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APRESENTAÇÃO DA OBRA 
 

 
As novas tecnologias provocaram intensas modificações nas relações humanas, 

permitindo interações entre as sociedades com rapidez e detalhes sem precedentes na 

história. 

Essa situação demanda várias questões acerca do futuro das relações entre as pessoas 

e convida à reflexão da condição humana no âmbito da sociedade da informação no 

aspecto da liberdade e da felicidade de todos os seres humanos. 

Na busca de soluções às novas questões decorrentes das novas tecnologias, ora são 

empregados paradigmas do passado com difícil adequação aos tempos atuais, ora 

arquétipos inseguros de aplicação duvidosa e incerta. 

O atendimento das necessidades de todos implica limites da situação ambiental e da 

atividade empresarial para a produção de bens e serviços fundamentais à manutenção da 

dignidade da pessoa humana, como a moradia, alimentação, vestuário, educação e lazer. 

De modo incessante a problemática da vida une a sociedade mundial numa inédita 

totalidade com vínculo de interdependência a englobar os seres humanos vivos e os que 

irão nascer e comporão a comunidade futuramente. 

A responsabilidade social é um instituto jurídico a exigir reformulação e formulação 

de novas formas de pensamento para a sua exata compreensão pelos seres humanos.  

A atual onda de globalização impulsionou a empresa, como ocorreu no curso do 

último século, enquanto modelo jurídico vencedor. Até mesmo o Estado passou a 

incorporar entre suas finalidades a eficiência, passando à posição de regulador da 

atividade econômica.  

As novas funções da empresa, na seara social, em razão dos bens e serviços 

produzidos  imprescindíveis à manutenção das condições da dignidade humana das 

comunidades sugerem a necessidade de repensar e acrescentar aos tradicionais cânones de 

produção de empregos e recolhimento de tributos outras atividades e considerações acerca 

da sua estrutura e sua função. 

O domínio do mercado internacional pelas empresas transnacionais redunda na 

necessidade da formulação de sistemas de regulação no âmbito transnacional, a exemplo 

da iniciativa, em curso, da agenda 2030. 



Esta obra, composta por artigos de pesquisadores de várias instituições de ensino e 

pesquisa do Brasil e do Exterior, no caso, o Professor da Universidade de Perugia (Itália), 

o Prof. Dr. Jacopo Paffarini e, especialmente, da Faculdade de Direito de São Bernardo 

do Campo, representa mais um passo no sentido investigação científica acerca da 

problemática referente às Novas Tecnologias, Responsabilidade Social e Empresa.  

Desse modo, os estudos e pesquisas apresentados na forma de capítulos tratam das 

questões acima postas de maneira geral. 

Os autores formularam suas hipóteses para superação da problemática existente, 

desde a construção de paradigmas científicos, passando pelo exame de julgados na busca 

da concretização das soluções sugeridas. 

Temos a honra de apresentar esta obra que espelha mais uma etapa da Faculdade de  

Direito de São Bernardo do Campo em sua longa trajetória para se firmar na região do 

ABC da região Metropolitana de São Paulo enquanto centro de pesquisa e ensino no exame 

filosófico e jurídico das questões humanas, da atividade econômica, novas tecnologias e 

empresa. 

Agradecemos a gentileza e trabalho dos cultos autores para que este livro pudesse 

ser elaborado com a união de diversas reflexões em torno da temática proposta.  

Sejam todos muito bem-vindos. 

 

 

Paulo Dias de Moura Ribeiro 

Professor Titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 

 

 

Marcelo Benacchio 

Professor Titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 
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PRINCÍPIO DAS NOVAS TECNOLOGIAS PRO HOMINE E FUNÇÃO 
TECNOLÓGICA INFORMACIONAL DA EMPRESA 

 

Ivani Contini Bramante1 

 

 

1 REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS E SEUS EFEITOS  

 

O Direito deve acompanhar as mudanças econômicas, sociais, políticas e 

culturais, mas também cuidar para a preservação dos direitos humanos 

fundamentais, ora denominado de capitalismo humanista. Nos últimos séculos o 

mundo passou por diversas mudanças fundamentais as partir das revoluções 

industriais até a atual era cibernética, com inúmeros impactos na Sociedade em 

geral.  

A primeira revolução industrial dos séculos XVIII e XIX trouxe como 

principal característica a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e o 

uso de máquinas para a produção. A mão de obra do campo e da produção 

artesanal passa a fase das manufaturas e produção em larga escala, diante do 

desenvolvimento da máquina a vapor, aliada às jornadas exaustivas de 

trabalho, executadas em péssimas condições. 

Emily Zola na obra Germinal descreveu a situação dos trabalhadores da 

seguinte forma: 

O trabalho de extração recomeçara; sobre as chapas de ferro 
havia um trovejar contínuo, vagonetes de carvão rolavam sem 
descanso, carregadores corriam e podiam-se distinguir suas 
longas espinhas curvadas dentro do tumulto de todas aquelas 
coisas negras e ruidosas que se agitavam. Por um instante 
Etienne permaneceu imóvel, ensurdecido e cego. Sentia-se 
gelado, havia correntes de ar por todos os lados. Em seguida 
deu alguns passos, atraído pela máquina da qual via reverberar 
agora aços e cobres. Ela ficava por trás do poço, a vinte e cinco 
metros, numa peça mais alta e tão solidamente assente sobre 

 
1 Desembargadora Federal do Trabalho. Professora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Doutora 

pela PUC/SP. Especialista em Relações Coletivas Comparada pela OIT/Torino/Itália. Membro da Academia 

Brasileira de Direito da Seguridade Social – ABDSS. Membro do Instituto de Pesquisa e Estudos de Direito da 

Seguridade Social – IPEDIS. Professora convidada do Instituto Jus Gentium Conimbrigae Núcleo de Direitos 

Humanos da Universidade de Coimbra. Pesquisadora do Núcleo Além do Trabalho da USP/SP. Membro do Instituto 

Nacional de Proteção de Dados 
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seu maciço pedestal de tijolos que mesmo trabalhando a todo 
vapor, com toda a força dos seus quatrocentos cavalos e com o 
movimento de sua biela, enorme, emergindo e mergulhando 
numa suavidade oleosa, não conseguia fazer que as paredes 
estremecessem. O maquinista, em pé ao lado da alavanca de 
comando, escutava as campainhas dos sinais, não tirava os 
olhos do painel indicador, onde o poço, com seus diversos 
andares, estava figurado numa ranhura vertical que era 
percorrida por pedaços de chumbo amarrados em barbantes e 
que representavam os elevadores. “E a cada partida, quando a 
máquina se punha outra vez em movimento, as bobinas, as duas 
imensas rodas de cinco metros de raio por meio das quais os 
dois cabos de aço se enrolavam e desenrolavam em sentido 
inverso, giravam a tal velocidade que mais pareciam uma poeira 
cinzenta2. 

A segunda revolução industrial, entre 1860 a 1900, atingiu diversos países 

industrializados e teve como características o uso da energia elétrica, dos 

combustíveis fosseis, da invenção do motor a explosão e desenvolvimento de 

produtos químicos. Ainda, o uso do aço na produção e os sistemas 

denominados taylorismo e fordismo trazem a maior racionalização da produção 

e aumento da produção e do lucro.  

Frederick Winslow Taylor desenvolveu diversos métodos e conceitos de 

produção industrial, pelo qual o empregado deveria apenas exercer sua função 

de forma mecânica, repetitividade e rapidez, sem necessidade de conhecer o 

modo pelo qual a produção chegaria ao termo final, pois apenas um gerente de 

produção precisava conhecer toda a linha produtiva. Henry Ford desenvolveu o 

sistema organizacional de trabalho chamado fordismo, cuja principal 

característica foi a criação da linha de montagem, pela qual o trabalhado é 

realizava apenas uma tarefa, enquanto o veículo produzido transportado sobre 

uma esteira, cuja velocidade imprime o ritmo do trabalho. Destarte, a 

industrialização e a produção em massa mudaram os paradigmas da 

produtividade e do trabalho, agora guiados pelo maquinismo.  

No que tange a melhoria das condições da ordem social, por conta da 

evolução da ordem econômica, Klaus Schwab, na sua obra A Quarta Revolução 

Industrial, aponta que a segunda revolução (Século XIX, começo do Século XX) 

 
2 ZOLA, Emile. Germinal. Os Imortais da Literatura Universal, v. 36. São Paulo: Abril, 1972, p. 31/32. 
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ainda não pode ser fruída por 17% da população mundial, “...pois quase 1,3 

bilhão de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade”3. 

A terceira revolução industrial, do Século XX e início do Século XXI, vem 

marcada pelo desenvolvimento das ciências, da automação produtiva, da 

robótica, do computador. No momento, vivemos na denominada por Klaus 

Schwab, a quarta revolução industrial, denominada de revolução tecnológica-

econômica-social-cultural-política–jurídica, chamada Sociedade 4.0, rumo a 

Sociedade 5.0, decorrentes da física quântica da computação avançada, da era 

cibernética-digital-algoritmos, da inteligência artificial, e dos meios de 

comunicação e de informação, a chamada telemática e ainda da engenharia 

genética.  

 

 

2  MUNDO CIBERNÉTICO-DIGITAL-ALGORITMO E SEUS PARADOXOS 

 

Vivemos chamado “mundo digital”, denominada por Klaus Schwab de  

“quarta revolução industrial” ou mundo 4.0. A revolução tecnológica-econômica-

social-cultural-política–jurídica, decorrente da era da computação, da 

cibernética-digital-algoritmos, enseja uma profunda mudança em toda 

Sociedade a ordem produtiva e a ordem social. Dentre as características mais 

significativas das mudanças tecnológicas Klaus Schwab cita: o big data ou 

megadados; a inteligência artificial – software, a impressão em 3-D, a internet 

das coisas, internet of things, ou plataformas digitais. A impressão em 3-D 

passou a ser utilizada pela indústria sem intervenção humana, com a produção 

de elevadores, peças de veículos, escovas de dente personalizadas e sob 

medida para cada cliente se encaixando à sua arcada dentária.  

Através da internet das coisas4 é possível a conexão e comando de objetos 

e eletrodomésticos entre si e com o usuário, através de sensores e software 

para funcionamento e ou iluminação, por meio de programações de voz ou 

 
3 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Trad.: Daniel Moreira Miranda, 1ª ed. Edipro. São Paulo, 

2016. 

4 Iot – “internet of things”  
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celular, com preços acessíveis, como a Alexa criada pela Amazon e o “google 

home”.  

A inteligência artificial imita a mente humana (machine learning) com 

apreensão contínua de novos dados. Há carros inteligentes que dispensam 

motoristas e as entregas podem ser realizadas por drones sem a intervenção 

humanas na sua realização. Mais de 35 mil empresas, startups e insti tuições de 

pesquisa atuam em inteligência artificial. O e-commerce, através do celular ou 

computador, propicia a compra e venda de bens de consumo, sem fronteiras ou 

transfronteiriço, sem a necessidade de manutenção de loja física e vendedores. 

Dentre os paradoxos assinalados, temos que: 

Hoje, é possível criar uma unidade de riqueza com muito menos 
trabalhadores, em comparação há 10 ou 15 anos, porque os 
custos marginais das empresas digitais tendem a zero. Além 
disso, na realidade da era digital, muitas novas empresas 
oferecem ‘bens de informação’ com custos praticamente nulos de 
armazenamento, de transporte e de replicação. Algumas 
empresas disruptoras de tecnologia parecem exigir pouco capital 
para prosperar. Empresas como o Instagram ou o WhatsApp, por 
exemplo, não exigem muito financiamento para iniciar, mudando 
o papel do capital e a escala dos negócios no contexto da quarta 
revolução industrial. Em geral, isso mostra como os retornos de 
escala encorajam a maior escala e influenciam as mudanças de 
sistemas inteiros5. 

Na área da Digitalização em 1990, as três maiores empresas de Detroit 

possuíam uma capitalização de mercado combinada de US$ 36 bilhões, 

faturamento de US$ 250 bilhões, e 1,2 milhão de empregados. Em 2014, as três 

maiores empresas do vale do silício tinham uma capitalização de mercado 

consideravelmente mais elevada (US$ 1,09 trilhão), haviam gerado 

aproximadamente as mesmas receitas (US$ 247 bilhões), mas com cerca de 10 

vezes menos empregados (137 mil). 

No contexto da era cibernética-digital-algoritmo e, em razão do trabalho em 

plataformas digitais, parafernálias telemáticas, e Inteligência Artificial, o 

emprego e a indústria clássicos correm os riscos de se tornarem obsoletos. De 

um lado, os avanços da era digital se tornaram um imperativo corporativo, na 

senda da maximização da competitividade e produtividade, agora transnacional, 

incrementada e potencializada pela riqueza dos “dominantes das tecnologias”. 

 
5 Op. cit. p. 21. 
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De outro, a realidade mostra que a intervenção humana no trabalho revela um 

excedente de força de trabalho disponível, denominado de desemprego massivo 

estrutural, em razão da substituição homem-maquinismo telemático da 

inteligência artificial. Ainda, aliada à crescente flexibilização da legislação 

protetora do trabalho, pretextando a criação de postos de trabalho, mas sem o 

controle da introdução das novas tecnologias com a contrapartida da formação, 

de qualificação e de requalificação profissional. 

Ricardo Antunes afirma que: 

Foi nesse contexto que as plataformas digitais deslancharam. 
Lépidas no trato com o mundo digital, dotadas de (insustentável) 
leveza, desbancaram as corporações tradicionais e hoje se 
encontram no topo do tabuleiro do capital. Conseguiram essa 
proeza combinando alta tecnologia digital e absorção ampliada 
de força de trabalho sobrante. 

Ricardo Antunes questiona: como explicar em pleno século XXI o aparente 

paradoxo que estamos vivenciando? De um lado temos explosão dos 

algoritmos, inteligência artificial, big data, 5G, internet das coisas, indústria 4.0 

etc. De outro, uma massa crescente de trabalhadores e trabalhadoras, por conta 

da desigual divisão sociossexual, trabalhando jornadas exaustivas 12, 14 ou 16 

horas por dia, durante todos os dias da semana, sem qual quer proteção de: 

descanso, férias, salários rebaixados, condições degradantes e sem proteção 

de trabalho e da seguridade social.  

Entre nós, ao abrir os jornais nos deparamos com várias notícias sobre as 

precárias condições de trabalho via plataforma digital, dentre elas: 

Entregadores de aplicativos carregam comida de centenas de 
reais e comem marmita fria. Sombra de árvore é disputada na 
hora da refeição Guilherme Carvalho dos Santos, 30, come 
sentado na calçada ao lado de uma lanchonete em uma das 
esquinas da avenida Rebouças; arroz, feijão e frango; tudo frio. 
Ele pedala da Raposo Tavares até ali todos os dias. Ao seu lado, 
Gabriel Santana, 25, espera a fome bater para comer sua 
marmita também fria (...) Salgadinhos e bolachas são opções na 
falta de alternativas mais nutritivas... (Folhapress/Karime Xavier). 

Novas nomenclaturas suavizadas são utilizadas para se referir ao 

trabalhador na era digital: colaborador, parceiro, resiliência, sinergia etc.. Não 

se olvide que o chamado “trabalho uberizado”, as plataformas digitais 

transformam os trabalhador, da noite para o dia, em “falsos empreendedores”  
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agora refém dos algoritmos. Na realidade o custo dessa “falsa autonomia” 

representa enfrentar péssimas condições de trabalho, arcar com os custos dos 

instrumentos de trabalho (carros, motos, bicicletas, mochilas, celulares), sem 

salário fixo ou mínimo, sem seguro-saúde ou cobertura previdenciária e outros 

direitos. 

 

 

3  INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. ROBÔS HUMANOIDES. 

TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DA ECONOMIA E DO TRABALHO 

 

Entende-se por inteligência artificial a outorga às máquinas do poder de 

pensar como serem humanos, de modo a aprender e tomar decisões racionais 

de acordo com as situações que se apresentam. De acordo com Max Tegmark:  

Em resumo, podemos dividir o desenvolvimento da vida em três 
estágios, distinguidos pela capacidade da vida de se projetar:  
Vida 1.0 (estágio biológico): o hardware e o software são 
resultados da evolução; Vida 2.0 (estágio cultural): o hardware é 
resultado da evolução, o software é, em grande parte, projetado; 
Vida 3.0 (estágio tecnológico): o hardware e o software são 
projetados. 
Após 13,8 bilhões de anos de evolução cósmica, o 
desenvolvimento acelerou drasticamente aqui na Terra: a Vida 
1.0 chegou cerca de 4 bilhões de anos atrás, a Vida 2.0 (nós 
humanos) chegou há aproximadamente cem milênios, e muitos 
pesquisadores de IA acreditam que a Vida 3.0 pode chegar ao 
longo do próximo século, talvez durante a nossa geração, graças 
ao progresso na (IA). O que vai acontecer e o que isso significa 
para nós?6. 

O ser humano tem se esforçado para tornar as máquinas superiores a ele 

próprio, aptas a fazer desde as atividades mais simples, como acender a luz ou 

ligar a televisão, como mesmo praticar atos complexos, como peças 

processuais e cirurgias e diagnósticos.  

Segundo Max Tegmark:  

Contudo, à medida que a tecnologia continua melhorando, 
será que a ascensão da IA vai acabar encobrindo também 
essas habilidades que criam minha noção atual de 
autoestima e meu valor no mercado de trabalho? Stuart 

 
6 Vida 3.0. O ser humano na era da inteligência artificial , 1ª ed. Benvirá: São Paulo. 2020. p. 41. 
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Russell me disse que ele e muitos de seus colegas 
pesquisadores de IA haviam vivenciado recentemente um 
momento de “Minha nossa!”, quando testemunharam a IA 
fazendo algo que não esperavam ver por muitos anos7. 

Ao analisar a inteligência artificial nos meios de transporte, afirma o autor 

que:  

Como quase todos os acidentes de carro são causados por erro 
humano, acredita-se amplamente que carros autônomos movidos 
a IA podem eliminar pelo menos 90% das mortes nas estradas, e 
esse otimismo está incentivando um grande progresso no sentido 
de colocar carros autônomos nas estradas. Elon Musk prevê que 
futuros veículos autônomos não serão apenas mais seguros, mas 
também ganharão dinheiro para seus proprietários enquanto não 
forem necessários, competindo com a Uber e a Lyft.”8 Assim, 
surge o questionamento: Com efeito, a inteligência artificial é 
uma realidade, mas será conveniente sua aplicação de forma 
integral, com preterimento do próprio ser humano?  
O impacto das novas tecnologias no mundo da economia e do 
trabalho é irreversível. Na área dos transportes, os carros não 
tripulados já são realidade em nosso meio e têm sido 
desenvolvidos por diversas empresas. Deste modo, “algumas 
funções criadas para estes automóveis futuristas já estão 
presentes em alguns carros, como nos que são programados 
para que possam se autoguiar entre pontos pré-estabelecidos. A 
tecnologia de alguns modelos é tão avançada que os automóveis 
são capazes de detectar objetos a quilômetros de distância, 
parar sozinhos e, até mesmo, estacionar9. 

A possibilidade de existência de veículos autônomos pode alterar de forma 

completa os transportes no mundo, seja de passageiros ou de cargas. Segundo 

informações da Confederação Nacional do Transporte, publicada em 2019:  

O transporte, com a atuação de todos os seus modais, é um 
setor gerador de empregos. São quase 200 mil empresas no 
país, com cerca de 2 milhões e meio de empregos com carteira 
assinada.”10 Conforme cita Max Tegmark : “Elon Musk prevê que 
futuros veículos autônomos não serão apenas mais seguros, mas 
também ganharão dinheiro para seus proprietários enquanto não 
forem necessários, competindo com a Uber e a Lyft.” 11 Em 
breve, portanto é factível ter veículos de passageiros e cargas 

 
7 Op. cit. p. 95. 

8 Op. cit. p. 111. 

9 https://www.techenet.com/2015/06/carros-autonomos-novidades-sobre-os-veiculos-nao-tripulados/, acesso em 

14/09/2021.  

10 https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/transporte-numeros-setor-contribui-geracao-empregos, acesso em 

14/09/2021.  

11 Op. cit. p. 111. 
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não tripulados em substituição aos trabalhadores que atuam em 
tal atividade. 

Na área das entregas de mercadorias, embora possa parecer futurista a 

realização de entrega de mercadorias sem a intervenção humana, sua 

existência já está presente no momento atual. Uma startup brasileira, que está 

em fase de teste, já firmou contrato com diversas empresas para a entrega 

através de drones: 

Neste momento, o processo burocrático está encaminhado para 
o primeiro drone da empresa, batizado DLV1, capaz de 
transportar até 2 kg. Só que outros dois protótipos também estão 
em desenvolvimento: o DLV2, com capacidade para até 8 kg; e o 
DLV4, que leva 5 kg, porém, se destaca por conseguir levantar 
voo e pousar verticalmente, além de voar como avião, a 90 km/h, 
por 100 km12. 

O projeto em curso no Brasil não se limita ao uso de drone, mas abrange 

também uma Van para funcionar como base para pousos e decolagens:  

Esse veículo permite novas oportunidades. Cidades que recebem 
turistas em determinadas datas e que precisam de logística mais 
eficiente durante tempo pré-determinado; acessar áreas rurais ou 
periféricas distantes dos grandes centros; fazer parte do trajeto 
via terrestre; e até mesmo atender áreas afetadas pelas chuvas, 
levando os suprimentos e servido de base próxima13. 

Nos Estados Unidos da América tal modalidade de entrega já se mostra 

como realidade: 

As bebidas chegam em uma sacola da Flytrex, que é uma startup 
de entregas de origem israelense. Além da Starbucks, a empresa 
do Oriente Médio já conta com parcerias com McDonalds e 
Walmart para testar seu sistema de entregas por meio de drones 
de pedidos feitos em aplicativos de compra. 
Por enquanto, o serviço está disponível apenas em um local 
selecionado da Carolina do Norte (EUA), e o sistema de entrega 
da Flytrex vem sendo implementado gradualmente. Para se 
realizar um pedido via drone da Flytrex, o consumidor precisa 
baixar o aplicativo da startup, navegar pelos restaurantes e 
selecionar a refeição. O pagamento é feito no próprio app e 
efetuado através de cartões de crédito ou de débito. No final do 
pedido, o cliente deve selecionar o local preferido para receber o 
produto14. 

 
12 https://exame.com/negocios/speedbird-e-a-startup-brasileira-que-tornou-realidade-delivery-com-drone/, acesso 

em 14/09/2021.  

13 https://exame.com/negocios/speedbird-e-a-startup-brasileira-que-tornou-realidade-delivery-com-drone/, acesso 

em 14/09/2021.  

14 https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2021/07/video-postado-no-tiktok-mostra-sistema-de-

entregas-feito-por-drones-nos-eua.html, acesso em 14/09/2021. 
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Em Israel, da mesma forma: “around the city of Hadera will be able to start 

ordering in hamburgers and pizza, cosmetics and medicine to their doorsteps, 

part of the nation’s drone pilot program started earlier this year”15. Nota-se, de 

forma clara, a substituição da entrega de produtos por pessoas, por meios 

automatizados não tripulados, o que certamente ceifará milhares de empregos, 

precipuamente considerando o crescimento das compras através de meio 

eletrônico.  

Com relação ao mercado financeiro e as seguradoras têm utilizado de 

forma constante a inteligência artificial para o exercício de suas atividades e 

como forma de maximizar seus lucros. De acordo com Max Tergmark:  

As finanças são outra área que está sendo transformada pela 
tecnologia da informação, permitindo que os recursos sejam 
realocados de maneira eficiente em todo o mundo na velocidade 
da luz e permitindo financiamento acessível para tudo, desde 
hipotecas a empresas iniciantes. É provável que o progresso na 
IA ofereça grandes oportunidades de lucro futuro no comércio 
financeiro: a maioria das decisões de compra/venda no mercado 
de ações agora é feita automaticamente por computadores, e 
meus alunos graduados do MIT são sempre tentados pelos 
salários iniciais astronômicos para melhorar a negociação 
algorítmica16. 

Conforme estudo, um dos principais motivadores para essa adoção rápida 

de IA no setor financeiro é a economia de custos. Em 2030, as organizações 

tradicionais do setor financeiro poderão reduzir seus custos em 22%, de acordo 

com a empresa de pesquisas fintech Autonomous Research, o que equivaleria a 

mais de US$1 trilhão em aplicações17. Os sistemas informatizados podem 

efetuar a análise de todos os dados do mercado, de forma rápida e ampla e 

aprender a efetuar investimentos ou traçar os riscos dos seguros e, por 

consequência, os respectivos prêmios, de forma mais rápida e barata para as 

instituições:  

Na área da medicina, os avanços tecnológicos, principalmente na 
área da inteligência artificial, poderá fazer diagnósticos e eliminar 
diversas especialidades médicas e agilizar o tratamento de 
pacientes. Com grande impacto na saúde e nas especialidades 

 
15 https://www.timesofisrael.com/hadera-residents-to-start-getting-delivery-by-drones-in-pilot-project/, acesso em 

14/09/2021. 

16 Op. cit. p. 108. 

17 https://huaweibra.com.br/blog/inteligencia-artificial/inteligencia-artificial-no-mercado-financeiro/ 
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médicas, em razão da denominada “visão computacional”, a 
habilidade dos computadores em reconhecer e classificar as 
imagens18. Segundo Max Tergmark um estudo holandês de 2015 
mostrou que o diagnóstico de câncer de próstata realizado por 
computador usando ressonância magnética (RM) era tão bom 
quanto o de radiologistas humanos,  e um estudo de 2016 de 
Stanford mostrou que, usando imagens de microscópio, a IA 
poderia diagnosticar um câncer de pulmão ainda melhor do que 
patologistas humanos19. 

De acordo com Rafael Menezes Nunes um estudo associa a Inteligência 

Artificial a um método de predição de riscos de doenças com base em imagens 

de fundo de olho, tais como doenças cardíacas, identificação de nódulos ou 

patologias, a automatização no reconhecimento de padrões ou até mesmo a 

classificação de bases extensas de dados com base no big data.20 Entretanto, 

não se pode deixar de observar a existência de erros em tais maquinários, como 

citado por Max Tergmark: 

[...] a máquina de terapia radioativa Therac-25, construída no 
Canadá, foi projetada para tratar pacientes com câncer de dois 
modos diferentes: com um feixe de elétrons de baixa potência ou 
com um feixe de raios X megavolt de alta potência que era 
mantido no alvo por um escudo especial. Infelizmente, o software 
não verificado contra bug às vezes fazia com que os técnicos 
abrissem o feixe de megavolt quando pensavam que estavam 
administrando o feixe de baixa potência, e sem a proteção, que 
acabou custando a vida de vários pacientes 21. 
Afirma que relatório recente mostra os acidentes de cirurgia 
robótica foram associados a 144 mortes e 1.391 lesões nos 
Estados Unidos entre 2000 e 2013, “com problemas comuns, 
incluindo não apenas questões de hardware, como arco elétrico e 
pedaços de instrumentos queimados ou quebrados que caem no 
paciente, mas também de software, como movimentos 
descontrolados e desligamento espontâneo 22. 

A área da advocacia pode ser atingida pelas novas tecnologias. Segundo 

reportagem da revista exame, um escritório de advocacia do Recife usará a 

plataforma cognitiva Watson, da IBM. Adquirida e personalidade para o 

escritório Urbano Vitalino, foi denominada Carol e realizará atividades 

repetitivas, como o preenchimento de dados de processos judiciais no sistema 

interno do escritório. Cita a reportagem que: “De acordo com Vitalino Neto, a 

 
18https://www.pixeon.com/blog/inteligencia-artificial-na-

saude/?gclid=EAIaIQobChMInp3ttYX_8gIVFASRCh3eqQOEEAAYAiAAEgIM-PD_BwE, acesso em 14/09/2021.  

19 Op. cit. p. 113.  

20https://www.pixeon.com/blog/inteligencia-artificial-na-

saude/?gclid=EAIaIQobChMInp3ttYX_8gIVFASRCh3eqQOEEAAYAiAAEgIM-PD_BwE 

21 Op. cit. p. 114. 

22 ibidem. 
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taxa de preenchimento correto dos dados de um processo no sistema da 

companhia é de 75% quando o trabalho é feito por humanos e de 95% com o 

uso da tecnologia do IBM Watson”23. Informa, ainda, que a assistente Carol  é 

capaz de extrair itens básicos dos documentos, como nomes das partes e dados 

pessoais e fará um resumo das peças processuais, com identificação dos 

pedidos, mesmo que ele estejam em algum ponto do texto que passaria 

despercebido aos olhos de um ser humano. 

