a dos 

criptógrafos, visto que carregam, intrinsecamente, um caráter 

político.

1 CRIPTOGRAFIA E CRIPTOGRAFIA MODERNA

A criptografi a era vista, na antiguidade, como uma arte. “A 

arte de escrever e decifrar códigos”, como expressava o Concise 

Oxford English Dictionary. É sabido que até meados do século 

20, havia pouca teoria envolvendo o assunto e nenhuma que 

defi nisse o que seria um bom código. Esse paradigma começou 

a mudar nos anos 70 e 80, quando começou a surgir uma teoria 

mais robusta e se começou a estudar a criptografi a como uma 

ciência e como uma disciplina matemática. Com o surgimento, 

nos anos 1970’s, da criptografi a de chave pública e da noção 

de assinatura digital, a criptografi a deixou de ser utilizada 

apenas para a proteção ao sigilo, passando a garantir também 

a integridade e a autenticidade das comunicações. Daí surge o 

que se chama comumente de criptografi a moderna, que, para 

Katz e Lindell, “envolve o estudo de técnicas matemáticas para 
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assegurar informação digital, sistemas e computação distribuída 

contra ataques de adversários” (KATZ; LINDELL, 2015, p. 3, 

tradução nossa).

Já a encriptação, uma das técnicas estudadas pela 

criptografi a, pode ser defi nida como “o problema de como duas 

partes podem se comunicar em sigilo na presença de um espião” 

(BONEH; SHOUP, 2016, tradução nossa). Cifras de encriptação 

surgiram muito antes da Internet. A mais antiga cifra de que se tem 

notícia é a Cifra de César, desenvolvida pelo imperador romano 

para encriptar as mensagens transmitidas aos seus soldados. A 

Cifra de César era caracterizada como uma cifra de substituição 

e funcionava da seguinte forma: cada caractere do purotexto1 

era substituído pelo terceiro caractere à direita, módulo 26, ou 

seja, “A” é substituído por “D”, “B” é substituído por “E”, e assim 

sucessivamente (SCHNEIER, 1996). Seu funcionamento era bem 

simples, portanto.

O advento das tecnologias digitais e da Internet fez com 

que a criptografi a deixasse de ser uma exclusividade apenas de 

criptógrafos para ser uma preocupação de todos os usuários 

de Internet. Serviços como transações bancárias pela Internet, 

por exemplo, e operações de e-commerce não seriam possíveis 

caso não houvesse encriptação. Isso se dá porque a encriptação 

aplicada a estes sites permite a segurança das transações, de 

forma que não haja exposição dos dados pessoais e bancários 

dos usuários, evitando, assim, as temidas fraudes.

1 Para fi ns de correspondência com a literatura estrangeira sobre o tema, 
adotaremos os termos purotexto e cifrotexto como tradução dos termos 
em inglês plaintext e ciphertext, respectivamente. Purotexto signifi ca a 
mensagem pura, sem encriptação; cifrotexto refere-se à mensagem 
cifrada, codifi cada.
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Já aos aplicativos de mensagem instantânea têm-se 

utilizado da encriptação ponta-a-ponta, em que se aplica do 

método de criptografi a de chave pública. Isso signifi ca que as 

partes possuem uma chave pública, de conhecimento de todos, 

para encriptar, e uma privada, mantida em segredo no dispositivo, 

para decriptar o conteúdo da mensagem. Esses conceitos serão 

detalhados mais adiante.

Por hora, é necessário demonstrar como essa ciência 

evoluiu até o que se tem hoje em dia.

Durante muito tempo, criptógrafos do mundo inteiro 

se perguntavam como haveria de ser a troca de chaves entre 

duas pessoas que quisessem se comunicar de forma sigilosa. 

O que isso signifi ca? Por exemplo, se Alice e Bob quisessem se 

comunicar através de um canal seguro, eles deveriam combinar 

previamente a chave que eles usariam para encriptar e decriptar 

uma mensagem. Esse é o chamado algoritmo simétrico, ou 

algoritmo de chave secreta, em que a mesma chave é utilizada 

para encriptar e para decriptar a mensagem. A segurança do 

sistema reside na chave; se esta for divulgada, qualquer pessoa 

pode encriptar e decriptar as mensagens. Portanto, a chave deve 

permanecer secreta (SCHNEIER, 1996).

Mas como combinar uma chave num canal em que existe 

um espião, sem que ele tome conhecimento desta chave? Este 

problema fi cou conhecido como o problema da distribuição 

de chaves, que só foi resolvido por Diffi e e Hellman em 1976. 

Eles desenvolveram o chamado algoritmo de chave pública, ou 

algoritmo assimétrico, que determina que a chave usada para 

encriptar é diferente da chave usada para decriptar a mensagem. 

A chave de encriptação é chamada de chave pública e pode ser 

divulgada, ao passo que a chave de decriptação é chamada 
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de chave privada e deve ser mantida em sigilo, para que a 

comunicação aconteça de forma segura. Além disso, é preciso 

que a chave de decriptação não possa ser calculada (num período 

de tempo razoável) a partir da chave de encriptação (SCHNEIER, 

1996).

1.1 Tipos de Encriptação

A partir da resolução do problema de distribuição 

de chaves por Diffi e e Hellman, foi possível avançar nos tipos 

de encriptação de comunicação. Dessa forma, temos hoje 

a encriptação na camada de transporte de mensagens e a 

encriptação ponta-a-ponta, com diferentes objetivos2.

A encriptação na camada de transporte é aplicada na 

comunicação entre websites e o navegador utilizado pelo usuário. 

Como dito anteriormente, para transações bancárias realizadas 

pela internet, bem como operações de e-commerce, essa proteção 

adicional é fundamental, por ser a proteção contra fraudadores 

de qualquer espécie. Nesses casos, a criptografi a é usada como 

módulo adicional ao protocolo HTTP, transformando-o em 

HTTPS - tendo o “S” o signifi cado de “seguro” - ao se utilizar de 

protocolos como SSL (“Secure Socket Layer”) ou TLS (“Transport 

Layer Security”). Nesse caso, aplica-se a encriptação apenas ao 

transporte da informação.

A encriptação ponta-a-ponta (ou end-to-end, em inglês), 

por sua vez, assegura que a comunicação entre duas partes não 

2 Para os fi ns tratados no presente trabalho, apenas esses dois tipos 
serão mencionados.
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pode ser lida por nenhum intermediário ou provedor de serviço. 

A mensagem permanece encriptada até que o recipiente a receba 

em seu dispositivo, não havendo a possibilidade de o provedor 

de serviços ler o conteúdo do purotexto, já que este não possui 

a chave de decriptação da mensagem (SCHNEIER, 1996). Esse 

é o tipo de encriptação utilizado por aplicativos de mensagem 

instantânea populares, como Signal e WhatsApp (AMNESTY 

INTERNATIONAL, 2016). A encriptação ponta-a-ponta se utiliza 

do esquema de chave pública descrito acima.

Visualmente, podemos representar os tipos de encriptação 

aqui apresentados da seguinte forma:

              Figura 1: Tipos de encriptação (AMNESTY INTERNATIONAL, 2016)
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É importante ressaltar que a comunicação encriptada não 

é uma comunicação anônima. Apenas o conteúdo é sigiloso; 

as partes envolvidas sabem exatamente com quem estão se 

comunicando. Isso é importante para o caso brasileiro, pois a 

Constituição de 1988 veda o anonimato no artigo 5º, inciso IV3.

Esclarecidas as questões sobre o funcionamento técnico 

das várias formas de encriptação, passaremos a comentar 

sobre a situação atual da vigilância estatal e a restrição que 

as autoridades de alguns países desejam impor ao uso de 

ferramentas de comunicação criptografada.

2 O QUE DESEJAM OS GOVERNOS? A VIGILÂNCIA 

ESTATAL E O USO DE FERRAMENTAS PARA ENCRIPTAÇÃO 

DE COMUNICAÇÕES

 O aumento da compreensão sobre a necessidade de 

criptografi a se deu no âmbito das comunicações estatais, das 

transações bancárias e econômicas. A partir dessas instâncias, 

foi alimentada a noção de confi dencialidade e integridade das 

informações como medida de segurança, dando ensejo ao 

desenvolvimento científi co dos métodos de encriptação.  

 Com a globalização das comunicações, o debate em 

torno das políticas públicas que diziam respeito à criptografi a 

passaram a ser encarados de forma internacional, levando em 

3 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (…) IV - é livre a 
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
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conta cooperações econômicas, proteção de dados e a própria 

governança da Internet. Mais recentemente, porém, diante das 

revelações de vigilância em massa por parte dos órgãos de 

inteligência, a questão de uma “governança da criptografi a” 

passou a ser encarada sob uma perspectiva de direitos humanos, 

levando-se em conta a fragilidade das comunicações dos 

cidadãos comuns.

 O debate público sobre a necessidade de encriptação 

de comunicações civis, ainda relativamente recente, faz surgir 

problemáticas sobre as próprias escolhas dos dados encriptados 

por parte dos provedores de aplicação. Ocorre que a coleta 

de dados dos usuários é elemento fundamental de modelos de 

negócio de grandes empresas de tecnologia, como Amazon, 

Facebook, Google ou Apple. Podemos chamar de arquitetura 

(SCHNEIER, 2015) ou capitalismo (ZUBOFF, 2015) de vigilância. 