Quanto ao monitoramento do trabalho e pontuação de produtividade, na 

newsletter da Mit Technology Review24, sobre o uso da inteligência artificial 

monitoramento do trabalho e pontuação de produtividade, há um alerta que a 

automação do processo de decisão está tomando espaços cada vez maiores, 

em que direitos básicos são negados. Através de software atualmente, há o 

registro das teclas digitadas nos teclados dos usuários, o movimento do mouse, 

e os sites visitados, gravação de vídeos das telas dos usuários e fotos tiradas 

através da webcam a cada 10 minutos para checar a presencialidade dos 

funcionários em seus computadores.  

Determinada empresa britânica utiliza a ferramenta “Isaak” para monitor as 

interações entre os funcionários e identificar o melhor colaborador. Ainda, está 

desenvolvendo um “software de machine learning” para medir a velocidade da 

tarefa executada pelo funcionário, atribuir a pontuação de produtividade e 

sugerir formas de aceleração das tarefas. Tommy Weir afirma que o 

monitoramento tecnológico do ambiente de trabalho é uma realidade irreversível 

e se tornará tão difundido que será onipresente. 

Certa startup sediada em Boston, oferece um software de vigilância 

conhecido como AI Productivity Platform que propicia: (i) o rastreamento de e-

mail, Slack, Zoom e buscas na internet; (ii) o monitorando por rastro de dados e 

o padrão típico de comportamento do empregado, com uso do algoritmo 

chamado “Trigger-Task-Time”; (iii) prende o fluxo de trabalho típico para 

diferentes trabalhadores, as tarefas empreendidas, os respectivo tempo de 

 
23 https://exame.abril.com.br/tecnologia/inteligencia-artificial-da-ibm-ja-ajuda-advogados-brasileiros/ 

24 https://mittechreview.com.br/esta-startup-esta-usando-inteligencia-artificial-para-dar-aos-trabalhadores-uma-

pontuacao-de-produtividade/, acesso em 16/12/2020. 



PRINCÍPIO DAS NOVAS TECNOLOGIAS PRO HOMINE E FUNÇÃO TECNOLÓGICA INFORMACIONAL 
DA EMPRESA 

 18 

conclusão, e confere uma “pontuação de produtividade” entre 0 e 100;  (iv)  

inclui um algoritmo chamado Leadership Recommendation, que identifica pontos 

específicos de estrangulamento no fluxo de trabalho de um funcionário e  os 

pontos que poderiam ser mais eficientes. 

Para algumas tarefas, pode significar tirar o humano do circuito e 

automatizá-la. Em um exemplo, a ferramenta sugeriu que automatizar uma 

tarefa de verificação de qualidade de 40 segundos executada por funcionários 

do atendimento ao cliente 186.000 vezes por ano economizaria 5.200 horas. O 

CEO da empresa Tommy Weir diz que:  

A Enaible está promovendo seu software como uma forma de as 
empresas identificarem os funcionários que devem ser mantidos 
e “aqueles que estão fazendo uma grande diferença no 
cumprimento dos objetivos da empresa e na geração de lucros” 
e, “garantir a motivação e o foco enquanto trabalham de casa; 
também pode ser usado por gerentes para escolher quem 
despedir”25. 

Há críticas ao uso da inteligência artificial no exercício do poder diretivo 

patronal no local de trabalho, por conta das desvantagens das novas 

tecnologias, dentre elas: o abalo da confiança entre as partes, o prejuízo moral; 

o objetivo de corte de custos da mão de obra e a potencial substituição do 

homem pelo “maquinismo algorítmico”. Por isso, os trabalhadores  reivindicam a 

notificação prévia da introdução de novas tecnologias, bem como a observância 

dos princípios do consentimento, da necessidade, utilidade, finalidade e legitimo 

interesse e transparência, para o uso dos sistemas de vigilância e controle.  

Conforme  noticia na newsletter da Mit Technology Review,  Cori Crider 

trabalha para impedir que governos e grandes empresas façam uso indevido 

das tecnologias de monitoramento do ambiente de trabalho, porque: os 

algoritmos de machine learning também codificam inclinações ocultas nos dados 

e na avaliação dos funcionários; pode ser difícil apelar de uma análise injusta ou 

demissão; os sistemas são capciosos e não primam pela transparência sobre os 

valores  que devem ser priorizados; e o que se vê “é um esforço para 

transformar um humano em uma máquina antes que a máquina os substitua.” 

 
25 https://mittechreview.com.br/esta-startup-esta-usando-inteligencia-artificial-para-dar-aos-trabalhadores-uma-

pontuacao-de-produtividade/, acesso em 16/12/2020. 
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Sinale-se, ainda as questões e paradoxos do trabalho humano monitorado, ou 

em plataformas digitais e com geolocalização e controle total da privacidade.  

 

 

4 PRINCÍPIO DAS NOVAS TECNOLOGIAS “PRO HOMINE”. O 

FUTURO DO TRABALHO E O TRABALHO DO FUTURO. AGENDA 

2030 DA ONU. CAPITALISMO HUMANISTA. ESG- 

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE. 

FUNÇÃO TECNOLÓGICA INFORMACIONAL DA EMPRESA E MEIO 

AMBIENTE TECNOLÓGICO DIGITAL INFORMACIONAL 

 

O mercado de trabalho passa por inegáveis processos de transformação 

diante do desenvolvimento da tecnologia e da ciência. O trabalho do futuro, sem 

dúvida, terá como instrumento as inovações da tecnologia, e com novas 

características: novas profissões, novas tarefas, profissionais qualificados, a 

partir das parafernálias da Inteligência Artificial, plataformas digitais, software 

aplicativos; concorrência profissional transnacional; flexibilidade de horário; 

local da prestação do trabalho dissociado do local onde os resultados são 

esperados; trabalhos em projetos específicos, por demanda e ou networking; 

capacitação e atualização  diuturna e diferenciada com graduações e MBAs e 

cursos pontuais  de atualização constante. Os que trabalham se preocupam 

com cursos de desenvolvimento pessoal; os desempregados atribuem maior 

ênfase ao aprendizado de habilidades digitais, como análise de dados, ciência 

da computação e tecnologia da informação.  

Segundo Klaus Schwab: 

A quarta revolução industrial irá gerar grandes benefícios e, em 
igual medida, grandes desafios. Uma preocupação particular é a 
desigualdade exacerbada. Os desafios colocados pelo aumento 
da desigualdade são difíceis de quantificar, pois, em grande 
maioria, somos consumidores e produtores; dessa forma, a 
inovação e a ruptura afetarão nossos padrões de vida e bem-
estar tanto de forma positiva quanto negativa26. 

 
26 Op. cit. p. 23. 
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Trazemos, assim, o questionamento realizado por Klaus Schwab, 

desenvolvedor do conceito da indústria 4.0: 

Será que esse é o começo de uma revolução do novo trabalho 
flexível que irá empoderar qualquer indivíduo que tenha uma 
conexão de internet e que irá eliminar a escassez de 
competências? Ou será que irá desencadear o início de uma 
inexorável corrida para o fundo em um mundo de fábricas virtuais 
não regulamentadas? Se o resultado for o último — um mundo 
do “precariado”, uma classe social de trabalhadores que se 
desloca de tarefa em tarefa para conseguir se sustentar 
enquanto perde seus direitos trabalhistas, ganhos das 
negociações coletivas e segurança no trabalho —, será que isso 
criaria uma grande fonte de agitação social e instabilidade 
política? Por fim, será que o desenvolvimento da nuvem humana 
irá apenas acelerar a automação dos postos de trabalho 
humano? 

 

Max Tegmark afirma que: 

embora a economia continue crescendo e aumentando a renda 
média, os ganhos nas últimas quatro décadas foram para os 
mais ricos, principalmente para o 1% do topo, enquanto os 90% 
mais pobres viram sua renda estagnada. O crescimento 
resultante da desigualdade é ainda mais evidente se olharmos 
não para a renda, mas para a riqueza. Para os 90% de fam ílias 
norte-americanas mais pobres, o patrimônio líquido médio era de 
cerca de 85 mil dólares em 2012 – o mesmo que 25 anos antes – 
enquanto o 1% do topo mais do que dobrou sua riqueza ajustada 
pela inflação durante esse período, para 14 milhões de dólares. 
As diferenças são ainda mais extremas internacionalmente: em 
2013, a riqueza combinada da metade inferior da população 
mundial (mais de 3,6 bilhões de pessoas) é a mesma das oito 
pessoas mais ricas do mundo  – uma estatística que destaca a 
pobreza e a vulnerabilidade da base, tanto quanto a riqueza do 
topo. Em nossa conferência de Porto Rico em 2015, Erik disse 
aos pesquisadores de IA reunidos que achava que o progresso 
na IA e na automação continuariam aumentando o bolo 
econômico, mas que não há lei econômica da qual todos, ou 
mesmo a maioria das pessoas, se beneficiem27. 

No Brasil, de acordo com os dados estatísticos, desde a vigência da Lei 

13.467/17, a taxa de desemprego no Brasil passou de 12% para 11,8%, nos 

trimestres equivalentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 

contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

A existência de 12,5 milhões de desempregados em 2019, apenas 100 mil 

a menos que em 2017, não se mostra algo consentâneo com as promessas 

 
27 Op. cit. p. 130/131.  
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decorrentes da reforma trabalhista de aumento do emprego. Assim, obteve-se 

desprezível melhora do emprego, com abismal precarização das relações de 

trabalho e proteção dos trabalhadores. Observa-se, portanto, que a alteração da 

legislação trabalhista se limitou a precarizar as relações de trabalho, aumentar a 

informalidade e gerar maior desigualdade social, sem conseguir sua única 

promessa, qual seja, o aumento do emprego. As reformas trabalhistas ocorridas 

no mundo seguem a mesma sorte, não por outro motivo, o atual governo 

espanhol pretende revogar praticamente toda a reforma trabalhista de 201228. 

A automação da produção, aliada a permissão de precarização e ausência 

de proteção do trabalho levará, inexoravelmente, a grande maioria dos 

trabalhadores a situação de miséria extrema, como já tem feito. O sistema 

capitalista exige, para seu funcionamento, a existência de meios de produção e 

de consumo, sendo que sem um deles o outro deixa de existir. Não por outro 

motivo, o Reino Unido, a partir de 1807, passou a pressionar o mundo pelo fim 

da escravatura, pois tal modalidade de trabalho não permite a criação de grupo 

consumidor, o que induz à total inutilidade da produção e do incremento dos 

meios produtivos. 

A criação da empresa de Elon Musk não se limita a desenvolver carros 

autônomos, tendo anunciado a criação de robô humanoide, que terá protótipo 

inicial até 2022 e tem como objetivo “eliminar trabalhos perigosos, ou maçantes, 

para humanos”29. 

De acordo com a reportagem, o robô:  

Para andar por aí, ele terá a mesma tecnologia de direção 
semiautônoma, sem a necessidade de motorista, dos carros da 
Tesla. O robô vai usar inteligência artificial e ter várias 
câmeras para poder analisar o terreno, ver obstáculos. Ele pode 
chegar a 8 km/h de velocidade; tem 1,73 m altura e pesa 57 kg. 
Além disso, pode carregar até 20 kg de carga. Em sua cabeça há 
uma tela, como a de um celular ou computador, para poder 
transmitir informações. Suas mãos lembram as humanas (com 5 

 
28 https://brasil.elpais.com/brasil/2020/01/07/internacional/1578408371_510915.html . Acesso em 27/01/2020. 

29 https://g1.globo.com/economia/tecnologia/inovacao/noticia/2021/08/20/tesla-trabalha-em-projeto-de-robo-

humanoide-anuncia-musk.ghtml, acesso em 14/09/2021. 
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dedos), e o robô tem 40 atuadores eletromecânicos, que são 
motorzinhos elétricos para se movimentar30. 

No Japão, o hotel Henn-na31, possuía como empregados, do check-in ao 

check-out, robôs32. O avanço da tecnologia, entretanto, atingiu até os robôs, 

tendo sido dispensados 243 robôs em razão da defasagem da tecnologia:  

Apesar disso, a gerência do Henn-na já afirmou que não irá 
abandonar a ideia de ter um hotel totalmente automatizado, mas 
apenas irá tomar um outro rumo nesse sentido, abandonando a 
escolha de robôs pela bizarrice e introduzindo ao hotel novas 
tecnologias que se destacam por sua qualidade, como o uso de 
trancas eletrônicas com reconhecimento facial nos quartos33. 

As mudanças tecnológicas e de produção constituem realidade atual e em 

relação às quais devemos nos adaptar. Segundo relatório do Fórum Econômico 

Mundial (FEM), de 2016, o futuro dos empregos: consequências do mundo 4.0, 

estima-se que no mundo até 2022, 75 milhões de empregos desaparecerão e 

que 133 milhões novas vagas serão criadas. No Brasil, acreditam que 50% dos 

atuais postos de trabalho desaparecerão até 2020.  

Através de estudos entre 2018 e 2019, a Universidade de Brasília, com 

base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e na classificação, 

O*NET Job Zone, que separa as funções ocupacionais em cinco grupos 

conforme o grau de preparo necessário, concluiu que o Brasil tem mais 

empregos ameaçados de extinção do que os Estados Unidos (47%), porém 

menos que Europa (59%) e países como Uruguai (63%), Argentina (65%) e 

Guatemala, que tem o maior índice (75% dos empregos poderão ser exercidos 

por máquinas). 

Acredita-se que 54% das pessoas ocupadas em funções classificadas com 

probabilidade “alta” (60% a 80%) ou “muito alta” (acima de 80%) de serem 

substituídas por máquinas e ou inteligência artificial. Funções “tipicamente 

rotineiras e não-cognitivas”: Ex: ascensorista de elevador (99,9%) taquígrafo 

(99,5%), coletor de lixo (89,3%). Tarefas cognitivas: Ex: recepcionista de hotel 

(99,1%), cobrador de ônibus (99,3%) e gerente de almoxarifado (93,4%). De 

 
30 https://g1.globo.com/economia/tecnologia/inovacao/noticia/2021/08/20/tesla-trabalha-em-projeto-de-robo-

humanoide-anuncia-musk.ghtml, acesso em 14/09/2021. 

31 "esquisito". 

32 https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/07/150718_hotel_robos_fotos_cc, acesso em 14/09/2021.  

33 https://canaltech.com.br/robotica/hotel-japones-demite-mais-de-200-robos-de-sua-equipe-130845/, acesso em 

14/09/2021. 
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acordo com dados do LinkedIn coletados nos últimos cinco anos, cerca de 50% 

das mudanças de carreira em dados e inteligência artificial são de áreas 

diferentes. Esse número é muito maior para funções de vendas (75%), criação 

de conteúdo e posições de produção, como gerentes de mídia social e redatores 

de conteúdo (72%) e funções de engenharia (67%). 

Mesmo trabalhos que gozam de prestígio na sociedade e exercidos por 

profissionais capacitados, através de muitos anos de estudo e pesquisa poderão 

ter suas atividades substituídas. 

Segundo Erik Sherman:  

O Watson da IBM, conhecido por seu desempenho estelar no 
programa de TV Jeopardj!, demonstrou que consegue 
diagnosticar o câncer de pulmão com uma taxa mais precisa que 
humanos — 90% contra 50% em alguns testes. A razão disso 
são os dados. Para manter-se atualizado com os dados clínicos, 
um médico precisaria estudar 160 horas por semana; dessa 
forma, é impossível analisar a quantidade de novos 
conhecimentos ou mesmo os conjuntos de evidências clínicas 
que poderiam oferecer vantagens para seus diagnósticos. Os 
cirurgiões já utilizam sistemas automatizados para auxiliados nos 
procedimentos pouco invasivos34. 

Klaus Schwab verbera o possível lado sombrio do futuro do trabalho 

humano:  

“O desafio que enfrentaremos trará novas formas de contratos 
sociais e de empregos, adequados à mudança da força de 
trabalho e à natureza evolutiva do trabalho. Devemos limitar as 
desvantagens da nuvem humana em termos de possível 
exploração, enquanto ela não estiver cerceando o crescimento 
do mercado de trabalho, nem impedindo as pessoas de trabalhar 
da forma que desejarem. Se não conseguirmos fazer isso, a 
quarta revolução industrial poderá nos conduzir para o lado 
negro do futuro do trabalho, conforme descrito por Lynda 
Gratton, professora de práticas de gestão da London Business 
School, em seu livro The Shift: the Future of Work is Already 
Here— aumento dos níveis de fragmentação, isolamento e 
exclusão em toda a sociedade. Conforme afirmo ao longo deste 
livro, a escolha é nossa. Ela depende totalmente das decisões 
políticas e institucionais que fizermos. E preciso estar ciente, no 
entanto, de uma reação reguladora que reafirme o poder dos 

 
34 Erik Sherman, Fortune, 25 fev. 2015. Disponível em: http://fortune. com/2015/02/25/ 5-jobs-that-robots-akeady-

are-taking/. Acesso em 27/01/2020. 
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formuladores de políticas no processo e cause tensão às forças 
adaptativas de um sistema complexo35. 

Procede, pois o alerta dado por Valerio De Stefano, segundo o qual:  

Almost no human contact happens in most crowdwork 
transactions: this contributes to the creation of a new group of 
“invisible workers”, yet another phenomenon that is by no means 
limited within the boundaries of the gig-economy but is shared 
with other sectors, such as domestic work and home-work36. 

Esperanza Macarena Sierra Benítez mostra o único pilar possível para o 

desenvolvimento sustentável, na era do algoritmo será a proteção e a inclusão 

social: “para asegurar la efectiva aplicación del pilar europeo de derechos 

sociales, es necesario dotarlo de instrumentos normativos suficientes que 

garanticen su cumplimiento”37. 

Conforme sábia conclusão de Klaus Schwab:  

O desafio que enfrentaremos trará́ novas formas de contratos 
sociais e de empregos, adequados à mudança da força de 
trabalho e à natureza evolutiva do trabalho. Devemos limitar as 
desvantagens da nuvem humana em termos de possível 
exploração, enquanto ela não estiver cerceando o crescimento 
do mercado de trabalho, nem impedindo as pessoas de trabalhar 
da forma que desejarem. Se não conseguirmos fazer isso, a 
quarta revolução industrial poderá os conduzir para o lado negro 
do futuro do trabalho, conforme descrito por Lynda Gratton, 
professora de práticas de gestão da London Business School, em 
seu livro The Shift: the Future of Work is Already Here— aumento 
dos níveis de fragmentação, isolamento e exclusão em toda a 
sociedade. 

De acordo com o “The Future of Jobs Survey”, habilidades essenciais, 

como pensamento crítico, análise e resolução de problemas, estão 

consistentemente no topo das prioridades de requalificação e qualificação para 

educadores e empresas. Recentemente emergindo em 2020 estão as 

habilidades de autogestão, como resiliência, tolerância ao estresse e 

flexibilidade. O setor público precisará de uma abordagem em três níveis para 

ajudar os trabalhadores: fornecer redes de segurança mais fortes para os 

trabalhadores deslocados; melhorar os sistemas de educação e treinamento e 

 
35 Op. cit. p. 57/58. 

36 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--

travail/documents/publication/wcms_443267.pdf, acesso em 30/11/2020.  

37 Sostenibilidad Social en la Industria 4.0.Desafío para la UE-2030, Social Sustainability in Industry 4.0. 

Challenge for the EU-2030, a autora Esperanza Macarena Sierra Benítez, Profesora Contratada Doctora de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad SocialUniversidad de Sevilla (DOI: https://doi.org/10.20318/cdt.2 020.5195) 
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criar incentivos para investimentos nos mercados e nos empregos de amanhã38. 

Conforme alinhado quanto ao futuro a escolha é nossa. Ela depende totalmente 

das decisões políticas e institucionais que fizermos. E preciso estar ciente, no 

entanto, de uma reação reguladora que reafirme o poder dos formuladores de 

políticas no processo e cause tensão às forças adaptativas de um sistema 

complexo39. 

As novas tecnologias ensancham uma economia disruptiva e o fim do 

emprego tradicional, assim cria espaços para o aumento das novas formas de 

trabalho, inclusive “on demand”. O Fórum Econômico Mundial, no relatório 

“Futuro do Trabalho” anotou que as mudanças vão chegar na corrente da 

robótica avançada, transporte autônomo, inteligência artificia l, aprendizagem 

automática, desenvolvimento acelerado da biotecnologia e despontar das áreas 

da computação, matemática, arquitetura e engenharia, onde haverá 

potencialização de postos de trabalho. 

A Agenda 2030 da ONU vem na senda do capitalismo humanista para 

inserção da dimensão social no capital ao estabelecer os objetivos nº 8 e 9 

atinentes ao Trabalho Decente e Crescimento Econômico compatível com a 

Indústria, Inovação Infraestrutura.  

Assim, a Carta Federal de 1988, inscreve as funções social, econômico, 

ambiental, consumerista, tecnológico informacional da empresa. A função social 

da empresa é haurida do princípio da solidariedade social, um dos fundamentos 

da República Federativa do Brasil, bem como a cidadania; a dignidade da 

pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, 

II,III,IV CF/1988 ). Ainda, o artigo 193 do Texto Maior inscreve que a ordem 

social tem como base o primado do trabalho, e como objet ivo o bem-estar e a 

justiça sociais. Ademais, na forma do art. 170, CF/1988, a ordem econômica 

vem fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade 

privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do 

 
38 https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/digest. 

39 Op. cit. p. 57/58. 
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consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades 

regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido 

para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 

tenham sua sede e administração no País. 

O alcance das funções sociais da empresa abarca o movimento da 

economia, recolhimento de  tributos, circulação de  riquezas, compra e venda de 

bens e de serviço, geração de empregos e nesse sentido deve observar a 

solidariedade (CF/1988, art. 3°, inc. I, promover a justiça social (CF/1988, art. 

170, caput, a busca de pleno emprego (CF/1988, art. 170, inc. VIII), a redução 

das desigualdades sociais (CF/1988, art. 170, inc. VII), o valor social do t rabalho 

(CF/1988, art. 1°, inc. IV), a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1°, inc. 

III), os valores do consumidor (CDC, art. 51, inc. XIV); a livre iniciativa 

(CF/1988, art. 170, caput e art. 1°, inc. IV). A função social da empresa  é um 

direito pessoal, obrigacional, assim o capitalismo sofre restrições com forte 

enfoque social, com função social do contato (art. 421, cc). Com a inscrição do 

ato constitutivo a pessoa jurídica adquire personalidade jurídica própria, exerce 

atividades em nome próprio e não em nome dos seus sócios (cc, art. 47), 

apenas excepcionalmente é ignorada sua autonomia patrimonial (CC, art. 50). A 

empresa é de propriedade do empresário, sujeito de direito agindo por vontade 

própria (CC, art. 47), responsabiliza-se pessoalmente pelos seus atos (CC, art. 

1022) e de seus empregados (CC, art. 932, inc. III). 

O Decreto nº 9.571, de 21 de novembro de 2018, estabelece as diretrizes 

nacionais sobre empresas e direitos humanos sinalizando a sua implementação 

voluntária de respeito aos direitos humanos. Ainda, traz a criação de 

mecanismos de reparação e remediação dos direitos afetados e o 

monitoramento e a avaliação das diretrizes. Como incentivo, ato do Ministro de 

Estado dos Direitos Humanos instituirá o selo "empresa e direitos humanos", 

para aquelas que voluntariamente implementarem as diretrizes efeitos que 

derivam dos princípios e deveres externos da empresa econômicos, social, 

cultural, ambiental, consumerista, tecnológico. A Lei 13.874/2019 (Lei da 

Liberdade Econômica) traz medidas de otimização das atividades econômicas. 
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Na função tecnológica e informacional das empresas as políticas públicas 

de fomento as novas tecnologias permitem a incorporação do conhecimento 

mais avançado e determinante para o progresso de um país e desenvolvimento 

econômico e industrial de uma nação, mas sempre direcionados ao bem 

comum. Assim, o princípio das novas tecnologias pro homine vem encravado no 

artigo 218, §1º a 4º, CF/1988, na senda de que a pesquisa científica básica e 

tecnológica receberá tratamento prioritário do estado, tendo em vista o bem 

público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação, voltada 

preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o 

desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Desta feita, o Estado 

apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, 

tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão 

tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais 

de trabalho. Ainda, a lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em 

pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento 

de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que 

assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos 

econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 

De outro turno, a Lei 12.965/2014 (art. 4º) Marco Civil da Internet exige do 

Estado o fomento e o uso da “da inovação” e “difusão de novas tecnologias” e 

modelos de uso e acesso à sociedade. A Lei 13.709/16 – Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais objetiva proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, de 

modo a  compatibilizar a livre iniciativa e desenvolvimento econômico e 

tecnológico com base nos princípios humanistas de desenvolvimento da 

personalidade, dignidade e exercício da cidadania, em especial: respeito à 

privacidade; autodeterminação informativa; liberdade de expressão, de 

informação, de comunicação e de opinião; inviolabilidade da intimidade, da 

honra e da imagem; defesa do consumidor40. 

 
40 A função social da empresa constitui um dever-poder para o empresário, no sentido de harmonizar as atividades 

empresariais com os interesses da sociedade, mediante a obediência de determinados deveres positivos e negativos 

nas áreas: do Direito Econômico e Empresarial de criar utilidades, gerar e circular riquezas, observada a livre 

concorrência, pois a atividade econômica sustenta o sistema capitalista  produtivo; do Direito Tributário de 
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Ao sistema jurídico incumbe, portanto, regular as relações sociais de modo 

a permitir a organização de certa sociedade e, assim, sua manutenção ou 

progresso. Ricardo Sayeg anota que o capitalismo humanista se funda na ideia 

cristã de fraternidade e no jusnaturalismo, é o melhor e mais recomendável 

sistema econômico, mas possui diversos efeitos negativos, dentre os quais a 

exclusão de parte da sociedade. Entretanto, o sistema capitalista pode levar ao 

fim do modo social harmônico e cabe ao estado intervir para promover as oito 

metas do milênio, quase sejam: erradicar a extrema pobreza e a fome; atingir o 

ensino básico universal; promover a igualdade entre os sexos e a autonomia 

das mulheres; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde materna; 

combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças;  garantir a sustentabilidade 

ambiental; e estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento41. 

No que tange a Agenda 2030 da ONU, que trata da Qualidade de Vida, 

Inclusão e Sustentabilidade, a ESG- Environmental, Social and Corporate 

Governance aponta para uma nova função da empresa: Função Tecnológica 

Informacional das Empresas no Meio Ambiente Tecnológico Digital 

Informacional. Atualmente, dentre as funções da empresa há inclusão do 

quesito compromissório com: a biotecnologia; a transição energética para fontes 

renováveis, a função tecnológica-informacional da empresa, à vista do “principio 

das novas tecnologias pro homine”. 

Dentre as melhores práticas empresariais, sinale-se o Compromisso com o 

Código de Conduta Ética/Programa de Compliance do ESG-Environmental, 

Social and Corporate Governance ou ASG: a Ambiental, Social e Governança, 

traduz um conjunto de boas práticas implementadas pelas organizações 

corporativas, cujo objetivo radica em comprovar sua solidez e assegurar o 

crescimento sustentável com o compromisso de respeito ao meio ambiente e o 

bem-estar social. A palavra meio ambiente ganha novos contornos e alcance: 

 
arrecadação de tributos e reversão em bens e serviços sociais; do Direito Ambiental, porque a atividade econômica 

deve ser sustentável, propiciar um ambiente saudável aos trabalhadores e á sociedade e as futuras geraçõe s; do 

Direito do Consumidor, pela   responsabilidade pelo fato do produto e serviços e do  Direito do Trabalho no 

cumprimento dos direitos sociais e ambientais, assegurada a participação nos lucros e resultados e a cogestão, e 

ainda do Direito da Seguridade Social, para fins de proteção aos incapazes e desvalidos; e do Direito da Tecnologia 

e Informacão  e sua introdução responsável e respectiva plus valia reversível à sociedade; observados o Direito 

Contratual fundado na  liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato 

(artigo 421, CC). 

41 https://www.institutoliberal.org.br/blog/o-que-e-o-capitalismo-humanista/ 



NOVAS TECNOLOGIAS, RESPONSABILIDADE SOCIAL E EMPRESA 

29 

 

ambiente natural, artificial, ambiente cultural, ambiente tecnológico, virtual, 

cibernético, informacional etc. 

Basicamente, são três postos-chave do ESG-Environmental, Social and 

Corporate Governance para a  avaliação da performance empresarial atrelada a 

demonstração do nível de comprometimento organizacional: a minimização dos 

acidente de trabalho (trabalho seguro); impactos ao meio ambiente natural e as 

devidas compensações, com o uso de energia limpa; comprometimento no 

cuidar das pessoas que integram os públicos de interesse, empregados, 

fornecedores, consumidores e comunidade do entorno, tais como: a promoção 

da unidade na diversidade, inserção social de deficiente, equidade racial e de 

gênero no mercado de trabalho; combate ao trabalho infantil, trabalho escravo; 

combate a violência, assedio, discriminação, etc. 

A gestão dos compromisso (ESG) que ensancha o cumprimento dos 

Tratados e Convenções Internacionais e normas constitucionais e legais 

nacionais, seguido de autorregulamentação de Códigos de Ética e Politicas de 

Boas Práticas de Governança Corporativa e respectivas gestão de riscos e 

Compliance, para evitar as ocorrências de fraude e corrupção prejudiciais aos 

investimentos e as reputações organizacionais.  roubo de dados, cheques e 

documentos falsos, cartões clonados, favorecimento. Basta começar por 

atitudes simples e levar em conta o relacionamento com stakeholders, na 

adoção de medidas para minimizar problemas enfrentados pela sociedade.  A 

palavra “Stakeholder” surgiu da união de duas outras palavras do 

inglês. Stakeholders: Stake interesse e Holders aqueles que possuem o termo 

Stakeholder foi criado em 1963  pelo filósofo Robert Edward Freeman, a partir 

de um memorando interno da Stanford Research. Stakeholders, definição, 

segundo ele, se referia a “grupos que sem seu apoio a organização deixaria de 

existir”. Pesquisa da Nielsen, realizada em 2019, mostra que há uma tendência 

entre consumidores de “excluir” organizações “socialmente irresponsáveis”, 42% 

das pessoas entrevistadas estão mudando os hábitos de consumo para reduzir 

seus impactos no meio ambiente; 65% não compram de empresas que estão 

associadas ao trabalho escravo. 
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Em suma, dar prioridade a agenda sustentável é signo de atração de 

investimentos que requer bases sólidas para aplicação dos recursos, de acordo 

com o planejamento estratégico e, ainda exige uma a política de transparência 

empresarial, com foco no cumprimento dos compromissos com diferentes 

públicos de interesse dos investidores, acionistas, colaboradores, fornecedores 

e outros, bem como  na retenção de talentos, redução da rotatividade de 

pessoal, engajamento social, e compliance em todas as áreas.  

Empresas que atuam no Brasil com a cultura ESG: Santander: em termos 

de governança, os processos, políticas e condutas têm como base a 

transparência e os direitos de acionistas, uma vez que as ações são negociadas 

nas bolsas de valores: BM&FBovespa (São Paulo/Brasil) e NYSE (Nova 

Iorque/Estados Unidos). Assim, as operações estão sujeitas aos mecanismos 

nacionais e internacionais de auditoria e segurança, como a Lei Sarbanes-

Oxley. A Natura cuida de compensar emissões de carbono com plantio de 

árvores e recuperação de nascentes, além de pesquisar novos usos para 

materiais que seriam descartados e outros projetos. Itaú inclui financiamento em 

setores de impacto positivo, cidadania financeira e gestão responsável. A B3 

dispõe de seis índices de sustentabilidade: Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE), Índice de Carbono Eficiente (ICO2), Índice de Ações com 

Governança Corporativa Diferenciada (IGC), Índice de Governança Corporativa 

Trade (IGCT),Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado (IGC-NM), 

Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG). A Bolsa defende que, 

“além de servir como instrumentos atrativos para investidores comprometidos 

com esta temática, ajudam a estimular companhias a incorporarem questões 

ambientais, sociais e de governança em seu dia a dia”42.  

 

 

 

 

 

 

 
42 https://blog.omegaenergia.com.br/sustentabilidade/o-que-e-esg/ 
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5 TENDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. USO DAS TECNOLOGIAS PRO 

HOMINE EM RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

 

O Supremo Tribunal Federal conclui julgamento sobre validade do inquérito 

sobre fake news e ataques ao Tribunal. No julgado STF /ADPF 572 foi 

declarada a legalidade e a constitucionalidade do Inquérito (INQ) 4781, 

instaurado com o objetivo de investigar a existência de notícias fraudulentas, 

denunciações caluniosas e ameaças contra a Corte, seus ministros e familiares.  

No julgado STF/ADI 3510 o Judiciário aponta importância das novas 

tecnologias e sua compatibilização das liberdades e a dignidade humana: 

O termo ‘ciência’, enquanto atividade individual, faz parte do 
catálogo dos direitos fundamentais da pessoa humana (inciso IX 
do art. 5º da CF). Liberdade de expressão que se afigura como 
clássico direito constitucional-civil ou genuíno direito de 
personalidade. Por isso que exigente do máximo de proteção 
jurídica, até como signo de vida coletiva civilizada. Tão 
qualificadora do indivíduo e da sociedade é essa vocação para 
os misteres da Ciência que o Magno Texto Federal abre todo um 
autonomizado capítulo para prestigiá-la por modo superlativo 
(capítulo de nº IV do título VIII). A regra de que ‘O Estado 
promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa 
e a capacitação tecnológicas’ (art. 218, caput) é de logo 
complementada com o preceito (§ 1º do mesmo art. 218) que 
autoriza a edição de normas como a constante do art. 5º da Lei 
de Biossegurança. A compatibilização da liberdade de expressão 
científica com os deveres estatais de propulsão das ciências que 
sirvam à melhoria das condições de vida para todos os 
indivíduos. Assegurada, sempre, a dignidade da pessoa humana, 
a CF dota o bloco normativo posto no art. 5º da Lei 11.105/2005 
do necessário fundamento para dele afastar qualquer invalidade 
jurídica (Ministra Cármen Lúcia)." (ADI 3.510, rel. min. Ayres 
Britto, julgamento em 29-5-2008, Plenário, DJE de 28-5-2010.) 

A Lei 10.553/2016 de Fortaleza (CE) proibiu o uso de carros particulares, 

cadastrados ou não em aplicativos, para o transporte remunerado individual de 

pessoas e prevê multa de R$ 1.400 ao condutor do veículo. No julgado 

STF/ADPF/449, em 09 de maio 2019, há decisão de que as plataformas 

tecnológicas de mobilidade urbana como a Uber não podem ser proibidas, 

porque é assegurada as novas tecnologias e a inovação, incluído o direito de 

prestação de serviços prestados por aplicativos (ou apps), tais como 99Taxi, 

Uber, Cabify, Loggi, Rapi, Ifood etc. 
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Logo, há violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e 

concorrência das leis que proíbem o uso de carros particulares no transporte 

remunerado de pessoas, pois as plataformas tecnológicas de mobilidade urbana 

não podem ser proibidas. Assim. os Municípios que optarem pela 

regulamentação não podem contrariar ou estabelecer requisitos adicionais 

àqueles estabelecidos na Lei Federal 13.640, que regulamenta o transporte 

individual privado por aplicativo. 

Outra questão de relevo diz respeito a possibilidade de aplicação de multa 

processual, para empresa que descumpre ordem judicial de quebra de sigilo de 

mensagens telemáticas, sob espeque de impossibilidade técnica de obedecer à 

determinação do juízo, haja vista o emprego da criptografia de ponta a ponta. O 

julgado STF/ADPF 403/ STF/ADI 5527 tratou das ações de bloqueio de 

WhatsApp, que tramitam no tribunal desde 2016, e julgou pela prevalência dos 

benefícios das novas tecnologias em detrimento da quebra do sigilo. Assim, 

entendeu que os benefícios da criptografia de ponta a ´ponta assegura os 

direitos fundamentais constitucionais de intimidade e privacidade, e superam 

prejuízos e se sobrepões aos eventuais prejuízos causados pela impossibilidade 

de quebra de sigilo das mensagens.  

No dia 24/06/2021, o STJ/ 5ª Turma, em processo judicial que corre em 

sigilo de acordo com a Lei 9.296/1996, decidiu que não cabe multa cominatória, 

para descumprimento de ordem judicial, quando há uma impossibilidade técnica 

de quebra de sigilo de mensagem no caso de aplicativo, que usa criptografia de 

ponta a ponta. No caso, o ministro Ribeiro Dantas negou provimento a recurso 

especial do Ministério Público de Rondônia, contra decisão que afastou 

integralmente a multa cominatória (astreintes) aplicada em primeira instância 

contra o WhatsApp, por descumprimento de ordem judicial. A empresa 

fornecedora de aplicativo de mensagens não pode ser multada por descumprir 

ordem judicial, para interceptação e acesso ao teor das conversas de usuários 

sob investigação, se tais providências são impedidas pelo emprego de 

criptografia de ponta a ponta. 

O julgado STJ/ RESP 1.568.445 decidiu: há possibilidade de aplicação, em 

abstrato, da multa cominatória, ressalvada as hipóteses de impossibilidade 
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técnica de obedecer à determinação do juízo, haja vista o emprego da 

criptografia de ponta a ponta, com base nos fundamentos:  

Ao buscar mecanismos que protegem a intimidade da 
comunicação privada e a liberdade de expressão, por meio da 
criptografia de ponta a ponta, as empresas estão assegurando 
direitos fundamentais reconhecidos expressamente na 
Constituição Federal. Assim, não deve ser admitida a multa, pois 
a realização do impossível, sob pena de sanção, não encontra 
guarida na ordem jurídica. Benefícios da criptografia superam 
prejuízos e se sobrepões aos eventuais prejuízos causados pela 
impossibilidade de quebra de sigilo das mensagens. A liberdade 
de expressão e o direito à intimidade, as empresas de tecnologia 
sejam multadas por descumprimento de ordem judicial 
incompatível com a encriptação. Na ADPF 403 e ADI 5527 o 
julgada em andamento caminha não sentido de que a ciência 
corrobora a impossibilidade técnica de interceptar dados 
criptografados de ponta a ponta. "Diante da fundamentação ora 
apresentada, a despeito da boa argumentação da acusação, não 
se pode falar em ofensa ao artigo 10, parágrafos 1º e 2º, da Lei 
12.965/2014. 

Outra posição em sentido contrário vem no sentido de que a empresa não 

pode adotar conduta de venire contra factum proprium e alegar impossibilidade 

técnica de quebra do sigilo de criptografada para descumprir ordem judicial. A 

proteção aos direitos fundamentais e respectiva persecução de ato ilícito e 

criminal se sobrepõe a livre iniciativa. Isto porque, a proteção dos direitos 

fundamentais e o não atendimento da ordem judicial, de quebra de sigilo de 

conversa no WhatsApp, pode ser visto como obstrução de uma medida legítima 

ao fornecimento de dados para persecução penal. Em tese é juridicamente 

possível impor a multa cominatória à empresa, mesmo diante da impossibilidade 

técnica da quebra de sigilo, pois: “Se própria empresa, agindo com a finalidade 

de lucro, gera uma situação em que fica impossibilitada de identificar o 

conteúdo requisitado pela Justiça, importante para a investigação de crimes, e 

cujo sigilo pode ser legalmente afastado "seria razoável proibi-la de alegar 

obstáculo que ela mesma criara". 

No que tange a proteção contra automação e o fim do trabalho humano 

pela inteligência artificial, bem como o trabalho por aplicativos e a subordinação 

ao algoritmo, a Carta Federal, no artigo 7º, XXVII traz a “proteção em face da 

automação, na forma da lei”. Não há lei de controle da introdução as novas 

tecnologias com a contrapartida de formação, qualificação e requalificação 
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profissional. Nessa linha a Lei nº 9.956/2000 proibiu o autoatendimento nos 

postos de gasolina com dois fundamentos: preservar postos de trabalho contra 

automação e os riscos de vida e saúde relativo aos inflamáveis.  

Na Justiça do Trabalho discute-se a substituição do trabalho humano pelas 

novas tecnologias. Há uma decisão judicial em que a empresa obteve o direito 

para que seus postos de combustíveis operem sem frentistas. Para o Juiz 

Joseano Maciel Cordeiro (1ª Vara Federal de Jaraguá do Sul) a Lei nº 

9.956/2000 que proíbe o autosserviço em postos de combustível e obriga que 

tenham frentistas para fazer o abastecimento é incompatível trata de um abuso 

do poder regulatório estatal. Ainda, a Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade 

Econômica), que impede o Estado de ser contrário “aos processos de inovação 

da sociedade”. Ademais, a Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação Tecnológica) 

que traz as normas técnicas do Ministério das Minas e Energia não determina 

que abastecer o carro é algo de “alto risco” que necessita de um treinamento 

adequado. Outro argumento é que os carros elétricos funcionam com 

autoatendimento em todos os postos de recarga. O Juiz decidiu que a empresa 

deve sujeitar-se a eventual regulamentação sobre o autosserviço nos postos de 

combustíveis, que vier a ser estabelecida pelos órgãos competentes, 

independente do resultado final deste processo. 

A Justiça do Trabalho aplicou o princípio das novas tecnologias pro homine 

no caso de jornada de trabalho elastecida, sob fundamento: “a busca do pleno 

emprego, que pressupõe a aceitação dos avanços tecnológicos, se e desde que 

se situem em proveito do próprio homem e não em detrimento de seus 

interesses, tomado no interesse público e não no particular, conforme segue: 

Ementa: "RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE 
REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 11.496/2007 . ECT. PROTEÇÃO 
EM FACE DA AUTOMAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. 
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. 
COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O FIM SOCIAL DA UTILIZAÇÃO 
PRODUTIVA DO CAPITAL E A VALORIZAÇÃO DO TRABALHO 
HUMANO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO. A diretriz 
constitucional da proteção em face da automação (artigo 7º, 
XXVII, CF) não se sobrepõe ao direito à irredutibilidade salarial 
(artigo 7º, VI, CF). Ao contrário, referidos direitos sociais 
expressos no texto constitucional como uma das espécies dos 
direitos e garantias fundamentais do Título II constituem 
princípios que se entrelaçam e se completam. É imprescindível 
compatibilizar o fim social da utilização produtiva do capital e a 
valorização do trabalho humano.  Para tanto, faz-se necessário 
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levar em consideração "a vulnerabilidade da pessoa humana, 
que nada mais tem do que a sua força de trabalho como 
condição de sobrevivência, estabelecendo como perspectiva a 
busca do pleno emprego, que pressupõe a aceitação dos 
avanços tecnológicos, se e desde que se situem em proveito do 
próprio homem e não em detrimento de seus interesses, tomado 
no interesse público e não no particular." No presente caso, a 
majoração de duas horas na jornada de trabalho dos substituídos 
causou diminuição do seu salário-hora, a consequente redução 
nominal da remuneração e implica ofensa ao artigo 7º, inciso VI, 
da Constituição Federal, que institui o princípio da irredutibilidade 
salarial. Por outro lado, essa modificação não é suficiente para 
gerar direito ao recebimento das referidas horas como extras, 
porquanto autorizada mediante acordo coletivo de trabalho e 
decorrente da inovação tecnológica; enseja, portanto, apenas o 
pagamento das diferenças salarias e seus reflexos. Nesse 
sentido é a decisão proferida pelo Tribunal Pleno (E-RR-110600-
80.2009.5.04.0020, Redator Designado Ministro João Oreste 
Dalazen, DEJT 26/06/2015), com a qual se coaduna o acórdão 
embargado . Recurso de embargos de que não se conhece " (E-
RR-132000-40.2006.5.17.0006, Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais, Relator Ministro Claudio Mascarenhas 
Brandao, DEJT 22/04/2016). 

Outro tema controvertido é o trabalho por aplicativos e a subordinação 

algorítmica:  

VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE O MOTORISTA DE 
APLICATIVO E A EMPRESA PROVEDORA DA PLATAFORMA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (UBER) – 
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DIANTE DA 
AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO JURÍDICA – 
TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA - RECURSO 
DESPROVIDO. (TST-RR-10555-54.2019.5.03.0179, IVES 
GANDRA MARTINS FILHO, DEJT 05/03/2021). (...) 3. Em 
relação às novas formas de trabalho e à incorporação de 
tecnologias digitais no trato das relações interpessoais – que 
estão provocando uma transformação profunda no Direito do 
Trabalho, mas carentes ainda de regulamentação legislativa 
específica – deve o Estado-Juiz, atento a essas mudanças, 
distinguir os novos formatos de trabalho daqueles em que se 
está diante de uma típica fraude à relação de emprego, de modo 
a não frear o desenvolvimento socioeconômico do país no afã de 
aplicar regras protetivas do direito laboral a toda e qualquer 
forma de trabalho. 4. Nesse contexto, analisando, à luz dos arts. 
2º e 3º da CLT, a relação existente entre a Uber e os motoristas 
que se utilizam desse aplicativo para obterem clientes dos seus 
serviços de transporte, tem-se que: a) quanto à habitualidade, 
inexiste a obrigação de uma frequência predeterminada ou 
mínima de labor pelo motorista para o uso do aplicativo, estando 
a cargo do profissional definir os dias e a constância em que irá 
trabalhar; b) quanto à subordinação jurídica, a par da ampla 

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=10555&digitoTst=54&anoTst=2019&orgaoTst=5&tribunalTst=03&varaTst=0179
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autonomia do motorista em escolher os dias, horários e forma de 
labor, podendo desligar o aplicativo a qualquer momento e pelo 
tempo que entender necessário, sem nenhuma vinculação a 
metas determinadas pela Uber ou sanções decorrentes de suas 
escolhas, a necessidade de observância de cláusulas contratuais 
(v.g.,valores a serem cobrados, código de conduta, instruções de 
comportamento, avaliação do motorista pelos clientes), com as 
correspondentes sanções no caso de descumprimento (para que 
se preserve a confiabilidade e a manutenção do aplicativo no 
mercado concorrencial), não significa que haja ingerência no 
modo de trabalho prestado pelo motorista, reforçando a 
convicção quanto ao trabalho autônomo a inclusão da categoria 
de motorista de aplicativo independente, como o motorista da 
Uber, no rol de atividades permitidas para inscrição como 
Microempreendedor Individual - MEI, nos termos da Resolução 
148/2019 do Comitê Gestor do Simples Nacional; c) quanto à 
remuneração, o caráter autônomo da prestação de serviços se 
caracteriza por arcar, o motorista, com os custos da prestação do 
serviço (manutenção do carro, combustível, IPVA), caber a ele a 
responsabilidade por eventuais sinistros, multas, atos ilícitos 
ocorridos, dentre outros (ainda que a empresa provedora da 
plataforma possa a vir a ser responsabilizada solidariamente em 
alguns casos), além de os percentuais fixados pela Uber, de cota 
parte do motorista, entre 75% e 80% do preço pago pelo usuário, 
serem superiores ao que este Tribunal vem admitindo como 
suficientes a caracterizar a relação de parceria entre os 
envolvidos. 5. Já quanto à alegada subordinação estrutural, não 
cabe ao Poder Judiciário ampliar conceitos jurídicos a fim de 
reconhecer o vínculo empregatício de profissionais que atuam 
em novas formas de trabalho, emergentes da dinâmica do 
mercado concorrencial atual e, principalmente, de 
desenvolvimentos tecnológicos, nas situações em que não se 
constata nenhuma fraude, como é o caso das empresas 
provedoras de aplicativos de tecnologia, que têm como finalidade 
conectar quem necessita da condução com o motorista 
credenciado, sendo o serviço prestado de motorista, em si, 
competência do profissional e apenas uma consequência 
inerente ao que propõe o dispositivo. 6. Assim sendo, não 
merece reforma o acórdão regional que não reconheceu o 
vínculo de emprego pleiteado na presente reclamação, sob o 
fundamento de ausência de subordinação jurídica entre o 
motorista e a empresa provedora do aplicativo Uber. Recurso de 
revista desprovido. (TST-RR-10555-54.2019.5.03.0179, Ives 
Gandra Martins Filho, DEJT 05/03/2021).” 

Em notícias do STF de 28 de julho de 2020, o Presidente Min. Toffoli 

participou de debate sobre ciência, inovação e pandemia  e incentivo à ciência e 

tecnologia à serviço da sociedade, observou que o papel fundamental aos 

objetivos da República brasileira. Assim, cabe ao Estado dar tratamento 

prioritário à pesquisa científica básica e tecnológica para a solução dos 

problemas brasileiros de desigualdades sociais, regionais e econômicas. Ainda, 
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construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento 

nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades 

sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Assim, anotou 

que não é possível alcançar esses objetivos sem ciência e inovação, e sem 

políticas públicas e decisões normativas e judiciais que privilegiam o incentivo à 

ciência e à tecnologia. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

As novas tecnologias ensancham uma economia disruptiva e o fim do 

emprego tradicional. Deste modo, a ocupação “clássica” cria espaços para o 

aumento novas formas de trabalho da era cibernética, com o uso dos 

equipamentos telemáticos, plataformas digitais e outras decorrentes da 

Inteligência Artificial (IA). O Fórum Econômico Mundial, no relatório “Futuro do 

Trabalho”, anotou que as mudanças vão chegar na corrente da robótica 

avançada, transporte autônomo, inteligência artificial, aprendizagem automática, 

desenvolvimento acelerado da biotecnologia e despontar das áreas da 

computação, matemática, arquitetura e engenharia, onde haverá 

potencialização de postos de trabalho. 

A Agenda 2030 da ONU vem na senda do capitalismo humanista, do 

resgate da ética e  da cidadania, com a inserção da dimensão do social no 

capital, ao estabelecer os objetivos nº 8 e 9 referentes ao Trabalho Decente e 

Crescimento Econômico compatível com a Indústria, Inovação Infraestrutura 

Trata-se, pois de compatibilizar a qualidade de vida, a  inclusão e a 

sustentabilidade e o chamado ESG- Environmental, Social and Corporate 

Governance aponta para uma nova função da empresa: Função Tecnológica 

Informacional das Empresas no Meio Ambiente Tecnológico Digital. 

Atualmente, dentre as funções da empresa há inclusão do quesito 

compromissório com a biotecnologia; a transição energética para fontes 

renováveis, a função tecnológica-informacional, à vista do princípio das novas 
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tecnologias pro homine. Trata-se de um novo olhar revolucionário dos direitos 

de quinta dimensão, na área das atividades econômicas e de investimentos, 

focados na sustentabilidade social e na crescente busca por parceiros e 

negócios comprometidos com aqueles que trabalham em prol de um futuro 

melhor para todos, um verdadeiro selo  econômico-social- consumerista- 

ambiental-tecnológico-informacional da empresa, na senda da segurança do  

futuro do trabalho e do trabalho do futuro, bem como da sobrevivência das 

futuras gerações e da própria humanidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

A necessidade da atuação estatal na garantia de direitos sociais surge com 

a crise do modelo de intervenção mínima, do Estado liberal, no curso do século 

XIX. Na tentativa de abordar questões como a desigualdade, pobreza, péssimas 

condições de trabalho e de vida, o Estado passou a desempenhar novas funções 

para assegurar certos direitos sociais – como o direito ao trabalho, assistência 

social, saúde, educação – a partir de uma atuação ativa e direta no âmbito 

econômico, com vistas ao bem-estar social. 

Neste passo, a preocupação voltou-se não apenas ao reconhecimento 

daqueles direitos, mas em como garanti-los, de modo a promover a dignidade da 
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pessoa humana, e proporcionar tutelas que o modelo estatal anterior – aquele 

que enfatizava os direitos individuais – não priorizava. 

No Brasil, essas novas funções, inerentes a um Estado social, estiveram 

presentes em regramentos anteriores, mas é a partir da promulgação da CRFB/88 

que a atuação estatal passa a ser orientada em assegurá-los tendo como 

finalidade o alcance de garantias que favoreçam a vida humana digna, a partir de 

um desenvolvimento social e econômico sustentável. 

A partir disso, o direito ao meio ambiente e o seu proveito sadio pode ser 

visto como necessário para o progresso da humanidade, que baseia a garantia 

do desenvolvimento humano tutelado e apontado com status de princípio no 

desenvolvimento da atividade econômica.  

Neste contexto, o processo de licenciamento é interpretado como um 

elemento base desta estrutura, enquanto instrumento de intervenção estatal para 

a proteção do direito ao meio ambiente que direciona o desenvolvimento 

econômico. 

Considerando esse ato de intervir, há de se pensar na hipótese da falta de 

uma legislação geral sobre o licenciamento ambiental prejudicar a tutela ao meio 

ambiente e diminuir a preservação ambiental assegurada pelo art. 225 da 

Constituição Federal de 1988. Neste passo, é possível indagar se a edição desse 

dispositivo geral sobre a matéria seria adequada para resolver a problemática da 

ineficiência protetiva do tema? 

Assim, como objetivo tem-se a verificação: a) da atuação do Estado frente à 

proteção do meio ambiente; b) do licenciamento ambiental como um mecanismo 

de intervenção estatal; c) da falta de um aparato legal único como possível 

prejuízo à tutela ambiental ao interesse público. 

Para a abordagem deste estudo, buscou-se responder a essas indagações 

de pesquisa por meio do método dedutivo auxiliado pela pesquisa bibliográfica, 

com esteio em dados referenciais disponibilizados por instituições de pesquisa 

especializada, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis, Ministério do Meio Ambiente, e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 
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1  TRAÇOS DA INTERVENÇÃO ESTATAL NACIONAL 

 

A depender do contexto histórico, é possível observar dois momentos 

distintos da atuação estatal que, por vezes, atuou de forma negativa, com um 

mínimo possível de interferência nos direitos individuais, e que após a crise desse 

modelo, passou a atuar de forma positiva por meio de medidas que garantissem 

os direitos sociais.  

Para Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2017) esse modelo de intervenção seria a 

dimensão positiva desses direitos, de modo que a preocupação não reside 

apenas em afastar a interferência no âmbito da liberdade individual, mas em 

fornecer meios que assegurem também tutelas sociais e, mais recentemente, 

ambientais. 

O surgimento de um Estado social voltado à garantia de direitos 

fundamentais para a existência humana possui dois pontos antagônicos: de um 

lado, um Estado com prerrogativas frente aos particulares, fundado na 

supremacia do interesse público – primordial e verticalmente colocado em 

detrimento dos interesses privados – e de outro, um Estado que não deveria se 

impor a esses interesses, estático quanto às liberdades individuais (DI PIETRO, 

2017). 

Há a polarização como diretriz para essa situação. Mas, como aponta Paulo 

Bonavides (2004), a limitação da autoridade governamental baseia-se na tríade 

dos poderes, ou seja, consubstancia-se na separação em legislativo, executivo e 

judiciário, bem como na declaração de direitos.  

Sendo assim, o Estado estará submetido a uma ordem jurídica – amparada 

no princípio da separação de poderes e da legalidade – por meio da qual tomará 

atitudes frente às experiências vivenciadas por uma sociedade que reivindicará 

por ações estatais quanto aos direitos do trabalho, educação, saúde, moradia, 

assistência social, e dentre outros. 

Seguindo essa linha, após a Grande Depressão, desencadeada pela quebra 

da Bolsa de Nova York em 1929, a presença do Estado na economia passou a 

ser mais delineada, sob forte influência do modelo Keynesiano, que defendia, 



INTERVENÇÃO ESTATAL ATRAVÉS DA LICENÇA AMBIENTAL COMO POLÍTICA DE GARANTIA 

 44 

dentre outros aspectos, uma coordenada intervenção estatal, no intuito de se 

evitar os efeitos cíclicos de crises do capitalismo (AVELÃS NUNES, 2003). 

O incentivo ao desenvolvimento econômico com a finalidade de promoção 

de bem estar social compõe os objetivos estatais, conforme interpretação do 

artigo 3º, da CRFB/88. Cabe salientar que para Eros Grau (2010), o mercado 

seria uma manifestação da sociedade civil, assim como da família e do Estado, 

fazendo parte de uma mesma realidade, na qual não se anulam. 

Quanto a esse cenário econômico, assevera ainda Natalino Irti (2007), que 

há uma falha de normatividade do mercado – que pressupõe derivação jurídica e 

por isso seria locus artificialis, excluindo a ideia de normatividade espontânea, 

princípio locus naturalis – pois esse não possui a capacidade de produção própria 

de leis, e aponta a necessidade de se utilizar o Estado, através do Direito, para 

suprir as demandas que surgirem.  

No Brasil, é perceptível esta influência do Estado no mercado, por exemplo, 

durante o governo Varguista, que por meio do modelo regulatório direcionava 

diversos setores ao desenvolvimento econômico, mediante a crise ainda presente 

em 1930. 

O desenvolvimentismo-nacional passou a ser o ideário que impulsionou as 

políticas adotadas na época. O Estado, por meio das estatais, regulava as formas 

de entrada e saída do capital estrangeiro e direcionava o desenvolvimento 

econômico nacional: havia concessões públicas de alguns serviços, estímulos ao 

crescimento do mercado interno e modernização da estrutura industrial voltada 

para a siderurgia, petróleo e energia elétrica (BASTOS, 2006). 