Logo, a adoção de modelos de privacidade afeta diretamente 

o modus operandi de um mercado específi co e o grau de 

privacidade a que está sujeita a população, levando a crer 

que o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias, com dito 

acima, carrega valores sociais e intenções econômicas, afetando 

diretamente a proteção aos direitos humanos.

 A implementação de técnicas de encriptação também 

protege a sociedade do exercício de poderes de caráter totalitário 

do Estado. Assim, é ferramenta necessária ao exercício de 

liberdades civis. Em contrapartida, estes Estados, que caminham 

no passo de implementações de programas de vigilância em 

massa, questionam os métodos de sigilo das comunicações, 

em uma verdadeira cruzada contra os métodos de encriptação 

ponta-a-ponta. São, assim, alvos de questionamento político 

e protagonizam debates em torno violação de direitos 



302

Raquel Lima Saraiva • André Barbosa Ramiro Costa

fundamentais, como a privacidade e a liberdade de expressão, 

versus a “segurança nacional”.

Ocorre que, nos últimos anos, tem-se notado uma espécie 

de hostilização, por parte das autoridades policiais de alguns 

países, aos sistemas que se utilizam de técnicas de encriptação 

para proporcionar sigilo e integridade de comunicação aos 

seus usuários. Líderes políticos de alguns países, como Estados 

Unidos e Reino Unido, solicitaram que os sistemas de Internet 

sejam redesenhados para que as autoridades tenham acesso 

a informações. Argumentam que sua capacidade investigativa 

será diminuída ou mesmo esvaziada caso não tenham acesso ao 

conteúdo da comunicação realizada pelos suspeitos (ABELSON, 

et. al., 2015). No Brasil, o mesmo movimento passou a acontecer 

quando, em 2015, a primeira ordem judicial de bloqueio do 

aplicativo WhatsApp foi emitida pelo Poder Judiciário. Objetivava-

se punir a empresa em questão por não ter entregue os dados 

dos usuários às autoridades investigativas (INTERNETLAB, 2016).

  A vigilância excessiva não é uma novidade. Em 2013, 

Edward Snowden revelou ao mundo detalhes da coleta massiva 

de informações realizada pela NSA, a agência de segurança dos 

Estados Unidos. Foram revelados diversos programas realizados 

pelos governo norte-americano que tinham a capacidade de 

interceptar a comunicação realizada por qualquer cidadão do 

mundo. Dentre os alvos dos programas, estavam o governo 

brasileiro e o alemão (GREENWALD, 2014). No Brasil, a reação 

a esse movimento norte-americano foi a aprovação do Marco 

Civil da Internet, lei geral brasileira sobre direitos e deveres de 

cidadãos, empresas e do próprio governo no uso da Internet no 

Brasil. Juntamente com o governo alemão, a então Presidenta da 

República Dilma Rousseff organizou o encontro NETMUNDIAL, 



303

TECNOLOGIAS E TRANSFORMAÇÕES NO DIREITO

evento multissetorial realizado em São Paulo em abril de 2014, 

que reuniu delegações de mais de 80 países e resultou num 

documento assinado pelos presentes em que se defi niram 

princípios e um caminho a ser seguido para a evolução da 

governança da Internet (NETMUNDIAL, 2014). É importante 

ressaltar que o referido documento preza, principalmente, pelo 

respeito aos direitos humanos dos usuários de Internet ao redor 

do mundo.

Agora, os governos querem acesso à comunicação de 

todos os cidadãos, inclusive as encriptadas. Eis o maior dos 

problemas.

Existe um movimento pela adoção de backdoors nas 

ferramentas que se utilizam de criptografi a para manter o sigilo 

dos seus usuários. Backdoors, em tradução literal, são portas 

dos fundos. Seria, portanto, uma forma de burlar a engenharia 

necessária para fazer a ferramenta funcionar, sem que isso seja 

visível aos usuários. Ocorre que essas portas dos fundos são, em 

essência, uma falha no sistema que, segundo os especialistas, 

podem ser usadas para fi ns escusos e criminosos por quem 

quer que as encontre, não apenas pelos órgãos de investigação 

criminal.

 No fi m das contas, os usuários, ao invés de desfrutarem de 

uma maior segurança propiciada pela adoção de criptografi a no 

sistema, estariam mais desprotegidos, pois a qualquer momento 

essa falha poderá ser explorada por hackers com intenções 

criminosas. Afi nal, se alguém deixa uma chave sob o tapete da 

porta, um criminoso eventualmente vai encontrá-la (ABELSON, 

et. al., 2015). 
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Uma outra possibilidade aventada pelas autoridades 

é a adoção de um sistema de key escrow, ou key recovery 

(recuperação de chave, em tradução livre). É como se as 

autoridades policiais tivessem de posse de uma chave-mestra, que 

abre todas as portas; neste caso, que abre todas as mensagens. 

As autoridades seriam capazes de gerar uma nova chave pública 

e uma correspondente chave privada para decriptar a mensagem 

de um dado usuário quando tivesse interesse em interceptar 

aquela comunicação (BONEH; SHOUP, 2016).

Ocorre que esse sistema tem sido rejeitado pelos 

acadêmicos especialistas na área, e há muitas justifi cativas para 

isso.

Em artigo publicado em 1997 (ABELSON, et. al., 1997), os 

criptógrafos mais renomados de universidades dos Estados Unidos, 

ao perceberem o movimento delineado pelas autoridades norte-

americanas que desejavam acesso às comunicações encriptadas 

através do sistema de key recovery, sem o conhecimento e o 

consentimento dos usuários, condenaram a prática almejada 

pelos órgãos investigativos, detalhando suas preocupações em 

relação ao assunto. Disseram eles: 

“Sistemas de recuperação de chave são inerentemente 
menos seguros, mais caros e mais difíceis de usar do que 
sistemas similares sem a ferramenta de recuperação. A 
recuperação de chaves degrada muitas das proteções 
conferidas pela encriptação, como o controle absoluto 
pelo usuário sobre os meios de decriptar os dados. 
Além disso, uma infraestrutura de recuperação de 
chaves global será extraordinariamente complexa e 
cara.” (ABELSON, et. al., 1997, p. 10, tradução nossa)

 Como este, movimentos por parte da comunidade 
de criptógrafos em torno das revelações de vigilância em 
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massa têm crescido e manifestações públicas vêm sendo 
feitas, sobretudo por ocasião das revelações de Edward 
Snowden, deplorando práticas de vigilantismo estatal e 
fazendo crescer o caráter político do trabalho criptográfi co 
(ABADI, et. al., 2014).

Vale ressaltar que desde a década de 1970 os Estados 

Unidos viviam sob a chamada “Crypto Wars”, através da qual 

o governo norte-americano limitava empresas como IBM e, 

posteriormente, Microsoft e Netscape, de produzir e principalmente 

exportar equipamentos e softwares que utilizavam criptografi a 

forte, e, ainda, proibia os acadêmicos de publicar livremente 

estudos sobre o assunto. Tal proibição só se encerrou em meados 

da década de 1990, por causa da explosão de empresas “.com” 

e da popularização da Internet.

Esse mesmo time de experts, acrescido de mais alguns 

estudiosos do assunto, em 2015, ao analisar novamente o 

problema, apontou mais algumas preocupações. A primeira 

delas seria o risco de um incidente de segurança. A organização 

que detém o key escrow poderia ser alvo de vazamentos ou 

ciberataques, o que resultaria numa perda catastrófi ca. Além 

disso, haveria uma enorme quantidade de pessoas envolvidas 

na guarda das chaves, o que faria o sistema dependente não só 

da tecnologia, mas do material humano envolvido. Por último, 

um sistema de key escrow aumenta a complexidade operacional: 

um grande número de instituições teria que negociar os alvos da 

operação, a autenticação e a validade das informações para o 

acesso permitido por lei (ABELSON, et. al., 2015, p.7).

Esse ponto dos incidentes de segurança merece um 

destaque. Ultimamente tem havido uma série de vazamentos de 

informações das agências de segurança, o que apenas reforça o 
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argumento levantado pelos especialistas no artigo em comento. 

Em março de 2017, o Wikileaks liberou quase 9000 (nove mil) 

documentos expondo o arsenal de hacking utilizado pela CIA. 

Pouco antes, um grupo conhecido por Shadow Brokers expôs a 

falha do Windows utilizada pela NSA para acessar computadores, 

a chamada EternalBlue, o que resultou no maior ataque de 

ransomware já conhecido, infectando computadores em cerca 

de 150 países. Todos esses fatos foram amplamente divulgados 

pela mídia especializada. Então, como confi ar um sistema de key 

escrow a uma agência governamental que não consegue sequer 

manter privado o seu arsenal de ferramentas de vigilância?

Mesmo assim, os governos seguem fi rmes no seu 

propósito de vigiar as comunicações. Mais recentemente, após 

alguns incidentes creditados como ataques terroristas ocorridos 

em Londres, a Primeira Ministra do Reino Unido, Theresa May, 

expressou seu descontentamento com os chamados “espaços 

seguros” da Internet e clamou por medidas para “regular a 

Internet” (DREYFUSS, 2017).

No Brasil, o debate em torno da encriptação das 

comunicações e sua relação com a investigação criminal chegou 

ao Supremo Tribunal Federal, o qual convocou, em junho de 2017, 

audiência pública para a oitiva de especialistas da área. Durante 

a audiência, muito se debateu sobre as questões aqui expostas 

e os especialistas foram enfáticos em afi rmar que qualquer 

comprometimento de ferramentas criptográfi cas causará um sério 

dano aos usuários, além da quebra de confi ança nas tecnologias 

que empregam essas técnicas (SARAIVA; QUEIROZ, 2017).