De certo modo, essa intervenção do Estado iniciou um processo de 

consolidação da administração pública pelos moldes para a economia, e do 

Estado social pelos mecanismos de acesso à proteção de direitos 

metaindividuais, como a edição da lei de ação popular, que pode ser indicada 

como um avanço processual na proteção contra atos lesivos ao patrimônio público 

(FIORILLO, 2012).  

O Estado adquire a forma de provedor com o dever de criar medidas voltadas 

à efetivação de direitos sociais, posteriormente reproduzidos e aperfeiçoados na 

Constituição Federal de 1988, que trouxe em seu texto dispositivos norteadores 

como a dignidade da pessoa humana, prevista como fundamento da república.  
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A referida Carta Magna, vale destacar, é formada por uma declaração de 

direitos que deverão ser promovidos pelo Estado que deve ter por finalidade à 

efetivação do bem-estar social, o que justifica a atuação do poder público, por 

meio do poder de polícia, para regular e fiscalizar o setor privado ou, ainda, como 

agente econômico, na forma de empresa (DI PIETRO, 2017). 

Com efeito, o bem-estar aqui se verifica como indicativo previsto no 

preâmbulo da CF/88, e se relaciona à sadia qualidade de vida assegurada na 

tutela ambiental. Ora, não basta resguardar o direito à vida se o indivíduo não 

puder usufruir dela num ambiente propício ao seu desenvolvimento. 

 

 

2  O DIREITO AO MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A intervenção do Estado por meio de uma codificação do direito é um 

fenômeno característico de países influenciados pelo direito romano, a exemplo 

do Brasil. Deste modo, para compreender a constitucionalização do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, é necessário perceber as influências 

de outras normas que tutelam o meio-ambiente, inclusive anteriores à 

promulgação da CRFB/88. 

Desde o ano de 1934, a partir da edição do Código de Águas e o Código 

Florestal, já haviam políticas voltadas para a preservação do meio ambiente. E 

dentre os marcos legais de tutela ambiental existem: a criação da Secretaria 

Especial do Meio Ambiente, em 1973; a Política Nacional do Meio Ambiente, que 

institui também o SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e o CONAMA 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente), em 1981; a constituição do IBAMA em 

1989; a lei de crimes ambientais, em 1998; e dentre outras normativas. 

Dentro dessa gama legislativa, ganha relevância a Lei n. 6.938/81, que 

dispôs de diretrizes para o desenvolvimento econômico-social. Quanto a essa lei, 

vale ressaltar que foi editada em período autoritário de nossa história. A 

interpretação dos objetivos desta lei realizava-se sob a visão do regime militar, 

conforme o interesse daquele momento, o que não deixava de visar a segurança 

nacional, expressa no art. 2º. 
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A partir do processo de redemocratização, o dispositivo foi reinterpretado no 

contexto da Política Nacional do Meio Ambiente (1981): o meio ambiente não mais 

como um imperativo de segurança nacional, mas visto, sobretudo, enquanto um 

bem de uso comum ao povo. Posteriormente, previsto também no art. 225 da 

Constituição Federal de 1988, enquanto importante vetor interpretativo, inserido 

no título sobre a ordem social, e, portanto, conformador da atuação tanto do 

Estado e da sociedade como um todo.  

Sobre o conteúdo desse artigo, apesar de não trazer o conceito de meio 

ambiente, que está previsto em norma infraconstitucional e foi recepcionado pela 

CF/88, pode-se afirmar que fica clara a abrangência e o caráter difuso do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, explica Fiorillo 

(2012) que este dispositivo possui caráter difuso e características próprias, devido 

a indivisibilidade do bem e indeterminabilidade dos titulares, dispondo tanto ao 

poder público, quanto aos particulares a oportunidade de usufruírem desse bem, 

ao passo que serão responsáveis por sua defesa. 

De fato, o interesse difuso relacionado ao meio ambiente está ligado à 

impossibilidade de determinação dos seus titulares e indivisibilidade do seu 

objeto. Importante frisar que a proteção do meio ambiente também é 

intergeracional, isto é, sua estrutura vincula toda pessoa humana, de modo a 

assegurar uma tutela desse bem às gerações presentes e futuras, conforme 

influência do Relatório de Brundtland (1987) que trouxe esse conceito de 

preservação ambiental entre gerações, levando o tema do desenvolvimento 

sustentável ao debate público (ONU, 2020).  

No tocante ao conceito de meio ambiente, há certa abrangência dada ao 

termo, que possibilita a efetivação das garantias constitucionais para 

reconhecimento e proteção do meio inclusive do ambiente digital, o qual,  além 

ser uma criação humana, pode ser entendido como um espaço de manifestação 

multicultural que possibilita a diversidade de expressões (FIORILLO, 2012).  

Cabe ressaltar, conforme Hugo Nigro Mazilli (2007), que os interesses 

difusos não seriam uma subespécie de interesse público. Apesar de coincidirem 

às vezes, nem todos os interesses difusos são os mesmos da coletividade ou do 

Estado, como, por exemplo, no caso de consumidores de um produto ou 

interesses de contribuintes. 
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Assim, o meio ambiente, além de possuir esse aspecto difuso, desperta 

interesse público na matéria na medida em que se apresenta de forma comum a 

todos, o que motiva a atuação estatal com medidas concretas voltadas à sua 

garantia.  

Conseguinte, foi o que vislumbrou a CRFB/88 ao tratar do meio ambiente 

em diversos dispositivos, correlacionando o tema aos direitos sociais 

fundamentais, tratando esse bem jurídico como elemento da ordem social na qual 

se insere a ordem econômica para a consecução de uma finalidade social.  

Importante destacar que a premissa dessa estrutura finalística do direito 

ambiental é a dignidade da pessoa humana, pois para efetivação dos direitos 

sociais, de grande importância a qualidade sadia da vida, se relaciona não 

somente aos meios fisiológicos, mas também aos valores sociais (FIORILLO, 

2012). 

Desta forma, incube ao Estado, a garantia do direito ao meio ambiente, a 

partir da adoção de mecanismos jurídicos, desde medidas de preservação à 

fiscalização, bem como a aplicação efetiva de responsabilização dos atores que 

violarem este direito. Dentre esses mecanismos, destaca-se o licenciamento 

ambiental como procedimento obrigatório, a partir da Lei n. 6.938/81, símbolo de 

avanço na matéria, que traz previsão expressa à observância das suas diretrizes 

no desempenho de atividades empresariais. 

 

 

3  PROTEÇÃO AMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

ECONÔMICA 

 

O licenciamento ambiental pode ser visto como um instrumento adotado para 

a proteção ambiental, que visa alcançar a ponderação do uso dos recursos 

naturais e o desenvolvimento da atividade empresarial, garantindo assim um 

equilíbrio entre o meio ambiente e o desenvolvimento. 

Trata-se de um processo de competência do Estado que realizará através 

de seus órgãos, em sentido amplo, a regulação da matéria. Nesse caso,  em 

virtude do princípio da especialidade, o Estado pode descentralizar algumas 
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funções para a prestação de serviços específicos, visando melhor atender o 

interesse público (DI PIETRO, 2017).  

Foi o que aconteceu com o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis), autarquia federal criada com o intuito de 

defesa e gestão da política do meio ambiente e que produz as diretrizes do 

processo de licenciamento ambiental, na esfera federal, dentre outras atribuições 

relevantes para o interesse público. 

Cabe assinalar que a proteção desse bem é uma competência comum aos 

entes federativos, ou seja, a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios 

possuem esta atribuição, devendo cada um deles editar medidas, conforme 

observância aos pisos mínimos estabelecidos.  

E essa competência comum se justifica na medida em que todos possuem 

órgãos ambientais, cuja escolha de domínio normativo será dirigida àquele que 

melhor abranger a tutela pretendida. 

O licenciamento ambiental, de caráter discricionário para o agente público, 

é composto por um conjunto de procedimentos (licença prévia, de instalação e de 

funcionamento), os quais podem levar também a necessidade de outros 

mecanismos, como o Estudo de Impacto Relatório/ Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) e audiência pública (FIORILLO, 2012). 

Formalmente, a licença é um ato administrativo, vinculado, sendo sua 

liberação de responsabilidade dos órgãos competentes. No caso da licença 

ambiental, os requisitos serão específicos, diferentes das exigências das demais 

espécies (DI PIETRO, 2017). Devido seu relevante interesse público, possuirá 

natureza discricionária, pois o agente emissor não se vinculará ao cumprimento 

dos requisitos, devendo analisar os possíveis prejuízos ambientais, viabilidade, e 

outros aspectos. Por essa razão, e dada a relevância social, foi adotada a 

regulação da matéria quanto ao uso dos recursos naturais, nas atividades efetiva 

e potencialmente poluidoras. 

Com efeito, o deferimento/indeferimento da licença ambiental pressupõe 

observância à relação existente entre a preservação e a atividade econômica. 

Ora, assim como a dignidade da pessoa humana deve nortear a interpretação do 

texto constitucional, as políticas de garantia para sua efetivação também 

necessitam de mesmo tratamento. 
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Sem exclusão de outros dispositivos, o legislador aponta os parâmetros 

interpretativos da ordem econômica, voltada para medidas que auxiliem na 

concretização dos direitos sociais. Neste sentido, o art. 170, da CF/88, prevê a 

necessidade da tutela de uma existência digna através do princípio da defesa do 

meio ambiente. Através desse dispositivo nota-se que, no direito ambiental, a 

dignidade da pessoa humana apresenta-se igualmente como fim (GRAU, 2010). 

A atividade empresarial será então regulada para que sejam seguidos os 

parâmetros constitucionais. Nota-se que o legislador teve a preocupação de 

direcionar o desenvolvimento, excluindo um liberalismo puro, mas garantindo 

certa liberdade, com a tutela dos princípios da livre concorrência e livre iniciativa. 

Eis que o princípio da livre iniciativa – que, para Eros Grau (2010), trata-se 

da liberdade de fins e de meios da vontade individual no plano da produção, 

circulação e distribuição de riquezas – se distancia da ideia regulação, na medida 

em que as intenções do indivíduo, para o desenvolvimento da atividade 

econômica, se encontram acima de quaisquer outras, o que muito se relaciona à 

ausência de ordens externas. Esse princípio, como aponta Jose Afonso da Silva 

(2014), recebe temperamentos, já que a ordem econômica, agora fundamentada 

na valorização do trabalho, traz para o modelo capitalista – que tem suas bases 

na livre iniciativa – os valores sociais do trabalho.  

Com a inserção de valores sociais na ordem econômica, José Afonso da 

Silva (2014) e Eros Grau (2010) demonstram que há a presença intervencionista 

conforme o texto constitucional, visualizada seja no direcionamento, nos termos 

do art. 174, seja pela atuação em casos imprescindíveis num grau mínimo, como 

prevê o art. 173, da CRFB/88. 

Assim, a defesa do meio ambiente, na forma de fio condutor da atividade 

econômica e conjuntamente aos demais do capítulo, mostra o parâmetro dado 

para o desenvolvimento nacional: em direção a uma função social dentro do 

sistema capitalista, para a materialização do bem estar de todos. Essa conotação 

induz uma intervenção estatal motivada por políticas mais humanistas. 

Nesse sentido, Marcelo Benacchio (2011) aponta a importância da economia 

capitalista, como a brasileira, na qual o mercado não será apenas uma simples 

materialização de ganância e acumulação de riqueza, mas uma necessidade para 
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o modelo social que está por toda parte e de maneira cada vez mais intensa pela 

perspectiva do capitalismo globalizado. 

O mercado brasileiro é regulado para atender os objetivos constitucionais e 

favorecer o desenvolvimento de um Estado social. Assim, o desenvolvimento da 

atividade econômica seguirá as normas editadas pelos órgãos estatais 

competentes, no tocante a matéria ambiental, em respeito a essa ordem 

escolhida. 

 

 

4  INTERVENÇÃO ESTATAL E GARANTIA DA TUTELA AMBIENTAL 

 

Na atualidade, o direito mais básico à vida não se limita a mera existência 

do ser, mas está interligado ao princípio da dignidade da pessoa humana que, 

por sua vez, envolve também o meio ambiente propício ao desenvolvimento 

humano de forma digna.  Neste contexto, a proteção ao meio ambiente é uma 

necessidade que deu ao Estado fundamentos para a intervenção no direito 

privado. 

A preocupação ambiental está adequadamente positivada na Constituição 

Federal ao prever de forma direta esse direito como também interligá-lo a outros, 

seguindo a mesma finalidade, e posicionando o Estado com prerrogativas para 

atuar quando necessário. 

Neste sentido, vale destacar que o Estado poderá ser observado em 

dimensão negativa – através dos atos de defesa, com normas que impedem, por 

exemplo, pessoas de direito público ou privado de lesionar uma área de 

preservação ambiental –, da mesma forma que atua na dimensão positiva, a partir 

da aplicação de alguma sanção, seja em caso do descumprimento de norma 

ambiental, seja para fomentar determinada atividade, por meio de benefícios ou 

incentivos fiscais. 

Quanto à regulação da matéria, em 1992 foi criado o Ministério do Meio 

Ambiente para promover políticas ambientais voltadas ao desenvolvimento 

sustentável. Vinculado ao ministério estão os órgãos do IBAMA, Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade e o Instituto de Pesquisas do Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro que dão assistência na execução dessas políticas.  
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Já com a edição da lei complementar 140/2011 regulamentou-se a 

competência da matéria entre os entes da federação. Com isso, ajustou-se a 

cooperação entre eles para a redução dos conflitos de atuação e aprimoramento 

no processo de licenciamento, regulamentado no art. 9º e 7º, da referida lei, e art. 

4º da Resolução 237/1997 do CONAMA. 

Ainda sobre as normativas ambientais, proposta apresentada na Câmara 

Federal – a PL 3729/04 –, que trata do licenciamento ambiental e regulamenta o 

inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, foi alvo de diversas 

audiências públicas, e com a participação de pesquisadores como Nilvo Silva, na 

audiência pública do dia 17/06/2019, que apontou falhas técnicas do projeto.  

Na ocasião, identificou-se como errôneo considerar potencial impacto 

ambiental de forma similar à previsão constitucional de atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente. Assim como discorreu 

em um de seus trabalhos sobre dois requisitos que devem envolver o potencial 

impacto: características socioambientais do território e as tipologias de 

empreendimentos – conforme prevê a Resolução CONAMA nº 1/86 (SILVA; 

GONÇALVES, 2017). 

Cabe ressaltar, que a referida resolução, em seu art. 2º, traz previsão 

exemplificativa quanto às atividades modificadoras do meio ambiente que podem 

vir a causar impactos, vinculando a necessidade de estudos de impacto ambiental 

conforme o inciso IV, do parágrafo 1º da CRFB/88. O que não impede que tais 

estudos possam ser requisitados a outros empreendimentos que não constam no 

dispositivo. 

Deste modo, compreende-se a relevante preocupação quanto à 

interpretação de quais seriam essas atividades, considerando, além das 

tipologias, o cenário territorial no qual será inserido o empreendimento. E o 

projeto de lei mencionado não traz previsão que solucione essa questão, e 

apenas direciona para observação das características da atividade, como dispõe 

o art. 6º da PL 3729/04, que não aponta para a análise do local.  

Em um estudo de artigos científicos publicados de 1985 a 2015 acerca do 

licenciamento ambiental brasileiro foram identificadas fragilidades, que antes de 

se discutirem reformas/inovações legais, seria necessário o desenvolvimento 
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robusto de um sistema de análise de impacto ambiental (DUARTE; DIBO; 

SÁNCHEZ, 2017). Buscaram-se melhorias para o licenciamento, que prescindem 

de evidências obtidas por meio de pesquisa científica, ao lado de um debate 

amplo e aberto acerca da matéria, sem exclusão das instituições envolvidas, para 

que então se pense na possibilidade da criação de uma lei geral, com base no 

que for desenvolvido. 

A partir da constitucionalização do direito ao meio ambiente, foram criadas 

diretrizes de sucesso para o desenvolvimento da atividade econômica, que 

tendem a evoluir a partir de melhoramentos nos órgãos ambientais. Os 

investimentos nesses órgãos podem ser colocados em posição primordial para a 

materialização da tutela ambiental, visto que neles se regulam as práticas 

ambientais existentes, inclusive a aferição da qualidade ambiental.  

Neste passo, em 2015, foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE) a continuidade de um estudo com indicadores de 

desenvolvimento sustentável. A pesquisa Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável (IDS), trouxe 63 indicadores, divididos em dimensões, com o intuito 

de detalhar características importantes do cenário ambiental do país (IBGE, 

2015). 

Com efeito, os indicadores servem como direcionamento das decisões de 

gestores e interessados, e permite o acompanhamento do desenvolvimento 

sustentável. Esses dados se encontram disponíveis no Sistema IBGE de 

Recuperação Automática (SIDRA), e permite fácil acesso a outros estudos.  

De todo modo, a conexão geral da matéria, antes de ser materializada, se 

relaciona a outros aspectos presentes no complexo sistema protetivo nacional, 

composto por órgãos que precisam de atenção. Talvez, nesse ponto do estudo, 

seja necessário dar nota a um dos aspectos concretos da problemática: 

investimentos e aprimoramento administrativo.  
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5  LICENCIAMENTO AMBIENTAL: REGULAÇÃO, PROTEÇÃO E A 

NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE NORMA GERAL AMBIENTAL 

 

A intervenção realizada pelo Estado, legitimado para regular a temática 

ambiental, direciona o desenvolvimento econômico para a efetivação dos 

objetivos constitucionais. Como mecanismo dessa atuação, efetuada nos órgãos 

competentes, está o licenciamento ambiental, que é necessário quando as 

atividades causam significativos impactos ao meio ambiente.  

É também, um procedimento revestido de complexidade, dado o interesse 

difuso e sua intrínseca ligação ao desenvolvimento da ordem econômica e do 

bem-estar social. É de interesse geral a tutela ao meio ambiente, motivo pelo qual 

foi garantido na CRFB/88. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento econômico, que está correlacionado 

à matéria ambiental, necessita de um planejamento com medidas que resultem 

em aproveitamento dos recursos naturais, de forma que leve a relação homem-

natureza ao ecodesenvolvimento (SACHS, 1986).  

Por isso, ao determinar quais atividades passarão por este procedimento, a 

atuação do Estado pode concretizar os parâmetros constitucionais para o 

desenvolvimento, e possibilita que seja mensurada a potencial degradação 

ambiental mediante estudos elaborados, a fim de que se pondere a viabilidade 

das opções de exploração dos recursos naturais, de forma sustentável. 

Neste ponto, o licenciamento ambiental apresenta-se como um importante 

instrumento preventivo, essencialmente, vinculado ao interesse público 

(FERREIRA, 2018). Aliás, é na emissão da licença ambiental que se analisa o 

impacto ambiental. E sendo a licença ambiental requisito para a operação de 

muitas atividades econômicas, essa pode ser apontada como fator relevante do 

planejamento de desenvolvimento. 

Ao analisar um pedido de licença, o agente público avalia o uso de recursos, 

a degradação ao meio ambiente, e demais requisitos exigidos conforme a 

normativa vigente, podendo deferir ou não o pedido, visto que possui caráter 

discricionário, de acordo com as diversas normativas de cada órgão regulatório, 
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em seu respectivo âmbito. Nesse passo, pergunta-se: haveria a necessidade de 

criação de uma norma geral ambiental? Qual seria o aproveitamento disso? 

Conforme estudo realizado pelo MMA – Ministério do Meio Ambiente (2002), 

sobre avaliação ambiental estratégica, foi apontada a necessidade de adequação 

da política ambiental à realidade do país, visto que o Brasil possui características 

de conjuntura econômica, social e ambiental peculiar, comparada à países 

desenvolvidos.  

Quanto a essas particularidades, segundo esse estudo foram enumeradas: 

a) a amplitude do território nacional que compreende diferentes e complexos 

ecossistemas; b) estruturação da estratégia nacional de sustentabilidade 

desenvolvida pelo MMA; c) política de privatização e concessão de serviço 

público; d) avanços com a racionalização da consciência de proteção ambiental 

como valor cultural; e dentre outros (MMA, 2002). 

Cabe lembrar ainda, que o fomento à industrialização inclusiva e 

sustentável, assim como o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação 

de países em desenvolvimento faz parte da Agenda 2030 da ONU.  

Formulados em 2015 na sede da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) trazem um plano de ação para a prosperidade mundial, que 

representa o fio condutor do desenvolvimento econômico em nível global. Como 

informa o preâmbulo do documento, os objetivos conduzem o equilíbrio das 

dimensões econômica, social e ambiental (UNIC RIO, 2015). 

Observa-se então, o processo de licenciamento como uma política 

ambiental, que será realizada de acordo com as diretrizes criadas para 

determinadas conjunturas, e, em vista dessas particularidades, a uniformização 

e congelamento desse procedimento pode torná-lo mais burocrático e prejudicial. 

A Confederação Nacional da Indústria – importante entidade representativa 

empresarial – apontou a excessividade de burocracia como um dos problemas da 

regulamentação ambiental no setor elétrico (CNI, 2015), assim como a 

morosidade, falta de transparência, baixo corpo técnico nos órgãos, muitas 

exigências administrativas, sendo algumas desnecessárias, que prejudicam todo 

o planejamento da atividade licenciada. 

Por outro lado, a par da dificuldade interpretativa, que certos regramentos 

apresentam, em 2015 foram publicadas normativas mais precisas com o intuito 
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de aumentar a compreensão quanto às definições do tema do licenciamento pelos 

órgãos ambientais federais – como a Portaria Interministerial nº 60/2015, que 

dispõe sobre procedimentos administrativos – o que gerou resultados 

satisfatórios, muito embora não se tenha eliminado todos os problemas do 

licenciamento em comento (CNI, 2015).  

Assim, sem exclusão das falhas já mencionadas, e considerando a 

diversidade de características presentes no meio ambiente brasileiro, há chances 

de ineficiência para o interesse público uma legislação vinculativa de âmbito 

nacional, que desconsidere as peculiaridades e necessidades específicas de 

cada região.  

Nesse sentido, a criação de uma norma geral, apesar de motivação 

existente, é tão complexa e relevante que requer mais debates acerca da real 

necessidade desse dispositivo jurídico. A edição de uma norma proporciona 

adaptações que precisam ser previstas, principalmente quanto à finalidade do 

interesse público. 

É notável que os debates acerca do licenciamento ambiental dividam 

opiniões, mas se foi possível ajustar num mesmo plano um sistema capitalista 

com valores sociais voltados à dignidade da pessoa humana, é possível chegar 

a um consenso de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento econômico.  

A começar, o ponto de partida para debate do tema pode ser voltado para o 

interesse público que deve fundamentar as políticas ambientais. E como aponta 

Hugo Nigro Mazzilli (2007) na tomada de decisões os governantes nem sempre 

realizam a melhor escolha para a coletividade, dada a conflituosidade existente 

entre os interesses não comportam todas as vontades num mesmo plano. 

O diálogo quanto ao interesse público ainda não é unânime e se correlaciona 

com a utilidade pública, tornando-se similares na em medida que sua definição é 

de difícil conclusão, já que envolvem diretrizes de um governo, que tem a 

representatividade limitada num mandato. 

E ainda, a dificuldade da definição de interesse público é encontrada numa 

sociedade que possui muitas categorias com vontades diferentes. É nesse ponto 

que se mostram os conflitos de interesses e a preocupação de que o governo 
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atuará preservando o interesse geral, ao invés de inclinar-se para o benefício de 

uma categoria específica. 

Seguindo essa linha de raciocínio, a edição de uma norma sobre o 

licenciamento baseada no interesse público talvez não consiga atender a tutela 

assegurada pelo art. 225 da CF/88, sob o risco de vincular todo o ambiente 

nacional, caracterizado de ampla complexidade devido suas particularidades.  

Contudo, o licenciamento ambiental é um mecanismo de proteção ao meio 

ambiente, com fundamento na Constituição Federal que necessita de 

aprimoramentos, principalmente melhorias nos órgãos licenciadores, incluindo 

investimentos no corpo técnico e desenvolvimento de pesquisas científicas. Além 

disso, pode ser considerada a experiência prática brasileira de exemplos como a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, conforme o relatório da 

administração e de sustentabilidade de 2019 (CETESB, 2020) que apesar de 

críticas e da possibilidade de aprimoramentos, representa um modelo que pode 

ser expandido aos demais órgãos. 

Vale ressaltar, que durante a pesquisa chegou-se ao reconhecimento de 

falhas existentes no processo de licenciamento, o que requer mais debate e 

desenvolvimento de estudos do tema, o que não necessariamente se resolveria 

apenas com a edição de uma lei geral, conforme o andamento da PL 3729/04.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O modelo regulatório adotado pelo Estado para a matéria ambiental se 

justifica pela função social dada à ordem econômica, que será meio de 

materialização dos direitos sociais. Apesar de o tema ser amplo e complexo, o 

conjunto de normas talvez não seja o grande entrave para o desenvolvimento 

econômico e social sustentável objetivado pela CRFB/88, mas a forma como tais 

dispositivos são interpretados e reproduzidos pelos órgãos ambientais 

responsáveis pela sua normatização. 

O interesse difuso que está sendo protegido por diversas normas, inclusive 

pela própria CRFB/1988, dá ao licenciamento função essencial para proteção 

contra danos ambientais. Por isso, relembra-se esse caráter difuso da tutela 
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ambiental: sendo a humanidade a finalidade desse direito e a dignidade humana 

o seu fundamento, se faz necessária a busca pela implantação de medidas 

alternativas na escala produtiva, de modo a se promover um desenvolvimento 

sustentável. Para tanto, é essencial a participação de todos no debate e no 

aperfeiçoamento dos critérios utilizados no processo de licenciamento, com vistas 

ao favorecimento da atividade empresarial sem, contudo, impactar 

significativamente o meio ambiente e que garanta o meio ambiente sadio 

necessário para o próprio desenvolvimento humano. 

Em que pese as dificuldades apontadas, a falta de uma legislação geral não 

afasta a tutela constitucional ao meio ambiente – o que não se confunde com a 

insatisfação de determinados grupos com o processo, pela demora e alegado 

excesso de burocracia – tampouco enseja a edição de mais uma norma.  

Por outro lado, é necessário o aprimoramento dos mecanismos existentes, 

a partir das experiências existentes: o licenciamento ambiental permanece como 

importante instrumento de verificação pública em busca do equilíbrio do uso 

racional de bens comuns e a necessária atividade econômica. 

A premissa central que move a PL 3729/04, formulada principalmente pela 

maior preocupação da falta de uma lei geral causar o entrave econômico e 

aumentar as fragilidades no processo de licenciamento por falta de dispositivo, 

não é a única (e principal) causa do resultado insatisfatório. As di ficuldades reais 

do processo se materializam principalmente pela realidade dos órgãos 

administrativos e carência de aprimoramentos administrativos, ao invés de 

legislativos.  

O aprimoramento institucional é uma preocupação que pode ser colocada 

na prioridade de investimentos da administração, antes mesmo de se pensar em 

novas formulações, já que se não existirem os meios reais de aplicabilidade da 

norma por deficiência institucional, todo o trabalho legislativo será inutilizado ou 

utilizado parcialmente, de forma direcionada. 

Aliás, ainda resta o risco de uma criação de norma geral tutelar interesses 

direcionados, afastando-se do interesse público do desenvolvimento local e 

regional, que por vezes mostra-se de difícil materialização em âmbito nacional. 

No cenário atual, vale ressalvar que a criação de uma normal ambiental, em 
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âmbito federal, sobre matéria que não existe consenso, poderá resultar em 

prejuízo para a sociedade como um todo, o que seria vedado pela proibição ao 

retrocesso, neste caso, na proteção ambiental. 

A abordagem geral está estruturada pelas legislações vigentes e 

correlacionada ao desenvolvimento econômico com preocupação da tutela 

ambiental, e tal estratégia de implementação de formalização uniforme pode 

acarretar em não contribuir para o desenvolvimento econômico, na medida em 

que os prejuízos reais de possíveis violações de direitos atingem diretamente a 

ordem econômica, por esta fazer parte da ordem social.  

Por isso, o licenciamento compreendido pelas premissas constitucionais 

representa uma política de garantia da tutela ambiental, já que, pela atuação 

regulamentadora do Estado têm-se a observância de postulados humanistas para 

o desenvolvimento da ordem econômica. Desse modo, a complexidade da 

matéria requer um aprimoramento e soluções qualitativas, elaboradas sob 

orientação das premissas sustentáveis, para que possam contribuir para o 

desenvolvimento econômico nacional sem prejudicar a proteção do meio 

ambiente. 
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Discutiu-se no julgamento do REsp 1.930.256/SP, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado aos 

7/12/2021, e recentemente, no REsp 1.840.848/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, julgado aos 26/4/2022, especificamente, se a 

responsabilidade do provedor para promover a retirada do conteúdo inicia-se a 

partir da notificação extrajudicial, a atrair a incidência do art. 21 da Lei n. 

12.965/2014, ou se haveria necessidade de ordem judicial, nos termos do art. 19 

da citada lei. 

 

 

1  O MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI Nº 12.965/2014) 

 

Os dispositivos legais da Lei nº 12.965/2014, objeto de discussão, dispõem 

que:  

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 específica, 
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.  
Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize 
conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado 
subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da 
divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, 
de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de 
atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de 
notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de 
promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do 
seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. 

O art. 19 do Marco Civil da Internet estabelece a responsabilização do 

provedor caso, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, 

nos seus limites técnicos, tornar indisponível o conteúdo apontado. 

Extrai-se da norma contida no art. 19 da Lei 12.965/14, que ficou a cargo do 

Poder Judiciário definir o que é ou não conteúdo inapropriado ou ilícito gerados 

por terceiros na rede mundial de computadores, e o que deve ou não ser 

removido, de modo a buscar exercer um equilíbrio entre o que é liberdade de 

expressão e de informação e o que pode violar direito constitucional de outrem, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.965-2014?OpenDocument
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como a proteção da intimidade e privacidade, nascendo a responsabilidade civil 

do provedor se não cumprir a ordem judicial que determinou a remoção de certo 

material. 

A este respeito, esta Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 

1.568.935/RJ, da relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 

13/4/2016, proclamou que:  

Não se pode exigir dos provedores que determinem o que é ou 
não apropriado para divulgação pública. Cabe ao Poder Judiciário, 
quando instigado, aferir se determinada manifestação deve ou não 
ser extirpada da rede mundial de computadores e, se for o caso, 
fixar a reparação civil cabível contra o real responsável pelo ato 
ilícito. Ao provedor não compete avaliar eventuais ofensas, em 
virtude da inescapável subjetividade envolvida na análise de cada 
caso. Somente o descumprimento de uma ordem judicial, 
determinando a retirada específica do material ofensivo, pode 
ensejar a reparação civil.  

Na mesma linha da jurisprudência destacada é a doutrina de CARLOS 

AFFONSO SOUZA, RONALDO LEMOS e CELINA BOTTINO, que lecionam:  

Da interpretação dos artigos 19 a 21 do Marco Civil, pode-se 
concluir que a notificação privada, em regra, não gerará o dever 
de remoção do conteúdo questionado nem a consequente 
responsabilização do provedor, caso ela não seja atendida. Assim, 
caberá ao poder judiciário, em grande parte dos casos, determinar 
o que é ou não ilícito, ou melhor, o que deve ou não ser removido 
de determinado local da rede. Decidindo o magistrado que certo 
conteúdo é efetivamente ilícito, caberá ao provedor removê-lo 
prontamente (Marco Civil da Internet: jurisprudência comentada. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 119). 

Desse modo, a teor do art. 19 da Lei do Marco Civil da Internet, o que se 

tem, é que a responsabilidade civil do provedor de aplicações de Internet pelo 

conteúdo de terceiro é subjetiva por omissão quando este não retira o conteúdo 

ofensivo, após a específica e indispensável notificação judicial, pois o intuito da 

norma é assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, possuindo o 

Poder Judiciário melhores condições de fazê-lo em maior extensão.  

As exceções ao disposto no referido dispositivo estão expressas na mesma 

lei, como por exemplo, no seu § 2º, que afasta sua aplicação as questões de 

direito autoral, e também no art. 21, que é o que importa ao caso, para as 

hipóteses de divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de 

vídeo ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de 
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caráter privado, englobando a chamada "pornografia de vingança", que não 

enseja uma ordem judicial para retirada do conteúdo, bastando tão somente a 

notificação privada do ofendido ao provedor apontando o material ilícito ofensivo. 

Por sua vez, segundo o art. 21 da referida lei, o provedor passa a ser 

subsidiariamente responsável a partir da notificação extrajudicial formulada pelo 

interessado na remoção do conteúdo infringente da internet e não a partir da 

ordem judicial com esse comando. Esta norma se aplica aos casos de violação 

de intimidade em que são divulgadas imagens contendo cenas de nudez de 

caráter privado, objetivando dar uma resposta célere para a prática de 

“pornografia de vingança”, uma violação ao direito da privacidade e intimidade 

resultado do avanço da era digital. 

Verifica-se, a teor do art. 21 da Lei nº1.2965/14, que o legislador optou por 

excepcionar a regra da notificação judicial, atento a gravidade que emana da 

disponibilização na Internet, sem a devida autorização de seus participantes, de 

imagens contendo cenas de nudez de caráter privado, que indubitavelmente tem 

a aptidão de violar a intimidade e a privacidade da vítima, conferindo um 

tratamento diferenciado para tal hipótese, privilegiando a celeridade da exclusão 

do conteúdo ofensivo para não prolongar o dano, pois a veiculação de tal material 

na rede ocorre numa velocidade impressionante. 

A questão controvertida sobre a qual houve dissenso na aplicabilidade do 

art. 19 ou do art. 21 do Marco Civil da Internet diz respeito a definir se imagens 

de nudez, divulgadas ilicitamente em plataforma digital, mas produzidas para fins 

comerciais, para revista de conteúdo adulto, possuem natureza de caráter privado 

apta a atrair proteção mais célere e efetiva do Poder Estatal, com a 

indisponibilização do conteúdo após a notificação daquele que teve seu direito 

violado. 

 

 

2  A SOLUÇÃO ADOTADA PELA TERCEIRA TURMA DO STJ 

 

Segundo o quadro fático do caso, a autora da ação participou de um ensaio 

fotográfico para uma revista voltada ao público masculino. A revista poderia ser 

acessada por um terminal com acesso à internet, por pessoas maiores de 18 
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(dezoito) anos e mediante prévio pagamento de certa quantia. No entanto, 

terceiros, por meio de blogs da internet, hospedado pelo provedor Google, 

divulgaram tais imagens/conteúdo de nudez, sem autorização da demandante, a 

ensejar-lhes prejuízos de ordem material (lucros cessantes). 

A Ministra NANCY ANDRIGHI, relatora do REsp nº 1.930.256/SP, proferiu 

seu voto no sentido de que o Provedor, na hipótese dos autos, em que houve a 

divulgação de imagens/vídeos contendo cenas de nudez, para um público 

significativamente mais numeroso ao pré-determinado em contrato, qualifica-se 

como pornografia não consentida e viola os direitos da retratada à imagem, à 

privacidade e à intimidade, sobressaindo, nesse caso, um interesse privado 

passível de proteção pelo art. 21 da Lei n. 12.965/2014.  

Pelo que se depreende da fundamentação adotada pela Relatora, o art. 21 

do Marco Civil da Internet não traria uma motivação específica, a chamada 

"pornografia de vingança", aplicando-se, indistintamente, a toda e qualquer 

divulgação de imagens de nudez ou com conteúdo de sexo sem autorização de 

seus participantes. Logo, não se exigiria, também para a hipótese dos autos, 

ordem judicial para a retirada do conteúdo, bastando a notificação extrajudicial, 

como se deu no caso. 

Confiram-se trechos do voto da Relatora: 

I.III. Da divulgação não consentida de cenas de nudez. Do âmbito 
de incidência do art. 21 do MCI.  
14. Inicialmente, convém transcrever o conteúdo do art. 21 do 
Marco Civil:  
Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize 
conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado 
subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da 
divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, 
de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de 
atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de 
notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de 
promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do 
seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.  
Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, 
sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação 
específica do material apontado como violador da intimidade do 
participante e a verificação da legitimidade para apresentação do 
pedido.  
15. Esse dispositivo legal tutela a denominada “pornografia de 
vingança” (revenge porn), a qual comumente se verifica em 
términos de relacionamentos, quando uma das partes divulga o 
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material produzido durante a relação com vistas a punir a outra 
pelo encerramento do vínculo afetivo.  
16. No entanto, o art. 21 não tem sua aplicação restrita a tais 
situações, haja vista que o legislador não faz referência à 
motivação do agente. Por essa razão, defende-se que o termo 
mais adequado para caracterizar a hipótese retratada na norma é 
“pornografia não consensual”, que inclui tanto a veiculação de 
cenas íntimas obtidas sem o consentimento da vítima quanto com 
o seu consentimento, mas divulgadas sem a sua autorização 
(SOUZA, Afonso Carlos; LEMOS, Ronaldo; BOTTINO, Celina. 
Marco Civil da Internet: jurisprudência comentada. E-book. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018; SCHREIBER, Anderson. 
Marco Civil da Internet: avanço ou retrocesso? A responsabilidade 
civil por dano derivado de conteúdo gerado por terceiro. LUCCA, 
Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Rosa Pereira 
de. Direito & Internet III. Tomo II. Quartier Latin, 2015, p. 296).  
17. No julgamento do REsp 1.679.465/SP (DJe 19/03/2018), por 
mim relatado, esta Terceira Turma teve a oportunidade de analisar 
com cuidado os detalhes e contornos da exposição pornográfica 
não consentida e como esse tipo de divulgação causa prejuízos às 
pessoas expostas. Segundo destacou-se naquela oportunidade, “a 
‘exposição pornográfica não consentida’, da qual a ‘pornografia de 
vingança’ é uma espécie, constituiu uma grave lesão aos direitos 
de personalidade da pessoa exposta indevidamente, além de 
configurar uma grave forma de violência de gênero que deve ser 
combatida de forma contundente pelos meios jurídicos 
disponíveis”.  
18. Nessa linha de intelecção, percebe-se que a proteção 
conferida pelo Marco Civil da Internet à pessoa que teve a sua 
imagem íntima divulgada ilicitamente guarda estreita relação com 
o direito à imagem, à intimidade e à privacidade assegurados no 
plano constitucional (art. 5º, X, da CF/88) e infraconstitucional 
(arts. 20 e 21 do CC/02).  
19. O direito à imagem “é mera extrinsecação do direito sobre o 
próprio corpo enquanto direito sobre o aspecto exterior deste que 
é objeto corporal ou material por excelência” (MORAES, Walter. 
Direito à própria imagem. Revista dos Tribunais, vol. 61, n. 443, 
set./1972, pp. 343-344). Sua finalidade consiste em “proteger o 
interesse que tem a pessoa de opor-se à divulgação dessa 
imagem, em circunstâncias concernentes à sua vida privada” 
(EREsp 230.268/SP, Segunda Seção, DJ 04/08/2003).  
20. Especialmente para fins de aplicação do art. 21 do MCI, se a 
pessoa exposta consentiu com a realização da fotografia ou vídeo, 
é imprescindível perquirir acerca do propósito do consentimento. 
Afinal, “a interpretação do consent imento deve, em regra, ocorrer 
de forma restritiva, não podendo o intérprete estender a 
autorização concedida para o uso da imagem para outros meios 
além daqueles pactuados, para momento posterior, para fim 
diverso ou, ainda, para pessoa distinta daquela que recebeu a 
autorização ” (TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. Direito à imagem na 
internet: estudo sobre o tratamento do Marco Civil da Internet para 
os casos de divulgação não autorizada de imagens íntimas. 
Revista de Direito Civil Contemporâneo, Vol. 15, abr.- jun./2018, 
p. 100). A título de exemplo, se a pessoa posou nua para 
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determinada revista, a publicação das imagens em outras revistas 
ou meios de comunicação configura violação ao seu direito de 
imagem.  
21. Destarte, o fato de a pessoa ter consentido em ser fotografada, 
por quem quer que seja, é insuficiente para tornar púbico o 
conteúdo inegavelmente sensível.  
22. Nessas circunstâncias, a intimidade e a privacidade também 
assumem especial relevo, já que o próprio dispositivo em análise 
se refere, repisese, a “materiais contendo cenas de nudez ou de 
atos sexuais de caráter privado”.  
23. Valendo-se dos ensinamentos da doutrina civilista, tem-se que 
“ lugar público é aquele franqueado a todas as pessoas, sem 
nenhuma restrição” (MONTEIRO FILHO, Rafael de Barros. 
Comentários ao Novo Código Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 246). Mas, para a adequada tutela da privacidade e em 
atenção à boa-fé objetiva, o mais importante é analisar a 
expectativa de privacidade do retratado em torno do ato captado 
(SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013, pp. 145-146). Isto é, se a pessoa representada 
tinha consciência de que a cena registrada seria divulgada e em 
que extensão isso ocorreria.  
24. Na hipótese em julgamento, de acordo com o quadro fático 
traçado pelas instâncias de origem, a recorrida participou de um 
ensaio fotográfico para uma revista voltada ao público masculino. 
A revista poderia ser acessada por um terminal com acesso à 
internet, por pessoas maiores de 18 (dezoito) anos e mediante 
prévio pagamento de certa quantia. Ou seja, a recorrida não 
autorizou a exposição pública dessas imagens com conteúdo 
pornográfico, mas apenas a publicação naquele veículo específico 
e desde que observadas determinadas condições. 
25. Além de o consentimento ter se restringido a um fim específica, 
pelo contexto narrado, é certo que a retratada não tinha a 
expectativa de que as fotografias seriam republicadas em blogs da 
internet e passíveis de acesso por qualquer indivíduo que se 
conectasse à internet.  
26. Embora tenha havido o consentimento para a realização do 
ensaio fotográfico, a publicação das fotografias com conteúdo 
pornográfico em meio não autorizado pela vítima e para um público 
significativamente mais numeroso qualifica-se como pornografia 
não consentida e viola os direitos da retratada à imagem, à 
privacidade e à intimidade. Nessa circunstância, sobressai um 
interesse privado passível de proteção pelo art. 21 da Lei nº 
12.965/2014.  
27. Em consequência, não tendo a recorrente atendido ao pedido 
de exclusão das URLs formulado na notificação extrajudicial 
encaminhada pela recorrida, é responsável pelos danos por ela 
suportados em virtude das publicações. 28. Em síntese, o art. 21 
do MCI não tem sua aplicação restrita às situações de pornografia 
de vingança, mas alcança também hipótese de divulgação de 
fotografias de nudez tiradas com o consentimento da vítima para 
publicação em determinada revista de acesso restrito, mas 
veiculadas em outros sites da internet sem a sua autorização. 
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Após a prolação do referido voto, o Em. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE abriu a divergência, assinalando, de início, que o caso dos autos não 

retrata a hipótese de divulgação não autorizada de imagens ou vídeos com cenas 

de nudez ou atos sexuais de caráter privado, a atrair a exceção à reserva de 

jurisdição estabelecida no art. 21 do Marco Civil da Internet.  

Argumentou que o art. 21 do Marco Civil da Internet refere-se 

especificamente à divulgação não autorizada de imagens, de vídeos ou de outros 

materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, sendo 

que as imagens produzidas e cedidas para fins comerciais, absolutamente lícitas, 

não ostentam natureza privada, objeto da proteção da referida norma.  

O Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE finalizou o seu raciocínio, 

assinalando que a proteção vindicada por F, as imagens de nudez, cujo conteúdo 

íntimo não produzido em caráter privado, deve se dar segundo os ditames do art. 

19, que estabelece a responsabilização do provedor, caso, após ordem judicial 

específica, não tomar as providências para, nos seus limites técnicos, tornar 

indisponível o conteúdo apontado. 

Veja-se o teor do voto divergente: 

De plano, registre-se que o art. 21 do Marco Civil da internet traz 
exceção à regra de reserva da jurisdição estabelecida no art. 19 
do mesmo diploma legal, a fim de impor ao provedor, de imediato, 
a exclusão, em sua plataforma, da chamada "pornografia de 
vingança" — que, por definição, ostenta conteúdo produzido em 
caráter particular —, bem como de toda reprodução de nudez ou 
de ato sexual privado, divulgado sem o consentimento da pessoa 
reproduzida.  
Há, dado o caráter absolutamente privado em que este material foi 
confeccionado (independentemente do conhecimento ou do 
consentimento da pessoa ali reproduzida quando de sua 
produção), uma exposição profundamente invasiva e lesiva, de 
modo indelével, à intimidade da pessoa retratada, o que justifica 
sua pronta exclusão da plataforma, a requerimento da pessoa 
prejudicada, independentemente de determinação judicial para 
tanto.  
Pela relevância, transcrevem-se os dispositivos legais:  
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 específica, 
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.  
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Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize 
conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado 
subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da 
divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, 
de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de 
atos sexuais DE CARÁTER PRIVADO quando, após o 
recebimento de notificação pelo participante ou seu representante 
legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos 
limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse 
conteúdo.  
Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, 
sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação 
específica do material apontado como violador da intimidade do 
participante e a verificação da legitimidade para apresentação do 
pedido.  
Como se constata, o art. 21 do Marco Civil da Internet refere-se 
especificamente à divulgação não autorizada de imagens, de 
vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos 
sexuais de caráter privado.  
Ressalta-se que a motivação da divulgação de materiais contendo 
cenas de nudez ou de atos sexuais, sem a autorização da pessoa 
reproduzida, se por vingança ou por qualquer outro propósito 
espúrio do agente que procede à divulgação não autorizada, é, de 
fato, absolutamente indiferente para a incidência do dispositivo em 
comento, sobretudo porque, de seu teor, não há qualquer menção 
a esse fator de ordem subjetiva .  
Todavia, o dispositivo legal exige, de modo expresso e objetivo, 
que o conteúdo íntimo, divulgado sem autorização, seja produzido 
em "caráter privado", ou seja, de modo absolutamente reservado, 
íntimo e privativo, advindo, daí, sua natureza particular. É dizer, o 
preceito legal tem por propósito proteger/impedir a 
“disponibilização, na rede mundial de computadores, de conteúdo 
íntimo produzido em caráter privado, sem autorização da pessoa 
reproduzida, independentemente da motivação do agente infrator.  
Não é, portanto, a divulgação não autorizada de todo e qualquer 
material de nudez ou de conteúdo sexual que atrai a regra do art. 
21, mas apenas e necessariamente aquele que apresenta, 
intrinsecamente, uma natureza privada, cabendo ao intérprete, 
nas mais variadas hipóteses que a vida moderna apresenta, 
determinar o seu exato alcance. 
Do contrário, o dispositivo legal em comento não faria constar em 
seu teor — até porque a lei não contém expressões inúteis —, o 
termo “caráter privado” ("cenas de nudez ou de atos sexuais DE 
CARÁTER PRIVADO"). 
É indiscutível que a nudez e os atos de conteúdo sexuais são 
inerentes à intimidade das pessoas e, justamente por isso, dão-
se, em regra e na maioria dos casos, de modo reservado, 
particular e privativo. Todavia — e a exceção existe justamente 
para confirmar a regra — nem sempre o conteúdo íntimo, 
reproduzido em fotos, vídeos e outro material, apresenta a referida 
natureza privada.  
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As imagens de nudez, produzidas e cedidas para fins comerciais 
— absolutamente lícitos, consigna-se —, não ostentam, permissa 
venia, a natureza privada a qual a norma protetiva do art. 21 visa 
tutelar.  
Sua divulgação, na rede mundial de computadores, sem 
autorização da pessoa reproduzida, por evidente, consubstancia 
ato ilícito passível de proteção jurídica, mas não tem o condão de 
excepcionar a reserva de jurisdição (que se presume 
constitucional, até declaração em contrário pelo Supremo Tribunal 
Federal). 
No caso dos autos, ressai evidenciado que a proteção, 
legitimamente vindicada pela demadante, sobre o material 
fotográfico (de conteúdo íntimo), produzido comercialmente e 
divulgado por terceiros sem a sua autorização, destina-se a 
evitar/reparar uma lesão de cunho primordialmente patrimonial à 
autora e, apenas indiretamente, a sua intimidade, do que ressai 
claro da própria pretensão exarada em sua inicial, in verbis (e-STJ, 
fl. 8):  
“a vendagem de sua publicação prejudicada já que TODO material 
está sendo disponibilizado de maneira gratuita e tudo hospedado 
na plataforma Blogger operada pela Ré, além de desgaste de sua 
imagem já que algo que deveria ser para um público especifico e 
pagante é distribuído a milhares de pessoas gratuitamente sem 
autorização da Autora lhe causando infindáveis prejuízos tanto 
materiais quanto morais”  
É indiscutível que a exposição não autorizada de imagens íntimas, 
produzidas e cedidas comercialmente pela demandante, tem 
repercussão direta em seu direito patrimonial e apenas reflexa a 
seu direito da personalidade (direito à intimidade). 
Como é de sabença, a indisponibilidade do direito personalíssimo 
intimidade — corolário do Princípio vetor da dignidade da pessoa 
humana — é passível de mitigação por seu titular, tal como se deu 
no caso dos autos, em que a demandante, de modo livre e com 
intuito de lucro, produziu e cedeu comercialmente imagens de 
nudez. Pertence, pois, à demandante o direito de determinar em 
que extensão e em que condições suas imagens  íntimas podem 
ser acessadas na internet.  
Não se olvida, tampouco se dissuade, portanto, da conclusão de 
que a divulgação dessas imagens, sem autorização da pessoa 
reproduzida, tem o condão de violar, em certa medida, o direito à 
intimidade (considerada a mitigação voluntariamente levada a 
efeito por seu titular), passível, portanto, de proteção jurídica.  
Não, porém, na extensão do art. 19 da Lei n. 12.965/2014.  
Justamente porque as cenas de nudez, produzidas e cedidas 
comercialmente, não guardam em si, até por definição, um caráter 
reservado e particular, a exposição não autorizada — 
indiscutivelmente ilícita —não consubstancia circunstância 
idônea, segundo a exigência legal, para excepcionar a reserva de 
jurisdição.  
A proteção, legitimamente vindicada pela demandante, a essas 
imagens de nudez, cujo conteúdo íntimo não foi produzido em 
caráter privado, deve se dar segundo os ditames do art. 19, que 
estabelece a responsabilização do provedor, caso, após ordem 
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judicial específica, não tomar as providências para, nos limites 
técnicos do seu serviço, tornar indisponível o conteúdo apontando.  
De igual modo, a pretensão de obter a reparação pelos prejuízos 
advindos da exposição de tais imagens deve ser dirigida 
diretamente em face dos responsáveis pela publicação não 
autorizada de material com conteúdo íntimo — inclusive a partir 
dos dados de identificação a ser fornecido pelo provedor, em 
cumprimento de ordem judicial.  
Por sua vez, a responsabilidade subsidiária do provedor pelos 
danos materiais e morais apenas se dá após ordem judicial 
específica e em caso de descumprimento.  
No caso dos autos, a Google afirma e demonstra, a esse propósito, 
que removeu 380 URLs mediante ordem judicial e forneceu os 
dados dos responsáveis pelo conteúdo, o que, nos termos da 
fundamentação supra, afasta sua responsabilidade subsidiária.  
Tem-se, em resumo, que a exposição não autorizada de imagens 
íntimas produzidas e cedidas comercialmente — a esvaziar por 
completo sua natureza privada e reservada — não se amolda ao 
espectro normativo (e protetivo) do art. 21 do Marco Civil da 
Internet, que excepciona a regra de reserva da jurisdição.  
Assim, com base em tais considerações, entendo que o desfecho 
trazido pela relatora, permissa venia, confere interpretação 
demasiadamente extensiva ao dispositivo legal em comento (art. 
21 do Marco Civil da Internet), abarcando situação fática contrária 
aos seus termos (que, como dito, exige que as imagens íntimas 
sejam de “caráter privado”). 

Em seguida, o em. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, proferiu voto 

verbal acompanhando a Relatora, lembrando, naquela oportunidade, que o art.  

19 da Lei nº 12.965/2014 tem a sua constitucionalidade discutida no Supremo 

Tribunal Federal, no RE n º 1.037.396, da Relatoria do Ministro DIAS TOFOLI, no 

rito da repercussão geral (Tema nº 987).  

Seguiu-se, então, meu pedido de vista para refletir sobre o melhor 

encaminhamento do relevante tema, em que acompanhei a divergência 

inaugurada pelo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE: 

A questão, de fato, é complexa, como ressaltou no seu voto a 
Ministra NANCY ANDRIGHI, pois diz respeito a responsabilidade 
civil de provedores de aplicações de Internet por conteúdo de 
terceiros, dificultando a solução da controvérsia o fato de que não 
se pode impor a eles o dever de fiscalização prévia dos conteúdos 
que são postados nas suas plataformas.  
Conforme o caso, o que pode ensejar reparação civil subsidiária 
dos provedores de aplicações é o descumprimento de ordem 
judicial de retirada do conteúdo impróprio ou ofensivo divulgado 
nas suas plataformas por obra de terceiros, ou a notificação 
extrajudicial do(a) ofendido(a), pois a responsabilidade, como já 
dito, não é objetiva.  
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E nessa toada, após uma reflexão sobre o tema e a respeito dos 
posicionamentos adotados nos bem elaborados votos proferidos, 
adianto que estou acompanhando a divergência inaugurada pelo 
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, porque tenho para mim que 
as fotos de nudez de F não foram mesmo produzidas em caráter 
privado e o GOOGLE, quando instado a fazê-lo judicialmente, de 
pronto, removeu os conteúdos divulgados ilicitamente nos "blogs" 
hospedados por ele.  
Antes, faço algumas considerações a respeito dos dispositivos 
legais objeto da controvérsia.  
Extrai-se da norma contida no art. 19 da Lei 12.965/14, que ficou 
a cargo do Poder Judiciário definir o que é ou não conteúdo 
inapropriado ou ilícito gerados por terceiros na rede mundial de 
computadores, e o que deve ou não ser removido, de modo a 
buscar exercer um equilíbrio entre o que é liberdade de expressão 
e de informação e o que pode violar direito constitucional de 
outrem, como a proteção da intimidade e privacidade, nascendo a 
responsabilidade civil do provedor se não cumprir a ordem judicial 
que determinou a remoção de certo material.  
A este respeito, esta Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 
1.568.935/RJ, da relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, DJe de 13/4/2016, proclamou que:  
Não se pode exigir dos provedores que determinem o que é ou 
não apropriado para divulgação pública. Cabe ao Poder Judiciário, 
quando instigado, aferir se determinada manifestação deve ou não 
ser extirpada da rede mundial de computadores e, se for o caso, 
fixar a reparação civil cabível contra o real responsável pelo ato 
ilícito. Ao provedor não compete avaliar eventuais ofensas, em 
virtude da inescapável subjetividade envolvida na análise de cada 
caso. Somente o descumprimento de uma ordem judicial, 
determinando a retirada específica do material ofensivo, pode 
ensejar a reparação civil.  
Na mesma linha da jurisprudência destacada é a doutrina de 
CARLOS AFFONSO SOUZA, RONALDO LEMOS e CELINA 
BOTTINO, que lecionam:  
Da interpretação dos artigos 19 a 21 do Marco Civil, pode-se 
concluir que a notificação privada, em regra, não gerará o dever 
de remoção do conteúdo questionado nem a consequente 
responsabilização do provedor, caso ela não seja atendida. Assim, 
caberá ao poder judiciário, em grande parte dos casos, determinar 
o que é ou não ilícito, ou melhor, o que deve ou não ser removido 
de determinado local da rede. Decidindo o magistrado que certo 
conteúdo é efetivamente ilícito, caberá ao provedor removê-lo 
prontamente (Marco Civil da Internet: jurisprudência comentada. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 119).  
Desse modo, a teor do art. 19 da Lei do Marco Civil da Internet, o 
que se tem, é que a responsabilidade civil do provedor de 
aplicações de Internet pelo conteúdo de terceiro é subjetiva por 
omissão quando este não retira o conteúdo ofensivo, após a 
específica e indispensável notificação judicial, pois o intuito da 
norma é assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, 
possuindo o Poder Judiciário melhores condições de fazê-lo em 
maior extensão.  
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As exceções ao disposto no referido dispositivo estão expressas 
na mesma lei, como por exemplo, no seu § 2º, que afasta sua 
aplicação as questões de direito autoral, e também no art. 21, que 
é o que importa ao caso, para as hipóteses de divulgação, sem 
autorização de seus participantes, de imagens, de vídeo ou de 
outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de 
caráter privado, englobando a chamada "pornografia de vingança", 
que não enseja uma ordem judicial para retirada do conteúdo, 
bastando tão somente a notificação privada do ofendido ao 
provedor apontando o material ilícito ofensivo.  
Verifica-se, a teor do art. 21 da Lei nº1.2965/14, que o legislador 
optou por excepcionar a regra da notificação judicial, atento a 
gravidade que emana da disponibilização na Internet, sem a 
devida autorização de seus participantes, de imagens contendo 
cenas de nudez de caráter privado, que indubitavelmente tem a 
aptidão de violar a intimidade e a privacidade da vítima, conferindo 
um tratamento diferenciado para tal hipótese, privilegiando a 
celeridade da exclusão do conteúdo ofensivo para não prolongar 
o dano, pois a veiculação de tal material na rede ocorre numa 
velocidade impressionante 
Feitas essas considerações a respeito da aplicação dos 
dispositivos legais em discussão, tenho para mim, como bem 
consignou o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, que as 
imagens de nudez, divulgadas ilicitamente em plataforma digital, 
mas produzidas para fins comerciais, como na hipótese dos autos, 
não possuem, de fato, a natureza de caráter privado a que faz 
menção a norma do art. 21 da mencionada lei.  
Isso fica claro, com a leitura das razões da petição inicial que 
revela, efetivamente, que a pretensão indenizatória tem o escopo 
de reparar lesão de cunho eminentemente patrimonial (divulgação 
gratuita não autorizada do ensaio fotográfico), e não diretamente 
a intimidade da autora pela divulgação de conteúdo não 
autorizado, não se amoldando o caso, ao comando do art. 21 da 
já mencionada lei.  
O ensaio fotográfico de nudez realizado especificamente para sua 
exploração econômica por revista adulta, voltada para público 
seleto mediante pagamento pelo acesso no seu website, não pode 
mesmo ser definida como de caráter privado.  
A pretensão de F, repito, é a obtenção de reparação civil por uso 
indevido da sua imagem, sem o seu prévio consentimento e a 
distribuição gratuita do seu ensaio fotográfico realizado para a 
Revista Sexy em Janeiro de 2017, que não foi feito pela GOOGLE, 
e não especificamente em virtude da violação de sua intimidade.  
Vai daí que tirar fotos íntimas para divulgação em revista voltada 
para o público adulto e receber contraprestação por isso não é 
ilícito; ilícito é divulgar fotos tiradas em caráter particular e sem o 
consentimento da fotografada, o que não é o caso. 
Como o ensaio fotográfico de nudez para a revista adulta foi feita 
por F com o fim específico de lucro, no meu sentir, elas perderam 
a sua natureza íntima e privada, motivo pelo qual deve ser 
aplicada a norma do art. 19 da Lei nº 12.965/14 e não a do art. 21.  
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E não vejo, em absoluto, nenhum viés machista neste 
entendimento, porque a minha conclusão seria a mesma se o autor 
da ação, por ventura, fosse do sexo masculino ou de qualquer 
gênero, até porque as normas legais aqui destacadas, têm 
incidência abstrata e genérica sobre fatos diversos.  
Deve-se ressaltar que não foi a GOOGLE que disponibilizou as 
fotos íntimas de F produzidas para uma revista masculina 
destinada ao público adulto e, sim os "blogs" por ela hospedados, 
que são os únicos que devem suportar a reparação do dano aqui 
buscado.  
Por isso, a GOOGLE somente poderia ser responsabilizada 
subsidiariamente se não cumprisse a ordem judicial para retirar o 
conteúdo postado ilicitamente na plataforma dos "blogs" que 
hospeda, o que não ocorreu, atraindo a incidência do art. 21 da 
Lei nº 12.965/14.  
Diante do exposto, rogando todas as vênias a em. Ministra NANCY 
ANDRIGHI e ao em. Ministro RICADO VILLAS BÔAS CUEVA, 
acompanho o voto divergente para também dar provimento ao 
recurso especial da GOOGLE, e julgar improcedentes os pedidos 
de indenização por danos materiais e morais, mantendo a 
procedência quanto a obrigação de fazer, já cumprida. 
Por conseguinte, voto também no sentido de julgar prejudicado o 
recurso especial interposto por F. 