307

TECNOLOGIAS E TRANSFORMAÇÕES NO DIREITO

3 A CRIPTOGRAFIA COMO FERRAMENTA DE EFETIVAÇÃO 

DE DIREITOS HUMANOS

Além de aspectos técnicos, considerando a necessidade 

de sua inviolabilidade total como forma de assegurar 

integridade e sigilo às comunicações, esta mesma segurança se 

relaciona intimamente com a preservação de direitos humanos 

fundamentais.

Entidades internacionais, como Anistia Internacional e 

a UNESCO, emitiram relatórios em 2016 sobre a questão das 

ferramentas de encriptação de comunicações e como elas atuam 

na defesa dos usuários contra os abusos a direitos, principalmente 

em países não democráticos.

O fato é que a encriptação acaba por se tornar 

ferramenta necessária à preservação destes direitos, em especial 

da privacidade e da liberdade de expressão:

“As ferramentas de criptografi a são amplamente 
utilizadas em todo o mundo, inclusive por defensores 
de direitos humanos, sociedade civil, jornalistas, 
denunciantes e dissidentes políticos que enfrentam 
perseguição e assédio ... Criptografi a e anonimato 
são necessários como facilitadores da liberdade de 
expressão e opinião e do direito à privacidade. Não é 
fantasioso nem um exagero dizer que, sem ferramentas 
de criptografi a, as vidas podem estar em perigo. No 
pior dos casos, a capacidade de um governo para entrar 
nos telefones dos cidadãos pode levar à perseguição 
de pessoas que simplesmente exercem seus direitos 
humanos fundamentais “ (ZEID, 2016, tradução nossa).

E mesmo com a encriptação, os Estados têm a capacidade 

de interceptar comunicações em massa, como revelado por Edward 

Snowden. Com as novas oportunidades de expressão permitidas 
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pela Internet, deu-se início, também, a novos tipos de interferência 

na privacidade dos usuários.  Enquanto as tecnologias digitais 

criaram novas oportunidades de comunicação e expressão, elas 

também passaram a propiciar a produção, a disseminação e o 

armazenamento de uma quantidade exponencialmente maior 

de dados privados relativos aos movimentos dos indivíduos e 

suas preferências políticas, ideológicas, além das mais básicas 

predileções íntimas, por exemplo, além de dados relativos a sua 

saúde e as suas fi nanças. A segurança da informação é uma 

parte fundamental do direito à privacidade. Daí a necessidade 

premente de se conservar essas ferramentas como elas são, 

permitindo a comunicação segura, autêntica e sigilosa entre as 

partes.

Após as revelações feitas por Snowden, seguiu-se uma 

série de relatórios emitidos pela Organização das Nações 

Unidas pertinentes aos temas da vigilância estatal em massa e 

da privacidade dos usuários na chamada “era digital”. Entre eles, 

um relatório do Alto Comissário de Direitos Humanos sobre “O 

direito à privacidade na era digital”, duas resoluções emitidas 

pela Assembleia Geral, uma resolução do Conselho de Direitos 

Humanos estabelecendo novos procedimentos dedicados ao 

direito à privacidade, além das Observações Conclusivas pelo 

Comitê de Direitos Humanos no que diz respeito aos atos de 

vigilância praticados por Estados Unidos, França e Reino Unido 

(AMNESTY INTERNATIONAL, 2016, p. 14).
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Antes desses, ainda no ano de 2012, o Relator Especial 

sobre Defensores de Direitos Humanos emitiu opinião no mesmo 

sentido:

“Ao longo da última década, a Internet tornou-se uma 
ferramenta indispensável para o trabalho de muitos 
defensores dos direitos humanos, especialmente 
como um meio de transmitir opiniões, compartilhar 
informações sobre direitos humanos e violações dos 
direitos humanos e se conectar com outros defensores 
dos direitos humanos [...] O Relator Especial está 
preocupado com a preocupação de que as informações 
pessoais sobre os defensores dos direitos humanos 
obtidas através de redes sociais e outros sites possam 
comprometer sua segurança, especialmente à luz de 
novos desenvolvimentos legislativos que autorizam 
os governos a monitorar amplamente sites em vários 
países « (UN General Assembly, 2012, para. 61-62, 
tradução nossa).

Percebe-se, portanto, a importância da manutenção do 

sigilo nas comunicações para a preservação de direitos humanos. 

Entretanto, mesmo com todas essas recomendações, alguns 

países possuem leis que limitam ou mesmo proíbem o uso de 

encriptação. Por exemplo: no Paquistão, a encriptação é banida; 

na Índia, os provedores de acesso à Internet devem restringir 

o nível de encriptação para indivíduos, grupos e associações a 

chaves de tamanho de 40 bits em algoritmos de chave simétrica 

ou equivalentes; já em Cuba, para se utilizar de ferramentas 

de encriptação, é necessária uma autorização do governo; a 

Turquia exige que as empresas que comercializam ferramentas 

de encriptação forneçam ao governo cópias das chaves de 

encriptação antes de oferecer as ferramentas aos usuários; 

enquanto isso, França, Reino Unido e Espanha podem requerer 

às empresas que estas disponibilizem as chaves de encriptação 
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ou que decriptem os dados (AMNESTY INTERNATIONAL, 2016).

Tendo em vista este cenário, a UNESCO vem dando 

encaminhamento a esse ideário, promovendo a noção de que 

a salvaguarda da privacidade e da liberdade de expressão se 

alcança assegurando-se a segurança da informação através da 

encriptação, mas também por meios que promovam o anonimato 

(UNESCO, 2015).

Seguindo essa tendência, movimentos da sociedade 

civil para promoção de direitos humanos vêm desenvolvimento 

ferramentas que contribuem para a proteção das comunicações e 

do anonimato, levando as PETs (Privacy Enhancing Technologies) 

a um novo patamar de uso, antes restrito ao uso no meio 

mercadológico e estatal. Esse é, inclusive, um dos méritos da 

Internet aberta, qual seja, a possibilidade de desenvolvimento 

de aplicações e usos da rede independentemente de qualquer 

permissão de provedores de conexão. Portanto, a Internet aberta, 

diga-se, também é fundamental para a garantia de direitos 

humanos, visto que possibilita a produção de ferramentas para 

este fi m.

As ferramentas de encriptação tradicionais utilizadas por 

famosos provedores de aplicação não são desenvolvidas por eles 

mesmos ou por grandes empresas, mas, sim, por especialistas 

e comunidades de engenheiros da Internet livre e aberta. É o 

caso, por exemplo, do protocolo Signal, desenvolvido pelo Open 

Whisper Systems, cujo código, por ser aberto, já foi auditado pela 

comunidade técnica e considerado seguro. Este é o protocolo de 

criptografi a ponta-a-ponta utilizado pelo aplicativo Whatsapp; 

este, porém, ao contrário do primeiro, não passou por escrutínio 

público por ser mantido em sigilo por seus desenvolvedores. 

Assim, é mister ressaltar que, embora seja o mesmo protocolo, 
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não há como garantir que a implementação tenha sido feita da 

mesma forma, o que faz toda a diferença para o funcionamento 

da ferramenta.

O anonimato também deve ser visto, em conjunto com 

a encriptação das mensagens, como forma de salvaguarda de 

direitos humanos e, por esta razão, também passou a ser objeto 

de iniciativas da sociedade civil como forma de aumentar as 

camadas privacidade e anonimato, enriquecendo o conjunto de 

PETs. É o caso do The Onion Router (Tor), construído a partir da 

ideia de que usuários podem ajudar-se como forma de “cobrir” 

um ao outro, garantindo o anonimato (TOR PROJECT, 2017). 

Governos que violam liberdades civis e atores maliciosos tem sua 

atividade difi cultada em rastrear comunicações ou estabelecer 

padrões dos usuários.

Dessa forma, o anonimato, somado à encriptação 

das comunicações, é ferramenta essencial para o exercício de 

liberdades e garantias civis, assim como direitos humanos, em 

tempos de informações virtualizadas e globalizadas, garantindo 

a diversidade de opiniões e personalidades, além de ser recurso 

vital em sociedades cujos direitos civis sejam mais restritos. 

David Kaye, Relator para Liberdade de Expressão das 

Nações Unidas, especifi ca as relações da encriptação e do 

anonimato com a garantia de direitos humanos:

“Encriptação e anonimato, ferramentas fundamentais 
à segurança online nos dias de hoje, proporcionam 
aos cidadãos meios de proteger a privacidade, 
empoderando-os para navegar, ler, desenvolver e 
compartilhar opiniões e informações sem interferência, 
bem como permitem a jornalistas, a sociedade 
civil, organizações, membros de grupos étnicos e 
religiosos, aqueles perseguidos por conta de suas 
orientações sexuais ou identidades de gênero, ativistas, 



312

Raquel Lima Saraiva • André Barbosa Ramiro Costa

pesquisadores, artistas e outros  a exercitar o direito 
à liberdade de opinião e de expressão.” (KAYE, 2015, 
p.3, tradução nossa)

Qualquer limitação ao uso de encriptação representa 

uma interferência no gozo dos direitos humanos e só deve ser 

realizada de acordo com os preceitos traçados pelas leis que 

regulam a matéria. No citado relatório, David Kaye desenhou um 

framework de como essa limitação deveria acontecer, caso seja 

a opção dos governantes. Ele aponta algumas características, 

como: a limitação deve ser regulamentada em lei, que deve ser 

precisa, pública e transparente; salvaguardas judiciais devem ser 

aplicadas para garantir o devido processo legal aos indivíduos; 

as limitações devem ser aplicadas apenas a interesses específi cos, 

que devem estar descritos em lei; o Estado deve demonstrar que 

a restrição à encriptação ou ao anonimato é necessária para 

atingir o seu objetivo; a limitação deve ter como alvo um objetivo 

específi co e não deve incluir terceiros; e, acima de tudo, uma 

análise de proporcionalidade deve ser feita sobre a possibilidade 

de que a limitação à encriptação pode ser utilizada pelos mesmos 

criminosos que a limitação almeja deter (KAYE, 2015). 

Ou seja, ainda que não devam ser enfraquecidas as 

técnicas, ainda que o fossem, a implementação de limitações 

ao uso de criptografi a deve atender a critérios específi cos, 

para que se resguardem os direitos fundamentais dos usuários. 

Não há como simplesmente implementar backdoors, sem o 

conhecimento dos usuários, sob pena de se romper gravemente 

a ordem constitucional vigente.
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4 A DIMENSÃO MORAL DO TRABALHO CRIPTOGRÁFICO

Como dito na introdução deste trabalho, o 

desenvolvimento de tecnologias digitais, sobretudo aquelas que 

se utilizam da infraestrutura da internet, desafi am a manutenção 

dos direitos humanos. Ocorre que este mesmo desenvolvimento, 

livre, aberto, desafi ador, também deve prover o surgimento de 

novas tecnologias que visem proteger estes direitos desafi ados 

e reconfi gurados, na procura de uma evolução tecnológica 

sustentável, atenta às questões humanas.

Informação é poder (SWARTZ, 2008). Como outros 

métodos tecnológicos, a criptografi a reconfi gura os arranjos de 

poder, possibilitando que comunicações e informações sejam ou 

não disponíveis e para quais pessoas. A encriptação, a depender 

da forma e em que aplicações é implementada, tem a capacidade 

de empoderar cidadãos, aproximando-os, ou de afastá-los da 

informação pública, uns dos outros e até mesmo do exercício do 

direito à privacidade e da liberdade de expressão.

 Pensando nisso, o criptógrafo americano Phillip Rogaway 

sustenta que a criptografi a se torna, assim, um instrumento político 

e tem, intrinsecamente, uma dimensão moral (ROGAWAY, 2015). 

As revelações de Snowden apontaram para um fracasso no 

trabalho criptográfi co, pois permitiram que as comunicações da 

sociedade civil passassem frágeis e vulneráveis a interceptações 

ilegais. Isso se deu em razão de o trabalho e o desenvolvimento 

no âmbito área da encriptação tenha sido distante da função 

moral desta atividade, olhando-se politicamente neutra, fechada 

em resoluções de quebra-cabeças matemáticos.  

No pós-guerra, as relações entre ética, ciência e 

sociedade foram levantadas como forma de impulsionar um 
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novo modelo de desenvolvimento tecnológico, tendo em vista 

as consequências desastrosas do uso de técnicas científi cas para 

o desenvolvimento de armas de guerra, a exemplo do trabalho 

do físico Robert Oppenheimer. Acontece que este impulso inicial 

apenas foi incorporado por uma pequena minoria de cientistas e 

engenheiros, os quais passaram a enxergar seus trabalhos com 

valores morais. 

Então, o fundamento moral do trabalho criptográfi co 

deve ser levando em conta quando da elaboração de políticas 

de implementação de criptografi a, bem como quando de seu 

desenvolvimento e pesquisa, pois, como dito, esse desenrolar da 

encriptação das comunicações tem refl exos nas relações de poder 

e terminam por moldar a sociedade. Os criptógrafos talvez não 

tenham sido aqueles responsáveis diretos pelo desenho inicial 

da Internet, pelas próprias interceptações das comunicações ou 

pela vigilância em massa. Mas são eles quem têm a capacidade 

de reverter esse rumo de violações à privacidade e à liberdade 

de expressão, arquitetando meios justos para assegurar direitos 

humanos a todos. Ou, como sugere Rogaway,

“Com algumas exceções, os cientistas atômicos que 
trabalharam no desarmamento não foram os mesmos 
indivíduos que construíram a bomba. Seus colegas - 
companheiros físicos - o fi zeram. Criptógrafos não 
tornaram a Internet um instrumento de vigilância 
total, mas seus colegas - cientistas da computação e 
engenheiros - o fi zeram. E criptógrafos tem a capacidade 
de ajudar.” (ROGAWAY, 2015, p. 10, tradução nossa)

 Criptografi a é, portanto, ferramenta fundamental 
de proteção aos direitos humanos. As políticas em torno 
de sua implementação têm consequências sociais diretas, 
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interferindo no exercício de direitos fundamentais e na 
confi guração da sociedade. A forma como isso será 
encarado ajudará a moldar o futuro pretendido, futuro 
este intrínseco ao desenvolvimento tecnológico à troca de 
informações. Um novo olhar, portanto, precisa ser lançado 
à implementação da criptografi a, dando-lhe liberdade de 
operar em favor da sociedade. E seus operadores precisam 
começar a criar dimensões humanísticas em seu trabalho 
diário. Assim, é possível que o progresso tecnológico sirva, 
em primeiro lugar, à liberdade dos indivíduos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho demonstrou como funcionam as 

técnicas de criptografi a mais utilizadas para os propósitos aqui 

descritos. Percebe-se que a criptografi a se desenvolveu muito 

nas últimas duas décadas, quando se acabou a limitação 

imposta pelo governo norte-americano à produção acadêmica e 

empresarial de ferramentas de criptografi a, as chamadas Crypto 

Wars, e, atualmente, é responsável pela segurança de transações 

bancárias e de comércio eletrônico e pelo sigilo de comunicações 

entre indivíduos.

Esse sigilo é fundamental para a proteção aos direitos 

humanos. Embora os órgãos de investigação criminal desejem 

acesso ao conteúdo das comunicações dos suspeitos de crimes 

e atentados terroristas, o enfraquecimento da encriptação será 

muito mais maléfi co do que se imagina, já que a segurança 

de todos os usuários restará comprometida. Esses objetivos 

devem ser muito bem pensados e pesados quando se quiser 
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implementar qualquer tipo de limitação do uso de ferramentas de 

encriptação, já que essa limitação representa, automaticamente, 

uma limitação de direitos humanos.

Os especialistas alertam ainda para o fato de que 

“é impossível operar a Internet comercial ou outra rede de 

comunicações global amplamente implantada com modesta 

segurança sem o uso de criptografi a” (ABELSON, et. al., 2015, p. 

7, tradução nossa). E, nesse sentido, qualquer limitação ao uso de 

ferramentas de encriptação deve seguir parâmetros que tenham 

correspondência com as normas de direitos humanos vigentes, 

sob pena de se tornar uma invasão desmedida e a completa 

quebra de privacidade dos usuários de Internet.

Por fi m, surge a necessidade de que seja encarada a 

atividade científi ca, nesse caso, o trabalho dos criptógrafos, dos 

engenheiros e dos cientistas da computação, com uma dimensão 

de responsabilidade ética, visto que não se separa da sociedade, 

acarretando em impactos políticos. Então, que estes impactos 

sejam norteados de acordo com uma intenção estabelecida, 

possibilitando que o desenvolvimento tecnológico não se destitua 

da democracia e dos direitos fundamentais.

REFERÊNCIAS

ABADI, Martín, et. al. An Open Letter from US Researchers on 
Cryptography and Information Security. 2014. Disponível 
em <http://masssurveillance.info/>. Acessado em 02/07/2017.

ABELSON, Harold; ANDERSON, Ross; BELLOVIN, Steven M.; 
BENALOH, Josh; BLAZE, Matt; DIFFIE, Whitfi eld; GILMORE, John; 
GREEN, Matthew; LANDAU, Susan; NEUMANN, Peter G.; RIVEST, 



317

TECNOLOGIAS E TRANSFORMAÇÕES NO DIREITO

Ronald L.; SCHILLER, Jeffrey I.; SCHNEIER, Bruce; SPECTER, 
Michael; WEITZNER, Daniel J. Keys Under Doormats: 
Mandating insecurity by requiring government access to 
all data and communications. MIT-CSAIL, Cambridge, 2015. 
Disponível em <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/97690>. 
Acesso em 01/07/2017.

ABELSON, Hal; ANDERSON, Ross; BELLOVIN, Steven Michael; 
BENALOH, Josh; BLAZE, Matt; DIFFIE, Whitfi eld; GILMORE, John; 
NEUMANN, Peter G.; RIVEST, Ronald L.; SCHILLER, Jeffrey I.; 
SCHNEIER, Bruce. The Risks of Key Recovery, Key Escrow, 
and Trusted Third-Party Encryption. Columbia University 
Academic Commons, 1997. Disponível em <https://doi.
org/10.7916/D8GM8F2W>. Acesso em 01/07/2017.

AMNESTY INTERNATIONAL. Encryption: a matter of human 
rights. Março, 2016. Disponível em <https://www.amnestyusa.
org/reports/encryption-a-matter-of-human-rights/>. Acesso em 
02/07/2017.

BONEH, Dan; SHOUP, Victor. A graduate course in applied 
cryptography. Draft edition, December, 2016.

DIFFIE, Whitfi eld; HELLMAN, Martin. New directions in 
cryptography. IEEE Transactions on Information Theory, Vol. It-
22, No. 6, November 1976.