Por fim, foi proferido o voto de desempate do Ministro PAULO DE TARSO 

SANSERVERINO, também acompanhando o voto divergente prolatado pelo 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE: 

A controvérsia recursal versa acerca da possibilidade de aplicação 
do art. 21 do Marco Civil da Internet aos casos de divulgação 
indevida de materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais 
produzidas em ensaio fotográfico destinado a fins comerciais.  
A presente demanda não versa acerca da responsabilidade civil 
direta da recorrente, mas, sim, de sua responsabilidade enquanto 
provedora de conteúdo, por atos de seus usuários. 
Em hipóteses como a presente, o provedor apenas pode ser 
responsabilizado pelos conteúdos publicados por seus usuários 
quando, tendo sido determinada judicialmente a remoção, ele 
permanece omisso, nos termos do art. 19 do Marco Civil da 
Internet.  
Portanto, em regra, para a remoção de qualquer conteúdo da 
internet, deve ser necessariamente observada a reserva de 
jurisdição.  
A regra do art. 21 prevê que, excepcionalmente, o provedor de 
conteúdo será responsável subsidiário pela violação da intimidade 
de terceiros causada pela “divulgação, sem autorização de seus 
participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais 
contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado” 
se permanecer omisso após a notificação pelo participante ou por 
seu representante legal.  
Tal dispositivo legal, por configurar exceção à regra de que a 
remoção de conteúdo da internet deve ser necessariamente objeto 
de determinação judicial, deve ser interpretada restritivamente, 
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sendo imprescindível notar que o texto normativo refere-se 
especificamente a cenas ou atos de caráter privado.  
Esta regra visa a garantir uma proteção contra a disseminação de 
imagens íntimas não consentidas (também conhecida como NCII, 
da expressão em inglês Non-Consensual Intimate Images).  
Não se resume à pornografia de vingança, porquanto o verdadeiro 
intuito daquele que dissemina imagens íntimas de forma não 
consentida se afigura irrelevante, mas abrange toda e qualquer 
forma com a qual se pode revestir esta modalidade 
contemporânea de violência digital.  
A mens legis do art. 21 do Marco Civil da Internet, portanto, traduz-
se em uma tentativa de possibilitar à vítima desse tipo de violência 
uma remoção mais célere e simplificada do conteúdo que viola de 
forma direta, pungente e absolutamente irreparável o seu direito 
fundamental à intimidade. 
Isso é o que se depreende da doutrina especializada (SOUZA, 
Carlos Affonso; LEMOS, Ronaldo. Marco civil da internet: 
construção e aplicação. Juiz de Fora: Editar Editora Associada 
Ltda, 2016, p. 107):  
Essa norma decorreu de uma demanda presente nos trabalhos 
legislativo de aprovação do Marco Civil no sentido de se proteger 
situações infelizmente usuais em que um conteúdo de natureza 
íntima é divulgado na rede sem a autorização de uma ou mais 
pessoas retratadas. Episódios de suicídios de meninas retratadas 
em vídeos íntimos publicados e compartilhados online sem a sua 
autorização no ano que antecedeu a aprovação do Marco Civil 
contribuíram também para que esse dispositivo fosse adicionado 
à redação original do projeto.  
Nesse contexto, mostram-se essenciais à aplicação do 
mencionado art. 21: i) o caráter não consensual da imagem íntima; 
ii) a natureza privada das cenas de nudez ou dos atos sexuais 
disseminados; iii) a violação à intimidade, elementos que não se 
encontram presentes no caso em tela.  
A recorrida, conforme se depreende do acórdão recorrido e do 
minucioso relatório da eminente Ministra Nancy Andrighi, cedeu os 
direitos de sua imagem para a Editora RickDan sobre fotografias 
e outros materiais produzidos em ensaio sensual realizado para a 
Revista Sexy, a ser disponibilizado para maiores de idade 
mediante pagamento em sites específicos.  
A realização e a divulgação do material, tanto virtual quanto 
fisicamente, foram devidamente consentidas pela recorrida, 
inclusive internacionalmente. 
Ademais, não se trata de material de natureza privada, mas, sim, 
de obras produzidas de forma profissional, com intuito 
exclusivamente comercial e destinados precipuamente à 
circulação.  
Quanto mais o material circulasse (de forma lícita), maior seria o 
benefício econômico auferido pela editora e pela própria recorrida.  
Por fim, não houve violação direta ao direito de intimidade da 
recorrida, que sequer fundamentou a presente ação em ofensa a 
direito da personalidade. Conforme bem notado pelo eminente 
Ministro Marco Aurélio Bellizze, a presente demanda busca 
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apenas evitar e reparar os lucros cessantes decorrentes da 
disseminação gratuita do material em que figura a recorrida. Como 
é evidente, se as fotos e os vídeos permanecerem disponíveis na 
internet de forma gratuita, haverá menos interessados em adquiri-
los mediante pagamento, reduzindo, assim, o proveito econômico 
oriundo da cessão do direito de imagem. 
A toda evidência, não se pode equiparar o caso dos autos à 
situação de disseminação de imagens íntimas não consentidas, 
em que a vítima tem sua intimidade devassada e publicamente 
violada, com a ampla e vexaminosa exposição de seu corpo de 
forma não consentida.  
A ora recorrida não é vítima de violência, mas pretende apenas 
repor o que deixou de ganhar pela utilização não autorizada de 
suas fotografias em sites piratas. Seu interesse, portanto, é única 
e exclusivamente econômico.  
Não se discute que a publicação gratuita e não autorizada de seu 
material configura ato ilícito, não apenas violador de seu direito de 
imagem, mas também dos direitos autorais de que são titulares, a 
princípio, a própria editora e os profissionais que trabalharam em 
sua realização.  
Porém, essa ilicitude, por si só, não autoriza a aplicação do art. 21 
do Marco Civil da Internet, de modo que seria imprescindível uma 
determinação judicial para a remoção do referido conteúdo, nos 
termos do art. 19 do mesmo diploma legal. 
Esta parece ser a solução mais adequada a partir de duas 
constatações, verificadas à luz do art. 20 da LINDB, que determina 
que, também na esfera judicial, não se pode decidir com base em 
valores jurídicos abstratos, sem que se levem em consideração as 
consequências práticas da decisão.  
Em primeiro lugar, uma interpretação excessivamente extensiva 
do art. 21 do Marco Civil da Internet poderia acabar por atribuir ao 
provedor de conteúdo a obrigação de examinar cláusulas 
contratuais de negócios jurídicos envolvendo terceiros, a fim de 
averiguar, por exemplo, se a publicação de ensaio sensual em 
determinado blog, rede social ou página da internet estava ou não 
dentro do consentimento dado pelo(a) modelo, tarefa que 
reconhecidamente não lhe pode ser atribuída.  
Em segundo lugar, equiparar casos como o presente – de 
divulgação pirata de fotos sensuais de caráter comercial – a casos 
de disseminação não consentida de imagens íntimas poderia 
acabar por desvirtuar a proteção dada às vítimas dessa violência, 
diminuindo o grau de reprovabilidade desse tipo de conduta e 
diluindo os esforços da sociedade civil e do legislador no sentido 
de aumentar a conscientização acerca dessa nova forma de 
violência surgida com a internet.  
Ante o exposto, rogando novamente vênia à eminente relatora, 
acompanho integralmente o voto do eminente Ministro Marco 
Aurélio Bellizze.  
É o voto. 

Desse modo, a Terceira Turma do STJ, por maioria, entendeu aplicável ao 

caso o art. 21 da Lei nº 12.965/2014, ficando o Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE como Relator para o acórdão, assim ementado: 
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RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE 
NUDEZ (PRODUZIDAS E CEDIDAS COM FINS COMERCIAIS) 
SEM O CONSENTIMENTO DA MODELO RETRATADA, EM 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DA INTERNET. 
RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR PARA PROMOVER A 
RETIRADA DO CONTEÚDO INDICADO A PARTIR DA 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA TANTO. ART. 21 DO MARCO 
CIVIL DA INTERNET. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO DO PROVEDOR DE INTERNET E PREJUDICADO O 
MANEJADO PELA PARTE DEMANDANTE. 
1. Controverte-se sobre a aplicabilidade do disposto no art. 21 do 
Marco Civil da Internet à hipótese de veiculação de fotografias de 
nudez (produzidas e cedidas com fins comerciais), em endereços 
eletrônicos da internet, sem a autorização da modelo fotografada, 
tampouco da revista a quem o material foi cedido. Discute-se, 
assim, especificamente, se a responsabilidade do provedor para 
promover a retirada do conteúdo inicia-se a partir da notificação 
extrajudicial, a atrair a incidência do art. 21 da Lei n. 12.965/2014, 
ou se haveria necessidade de ordem judicial, nos termos do art. 
19 da citada lei. 
2. O art. 21 do Marco Civil da internet traz exceção à regra de 
reserva da jurisdição estabelecida no art. 19 do mesmo diploma 
legal, a fim de impor ao provedor, de imediato, a exclusão, em sua 
plataforma, da chamada "pornografia de vingança" - que, por 
definição, ostenta conteúdo produzido em caráter particular -, bem 
como de toda reprodução de nudez ou de ato sexual privado, 
divulgado sem o consentimento da pessoa reproduzida. 
2.1 A motivação da divulgação de materiais contendo cenas de 
nudez ou de atos sexuais, sem a autorização da pessoa 
reproduzida, se por vingança ou por qualquer outro propósito 
espúrio do agente que procede à divulgação não autorizada, é, de 
fato, absolutamente indiferente para a incidência do dispositivo em 
comento, sobretudo porque, de seu teor, não há qualquer menção 
a esse fator de ordem subjetiva. Todavia, o dispositivo legal exige, 
de modo expresso e objetivo, que o conteúdo íntimo, divulgado 
sem autorização, seja produzido em "caráter privado", ou seja, de 
modo absolutamente reservado, íntimo e privativo, advindo, daí, 
sua natureza particular. 
2.2 Há, dado o caráter absolutamente privado em que este 
material foi confeccionado (independentemente do conhecimento 
ou do consentimento da pessoa ali reproduzida quando de sua 
produção), uma exposição profundamente invasiva e lesiva, de 
modo indelével, à intimidade da pessoa retratada, o que justifica 
sua pronta exclusão da plataforma, a requerimento da pessoa 
prejudicada, independentemente de determinação judicial para 
tanto. 
2.3 O preceito legal tem por propósito proteger/impedir a 
"disponibilização, na rede mundial de computadores, de conteúdo 
íntimo produzido em caráter privado, sem autorização da pessoa 
reproduzida, independentemente da motivação do agente infrator. 
Não é, porém, a divulgação não autorizada de todo e qualquer 
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material de nudez ou de conteúdo sexual que atrai a regra do art. 
21, mas apenas e necessariamente aquele que apresenta, 
intrinsecamente, uma natureza privada, cabendo ao intérprete, 
nas mais variadas hipóteses que a vida moderna apresenta, 
determinar o seu exato alcance. 
2.4 É indiscutível que a nudez e os atos de conteúdo sexuais são 
inerentes à intimidade das pessoas e, justamente por isso, dão-
se, em regra e na maioria dos casos, de modo reservado, 
particular e privativo. Todavia - e a exceção existe justamente para 
confirmar a regra - nem sempre o conteúdo íntimo, reproduzido em 
fotos, vídeos e outro material, apresenta a referida natureza 
privada. 
3. As imagens íntimas produzidas e cedidas com fins comerciais - 
a esvaziar por completo sua natureza privada e reservada - não 
se amoldam ao espectro normativo (e protetivo) do art. 21 do 
Marco Civil da Internet, que excepciona a regra de reserva da 
jurisdição. 
3.1 Sua divulgação, na rede mundial de computadores, sem 
autorização da pessoa reproduzida, por evidente, consubstancia 
ato ilícito passível de proteção jurídica, mas não tem o condão de 
excepcionar a reserva de jurisdição (que se presume 
constitucional, até declaração em contrário pelo Supremo Tribunal 
Federal) . 
3.2 A proteção, legitimamente vindicada pela demandante, sobre 
o material fotográfico de conteúdo íntimo, produzido 
comercialmente e divulgado por terceiros sem a sua autorização, 
destina-se a evitar/reparar uma lesão de cunho primordialmente 
patrimonial à autora (especificamente, os alegados lucros 
cessantes) e, apenas indiretamente, a sua intimidade. 
4. Recurso especial do Provedor de internet provido. Prejudicado 
o recurso especial da demandante. 
(REsp nº 1.930.256/SP, relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Terceira Turma, DJe de 17/12/2021). 

A questão foi novamente trazida a debate no REsp 1.840.848/SP, de 

relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, mantido o resultado da 

votação anterior: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DIGITAL. MARCO CIVIL DA 
INTERNET. RESPONSABILIDADE DE PROVEDOR DE 
APLICAÇÃO POR ATOS DE USUÁRIOS. REMOÇÃO DE 
CONTEÚDO DA INTERNET. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. ART. 19 DA LEI N. 12.965/14. 
RESERVA DE JURISDIÇÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 21. 
DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. NOTICE AND TAKE 
DOWN. CENAS DE NUDEZ E DE ATOS SEXUAIS QUE DEVEM 
SER DE CARÁTER NECESSARIAMENTE PRIVADO. 
INAPLICABILIDADE A FOTOGRAFIAS E DEMAIS MATERIAIS 
PRODUZIDOS EM ENSAIO FOTOGRÁFICO COM INTUITO 
COMERCIAL E DESTINADOS À CIRCULAÇÃO. 
1. Violação do art. 489, § 1º, II, IV, V e VI, do CPC não configurada, 
uma vez que o Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e 
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suficiente acerca de todas as alegações relevantes à solução da 
lide. 
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não 
emite juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados 
como violados, ainda que não tenha havido omissão relevante ou 
mesmo negativa de prestação jurisdicional. Aplicação da Súmula 
211/STJ. 
3. Deficientes as razões do recurso especial quando, ao impugnar 
a distribuição dos ônus de sucumbência, alega-se a violação de 
dispositivo legal que não guarda qualquer relação com a questão. 
Aplicação da Súmula 284/STF. 
4. A responsabilidade do provedor por atos de seus usuários, 
como regra, apenas se verifica quando há descumprimento de 
ordem judicial de remoção de conteúdo. Inteligência do art. 19 do 
Marco Civil da Internet, que prevê reserva de jurisdição. 
5. Excepcionalmente, em casos de divulgação, sem 
consentimento, de cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter 
privado, há possibilidade de remoção de conteúdo mediante 
simples notificação da vítima. Inteligência do art. 21 do Marco Civil 
da Internet que, em excepcional sistema de notice and take down, 
prevê a responsabilidade do provedor pela omissão diante de 
simples notificação do ofendido para retirada do conteúdo 
ofensivo. 
6. Para a aplicação do art. 21, mostra-se imprescindível i) o caráter 
não consensual da imagem íntima; ii) a natureza privada das 
cenas de nudez ou dos atos sexuais disseminados; e iii) a violação 
à intimidade. 
7. Exceção prevista no art. 21 que se destina a proteger vítimas 
de um tipo de violência digital conhecido como disseminação de 
imagens intimas não consentidas, também conhecida pela sigla 
NCII (da expressão em inglês non-consensual intimate images); 
8. Modelo que tem suas fotografias sensuais indevidamente 
divulgadas de forma pirata não pode ser equiparada à vítima de 
disseminação de Imagens Íntimas Não Consentidas, que tem sua 
intimidade devassada e publicamente violada e cuja ampla e 
vexaminosa exposição de seu corpo de forma não consentida 
demanda remoção mais célere do conteúdo que viola de forma 
direta, pungente e absolutamente irreparável o seu direito 
fundamental à intimidade. 
9. Equiparação indevida que poderia acabar por desvirtuar a 
proteção dada às vítimas de divulgação de NCII, diminuindo o grau 
de reprovabilidade desse tipo de conduta e diluindo os esforços da 
sociedade civil e do legislador no sentido de aumentar a 
conscientização acerca dessa nova forma de violência surgida 
com a internet. 
10. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E 
DESPROVIDO. 
(REsp 1.840.848/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 26/4/2022, DJe 5/5/2022) 
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CONCLUSÃO 

 

Os casos trazidos aqui à colação bem demonstram as vicissitudes da 

aplicação da lei ao caso concreto, exigindo do intérprete o aprofundamento do 

estudo para entender a mens legis, visando dar segurança jurídica às decisões 

judiciais. 

A teor do art. 19 da Lei do Marco Civil da Internet, o que se tem, via de regra, 

é que a responsabilidade civil do provedor de aplicações de Internet pelo 

conteúdo de terceiro é subjetiva por omissão quando este não retira o conteúdo 

ofensivo, após a específica e indispensável notificação judicial, pois o intuito da 

norma é assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, possuindo o 

Poder Judiciário melhores condições de fazê-lo em maior extensão. 

A proteção especial do art. 21 da lei só tem aplicação em casos graves que 

emanam da disponibilização na Internet, sem a devida autorização de seus 

participantes, de imagens contendo cenas de nudez de caráter privado, que 

indubitavelmente tem a aptidão de violar a intimidade e a privacidade da vítima, 

conferindo um tratamento diferenciado para tal hipótese, privilegiando a 

celeridade da exclusão do conteúdo ofensivo para não prolongar o dano. 

Agradeço e cumprimento mais uma vez os estimados organizadores pela 

oportunidade de poder apresentar soluções feitas pelo STJ diante de casos 

controvertidos. 
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A ANÁLISE DE RISCOS DA LITIGÂNCIA E O SISTEMA DE GESTÃO DE 
COMPLIANCE (ISO 37301) COMO OPORTUNIDADES PARA AS 

ORGANIZAÇÕES 

 

Roberto Ferreira Archanjo da Silva1 

Gilberto Carlos Maistro Junior2 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Pela presente pesquisa, pretendemos apresentar as questões propedêuticas 

sobre a análise de risco da litigância e os sistemas de gestão de compliance como 

oportunidades para as empresas. Assim, vincula-se à linha de pesquisa "novas 

tecnologias, responsabilidade social e empresa", da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo (FDSBC). 

O acesso à justiça, apesar de ser uma garantia constitucional, não concede 

o direito irrestrito e absoluto à disputa judicial. As demandas que não são 

pautadas em atritos relevantes ao Direito e que são desnecessárias para o 

asseguramento da justiça devem ser evitadas. 

Ademais, o sistema processual brasileiro sanciona e onera a litigância 

irresponsável, com multas e reparações civis, além das consequências 

administrativas, tributárias e, por vezes, penais. 

Desse modo, faz-se necessário ao empreendedor conhecer os custos 

processuais para desenhar estratégias que não lhe tragam quadros de disputa 

judicial com gastos elevados ou até mesmo imprevisíveis. Convém buscar a 

resolução apropriada das disputas para atingir o equilíbrio orçamentário, bem 

como evitar situações de litigiosidade futura, além de saber quando pleitear em 

juízo ou buscar outros meios mais econômicos. 

Nesse passo, análise econômica da litigância e compliance experimentam 

aproximação, devendo a primeira ser considerada como um dos instrumentos dos 

 
1 Doutor em Direito Processual Penal pela PUCSP. Professor Titular de Direito Penal III da FDSBC. Advogado.  
2 Doutor em Função Social do Direito pela FADISP.  Professor Titular de Direito Processual Civil FDSBC. Membro 

efetivo do IBDP e do CEAPRO. Advogado. 
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programas a serem desenvolvidos e mantidos, relevantes que são para o 

estabelecimento de um estado de conformidade que favoreça a racionalização da 

atividade empresarial, com mais resultados e menos prejuízos. 

Assim, o presente estudo pauta-se, inicialmente, na breve análise dos 

impactos da litigância no tocante à formação do passivo empresarial, inserindo-a 

no universo das medidas voltadas ao estabelecimento de padrões éticos de 

conduta e de quadro de maximização da previsibilidade e da contenção de riscos. 

Resulta, ainda, na manutenção de relações com os stakeholders, encontrada pela 

via dos meios mais adequados de resolução das disputas.  

Exige-se, outrossim, após tais considerações, que se passe ao estudo do 

compliance, tendo por ponto de partida as orientações de uso estabelecidas na 

ISO 37301 enquanto norma técnica sobre os sistemas de gestão de compliance, 

sob as perspectivas dogmáticas e empíricas dos pesquisadores. 

A referida norma técnica é organizada e publicada conforme estudos 

internacionais que traçam os parâmetros técnicos de determinadas atividades. 

Por exemplo, as atividades em engenharia devem seguir normas técnicas para o 

trabalho em alturas, a construção civil, a automação e a produção de alimentos, 

entre outras.  

As atividades de gestão também seguem parâmetros técnicos estabelecidos 

por profissionais das respectivas áreas no mundo. Por isso, se desenhou a ISO 

37301, que trata dos sistemas de gestão de compliance. Especificamente, 

estabelece os requisitos com orientações para uso. Embora a referida norma 

utilize a expressão “sistemas”, também utilizaremos no singular como uma 

questão estética e de unidade do todo denominado “sistema”, sem afetar o seu 

significado. 

Desponta como problema a ser enfrentado o seguinte questionamento: como 

implementar um sistema de gestão de compliance conforme o Direito e sem 

restringir ou prejudicar a atividade empresarial na consecução de seus objetivos? 

O objetivo geral dessa investigação reside na desmitificação das atividades 

de compliance como barreiras que dificultam os negócios jurídicos. 

Para tanto, destacam-se como objetivos específicos o sistema de gestão de 

compliance como oportunidade para as organizações, as principais 

características, com destaque para a independência dos profissionais, a 
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integração da área a outros processos, a transformação cultural e os benefícios 

do controle.  

Destacam-se, ainda, os objetivos desses sistemas, como alcançar a 

integridade, desenvolver uma cultura de compliance que dê sentido ao negócio, 

voltada à valorização e ao respeito às pessoas, alguns aspectos sobre a 

conformidade, a preservação da reputação, os valores decorrentes da cultura e o 

comprometimento ético. 

A técnica de pesquisa é a documentação indireta, que abrange a pesquisa 

documental e bibliográfica. Os métodos de procedimento utilizados são o 

histórico, o monográfico e o estático.  

O eixo fundamental da pesquisa está no método empírico-dialético e no 

conhecimento do Direito em dado momento histórico. 

 

1  ACESSO À JUSTIÇA E ANÁLISE DE RISCOS DA LITIGÂNCIA  

 

Como bem destaca Nelson Nery Junior (2017, p. 213), ao tratar do princípio 

da inafastabilidade do controle jurisdicional (ou, como também tratado pelo 

referido jurista, princípio do direito de ação), positivado no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal:  

Embora o destinatário principal desta norma seja o legislador, o 
comando constitucional atinge a todos indistintamente, vale dizer, 
não pode o legislador nem ninguém mais impedir que o 
jurisdicionado vá a juízo deduzir pretensão. 

Adiante, contudo, Nery (2017, p. 214) esclarece: “Nisso reside a essência 

do princípio: o jurisdicionado tem direito de obter do Poder Judiciário a tutela 

jurisdicional adequada.” 

Na mesma trilha, Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho 

Lopes (2016, p. 54-55) afirmam: 

Atualmente, além de uma garantia de mero ingresso no Poder 
Judiciário com suas pretensões em busca de reconhecimento e 
satisfação, aquele dispositivo constitucional representa a garantia 
de outorga, a quem tiver razão, de uma tutela jurisdicional efetiva, 
adequada e tempestiva (Kazuo Watanabe), além de impedir a 
imposição de óbices ilegítimos à concessão da tutela 
eventualmente devida. [...]. 
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Evidente, portanto, que a todos é dado buscar, na tutela jurisdicional estatal, 

a garantia do respeito aos seus direitos, até como forma de legitimar a vedação 

à autotutela, reinante no modelo brasileiro de solução de conflitos a bem da ordem 

social. Vale anotar que o exercício arbitrário das próprias razões, ressalvadas as 

permissões legais, é, em regra, conduta típica, na forma do que se encontra no 

art. 345 do Código Penal, punível com detenção, de quinze dias a um mês, ou 

multa, além da pena correspondente à violência. 

Nesse ponto, contudo, emerge a seguinte questão: o referido direito 

fundamental, de provocação do Estado, pela via do exercício do direito de ação, 

pode ser considerado ilimitado? 

Parece-nos que não.  

A amplitude garantida constitucionalmente ao acesso à justiça, por certo, 

não tem por escopo permitir aos jurisdicionados o direito irrestrito à disputa 

judicial. Atrelado ao exercício da cidadania, princípio fundamental da República 

Federativa do Brasil (CF, art. 1º, II), o acesso à ordem jurídica justa, como já 

destacado, consiste em freio estrutural à autotutela, além de se tratar de marco 

para o desenvolvimento comportamental pautado na racionalidade, no contexto 

do Estado Democrático de Direito. 

Como todo direito, contudo, não pode ser considerado absoluto ou ilimitado, 

sob pena de restar divorciado dos seus objetivos e ser alçado à condição de fim 

em si mesmo - com o seu consequente esvaziamento. 

Demandas frívolas ou não pautadas na premissa da parte ter a convicção 

acerca do seu direito e da violação ou ameaça a esse não podem ser toleradas, 

por amoldadas ao conceito de abuso de direito, a comprometer a sua licitude.  

Conforme afirmado por Michele Tarufo (2017, p. 75), faz-se necessário 

conceber a “moral interna” ao processo, consistente em um “conjunto de valores 

característicos do contexto processual, que possam ser explicitados em normas 

ou permanecer implícitos no sistema, mas que, todavia, possam constituir 

parâmetros de valoração daqueles comportamentos.” Prossegue, quanto à 

elucidação de que valores podem ser considerados “internos” ao contexto 

processual: 

[...]. a primeira ordem de valores pode ser individualizada por 
referência à correção dos comportamentos daqueles que 
participam do processo, ou seja, à necessidade de que sejam 
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evitados a falsidade, o engano, as armadilhas e os métodos 
fraudulentos; e a segunda ordem de valores se refere à eficiência 
do processo, e serve para qualificar negativamente todas as 
condutas que impliquem perda de tempo, repetição inútil de atos 
e complicações não necessárias no desenvolvimento do 
procedimento. 

Maria Tereza Sadek, Fernão Dias de Lima e José Renato de Campos Araújo 

(2001, p. 41), após estudo pautado em dados estatísticos pertinentes aos anos 

finais do século XX, reconhecem que assegurar o acesso a uma “Justiça” eficiente 

é relevante para a salvaguarda do Estado de Direito, contudo, anotam ser 

necessário qualificar “de que acesso se fala”. E complementam: 

[...]. Pois a excessiva facilidade para um certo tipo de litigante ou 
o estímulo à litigiosidade podem transformar a Justiça em uma 
Justiça não apenas seletiva, mas sobretudo inchada. Isto é, 
repleta de demandas que pouco têm a ver com a garantia de 
direitos – esta sim uma condição indispensável ao Estado 
Democrático de Direito e às liberdades individuais. [...]. 

Imperioso destacar, outrossim, como aponta Ada Pellegrini Grinover (2018, 

p. 75), que há diferença entre o acesso à justiça e o acesso ao Judiciário, a que 

não se resume o direito fundamental sob o qual tratamos. 

Clara, portanto, a necessidade de estabelecimento de um modelo de acesso 

à justiça que não reprima aqueles que encontram nessa via o meio adequado 

para a solução de suas disputas, mas, de outro lado, que não permita o uso 

irresponsável da máquina judiciária a bem de meros exercícios de especulação 

ou buscas oportunistas – por vezes, ao contrário do que a propositura da ação 

aparentemente sinaliza, de retardamento da solução de determinado conflito 

(comportamento mais fácil de ser notado se analisado sob o prisma da 

apresentação de defesa com esse desiderato). 

No tocante às sanções que podem ser impostas àquele que abusa do 

processo, no plano do Direito francês, espanhol e italiano, dentre outros, Taruffo 

(2017, p. 82-83) esclarece: 

Frequentemente, contudo, a distinção entre a posição da parte e 
a do seu defensor não é tomada em consideração, e as sanções 
previstas para os comportamentos abusivos [...] são impostas 
diretamente às partes. É a parte, de fato, quem paga a multa 
prevista pelo já citado art. 32.1 do código processual francês, e é 
sempre a parte que paga a multa por comportamentos contrários 
à buena fe procesal prevista elo art. 247 da Ley de Enjuiciamento 
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Civil espanhola. Ademais, nas hipóteses de responsabilidade 
agravada previstas pelo art. 96 do Código de Processo Civil 
italiano, é a parte que deve ressarcir os danos provocados em 
razão de ter agido ou resistido em juízo com má-fé ou culpa grave, 
ou de ter realizado sem a normal prudência os atos elencados no 
§2º daquela norma.  
Algumas vezes a lei considera a possibilidade de que o abuso seja 
imputável ao defensor, mas – na medida em que isso não elimina 
a responsabilidade da parte – as consequências consistem 
somente na eventualidade, provavelmente remota, de uma sanção 
disciplinar imposta ao defensor pela ordem profissional. [...].  
[...]. 
Além da sanção disciplinar a que está sujeito o defensor, e do 
ressarcimento dos danos por lide temerária, o panorama das 
sanções que deveriam atingir as condutas processuais abusivas é 
muito variado e, além de ser em larga medida impreciso e 
indeterminado, vai de sanções capazes de serem efetivas e que, 
portanto, podem prevenir tais condutas, a sanções um tanto 
débeis e até mesmo insignificantes ou irrelevantes. 
Exemplos de sanções efetivas é o striking out de demandas ou 
requerimentos frivolous que pode ser prescrito pelos juízes 
estadunidenses e ingleses. Além disso, podem ser efetivas as 
multas previstas pelo já citado art. 32.1 do código processual 
francês ou pelo código belga, e ainda pelo art. 247 do código 
processual espanhol e por vários códigos processuais latino-
americanos. 
Não obstante, a sanção mais difundida consiste em atribuir a 
responsável pelo abuso as despesas suportadas pela parte 
adversa em razão da sua conduta. [...]. 
Coloca-se também em uma perspectiva ressarcitória a 
condenação ao ressarcimento dos danos por responsabilidade 
agravada prevista pelo art. 96, mas deve-se recordar que aquela 
só pode ser imposta ao sucumbente que tenha tido uma conduta 
“temerária”, e não a qualquer parte que tenha cometido um abuso. 
[...] (sic).  

Visto isso, questiona-se: qual a posição tomada no âmbito do Direito interno? 

É importante reconhecer que o sistema processual não é insensível a tal 

problema. A principal resposta do modelo processual brasileiro a tais 

comportamentos, parece-nos, é a responsabilização do litigante pela reparação 

do dano processual, sem prejuízo de outras consequências decorrentes da 

litigância de má-fé ou atentatória à dignidade da justiça. 

No âmbito das causas cíveis, nesse sentido, destacam-se os arts. 79 a 81 

do Código de Processo Civil, sobre a responsabilidade por dano processual e a 

litigância de má-fé, além de diversos outros pertinentes à imposição de 

consequências (entenda-se: pagamento de multa, sem prejuízo da reparação dos 

danos) frente à prática de atos considerados atentatórios à dignidade da Justiça, 

tais como os arts. 77 e 774, dentre outros. Já no Direito Processual do Trabalho, 
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vale mencionar, também quanto à litigância de má-fé, o disposto nos arts. 793-A 

a 793-D da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Em linhas gerais, o litigante de má-fé pode ser condenado no pagamento de 

multa em quantia a ser fixada pelo juiz, superior a um por cento e inferior a dez 

por cento do valor da causa atualizado, sem prejuízo de a ele ser imposta a 

obrigação de reparar os danos causados à parte contrária em razão da conduta 

processual abusiva, bem como de arcar com os honorários advocatícios e demais 

despesas por ela efetuadas (CPC, art. 81 e CLT, art. 793-C). 

Ressalte-se, outrossim, que também há casos de litigância de má-fé nos 

domínios do Processo Penal. Nesse sentido, destaca-se a decisão proferida pela 

6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 30 de 

junho de 2022, sob a relatoria do Desembargador Farto Salles, em Habeas-

Corpus. Em sede de fundamentação do voto, Salles afirma: “Para concluir, 

importa dizer que inúmeras impetrações baseadas em idênticas alegações podem 

representar, pontue-se, litigância de má-fé voltada unicamente a tumultuar o 

processo de conhecimento.”  

No tocante à prática de atos tidos por atentatórios à dignidade da justiça, 

encontra-se a previsão de condutas assim consideradas nos arts. 77, IV e VI, e 

774, I a V, ambos do CPC. Tome-se o disposto no art. 774 como exemplo. 

Consistem em atos que, se praticados pelo executado, caracterizarão ato 

atentatório à dignidade da Justiça, tendo por consequência a imposição de multa, 

a ser paga pelo executado, em montante não superior a vinte por cento do valor 

atualizado da causa em execução, revertida em proveito do exequente, sem 

prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.  

Em outras palavras, o modelo sanciona e onera a litigância irresponsável, 

com multas e imposições de dever de reparação civil, além das consequências 

administrativas, tributárias e penais que, a depender do caso, também restarão 

verificadas. 

Não fosse o bastante, em especial no que toca ao Processo Civil e ao 

Processo do Trabalho, há outras regras relevantes para a mensuração do risco 

da demanda, inerentes ao chamado regime financeiro do processo. Merecem 
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destaques as pertinentes às despesas processuais, honorários advocatícios e 

multas.  

Quanto às despesas processuais, inclusive a taxa judiciária (as chamadas 

custas), a teor do disposto no art. 82, caput e §2º, do CPC, deverão ser 

antecipadas pela parte que requereu ou que realizou o ato (quanto às custas, 

anote-se, o autor deve antecipar o seu pagamento, não sendo beneficiário de 

gratuidade de justiça) e, ao final, devem ser reembolsadas pelo vencido. Do 

mesmo modo, nos domínios do Processo do Trabalho, ao vencido cabe o 

pagamento das custas e demais despesas processuais, o que deve fazer após o 

trânsito em julgado, salvo se interpuser recurso, situação na qual será necessário 

fazê-lo no prazo recursal (CLT, art. 789, §1º).  

Portanto, caso não obtenha êxito na demanda levada a juízo, a parte arcará 

com as custas e demais despesas do processo, que, a depender da expressão 

econômica da causa, podem ser consideravelmente elevadas. 

Some-se, outrossim, eventuais honorários periciais, não raro também 

expressivos, e, por fim, os honorários advocatícios, cujo pagamento caberá ao 

vencido, em regra, sendo fixados pelo juiz em quantia não inferior a dez por cento, 

até vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido 

ou, na falta desses, do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), ressalvadas 

as hipóteses em que a Fazenda Pública for parte. Sendo parte a Fazenda Pública, 

os critérios são diferenciados, na forma do que se encontra nos §§ 3º a 7º do art. 

85 do CPC.  

Vale lembrar que, se o valor decorrente da aplicação da regra acima referida 

resultar em quantia irrisória, situação possível de restar concretizada nas causas 

de valor inestimável, de irrisório proveito econômico ou de valor da causa muito 

baixo, o juiz deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa (logo, 

em quantia que representará mais de vinte por cento da base de cálculo prevista 

no §2º). É o que se lê no CPC, art. 85, em seu § 8º. 

Já no Processo do Trabalho, a teor do disposto na CLT, art. 791-A, caput, o 

vencido também pagará ao advogado do vencedor honorários de sucumbência, 

fixados entre o mínimo de cinco por cento e o máximo de quinze por cento sobre 

o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 
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Acrescente-se a todo o exposto o valor a ser pago ao advogado ou à 

sociedade de advogados cuja contratação se der para a prestação dos serviços 

em questão (os chamados honorários contratuais). 

Essas, dentre tantas outras regras, permitem notar que o custo do processo, 

ao final, pode ser bastante elevado, em especial para a parte vencida. 

Como destaca Marcelo Abelha (2015, p. 235), a razão de tais regras, que 

imputam ao vencido o custo do processo, tem berço no princípio da causalidade, 

“afinal de contas, foi ele que deu azo à movimentação jurisdicional e  à prestação 

da tutela em favor do seu adversário.” E arremata: 

[...]. Não é justo que aquele que tem razão tenha que arcar com o 
ònus financeiro do processo e o custo que ele representa. Já não 
bastam os efeitos de uma litispendência, as expectativas que o 
processo cria, a ansiedade, as frustrações, a espera em ter 
reconhecido ou satisfeito o direito que geram danos marginais que 
não são ressarcidos. Por isso é mais do que justa a regra da 
causalidade, de forma que para configurar o dever de ressarcir as 
despesas e de pagar os honorários (ABELHA, 2015, p. 235). 

Portanto, como bem destaca Ivo T. Gico Jr (2020, p. 188):  

[...] a decisão de ajuizar a ação é claramente uma decisão 
arriscada, no sentido de que não há garantia de que o 
resultado seja o pretendido, i.e., pode ser que o pedido seja 
julgado procedente ou improcedente, seja por questões de 
prova, de direito ou de erro no ajuizamento ou condução da 
ação. 

A ciência acerca do quadro traçado é de suma importância no mundo 

corporativo. Afirmamos isso já que a competitividade e as flutuações constantes, 

verificadas nas atividades econômicas, muitas dessas impostas pelos 

movimentos da concorrência, exigem o desenvolvimento de produtos e serviços 

dotados da qualidade esperada pelos contratantes, além da adequada 

mensuração e fixação do preço. 

Para tanto, o custo da operação emerge como fator de indiscutível 

relevância, de modo que deve ser considerado a priori, na estratégia empresarial, 

seja qual for, de maior ou menor complexidade. 

Ora, do acima exposto permite-se notar que a geração de quadros de disputa 

judicial representa custo ao empreendedor, muitas vezes elevado, e, pior, em 

tantas outras, imprevisível. Nesse ponto, a imprevisibilidade do resultado final de 
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cada conflito passa a representar elemento passivo não sujeito a controle preciso, 

e, com isso, novo complicador que leva a mais custos, já que majora a 

complexidade dos processos de organização necessários à atividade 

empreendida.  

Desse modo, a análise econômica, especificamente no tocante aos riscos 

da litigância, antevendo potenciais conflitos e antecipando a busca por meios 

apropriados de resolução, é tarefa estratégica imposta a cada empreendedor, 

principalmente nos tempos atuais, de uma economia marcada por tantas 

realidades disruptivas, fortemente influenciadas pelos avanços da tecnologia. 

A partir do estabelecimento de processos que permitam a prévia avaliação 

das possíveis situações de conflito decorrentes da atividade, o empreendedor 

poderá dimensionar as disputas que enfrentará e o seu potencial custo, suas 

chances de êxito e o risco que representam ao negócio. Assim, rumos poderão 

ser corrigidos e números ajustados, no dimensionamento necessário ao 

estabelecimento do equilíbrio, inclusive orçamentário. 

Evitar custos, diretos e imediatos ou os potenciais, decorrentes de disputas 

judiciais futuras, sejam justas ou abusivas (inclusive, antecipar a análise sobre 

que situações de demanda poderiam ser tidas como tal e as consequências a 

partir disso), compõe passo não menos estratégico para a empresa: assim, 

poderá exercer a sua propriedade sobre a atividade e tudo que com ela se 

relacione, com maior precisão, de modo a permitir o estabelecimento de 

standards para as relações com seus stakeholders, seja para evitar futuras 

disputas, seja para definir padrões para o modo como buscará a resolução 

apropriada dessas. 

Nesse diapasão, como bem destaca Ada Pellegrini Grinover (2018, p. 75):  

O efetivo acesso à justiça é aquele que gera acesso à ordem 
jurídica justa, por intermédio de uma tutela adequada que 
solucione os conflitos e leve à pacificação social. Isso vai 
além do acesso ao Judiciário, não podendo o tema ser 
estudado nos acanhados limites de acesso aos órgãos 
judiciários existentes no país. 

Saber quando disputar em juízo ou buscar outros meios de solução das 

crises, estrategicamente, é tão importante para a empresa quanto a própria 

perseguição de organização que evite o surgimento do conflito. 
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Definir o meio para a resolução apropriada das disputas exige conhecimento 

quanto aos meios possíveis e o custo que representará a opção havida com 

relação a cada um. Porém, diante do até aqui construído, há de se questionar: se 

as disputas, os conflitos, representam inegável custo, de modo a impactarem 

negativamente no equilíbrio dos fatores que conduzem à maior ou à menor 

competitividade da empresa no mercado, uma vez que impactam na formação do 

preço e, por vezes, na própria qualidade do ofertado, a estratégia inicial deve ser 

a definição de um meio adequado de solução daquelas? 

Sem dúvida, é relevante a análise caso a caso das situações conflituosas 

para fim de definir o meio apropriado para resolução da disputa, a bem da redução 

dos custos e da obtenção do melhor resultado. Porém, também se mostra 

inequívoco que ainda mais vantajosa sempre é a inexistência de disputas ou a 

redução considerável do número de conflitos instalados nas relações da empresa 

com seus stakeholders. 

Para tanto, o empreendedor moderno e consciente tem a oportunidade de 

promover a organização da sua atividade, de modo sustentável e estratégico, a 

partir do estabelecimento e da manutenção de uma cultura de compliance, que 

também considerará, para a formatação do seu sistema de gestão, todos os 

elementos acima expostos, a partir da análise dos riscos da litigância, visando, 

antes mesmo de definir o meio adequado para a solução dos conflitos existentes, 

prever as potenciais disputas para, justamente, amoldar sua conduta nos limites 

adequados, evitando-as, de modo a se tornar uma empresa bem-sucedida.  

Justamente sobre os sistemas de gestão de compliance, como fator de 

organização empresarial que guarda relações com a análise dos potenciais 

conflitos e caminhos para serem evitados ou, então, para serem enfrentados no 

momento oportuno, passar-se-á a traçar considerações de caráter propedêutico.  

Não almejamos abordar como há de se considerar a análise de riscos de (e da) 

litigância no bojo do sistema de gestão de compliance de cada empresa, mas, 

pontuar elementos que permitam a compreensão de que não há como evitar 

totalmente os conflitos, porém, é absolutamente viável antever que disputas se 

mostram potenciais no bojo de determinada atividade empresarial, quais dessas 

podem ser evitadas e quais são irresistíveis, a também conduzir ao 
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estabelecimento prévio dos meios apropriados para a resolução de tais disputas, 

com menor custo e menor desgaste das relações com os stakeholders. 

 

 

2  Sistemas de gestão de compliance 

 

Inicialmente, destacamos um consenso entre profissionais e estudiosos da 

área sobre a manutenção da cultura de compliance para que uma empresa seja 

bem-sucedida (ISO 37.301):  

Organizações que almejam ser bem-sucedidas a longo prazo 
precisam estabelecer e manter uma cultura de compliance, 
considerando as necessidades e expectativas das partes 
interessadas. O compliance não é, portanto, apenas a base, mas 
também uma oportunidade para uma organização bem-sucedida e 
sustentável. 

Por isso, o presente tópico visa esclarecer o papel dos sistemas de gestão 

de compliance como base e oportunidade de crescimento sustentável, com baixos 

riscos reputacionais e jurídicos. 

 

2.1 As principais características do sistema de gestão de compliance 

As características do sistema de gestão em compliance justificam a sua 

adoção. Cabe às empresas persegui-las, trabalhar desde o planejamento, 

passando pela execução e checagem.  De forma contínua, devem ser revistas a 

fim de aprimorar a engrenagem denominada gestão de compliance. 

 

2.1.1 Independência e o papel do Compliance Officer/ Cheif Compliance 

Officer (CCO) 

Os programas de compliance são marcados pelo dever de vigilância das 

organizações, próprio dos órgãos superiores e eventualmente são delegados a 

terceiros internos ou externos. 

Silva Sánchez (2013b, p. 103) destaca uma forma especial de delegação na 

qual os órgãos de administração da empresa transferem a gestão do sistema de 

compliance para um Compliance Officer ou para um departamento de 

cumprimento integrado por pessoas sob a direção de um Cheif Compliance 
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Officer (CCO). Nesse departamento podem ocorrer novas delegações cujo papel 

é de gestor da área e de planejamento. 

Considerando a complexidade das atividades empresariais e os riscos dos 

negócios na era digital, empresas individuais e micronegócios, normalmente, não 

delegam o dever de vigilância e de gestão de compliance. Todavia, a referida 

delegação tem se tornado no cenário econômico brasileiro, com destaque nas 

empresas de maior porte. Assim, a primeira característ ica da gestão do sistema 

de compliance é a independência, no sentido de que os órgãos diretivos não 

devem consolidar em si as políticas pertinentes ao programa de compliance.. As 

atividades de compliance dependem da autonomia conferida aos executores dos 

sistemas de gestão de compliance. 

Aliás, o Compliance Officer transcende a posição de mero delegado de 

vigilância. Deve gerir os meios de formação das pessoas que integram a empresa, 

o próprio programa de compliance, que, se bem desenhado, resulta em confiança 

e bom funcionamento do sistema de gestão e contribui na identificação de fatos 

defeituosos (SILVA SÁNCHEZ, 2013b, p. 103-104). 

Compete ao Compliance Officer, ainda, o papel de transmitir aos seus 

superiores os problemas de integridade constatados para que sejam corrigidos. 

No caso de não atenderem às suas propostas de correção, diante das 

responsabilidades administrativas, civil e penal, deve seguir a regra geral de 

denunciá-las perante as autoridades. Pode, inclusive, levar a notícia de infração 

ao ombudsman ou até mesmo contratar advogados externos para tomar 

providências (SILVA SÁNCHEZ, 2013b, p. 104).  

É preciso dar autonomia, inclusive aos seus subordinados, para que 

possam, além de acionar as demais áreas, integrar e direcioná-las conforme o 

sistema de gestão em compliance.  

A independência franqueia aos profissionais de compliance o acesso a 

dados e informações sem qualquer restrição. Se houver restrição, não há 

independência e autonomia, logo, não haverá um exercício sério, correto, com 

lisura da área. 

Imprescindível a conscientização da alta administração e dos líderes sobre 

a importância de atribuir independência e autonomia, realidade da qual depende 
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o sucesso da implementação e do funcionamento dos sistemas de gestão de 

compliance. Caso apresentem resistência, dificilmente haverá adesão por parte 

dos liderados3. 

 

3.1.2 Integração a outros processos 

A segunda característica relacionada à gestão de compliance diz respeito à 

integração a outros processos, pois a organização de uma empresa exige 

ramificações de atividades, que, por vezes, encontram ou entram em rota de 

colisão com regras conflitantes, entre outros problemas, como, por exemplo, o 

citado por Bacigalupo (2011, p. 17). Analisando a realidade das sociedades 

anônimas, Bacigalupo adverte que adquire especial relevância a hipótese de 

colidência entre a conduta a ser observada à luz do Direito e os caminhos que 

permitam a obtenção de maiores resultados econômicos e financeiros. A cultura 

de compliance permite a superação disso.    

Ocorre que os valores, mandamentos, princípios e orientações de 

compliance devem refletir em todas as atividades da empresa.  Para tanto, é 

preciso conhecer e estar presente no dia a dia das áreas, identificar os seus 

desafios, metas e problemas para que a integração ocorra de forma harmônica.  

Sabemos que a departamentalização de uma empresa ocorre para dividir as 

tarefas complexas, contudo, não deve comprometer a unidade do que se chama 

corporação. Portanto, todo o processo corporativo, sem qualquer exceção, deve 

se desenvolver com lisura e isonomia. 

Assim, a área de compliance desponta como ferramenta de solução, de 

apoio, de contribuição para alcançar os objetivos da empresa, sem se descurar 

do cumprimento do direito e dos valores éticos. 

Não são exigências somente para empresas ou órgãos públicos. No setor 

privado, são recorrentes os conflitos de interesses e caso não exista regra interna, 

provavelmente, o amigo ou parente se beneficiará em detrimento de pessoas, 

bens e serviços que eventualmente poderiam ser melhores. É preciso romper com 

eventual visão distorcida em relação aos papéis dos setores público e privado. 

 
3
 Ao tratarmos sobre a transformação cultural, abordaremos as estratégias para romper com as resistências 

e alguns preconceitos sobre o papel dos profissionais de compliance.  
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Esse deve se aproximar cada vez mais dos mandamentos do segmento público, 

uma vez que a transparência, bem como o tratamento isonômico e respeitoso, é 

inerente a uma sociedade civilizada. 

Deste modo, as atividades de compliance devem afetar e integrar todos os 

processos de uma empresa, a fim de assegurar a lisura do negócio e a igualdade 

de oportunidades. 

 

3.1.3 Mudança de cultura 

Outra característica que se faz necessária estabelecer é a mudança de 

cultura. Referida mudança pressupõe a detecção, a prevenção e o rompimento 

das práticas de tolerância à corrupção no mundo corporativo.  

A prevenção da corrupção decorre do dever cívico de toda pessoa inserida 

na sociedade, com o fim de evitar o apodrecimento (corrompimento) das 

instituições públicas e privadas. Ocorre que, por vezes, essa prática se aproxima 

e se instala no nosso meio, coloca todas as atividades em risco e, em algumas 

situações, causa prejuízos irreparáveis que podem levar à extinção da instituição. 

Para que isso não ocorra, faz-se necessária a criação de uma forte estrutura 

de prevenção, apuração e repressão às práticas de ações corruptas no ambiente 

empresarial. A estrutura deve fornecer treinamentos, campanhas de 

conscientização, canais de denúncia, processos internos de investigação, 

aplicação de medidas disciplinares, melhoria contínua dos processos e 

programas de avaliação e de identificação de riscos nas relações com clientes e 

fornecedores (F. ARCHANJO DA SILVA, 2018, p. 338). 

 

3.1.4 Benefícios do controle 

Como última característica ou escopo introdutório em relação à gestão de 

compliance, destacamos os benefícios do controle.  

Andrew S. Grove (2020, p. 178) destaca que o comportamento pode ser 

controlado por três fatores que, embora invisíveis, são amplamente difundidos: 

(1) forças do livre mercado; (2) obrigações contratuais e; (3) valores culturais.  

Quanto às forças do livre mercado, o autor ressalta a facilidade para definir 

o preço de um objeto, porém, a dificuldade para "definir um valor claro para a 
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maioria das outras coisas que trocam de mãos no trabalho” (GROVE, 2020, p. 

178). Realmente, no ambiente corporativo, não há espaço para controlar as 

condutas humanas ou estimular comportamentos corretos pelo pagamento de um 

prêmio.  

O direito premial (BOBBIO, 2007) visa fomentar comportamentos positivos 

em cenários extremamente adversos, como ocorre com a sonegação fiscal – 

devida, em parte, ao fato de que está impregnado no pensamento dos integrantes 

da sociedade que o Estado cobra impostas e nos devolve muito pouco ou nada 

como contrapartida. A fim de romper com a aceitação da sonegação fiscal, por 

exemplo, o Estado de São Paulo oferece um prêmio (devolução de parte do 

imposto pago, além de sorteios) para os contribuintes que exigirem a nota fiscal 

dos fornecedores de bens, o que resulta na elevação da arrecadação. 

Contudo, aplicar o “direito premial” no ambiente corporativo para estimular 

comportamentos éticos e em conformidade com o modelo normativo vigente 

acaba por resultar em cenário imoral, pois pressupõe que está impregnado na 

cultura dos empregados, fornecedores e demais stakeholders a deslealdade com 

a empresa que os emprega ou contrata. 

Convém esclarecer que o dito “direito premial”, rechaçado acima, não se 

confunde com o reconhecimento das pessoas engajadas com os objetivos e 

valores do sistema de gestão de compliance. Inclusive, recomenda-se que faça 

parte da avaliação periódica a abordagem sobre a adesão dos liderados ao 

sistema, o que pode contribuir para a concessão de promoções e méritos, mas, 

não como único motivo. 

No tocante ao cumprimento das obrigações contratuais, nelas reside outro 

relevante instrumento de controle. Sem dúvida, as obrigações definem as regras 

de determinada empresa merecendo destaque as originadas dos termos do 

contrato, do que advém o direito de monitorar, avaliar e, se necessário, corrigir 

seu trabalho (GROVE, 2020, p. 179) e atividades das demais pessoas que 

mantêm relações com determinada corporação. 

Grove observa (2020, p. 179), ainda, que o controle dos infratores resulta 

custos indiretos, pois “precisamos de policiais”, isto é, no ambiente empresarial é 

preciso estabelecer atividades de supervisão e controle para neutralizar e 

detectar eventuais infratores. 
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A incerteza, as mudanças ambientais e demais circunstâncias vagas exigem 

a adoção de outro modo de controle, pautado em valores culturais, a torná-los 

outro fator de controle de comportamentos. O debate e a prevalência do interesse 

coletivo sobre o individual geram confiança, uma vez que o vencido renuncia a 

determinado interesse pelo grupo (GROVE, 2020, p. 180). É preciso envolver as 

pessoas que formam uma empresa para fim de alcançar esse propósito e, com 

isso, concretizar os objetivos do sistema de gestão em compliance. 

Patrick Lencioni (2015, p. 172-173) adverte sobre as armadilhas ou 

disfunções que podem ser letais para o sucesso das equipes de trabalho e a 

primeira delas é a falta de confiança entre seus integrantes. Assim afirmamos, 

pois, as pessoas temem demonstrar as vulnerabilidades perante o grupo e, 

consequentemente, não admitem os próprios erros e fraquezas, o que 

impossibilita o desenvolvimento de uma base de confiança. 

Para solidificar a confiança na organização, todos devem compartilhar 

valores, objetivos e métodos, cujo desenvolvimento e promoção é inerente aos 

gestores. É preciso liderar pelo exemplo, pois demonstra o alinhamento com os 

valores que professa e, assim, “promove o desenvolvimento de uma cultura 

compartilhada” (GROVE, 2020, p. 180-181). 