DREYFUSS, Emily. Blaming the internet for terrorism misses 
the point. Wired, São Francisco, junho, 2017. Disponível 
em <https://www.wired.com/2017/06/theresa-may-internet-
terrorism/>. Acesso em 02/09/2017.

GREENWALD, Glen. Sem lugar para se esconder. Rio de 
Janeiro. Sextante, 2014.

INTERNETLAB. Bloqueioteca. Disponível em <http://bloqueios.
info/pt/bloqueioteca/>. Acesso em 30/06/2017.



318

Raquel Lima Saraiva • André Barbosa Ramiro Costa

KATZ, Jonathan; LINDELL, Yehuda. Introduction to modern 
cryptography. Second Edition. Boca Raton. CRC Press, 2015.

KAYE, David. Report of the Special Rapporteur on the 
promotion and protection of the right to freedom of 
opinion and expression. Disponível em <http://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/

Documents/A.HRC.29.32_AEV.doc>. Acesso em 02/07/2017.

NETmundial Multistakeholder Statement. 24 de abril 
de 2014. Disponível em <http://netmundial.br/wp-content/
uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.
pdf>. Acesso em 01/07/2017

ROGAWAY, Phillip. The Moral Character of the Cryptographic 
Work. Talk given at Asiacrypt 2015. Auckland, New Zealand, 
2015. Disponível em:  <http://web.cs.ucdavis.edu/~rogaway/
papers/moral.pdf > Acesso em 04/07/2017.

SARAIVA, Raquel Lima; QUEIROZ, Ruy J. G. B. de. Considerações 
sobre a audiência pública do STF a respeito de bloqueios 
do WhatsApp e o uso de criptografi a. Investimentos e 
Notícias, 07/06/2017. Disponível em <https://goo.gl/zqVEPK>. 
Acesso em 02/07/2017.

SCHNEIER, Bruce. Applied cryptography. Second Edition. John 
Wiley & Sons, 1996, e-book.

SCHNEIER, Bruce. How we Sold our Souls - and more - 
to the Internet Giants. 2015. Disponível em <https://www.
schneier.com/essays/archives/2015/05/how_we_sold_our_soul.
html>. Acesso em 02/07/2017.

SCHULZ, Wolfgang; HOBOKEN, Joris van. Human Rights and 
Encryption. UNESCO Publishing, 2016. Disponível em <http://



319

TECNOLOGIAS E TRANSFORMAÇÕES NO DIREITO

unesdoc.unesco.org/images/0024/002465/246527E.pdf>. 
Acesso em 04/07/2017.

SWARTZ, Aaron. Guerilla Open Access Manifesto. 
Italy. 2008. Disponível em <https://archive.org/stream/
GuerillaOpenAccessManifesto/Goamjuly2008_djvu.txt>. Acesso 
em 03/07/2017.

TOR Project. Disponível em <https://www.torproject.org>. Acesso 
em 04/07/2017.

UN General Assembly. Situation of human rights defenders. 
10 August 2012, para. 61-62. Disponível em: <https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/459/42/
PDF/N1245942.pdf?OpenElement>. Acesso em 02/07/2017.

UNESCO. Keystones to foster inclusive Knowledge 
Societies. Paris, 2015. Disponível em <http://unesdoc.
unesco.org/images/0023/002325/232563E.pdf>. Acesso em 
02/07/2017.

ZEID RA’AD AL HUSSEIN. Offi ce of the UN High Commissioner 
for Human Rights. Apple-FBI case could have serious 
global ramifi cations for human rights. Zeid, 4 March 2016. 
Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=17138#sthash.o25R7Bqg.dpuf> 
Acesso em 02/07/2017.

ZUBOFF, Shoshana. Big other: surveillance capitalism 
and the prospects of an information civilization. Journal of 
Information Technology. 2015. Disponível em <https://cryptome.
org/2015/07/big-other.pdf>.  Acesso em 02/07/2017.





321

TECNOLOGIAS E TRANSFORMAÇÕES NO DIREITO

 O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

REVISITADO: OS ENTRAVES SISTÊMICOS 

À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À 

PRIVACIDADE NA INTERNET1

Renato Luiz F. Dowsley de Morais

INTRODUÇÃO

Começamos a escrever durante a noite, já passa das 

nove horas e da televisão da sala escorrem as últimas notas 

do encerramento do Jornal Nacional. E quanto a você, em que 

momento do dia esse texto chega às suas mãos? Faz sol ou já 

anoiteceu? Choveu durante o dia? Qual foi o seu café da manhã 

de hoje? Qual manchete estampava o jornal que lhe enfi aram 

por baixo da porta ontem? E da professora da escola primária, 

você se recorda? Qual era a cor da sua camisa no primeiro dia 

de aula da faculdade?

Confuso, não? Digamos, tudo isso, todas as interrogações, 

todas essas informações aparentemente desconexas, essa menção 

a fatos pontuais, a situações que de tão rotineiras são feitas no 

modo automático. Pouco usual essa abordagem, concorda? 

Porque isso não interessa ao Direito, afi nal. O fato jurídico não se 

preocupa com esse tipo de amenidades. Nada disso é importante 

e, ainda assim, tudo faz parte da vida.

1 Esse texto não teria sido o mesmo sem as cordiais indicações bibliográfi cas da Professora 
Dra. Maria Amália Arruda Câmara, a quem registramos sinceros agradecimentos.
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Junto com a estranheza, no entanto, devemos arriscar 

que essa proposta lhe desperta a curiosidade, certo? Porque se 

falamos o que falamos, pressupõe-se que haja um sentido e uma 

fi nalidade por trás de toda essa aparente desconexão. Não é a 

partir disso que construímos tudo o mais, a partir da confi ança? 

Por ora, note: você é um híbrido de (des)confi ança e curiosidade, 

de quem até agora não entendeu muito bem o sentido de todas 

as perguntas iniciais, de quem as achou inclusive um grande 

desvario, porque ninguém lembra dessas coisas todas, de todos 

os detalhes, cada simples passo. Somos, ao contrário, imperfeitos, 

falhos, mnemonicamente seletivos. Será mesmo?

Pergunto porque o smartphone já registra nossa rotina 

de atividades com listas, agendamentos, fotografi as; os relógios 

inteligentes – naturalmente conectados aos celulares – mapeiam 

em tempo real nossos batimentos cardíacos, contam os passos 

dados durante o dia; nossos cartões de crédito – por questões de 

segurança – avisam-nos por SMS (ou meio que o valha) cada nova 

transação, com indicação de horário, estabelecimento e valor 

da compra... Até dentro de casa as câmeras de monitoramento 

guardam os passos dos fi lhos pequenos, dos idosos e respectivos 

cuidadores. E repare que ainda nem mencionamos o famigerado 

Google Glass e todas as promessas androideanas a ele 

relacionadas. 

Por isso, permita-nos elaborar a pergunta em outros 

termos: será que não somos realmente capazes de recordar tudo? 

Vamos, estenda o horizonte. Obviamente não nos referimos 

à hipertimesia2, mas a uma sociedade que cada vez mais se 

2 Hyperthymestic syndrome: o nome foi proposto por Elizabeth Parker, Larry Cahill e James 
McGagugh, para caracterizar clinicamente a condição de uma mulher cuja memória era 
incansável, incontrolável e automática. Um exemplo constante no artigo, a partir do relato 
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transplanta para o universo virtual, a essa espécie de realidade 

orwelliana que se aproxima – em sentido menos metafórico do 

que seria aconselhável – do “deserto do real”3 de Baudrillard. 

De modo que, voluntária ou inconscientemente, estamos 

cada vez mais conectados com aquilo que fomos, sentimos, 

experimentamos. Tudo, em maior ou menor medida, em maior ou 

menor tempo, caminha para as nuvens de dados – essa espécie 

de entidade ubíqua do novo século – e passamos a tatear uma 

realidade que tão logo seja vivida já é virtualizada e, uma vez 

abstratizada, se torna inesquecível e inabalável – como mutatis 

mutandis as palavras anunciadas por Nietzsche4.

Agora dê um passo para trás, aumente a distância do 

recorte de realidade que lhe trouxe até aqui. Você consegue 

vislumbrar o problema? Percebe que existe algo de grave nessa 

nova dinâmica de relações sociais na qual tudo apresenta um 

potencial concreto de perpetuação?

da própria paciente, ilustra bem essa condição: “É como um fi lme cuja exibição nunca 
termina. É como uma tela partida ao meio. Eu estou falando com uma pessoa e vendo 
outra ... Como se estivéssemos sentados aqui, eu estivesse conversando com você e na 
minha cabeça, eu estou pensando sobre algo que aconteceu comigo em dezembro de 
1982, em 17 de dezembro de 1982, era uma sexta-feira, eu comecei a trabalhar na 
Gs (uma loja) ...”. O nome atribuído pelos pesquisadores tem origem na palavra grega 
thymesis. (PARKER, Elizabeth S., CAHILL, Larry, McGAUGH, James L. A case of unusual 
autobiographical remembering. Neurocase, 2006, 12, p. 35-49, disponível em http://
www.psych.ufl .edu/~fi schler/Hm/Parker06_MemorySavant.pdf , acesso em 04/05/2017).
3 O conceito é apresentado já nos primeiros parágrafos de BAUDRILLARD, Jean. 
Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio d’água, 1991, p. 8 e 9. Relido com propriedade 
por MOREIRA, Adriana. Matrix, Iluminismo e afi ns. LIVRO DE ACTAS – 4º SOPCOM, p. 
189-198, disponível em http://www.bocc.ubi.pt/pag/moreira-adriana-matrix-iluminismo-
afi ns.pdf, acesso em 28/04/2017.
4 Referimo-nos especifi camente ao seguinte excerto, extraído do item 47 de Aurora: 
“Agora, a cada conhecimento tropeçamos em palavras eternizadas, duras como pedras, 
e é mais fácil quebrarmos uma perna do que uma palavra” (NIETZSCHE, F. Aurora: 
refl exões sobre os preconceitos morais. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 71 e 
72). Parece que uma forma de apropriação legítima desse Nietzsche poderia ser feito pela 
substituição do conceito de “palavra” pelo de “dado digital” – ou, de modo mais técnico, 
de bit: de fato parece mais fácil quebrar uma perna do que atingir um bit.
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Em termos objetivos: como discutir o direito ao 

esquecimento em um universo peremptório de onisciência?

1 A EVOLUÇÃO DO DIREITO, O BLOQUEIO ESTRUTURAL E 

AS LACUNAS NORMATIVAS

O Direito serve à estabilização de expectativas. Falamos 

não com ineditismo, mas a partir de Luhmann5; e não de um 

ponto de vista subserviente à norma, mas a partir da perspectiva 

pragmática de quem, tal qual o equilibrista, necessita de uma 

rede de segurança mínima a permitir a vivência. 

Ocorre que as expectativas sociais não são artefatos 

prontos e defi nitivos. Sobretudo para nós, que “temos a sensação 

de estar na orla do tempo, entre um presente quase a terminar e 

um futuro que ainda não nasceu”6, as experiências são cada dia 

mais dinâmicas e o Direito, portanto, vê-se instado a revisitar a si 

mesmo recorrentemente.

O processo de evolução, na ótica de Luhmann – que ora 

nos serve de norte teórico –, consiste em uma rearticulação das 

estruturas existentes às novas feições das expectativas emergentes.

Em apertada síntese, o fenômeno se desenrola da seguinte 

maneira: quando o sistema se depara com uma nova forma de 

5 “A vista da liberdade de comportamento dos outros homens são maiores os riscos e 
também a complexidade do âmbito das expectativas. (...) O comportamento do outro 
não pode ser tomado como fato determinado, ele tem que ser expectável em sua 
seletividade, como seleção entre outras possibilidades do outros. Essa seletividade, 
porém, é comandada pelas estruturas de expectativas do outro. Para encontrar soluções 
bem integráveis, confi áveis, é necessário que se possa ter expectativas não só sobre o 
comportamento, mas sobre as próprias expectativas do outro” (Sociologia do Direito 1. 
Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 47)
6 SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 41
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comunicação7 (variação), verifi ca se essa estrutura desviante 

pode servir como diretiva das comunicações ulteriores (seleção), 

para somente então ser compatibilizada com o mesmo sistema 

(restabilização)8.

A evolução acontece, portanto, dentro do próprio sistema 

– em um processo dinâmico no qual o próprio sistema reproduz (e 

legitima) a sua unidade –, obedecendo o encerramento operativo 

próprio dessa estrutura9.

O problema surge quando fatores externos sobrepõem-se 

à racionalidade do Direito, vale dizer: quando o sistema perde 

a sua capacidade de releitura das determinantes ambientais e 

se aproxima do conceito de reprodução alopoiética – e não de 

modo eventual, mas no contexto de uma recorrente incapacidade 

de “matizar” as infl uências externas a partir do código-diferença 

lícito-ilícito10.

Em outras palavras, o processo de evolução é colocado 

em xeque quando, por diversas vezes, o sistema se mostra incapaz 

de reler os fatores externos a partir da estrutura comunicativa 

inerente ao Direito: fatores de ordem econômica e política, por 

exemplo, com seus códigos-diferença próprios (ter/não-ter e 

poder/não-poder, respectivamente) que, em países periféricos, 

cometem ingerências diretas que não guardam compromisso 

com a racionalidade do Direito. 

A crítica dirigida a Luhmann por Marcelo Neves remonta 

justamente ao fato de que a autopoiese do Direito é legítima 

7 Para uma introdução objetiva da comunicação como elemento do social ver SILVA, Artur 
Stamford. 10 Lições sobre Luhmann. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 51 – 54. 
8 Esse processo evolutivo é dissecado por NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma 
relação difícil. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 1 – 11.
9 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
10 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3ª ed. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2011.
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se inserida no contexto de nações que atingiram um grau de 

maturidade institucional que lhes permita absorver as tensões dos 

diversos sistemas e, com isso, permitir que sejam incorporadas ao 

universo jurídico somente após o processo de releitura pertinente.

O nosso desafi o, no entanto, parece mais complexo.

Senão por mais, porque lidamos não propriamente com 

ingerências de outros sistemas de comunicação e seus respectivos 

códigos-diferença, mas com um bloqueio estrutural decorrente 

da própria incapacidade do Direito de absorver as novas formas 

de comunicação que bombardeiam repetidamente o sistema 

posto.

Como se, em uma guinada contra-fatual, o universo 

intangível do digital colidisse com a realidade que, incapaz de 

absorver essa nova forma de comunicação cibernética e seus 

refl exos concretos, continua a operar com as mesas estruturas 

comunicativas obsoletas. 

O problema não está propriamente na incapacidade 

do sistema jurídico de garantir o seu fechamento operacional 

frente aos fatores externos – e se permitir infl uenciar por ordens 

comunicativas informadas por outros códigos-diferença –, mas, 

antes, na incapacidade de absorver o fl uxo cada vez mais acelerado 

de comunicações variantes – que reverberam de maneira cada vez 

mais intensa sem, contudo, serem satisfatoriamente incorporadas 

pelo Direito.

2 O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

Esquecer não é novidade moderna, é quase um refl exo 

natural do tempo, cuja fl echa entrópica “implica a irremediável 
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fugacidade das coisas”11. A problemática do esquecimento 

enquanto expressão da autonomia do indivíduo, no entanto, é 

algo eminentemente moderno, sobretudo porque relacionado à 

revisitação de fatos por tecnologias que almejam à onipresença.

Assim é que, se no estágio inicial do desenvolvimento 

social as lembranças eram transmitidas oralmente a partir dos 

olhos dos mais velhos, na modernidade a recordação é feita 

pela lente estéril da câmera, com imagens sempre em tons mais 

pasteis do que aqueles que nos circundam. 

Não foi por acaso que a primeira discussão sobre o 

direito ao esquecimento foi travada na Alemanha, a partir do 

caso concreto de uma emissora de televisão que levaria ao ar um 

programa sobre o caso Lebach, resumido por Alexy nos seguintes 

termos12:

Esse programa [“O assassinato de soldados em 
Lebach”] pretendia contar a história de um crime no 
qual quatro soldados da guarda de sentinela de um 
depósito de munições do Exército Alemão, perto da 
cidade de Lebach, foram mortos enquanto dormiam 
e armas foram roubadas com o intuito de cometer 
outros crimes. Um dos condenados como cúmplice 
nesse crime, que, na época prevista para a exibição do 
documentário, estava perto de ser libertado da prisão, 
entendia que a exibição do programa, no qual ele era 
nominalmente citado e apresentado por meio de fotos, 
violaria seu direito fundamental garantido pelos arts. 
1º, §2º, e 2º, §1º, da Constituição Alemã, sobretudo 
porque sua ressocialização estaria ameaçada. 

11 OST, François. El tiempo, cuarta dimensión de los derechos humanos. In: Anuario de 
derechos humanos, nº. 1, 2000, p. 289.
12 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, 
p. 100.



328

Renato Luiz F. Dowsley de Morais

A conclusão da Corte Alemã foi pela prevalência do direito 

individual sobre o interesse coletivo à informação13. Surgia, então, 

uma nova perspectiva do direito à privacidade, que se projetava 

sobre o coletivo para resguardar a personalidade daquele que 

já foi notícia, que já ocupou o centro do palco, mas não mais se 

distingue sob a ribalta. 

No Brasil, dois são os precedentes que tratam diretamente 

da temática, ambos tendo como plano de fundo a exibição de 

reportagens em rede aberta de televisão que traziam à tona 

acontecimentos já sepultados pelo curso do tempo, são eles: 

REsp 1.334.097 e REsp 1.335.153. 

No primeiro caso, o programa Linha Direta da Rede 

Globo relembrou a Chacina da Candelária, fazendo referência 

expressa a um dos réus que terminou sendo absolvido na ação 

penal originária. Isso acarretou diversos dissabores ao Sr. Jurandir 

Gomes de França, que teve sua imagem novamente ligada à 

condição de chacinador – inclusive a necessidade se mudar da 

comunidade em que residia para preservar a vida e segurança 

dos seus familiares. 

A condenação da emissora ao pagamento de indenização, 

afi rmada nas instâncias inferiores, foi mantida pelo STJ e da 

ementa do acórdão, que teve como relator o Ministro Luis Felipe 

Salomão, sobressai o seguinte trecho:

13  A complexidade da argumentação decisória foi bem sintetizada por Ingo Sarlet, nos 
seguintes termos: “O tribunal entendeu que embora a regra seja o da prevalência do 
interesse na informação, a ponderação, em função do transcurso do tempo desde os 
fatos (o julgamento é de junho de 1973), deve levar em conta que o interesse público 
não é mais atual e acaba cedendo em face do direito à ressocialização” (Do caso Lebach 
ao caso Google vs. Agencia Espanhola de Proteção de Dados. 2015. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-jun-05/direitos-fundamentais-lebach-google-vs-
agencia-espanhola-protecao-dados-mario-gonzalez#_ftn1>. Acesso em: 19 mai. 2017.
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Se os condenados que já cumpriram a pena têm direito 
ao sigilo da folha de antecedentes, assim também a 
exclusão dos registros da condenação no Instituto de 
Identifi cação, por maiores e melhores razões aqueles 
que foram absolvidos não podem permanecer com 
esse estigma, conferindo-lhes a lei o mesmo direito de 
serem esquecidos14.

No segundo caso, os irmãos de Aida Curi – vítima de 

violência sexual e homicídio no ano de 1958 –, buscavam 

reparação por danos morais após reportagem veiculada pela 

Rede Globo, também no programa Linha Direta, que teria 

reavivado antigas dores.

O STJ, embora reconhecendo que os familiares de 

vítimas de crime também têm direito ao esquecimento – pois, 

do contrário, “chegar-se-ia à  antipática e desumana solução 

de reconhecer esse direito ao ofensor (que está  relacionado 

com sua ressocialização) e retirá -lo dos ofendidos”15 –, afi rmou 

que, no caso concreto, os irmãos de Aida Curi não faziam jus à 

indenização pretendida.

Entenderam os ministros que compunham a 4ª Turma 

que o caso havia entrado no domínio público, “de modo que se 

tornaria impraticá vel a atividade da imprensa para o desiderato 

de retratar o caso Aida Curi, sem Aida Curi”16. 

Pois bem, todas essas construções argumentativas foram 

proferidas no contexto de meio de comunicação convencional: 

uma emissora de TV aberta, que opera por radiodifusão, exibe/

pretende exibir reportagem que pode (ou não) afetar direito da 

14 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.334.097. Relator: Ministro Luis Felipe 
Salomão. DJe. Brasília, 10 set. 2013.
15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.335.153. Relator: Ministro Luis Felipe 
Salomão. DJe. Brasília, 10 set. 2013.
16 Trecho extraído da página 37 do voto do Ministro Relator.
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personalidade de indivíduos. Até aqui, portanto, a discussão se 

insere em contornos familiares ao hermeneuta.

O desafi o dos nossos tempos, contudo, é outro – muito 

mais delicado e para o qual há muito mais perguntas do que 

respostas – e se insere no ambiente cibernético, no qual cada 

foto, cada atualização de status e tweet vive para sempre na 

nuvem17.

3 COMO ESQUECER AQUILO QUE NÃO SE PODE DELETAR?

Dissemos no tópico anterior que o direito ao esquecimento 

é uma construção moderna, que serve a uma concepção 

privacidade relacionada a duas acepções clássicas: “(a) o direito 

de ser deixado em paz (the right to be alone) e (b) o direito de 

controle sobre o fl uxo de informações sobre si”18. 

O desafi o que surge, quando ingressamos no universo 

cibernético, coloca em perspectiva esses dois pilares de 

fundamentação da acepção tradicional do direito. Primeiro 

através da releitura da noção tradicional de privacidade e, em 

seguida, através das limitações fáticas inerentes a esse universo 

em rede.

17 ROSEN, Jeffrey. The right to be forgotten. 2012. Disponível em: https://www.
stanfordlawreview.org/online/privacy-paradox-the-right-to-be-forgotten/, acesso em 
22.05.2017.
18 MELO, Mariana Cunha e. O signifi cado do Direito ao Esquecimento. 2016. Disponível 
em: https://jota.info/artigos/o-signifi cado-direito-ao-esquecimento-22112016, acesso 
em 28 de abril de 2017.
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3.1 Revisitando a privacidade

A internet tem construído a sociedade virtual a partir 

de pilares muito claros de permanente urgência e recorrente 

processo de reidentifi cação, no qual a identidade do indivíduo 

deixa de ser uma progressiva construção – como acontecia com 

os seus antepassados – e se torna um processo alucinado de 

fases que se consomem e se sobrepõem permanentemente19.

Nesse processo cíclico, em que a troca de informações 

se adensa ainda mais em razão do efeito mimético dos usuários 

– quanto mais indivíduos vinculados a uma rede social, por 

exemplo, maior o potencial de atração dessa rede –, mais intenso 

o tráfego de informações entre o usuário e a rede20. Vale dizer, 

que ante a crescente tendência de utilização de recursos digitais 

para tarefas diárias, todas as informações relativas aos gostos, 

prioridades e desejos dos indivíduos são armazenadas na forma 

de argumentos de busca, de curtidas, fotografi as, vídeos, etc. 

O fato é que nos expomos cada vez mais. Trocamos a 

privacidade do mundo off-line pelo permanente intercâmbio de 

informações no universo virtual; abrimos mão do procedimento 

burocrático de busca pelo conhecimento, pelas respostas prontas, 

os tutoriais disponíveis para toda e qualquer tarefa.

19 BAUMAN, Zygmunt. 44 cartas ao mundo líquido moderno. São Paulo: Zahar, 2011.
20 Não é sem razão que entre as empresas mais valiosas do mundo estão as gigantes 
Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft – que lidam com dados, o petróleo da 
época digital (Cf. THE ECONOMIST. The world’s most valuable resource is no longer oil, 
but data. Londres: The Economist Newspaper Ltd., 2017. Semanal. Disponível em: http://
www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-
antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource. Acesso em: 12 maio 2017).
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A constatação de que a ignorância, quanto à maneira 

como nossos dados são coletados e processados, faz de nós, de 

fato, “sonâmbulos em um mundo sem privacidade”21.

A forma como nos relacionamos com o mundo diz, afi nal, 

muito sobre o limiar da nossa esfera privada. Por um imperativo 

do próprio sistema, quem quer ver também precisa se expor, 

em maior ou menor medida. Em qualquer rede social essa 

constatação é facilmente realizada – sobretudo porque, senão 

a totalidade do conteúdo, sua maior parte é acessível apenas 

aos “iniciados”; mas também em simples tarefas de busca de 

conteúdo, que são armazenadas e nos retornam, depois, na 

forma de anúncios publicitários de canto de página.

Estamos, portanto, a reescrever os limites do privado, 

em um processo de intercâmbio contínuo. Algo como, mutatis 

mutandis, quando, no princípio da formação do Estado Moderno, 

os indivíduos abriram mão das liberdades individuais pela 

convivência pacífi ca em sociedade.

O sistema social, retomando o referencial teórico 

fornecido por Luhmann, está submetido a um processo constante 

de ressignifi cação, que absorve, a partir de releituras diversas, 

novas formas de comunicação surgidas no universo dos fatos. 

Com o conceito e contornos do direito à privacidade a dinâmica 

não é diferente.

O ponto de tensão está na forma como o sistema jurídico 

posto enfrenta essas novas formas de comunicação.

Há diversos prismas de análise que podem ser invocados 

nesse ponto, cada um deles capaz de agregar diferentes 

21 THE TELEGRAPH. EU fi ghts ‘fi erce lobbying’ to devise data privacy law. Disponível em 
http://www.telegraph.co.uk/technology/internet/9069933/EU-fi ghts-fi erce-lobbying-to-
devise-data-privacy-law.html, acesso em 21 de maio de 2017.
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argumentos e pontos de vista à discussão. Por ora, interessa-nos 

a substância da garantia fundamental à privacidade. Sim, porque 

se verifi camos, a partir das nossas próprias experiências pessoais, 

que a nossa relação com as informações que nos dizem respeito 

– assim como a forma como interagimos com as infl uências dos 

que nos cercam – modifi ca-se, precisamos enfrentar, seriamente, 

a questão se a dimensão tradicional da privacidade permanece 

intacta.

Ou, retomando a questão: se as esferas do público e do 

privado assumem novas feições22, seria legítimo utilizar o mesmo 

referencial normativo para tratar da privacidade no mundo 

virtual?

Perguntas atuais como (i) a pessoa que divulga algo na 

rede, teria direito de suprimir esse conteúdo apó s certo perí odo?; 

(ii) a pessoa que tem um conteúdo replicado por terceiro tem o 

direito de suprimir a postagem originária; e (iii) o indivíduo que 

divulga algo sobre terceiro poderia, por iniciativa própria, retirar 

tal informação?23; precisam ser contextualizadas a partir dessa 

perspectiva mais fl uída de privacidade.

22 Com efeito, na sociedade atual parecem claros os “riscos terminais à  privacidade e 
à  autonomia individual, emanados da ampla abertura da arena pú blica aos interesses 
privados [e també m o inverso], e sua gradual mas incessante transformaç ã o numa espé cie 
de teatro de variedades dedicado à  diversã o ligeira” (BAUMAN, Zygmunt. Privacidade, 
sigilo, intimidade, ví nculos humanos - e outras baixas colaterais da modernidade lí quida. 
In. Danos colaterais: desigualdades sociais numa era global. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, 
p. 113)
23 BUCAR, Daniel. Controle temporal de dados: o direito ao esquecimento. Civilistica.com. 
Rio de Janeiro, a. 2, n. 3, jul.-set./2013. Disponí vel em: http://civilistica.com/controle-
temporal-de- dados-o-direito-ao-esquecimento/, acesso em 22 de maio de 2017.
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3.2 Aquilo que não pode ser deletado

O enfrentamento dessa problemática precisa lidar, ainda, 

com a constatação bastante relevante de que “na prática, nada 

na internet é apagado, tudo lá permanece na dependência da 

capacidade de navegação, de uso de ferramentas de busca”24.

Daí porque o direito de ser esquecido, no universo 

cibernético, é também tratada sob a ótica do direito de ser 

desindexado25 – que consiste na retirada dos links apontados 

pelo usuário da relação dos resultados de buscas realizados em 

seu nome. Na prática, portanto, o conteúdo continua a existir, só 

se lhe retiram os meios de acesso.

Há quem advogue26 a tese de que a destruição de 

arquivos seria vedada pela própria Constituição, com base 

no disposto no art. 216 da Carta, segundo o qual “constituem 

patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 

de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira” – patrimônio esse 

que deverá ser protegido pelo Poder Público com a colaboração 

da comunidade, nos termos do §1º. 

24 MELO, Jussara Costa. Regulação do direito ao esquecimento no ciberespaço: 
heterogeneidade de lealdades no espaço público de postulação de interesses legítimos. 
Revista de Direito Setorial e Regulatório, Brasília, v. 1, n. 1., maio de 2015, p. 113.
25 MELO, Mariana Cunha e, 2016
26 GASPARIAN, Taís. A quem cabe a decisão do esquecimento? 2017, Disponível em 
http://dissenso.org/a-quem-cabe-a-decisao-do-esquecimento/ , acesso em 22 de maio 
de 2017. 
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A jurisprudência do STJ, no entanto, vem rejeitando a 

possibilidade de desindexação, por entender que os buscadores 

não podem ser obrigados a excluir da busca conteúdos para cuja 

autoria não concorreram em qualquer medida. Nesse sentido, 

caminham os seguintes arestos: REsp 1.316.921/RJ, Terceira 

Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012; e Rcl 5.072/

AC, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, DJe 04/06/2014.

3.3 Tentativas de regulação normativa

Atualmente, tramitam no Congresso Nacional dois 

Projetos de Lei que versam sobre o tratamento de informações 

pessoais na rede.

Na Câmara, o PL 7.881/2014, de autoria do então 

Deputado Eduardo Cunha, tenta abarcar toda a complexidade 

do tema no seu art. 1º, ao dispor ser “obrigatória a remoção de 

links dos mecanismos de busca da internet que façam referência 

a dados irrelevantes ou defasados, por iniciativa de qualquer 

cidadã o ou a pedido da pessoa envolvida”. O art. 2º do projeto 

dispõe, apenas, sobre a entrada imediata em vigor da norma.

A proposta já foi submetida à apreciação da Comissão 

de Defesa do Consumidor e da Comissão de Cultura, tendo 

sido rejeitada por ambas. A Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática, até a data de conclusão deste artigo 

não fechou entendimento sobre o Projeto, mas o parecer do 

Relator, Deputado Fábio Faria, pondera acertadamente que 

(...) Ao exigir a retirada do link de direcionamento 
no mecanismo de busca, suprimir-se-ia apenas o 
indicador para o local da Internet onde a informaç ã o 
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está  armazenada. Essa medida em nada afetaria a 
integralidade da informaç ã o, que continuaria a estar 
disponível para qualquer usuário de posse do link de 
localização27.

O PLS nº. 181/2014, de autoria do Senador Vital do Rêgo 

é muito mais complexo. Ao longo dos seus trinta e três artigos, 

estabelece princípios, garantias, direitos e obrigações para a 

proteção de dados pessoais no Brasil; elenca os direitos do titular; 

determina o regime jurídico do tratamento de dados pessoais; 

estabelece regras para a tutela administrativa dos dados pessoais.

Ainda em tramitação – ao tempo do fechamento desta 

edição a proposta está submetida à análise da Comissão 

de Assuntos Econômicos –, o PLS “representa uma resposta 

sensata e equilibrada aos diversos interesses envolvidos na 

proteção de dados e realiza a difícil tarefa de harmonizar, de 

forma balanceada, os interesses econômicos das empresas no 

tratamento de dados pessoais”28. 

Afora essas propostas, importa não olvidar que o Marco 

Civil da Internet (Lei nº. 12.965/14) dispõe sobre a possibilidade 

de exclusão de dados, a pedido do usuário, desde que algumas 

condicionantes sejam satisfeitas, quais sejam: (i) os dados que 

se pretende excluir têm de ser pessoais; (ii) que o interessado 

tenha ciência de quais dados foram efetivamente fornecidos ao 

aplicativo de internet; (iii) que a relação entre as partes tenha 

27 Íntegra do parecer disponível para consulta em http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=7965452729A8F65861B8226
A69362F81.proposicoesWebExterno1?codteor=1558635&filename=Tramitacao-
PL+7881/2014, acesso em 24 de maio de 2017.
28 MELO, Jussara Costa, 2015, p. 108. 
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chegado ao fi m; e (iv) que esses dados pessoais não estejam 

inseridos nas hipóteses de guarda obrigatória prevista no Marco 

Civil (art. 7º, X)29.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trata-se de tarefa seguramente delicada a de tentar 

transpor para o universo cibernético a análise sobre o direito 

ao esquecimento que, já na dimensão off-line, tem contornos 

delicados – sobretudo no Brasil, onde a discussão muitas vezes 

remonta ao direito coletivo à memória das feridas do período de 

ditadura militar ainda hoje fragilmente cicatrizadas. 

O desafi o se torna ainda maior quando a empreitada se 

dá na forma de artigo – e não de um trabalho de maior fôlego, 

como uma monografi a, por exemplo. Para tanto, algumas 

escolhas precisaram ser feitas. 

Cientes de que todo ponto de fala tem pontos cegos30, 

optamos por construir o texto em torno de uma perspectiva 

distinta daquelas sobre as quais a literatura jurídica recente já 

se debruçou. Assim é que, a partir da leitura feita da teoria de 

Luhmann, estabelecemos que a complexifi cação das relações 

sociais – sobretudo no meio virtual – conduz, forçosamente, 

a novas estruturas argumentativas que ainda não foram 

satisfatoriamente incorporadas ao sistema.

29 LOURENÇO, Cristina Silva Alves; GUEDES, Maurício Sullivan Balhe. A internet e o 
direito à exclusão defi nitiva de dados pessoais na experiência brasileira. In: Marco Civil 
da Internet. São Paulo, Atlas, 2014, p. 559 – 573.
30 Cf. LUHMANN, Niklas. Theories of distinction – Redescribing the Descriptions of 
Modernity. Stanford University Press, 2002, p. 187 – 193. 
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Esse acúmulo de comunicações divergentes termina por 

desvirtuar a estrutura de reprodução autopoiética do Direito. O 

problema não está, de fato, na incapacidade do sistema jurídico 

de garantir o seu fechamento operacional frente aos fatores 

externos, mas antes na incapacidade de absorver o fl uxo cada 

vez mais acelerado de comunicações variantes.

A temática do direito ao esquecimento aplicada ao 

universo cibernético é, “tão somente”, mais uma expressão dessa 

difi culdade de releitura do direito, inserida em um contexto de 

silêncio normativo grave.

Na prática, o preenchimento desse vazio tem sido 

feito pelos Tribunais através da ressignifi cação de institutos 

cunhados a partir de pressupostos fáticos distintos e sem atentar, 

satisfatoriamente, para a necessária revisitação dos limites do 

direito à privacidade nessa complexa sociedade da informação – 

que, de maneira progressiva, abre mão de nacos de intimidade 

em troca da participação mais ou menos ativa nesse palco de 

realidade virtual, muito mais próximo do “deserto do real”31 de 

Baudrillard do que gostaríamos.

Defendemos, ainda, que a correta compreensão da 

problemática passa também pelo entendimento da própria 

estrutura da internet, na qual ainda não se dispõe de um botão 

para simplesmente deletar por completo conteúdos não mais 

desejados32. A discussão é muito mais complexa e requer um 

aprofundamento do debate sobre a forma como as informações 

são transmitidas e armazenadas – daí, inclusive, a crítica feita ao 

simplório Projeto de Lei nº. 7.881/2014 e à despreocupação do 

31 Cf., novamente, BAUDRILLARD, 1991, p. 8 e 9.
32 Nesse sentido, válida a leitura de Google’s Schmidt: The Internet needs a delete 
button, disponível em https://www.cnet.com/news/googles-schmidt-the-internet-needs-a-
delete-button/, acesso em 28 de maio de 2017.
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art. 7º da Lei 12.965/14 em dispor sobre as específi cas formas 

de instrumentalizar o direito à exclusão de informações previsto 

abstratamente. 

Pela necessidade de delimitação da controvérsia, algumas 

questões deixaram de ser aprofundadas. Dentre elas destacamos, 

sobretudo, a responsabilidade dos provedores pelas informações 

constantes na rede mundial, tema que foi apenas introduzido 

a partir da remissão aos precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça os quais tratavam da desindexação; e também a análise 

da decisão paradigma proferida pelo Tribunal de Justiça da 

União Europeia em 13.05.201433.

Se fi ca uma certeza é a de que há muito mais perguntas 

do que respostas. O grande desafi o do Direito para os próximos 

anos talvez seja, precisamente, o de aprender a lidar com as 

complexas demandas sociais relacionadas ao universo da internet 

e, consequentemente, da virtualização das relações. Tendo isso 

em mente, parece-nos que o objetivo de jogar luzes sobre um 

tema delicado e permitir que em torno dele gravitem diferentes 

pontos de vista foi alcançado; que possamos deixar sempre 

aberta a possibilidade de diálogo.

33 Uma visão geral sobre o caso pode ser encontrada em http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/fi les/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf, com o título Factsheet on the 
“Right to be Forgotten” rulling (C-131/12).
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