A gestão de compliance deve assumir esse encargo de compatibilizar a 

confiança depositada nas pessoas, sem perder o controle das atividades. Para 

isso, em primeiro lugar, é preciso conscientizar as pessoas que os controles 

asseguram a saúde dos negócios jurídicos, pois permitem avaliar o desempenho 

e a evolução dos respectivos projetos em desenvolvimento.  

Por outro lado, a gestão de compliance servirá, eventualmente, como uma 

ferramenta de intervenção de terceiros e até do Estado, que pode afetar o 

patrimônio da empresa em razão de atividades ilícitas, conforme ressaltado 

alhures sobre o papel do Compliance Officer. 

A gestão de compliance também pode assegurar o melhor negócio na 

aquisição de produtos e serviços, ao perseguir a lisura e a redução dos riscos. 

Atua nos negócios da própria companhia, na sua atividade-fim. Repisa-se, por 

isso, a necessidade de conscientizar os colaboradores e líderes sobre esse papel.  
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Por isso, faz parte dos sistemas de gestão de compliance os processos para 

conhecer pessoas físicas e jurídicas. É preciso conhecer quem nos contrata: não 

apenas os "nossos clientes", mas, também, os "nossos fornecedores", "os nossos 

colaboradores", os "nossos parceiros", os "nossos investidores", entre outros.  

Existem riscos de que podem afetar a reputação e comprometer o negócio 

como um todo, como aqueles relacionados à lavagem de capitais e de 

financiamento ao terrorismo ou ao crime organizado.  

Por isso, a operação de compliance delineia processos para conhecer as 

pessoas e os respectivos riscos, desde a exposição política, como os 

ordenadores de despesas e ocupantes de cargos de comando na administração 

pública, até a origem lícita de recursos. Os formulários e questionários atingem, 

inicialmente, esse fim. Destaque-se, contudo, que não são as únicas atividades: 

por vezes, é preciso solicitar evidências. Para evitar constrangimentos e 

dissabores, é preciso cientificar as pessoas sobre essa possibilidade desde o 

primeiro contato ou no início do processo de cadastro.  

As corporações precisam saber exatamente quem é a pessoa com quem 

pretendem firmar relação e quais os riscos de atendê-la, não apenas para 

observar as obrigações legais, mas, especialmente, para assegurar a integridade 

dos negócios, pois, conforme veremos, nem toda atividade lícita é ética e correta 

sob a perspectiva do Direito, enquanto arte do saber. 

Se toda a empresa se preocupar com quem contrata, provavelmente os 

problemas relacionados à lavagem de capitais e de financiamento de atividades 

ilícitas serão reduzidos de forma extrema. Esse é o principal benefício da gestão 

de compliance para manter a lisura e a integridade da corporação, além de evitar, 

também, outros problemas relacionados ao comércio e ao consumo, a conflitos 

trabalhistas, entre outras questões, inclusive criminais. 

Outro ponto importante consiste no seguinte: as empresas precisam de um 

sistema efetivo de gestão de compliance para captar investimentos e estabelecer 

um valor adequado de mercado (valuation), pois serão auditadas ao negociarem 

as rodadas de investimentos.  

Algumas startups negligenciam quanto à efetividade e à concretização do 

sistema de gestão de compliance e, por ocasião da captação de investimentos, 

encontram dificuldades para receber os aportes financeiros, pois não conseguem 
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demonstrar a concretização das políticas e do código de conduta, construídos a 

“toque de caixa”. 

Desde investidores-anjo,4 capital-semente,5 venture capital,6 private equity,7 

corporate venture capital,8 crowdfunding e equity crowdfunding,9 bootstrapping,10 

 
4
 “O investidor-anjo é a pessoa física que investe em uma empresa com capital próprio. Normalmente, é 

alguém que tem ou teve outra atividade profissional, mas que diversifica seus investimentos fazendo 

também aportes em negócios que considera promissores — os anjos costumam fazer aportes em negócios 

ainda bem pequenos, que estão no papel ou dando os primeiros passos” (XPEED SCHOOL. Mais do que 

amigos: parceiros. Encontrando parceiros estratégicos & investidores (apostila). MBA de Gestão 

Exponencial. IBMEC, 2022, p. 3). 
5
 “O capital-semente, também conhecido como seed-capital, é um tipo de investimento para startups que 

estão nos primeiros estágios de vida. A finalidade é cobrir os custos iniciais e manter a startup estável até 

que ela alcance alguma sustentabilidade — em outros termos, até que seja capaz de se manter com o próprio 

faturamento” (XPEED SCHOOL. Mais do que amigos: parceiros. Encontrando parceiros estratégicos & 

investidores (apostila). MBA de Gestão Exponencial. IBMEC, 2022, p. 3). 
6
 “Os fundos de venture capital (capital de risco) não investem em startups em estágios inic iais, e sim 

naquelas um pouco mais consolidadas, que já comprovam potencial de crescimento acelerado e 

rentabilidade. Nessa modalidade, os fundos têm como função ajudar a startup investida a atingir seu 

máximo potencial — até porque se tornam sócios do negócio” (XPEED SCHOOL. Mais do que amigos: 

parceiros. Encontrando parceiros estratégicos & investidores  (apostila). MBA de Gestão Exponencial. 

IBMEC, 2022, p. 4). 
7
 “Os fundos de private equity fazem aportes em startups mais consolidadas, assim como os fundos de 

venture capital, mas normalmente estão envolvidos em operações de valores mais altos (são muito 

presentes, por exemplo, em operações de fusões e aquisições, os M&As)” ( XPEED SCHOOL. Mais do 

que amigos: parceiros. Encontrando parceiros estratégicos & investidores (apostila). MBA de Gestão 

Exponencial. IBMEC, 2022, p. 4). 
8
 “Quando as empresas ficam muito grandes, em geral ficam mais engessadas e com menor agilidade para 

inovar. Uma das maneiras que essas corporações encontraram para manter a proximidade com inovações 

relacionadas a seus setores de atuação foi a criação de fundos de corporate venture capital” ( XPEED 

SCHOOL. Mais do que amigos: parceiros. Encontrando parceiros estratégicos & investidores  (apostila). 

MBA de Gestão Exponencial. IBMEC, 2022, p. 4). 
9
 “Nessa modalidade, a startup capta recursos por meio de financiamento coletivo obtido via plataformas 

na internet. Assim, muitos investidores individuais com volumes menores de recur sos (o “crowd” do nome) 

aportam recursos na startup e, em troca, recebem benefícios proporcionais ao investimento (um exemplo 

é a gratuidade de um produto ou serviço da startup em questão quando for lançado)” ( XPEED SCHOOL. 

Mais do que amigos: parceiros. Encontrando parceiros estratégicos & investidores  (apostila). MBA de 

Gestão Exponencial. IBMEC, 2022, p. 5). 
10

 “essa modalidade está relacionada a um tipo de crescimento que não envolve aportes externos em troca 

de participação no negócio. O mais comum é o investimento próprio do empreendedor, que muitas vezes 

vende o carro ou a casa para financiar o negócio. Porém, empréstimos de bancos, outras instituições 

financeiras ou até da família (que não fica com uma porcentagem do negócio) também entram na 

classificação de bootstrapping” (XPEED SCHOOL. Mais do que amigos: parceiros. Encontrando 

parceiros estratégicos & investidores (apostila). MBA de Gestão Exponencial. IBMEC, 2022, p. 7). 
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smart money11, associações de investidores12, hubs de inovação13, incubadoras14, 

aceleradoras15 até o venture debt16, exigem, no mínimo, uma auditoria para 

verificar a integridade do negócio e se realmente as práticas estão em 

conformidade com o direito e com aspectos éticos. Ou seja, realizam uma análise 

de riscos a fim de evitar eventos indesejados, como a associação do próprio nome 

a negócios ilícitos ou que possam causar danos reputacionais. 

Assim, os sistemas de gestão em compliance contribuem no valor de 

mercado (valuation) das empresas. Inclusive, as companhias abertas e listadas 

na bolsa de valores brasileira podem integrar um grupo seleto de empresas, 

qualificadas por boas práticas de gestão, como aquelas classificadas como blue 

chip.  

No mercado financeiro, existem fundos de investimentos norte-americanos 

(ETF's – Exchange Traded Fund) que promovem e agrupam em seus portfólios 

empresas com gestão eficiente, cujos negócios são conduzidos com lisura 

 
11

 “... o conceito de smart money (“dinheiro esperto/inteligente”, numa tradução literal), segundo o qual a 

parte que vem junto com os recursos que os investidores aportam muitas vezes po de valer mais do que o 

dinheiro em si. A expressão, portanto, resume a ideia de que os investidores têm potencial para ser um 

diferencial importante para a startup — tanto em termos financeiros quanto estratégicos” (XPEED 

SCHOOL. Mais do que amigos: parceiros. Encontrando parceiros estratégicos & investidores  (apostila). 

MBA de Gestão Exponencial. IBMEC, 2022, p. 8). 
12

 “É habitual que alguns grupos de instituições de ensino ou associações se reúnam para atuar como 

investidores-anjo" (XPEED SCHOOL. Mais do que amigos: parceiros. Encontrando parceiros estratégicos 

& investidores (apostila). MBA de Gestão Exponencial. IBMEC, 2022, p. 9). 
13

 “Os hubs de inovação são espaços físicos ou virtuais onde as startups podem estabelecer suas operações. 

Além das startups, grandes empresas e investidores também habitam o espaço, de modo a formar um 

ambiente propício para o desenvolvimento de conexões e novos negócios” (XPEED SCHOOL. Mais do 

que amigos: parceiros. Encontrando parceiros estratégicos & investidores (apostila). MBA de Gestão 

Exponencial. IBMEC, 2022, p. 9). 
14

 “Incubadoras são instituições que têm os objetivos de preparar, fortalecer e oferecer suporte b micro e 

pequenas empresas em estágio inicial com modelo de negócios inovador, para que elas sobrevivam no 

mercado. Quando ligadas às universidades, têm como objetivo abrigar empresas inovadoras frutos de 

projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico” (XPEED SCHOOL. Mais do que amigos: 

parceiros. Encontrando parceiros estratégicos & investidores  (apostila). MBA de Gestão Exponencial. 

IBMEC, 2022, p. 9). 
15

 “As aceleradoras surgiram para ajudar os empreendedores a construir e consolidar suas startups, de 

forma que se mantenham e, em algum momento, passem a lucrar” (XPEED SCHOOL. Mais do que 

amigos: parceiros. Encontrando parceiros estratégicos & investidores (apostila). MBA de Gestão 

Exponencial. IBMEC, 2022, p. 10). 
16

 “O venture debt corresponde a uma dívida estruturada não conversível, destinada a empresas apoiadas 

por fundos de venture capital e cujos fundadores queiram evitar diluição excessiva e ter acesso a um 

financiamento mais flexível para viabilizar planos de negócios e promover crescimento” ( XPEED 

SCHOOL. Mais do que amigos: parceiros. Encontrando parceiros estratégicos & investidores  (apostila). 

MBA de Gestão Exponencial. IBMEC, 2022, p. 10). 
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(possuem sistemas efetivos de gestão em compliance) e assunção de 

compromissos socioambientais. São as denominadas empresas "ESG" - 

Environmental, social and Governance. 

Segundo estudo desenvolvido pela Equipe da Assessoria de Análise 

Econômica e Gestão de Riscos (ASA) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

sobre "A agenda ASG e o mercado de capitais – uma análise das iniciativas em 

andamento, desafios e oportunidades para futuras reflexões da CVM" (maio/2022, 

p. 11): 

Nos últimos anos, houve um crescente reconhecimento dos 
impactos econômicos e financeiros sobre as mudanças climáticas 
e os riscos ambientais, sociais e de governança (ESG). Existem 
várias razões para o crescimento mundial da demanda por 
estratégias ESG, como por exemplo, o desejo de maior 
transparência nos negócios, na dimensão de governança, a 
preocupação com questões climáticas e biodiversidade, na 
dimensão ambiental, o desejo de promover uma sociedade mais 
justa com inclusão social e respeito pelos direitos humanos, na 
dimensão social. 

O estudo acima destaca, ainda, que o referido crescimento decorre do 

interesse dos investidores "por investimentos sustentáveis".  Destaca uma 

pesquisa global, com 7.500 consumidores e 750 executivos, na qual constata que: 

[...] oito em cada dez consumidores estão fazendo escolhas de 
compra baseadas na sustentabilidade. Verificamos que, além das 
preferências dos consumidores estarem sendo fortemente 
impactadas pela sustentabilidade, a avaliação, classificação e 
gestão de riscos ASG, passou a fazer parte das prioridades 
estratégicas do mercado corporativo e financeiro nos últimos anos, 
apontando um processo de migração das questões ASG para o 
universo de investimentos. 

Empresas ESG são muito requisitadas e apresentam potencial de 

crescimento porque os novos consumidores valorizam produtos sustentáveis, isto 

é, sem utilização de mão de obra escrava, sem maltratar animais, que adotam 

políticas de desenvolvimento social, entre outras ações sustentáveis.  

Ocorre que esses benefícios dependem da configuração de um sistema de 

supervisão e sanção, a fim de detectar eventuais infrações, revisar o sistema 

quando detectar erros e de estabelecer medidas oportunas para aprimorá-lo 

(COCA VILA, 2013, p. 59). 
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Integra o sistema de controle a ser executado pela gestão de compliance o 

estabelecimento de ferramentas para conhecer as infrações, como o sistema de 

denúncia interno configurado de tal modo que os colaboradores não têm o porquê 

temer a futuras represálias. O órgão pertinente para conhecer da notícia também 

deve estar protegido de eventuais represálias.  

Uma configuração que pode ser eficiente na organização das apurações 

internas é aquela que estabelece a atuação de defensores internos ou externos, 

bem como que assegure ao oficial de compliance (Compliance Officer) o papel de 

desenvolver, aplicar e supervisionar o sistema de gestão de compliance, bem 

como de estar à disposição dos órgãos internos e externos para contribuir nas 

apurações de infrações legais (COCA VILA, 2013, p. 59-60). 

Portanto, imprescindível reestruturar organicamente as empresas para criar 

um órgão encarregado de gerir a organização em compliance, distinto do 

conselho de direção e do departamento jurídico, a fim de estabelecer a figura do 

Compliance Officer, o qual será responsável pela organização da empresa 

conforme o direito e a ética.  

 

3.3 Objetivos  

Como objetivos do sistema de gestão de compliance, ou seja, as metas que 

os profissionais de compliance devem perseguir, são elencados a integridade, a 

cultura, a conformidade, a reputação, aos valores e a ética empresarial. Isso inclui 

todos os setores da empresa, desde os mais basilares até Alta Administração. 

 

3.3.1 Integridade 

Atualmente, os valores de mercado governam a vida das pessoas que 

perderam a possibilidade de escolha no novo modelo “que quase tudo pode ser 

comprado e vendido”. Urge repensar o papel dos mercados em nossa sociedade, 

a fim de analisar os limites morais e de identificar determinadas coisas que o 

dinheiro não pode comprar (SANDEL, 2021, p. 11-13). 

Concordamos com o Michael J. Sandel (2021, p. 20) sobre os limites morais 

do mercado. É inevitável e a reflexão de como atribuir valor aos bens sociais que 

prezamos, por meio de um debate público capaz de conduzir a algum consenso. 

Sem dúvida, a vida pública será mais saudável se as pessoas estiverem 
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conscientes sobre o preço que pagam por viver em uma sociedade em que 

praticamente tudo está à venda.  

Essas questões devem ser debatidas no ambiente empresarial a fim de 

construir um ambiente íntegro. 

A integridade simboliza os sistemas de gestão em compliance e, por isso, 

destaca-se como o primeiro objetivo. Não se resume ao objetivo da área, mas da 

empresa como um todo. Um dos desafios está em tornar ou manter a empresa 

íntegra desde a porta de entrada até a presidência, a Alta Administração, a 

direção da companhia.  

Dan Ariely (2021, p. 9-10) alude ao surgimento do seu interesse pelos 

estudos (da psicologia e da economia comportamental) por trapaças e fraudes. 

Em síntese, durante uma conversa com determinado consultor de algumas 

empresas, constatou que, após manobras contábeis e auxiliadas por negligência 

de consultores, agências de riscos, conselho de administração e até da auditoria, 

essas obtiveram sucesso financeiro, porém, ao final, acabaram por sucumbir – 

ruína iniciada a partir do momento no qual deixou de ser possível ocultar as 

referidas manipulações.  

O que chamou nossa atenção nessa narrativa foi a constatação do autor 

(ARIELY, 2021, p. 10) sobre o que ele chamou de "cegueira voluntária" do referido 

consultor ao afirmar que não tinha visto nada de sinistro em uma das empresas 

em questão e, depois que as informações foram divulgadas, que “não conseguia 

acreditar que não tivesse enxergado os sinais aquele tempo todo.”   

Exatamente essa a nossa preocupação em relação as empresas que querem 

implementar e manter um sistema efetivo de gestão de compliance, já que todas 

as pessoas têm o potencial de serem honestas ou desonestas. Mais uma vez 

trazemos uma reflexão de Dan Ariely (2021, p. 11), pautada em estudo de Gary 

Becker, economista da Universidade de Chicago. Vencedor do Prêmio Nobel, ele 

afirmou que “as pessoas cometem crimes com base na análise racional de cada 

situação”, pois avaliam o custo-benefício. Por exemplo, alguém corre o risco de 

atrasar para uma reunião e não encontra uma vaga para estacionar, razão pela 

qual decide estacionar o seu veículo em local proibido e chegar no horário da 

reunião. Neste caso, não pensa se o seu comportamento é certo ou errado: 
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apenas compara “os possíveis resultados positivos e negativos”. Trata-se do 

"Modelo Simples do Crime Racional (do inglês Simple Model of Rational Crime - 

SMORC)". 

O autor (2021, p. 29-33) constata que a desonestidade está ligada à 

preservação da autoimagem como pessoas “razoavelmente” honestas. Destaca 

que: "Esse exercício de equilíbrio é o processo de racionalização, a base do que 

chamamos de 'teoria da margem de manobra'." Portanto, “trapacear só um 

pouquinho”, conforme a oportunidade, demonstra que os limites inibitórios são 

mais complexos do que o SMORC. Há o desejo de se beneficiar da trapaça e de 

obter o máximo de ganhos.  

O dado positivo dos milhares de testes realizados empiricamente pelo 

pesquisador (ARIELY, 2021, p. 226-227) diz respeito aos "criminosos", isto é, 

aqueles exageraram na obtenção das vantagens econômicas: “Pouquíssimas 

pessoas roubam no grau máximo. Mas muita gente boa trapaceia só um pouco 

aqui e ali, arredondando suas horas faturáveis, declarando perdas maiores em 

seus pedidos de indenização de seguro, recomendando tratamentos 

desnecessários e por aí vai”. 

Além dos controles preventivos, convém estabelecer um processo de 

investigação interna eficiente, caso contrário, as fraudes ficarão encobertas. 

Pode-se afirmar que as pessoas que adquirem confiança ao longo do tempo são 

negligenciadas por seus gestores diretos, pois acreditam que o tempo 

demonstrou que jamais serão desleais. Esse é o cenário ideal para o criminoso, 

que se vale da confiança e da flexibilização dos controles para fraudar, desviar, 

manipular sistemas informatizados, de produção, entre outros.  

A integridade impõe a adoção de procedimentos, fluxos, de forma 

transparente, equilibrada e justa, ou seja, corretos, conforme a lei, com isonomia 

– assim compreendida como o estabelecimento de quadros de oportunidades 

iguais às pessoas.  

Nesse ponto, encontramos um dos problemas que devem ser enfrentados 

por empresas familiares, para fim de evitar prejuízos à sua integridade: o modelo 

adotado para fim de promover o acesso de trabalhadores a altos cargos. O nome 

da família não deve fazer a diferença para contratar, efetivar e promover uma 

pessoa.  
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A integridade pode romper com esse modelo hereditário, cujas 

competências advém somente de determinado núcleo familiar. Não 

desvalorizamos os resultados extraordinários construídos por muitas famílias, 

mas, o profissionalismo deve prevalecer sobre os interesses dos sócios 

majoritários ou dos donos, sob pena e risco de desmotivar os demais 

trabalhadores e outros colaboradores, além de fomentar o aumento da 

rotatividade e prejudicar o desenvolvimento regular do negócio. 

Isso não significa que os familiares estão impedidos de ocupar cargos, de 

obter promoções e efetivações. Pelo contrário, a integridade impõe aos membros 

da mesma família que detêm a empresa o compromisso de conhecer e executar 

as atividades com excelência - em outras palavras, que concorram de forma 

igualitária com os demais candidatos e que exerçam a liderança pelo 

engajamento, comprometimento, imersão e dedicação. 

É preciso também se preocupar com a integridade na condução dos 

negócios.   

Dan Ariely (2021, p. 227) destaca as trapaças empresariais, com a mesma 

visão das pessoas de lesar as demais em níveis imperceptíveis, em busca de 

melhores resultados financeiros:  

As organizações também encontram muitas formas de trapacear 
um pouquinho. Pense nas empresas de cartões de crédito que 
aumentam as taxas de juros ligeiramente sem motivo aparente e 
inventam várias tarifas e penalidades ocultas (que costumam ser 
chamadas, dentro das empresas, de “aprimoramentos da receita”). 
Pense nos bancos que retardam o processamento de cheques 
para poder manter nosso dinheiro por um ou dois dias a mais ou 
que cobram taxas exorbitantes pelo uso do cheque especial e dos 
caixas eletrônicos. Tudo isso significa que, embora seja 
importante ficar atento à desonestidade mais chamativa, 
provavelmente é ainda mais importante desencorajar as formas 
pequenas e mais corriqueiras de desonestidade – os desvios de 
conduta que nos afetam na maioria do tempo, tanto como 
perpetradores quanto como vítimas. 

Assim, cabe ao sistema de gestão de compliance fomentar a lisura na 

condução dos negócios, por meio de campanhas de conscientização dos 

executivos, colaboradores, fornecedores, clientes, investidores e demais 

stakeholders, a fim de assegurar a integridade empresarial.  
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3.3.2 Cultura 

A cultura, conforme vimos nas características do sistema de gestão em 

compliance, está relacionada à integridade. Ressaltamos, contudo, que a cultura 

enquanto objetivo não se resume à implementação do “fazer de forma reta, 

correta”, mas, aquela que integra e dá sentido ao negócio, voltada ao respeito e 

à valorização das pessoas.  

Empresas humanizadas promovem o bem-estar dos colaboradores, mas 

também do seu entorno (bem-estar social). Segundo Raj Sisodia, David Wolfe e 

Jag Sheth, transformam o ambiente de trabalho com práticas que deem 

significado às pessoas, tornam o trabalho psicologicamente gratificante, como um 

chamado. As pessoas procuram empresas comprometidas com a sociedade, nas 

quais encontram engajamento com seus anseios profissionais, pois atendem uma 

necessidade superior, como ajudar a melhorar as vidas das pessoas/clientes 

(SISODIA; WOLFE; SHETH, 2019, p. 72). 

Contudo, a transformação cultural não ocorre de forma abrupta, depende de 

um processo bem planejado, capaz de engajar os líderes e liderados, conviver 

com resistências e sabotagens e de adotar estratégias iniciais que não encontrem 

resistência, como o aprimoramento de um processo reconhecido por todos como 

ineficiente ou que literalmente não funciona (MAGALDI; SALIBI NETO, 2019, p. 

146-150). 

A base da mudança cultural reside na liderança do negócio, pois devem 

conduzir a novos valores e condutas capazes de alterar "as crenças e os 

pressupostos básicos" do contexto empresarial (MAGALDI; SALIBI NETO, 2019, 

p. 145-146).  

Carla Valente Archanjo da Silva (2018, p. 59) considera o suporte da Alta 

Administração como o primeiro e  

[...] mais importante pilar para estruturação de um programa 
efetivo de compliance, é o comprometimento da autodireção da 
pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio 
visível e inequívoco ao programa, conforme dispõe o artigo 42, I, 
da Lei 12.846/2013, bem como o guia de avaliação da efetividade 
de programas de compliance publicado pelo departamento de 
Justiça dos Estados Unidos. 

A autora (V. ARCHANJO DA SILVA, 2018, p. 59) destaca elementos do guia 

de implantação do programa de integridade nas empresas estatais do Ministério 

da Transparência que comprovam o engajamento da Alta Administração da 
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empresa na adoção e cumprimento das políticas éticas: exemplo de 

comportamento ético; aprovação formal do programa de integridade; supervisão 

das principais atividades do programa; engajamento do nível gerencial; discurso 

de apoio ao programa e; alocação de recursos para implementação do programa. 

Assim, conclui Carla Valente Archanjo da Silva (2018, p. 59-60) que a 

adoção dos elementos acima certifica o compromisso das organizações com os 

programas de compliance, para que  

[...] realmente transformem a atuação da empresa, seu 
posicionamento em face concorrentes, fornecedores, e 
consumidores e principalmente, sua responsabilidade perante a 
sociedade no que diz respeito ao aculturamento de uma política 
de tolerância zero à corrupção, o que diretamente afeta seus 
colaboradores e demais participantes da cadeia produtiva.  

Ademais, o mundo passa por transformações culturais, de modo a atingir 

conceitos e institutos tradicionais, como o de família e de casamento, que foram 

remodelados. A juventude, em sua maioria, apresenta um novo modelo de pensar 

e de agir, integrativo e, felizmente, desprovido de preconceitos raciais, étnicos, 

religiosos, entre outros. Por isso, ainda que a empresa elabore um planejamento 

estratégico para remodelar a cultura organizacional, não podemos ignorar a força 

da cultura forjada em pequenos grupos. 

Sob esse aspecto, Edgar H. Schien (2017, p. 57-58) constata que a 

complexidade crescente das organizações dificulta a visualização de alguns 

fenômenos em pequenos grupos. Por isso, é preciso entender como a cultura 

pode ser forjada e evolui mediante subculturas de pequenos grupos.  

A cultura empresarial humanizada, além de engajar todas as pessoas na 

concretização de propósitos comuns17, reduz os riscos de infrações e desvios 

comportamentais em decorrência da integração e da construção do ambiente de 

trabalho plural, respeitoso e diverso. 

 

 

 

 
17

 vd. KOFMAN, Fred. Lembrança & Propósito: O novo líder e o real significado do sucesso. Trad. 

William Zeytounlian. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2018, p. 129-154. 
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3.3.3 Conformidade 

A cultura da conformidade é condição sine qua non para que trabalhadores 

e diretores interiorizem a necessidade de que tudo que acontece na empresa está 

de acordo com o ordenamento jurídico (COCA VILA, 2013, p. 56).  

Contudo, a atividade de compliance não é e jamais será um checklist. Por 

isso, conceituar o compliance como to comply é um erro perigoso para as 

organizações por caracterizar uma simplificação excessiva do significado. 

Explica Nassim N. Taleb (2019, p. 521) que "quanto mais complicada a 

legislação, mais propensa se torna à arbitragem por pessoas que detêm 

informações privilegiadas." Além disso, acrescenta o autor que um modelo legal 

complexo dificulta a detecção da diferença entre o dispositivo legal e "o espírito 

da regulamentação" e motiva os detentores das ditas informações privilegiadas, 

adjetivados como os "inimigos da regra do menos-é-mais". 

Ao nosso sentir, a complexidade normativa incentiva a corrupção, uma vez 

que a superação dos obstáculos exige, geralmente, a contratação de terceiros 

especializados e a longa espera impõe uma desvantagem competitiva em relação 

aos demais concorrentes que se valem desse modelo desleal. Por isso, estar em 

conformidade com a legislação não significa que os sistemas de gestão em 

compliance são eficientes. 

 

3.3.4 Reputação 

Outro objetivo da área de compliance diz respeito à reputação, não só da 

marca ou do nome, mas também das pessoas que integram a sua companhia.  

Carla Valente Archanjo da Silva (2018, p. 57), ao abordar os impactos sociais 

da ética empresarial, ressalta o seguinte:  

Para manter negócios e garantir a aceitação das organizações 
junto ao mercado, faz-se necessário que estas tenham condutas e 
decisões coerentes com o que é aceito pela coletividade e 
consequentemente, previsto em lei, garantindo a preservação da 
imagem corporativa e da própria continuidade dos negócios de 
forma sustentável.  
Diante deste cenário, mostra-se extremamente prejudicial o 
envolvimento de organizações em escândalos corporativos, sejam 
relacionados ao desvio de conduta para obter vantagens perante 
a Administração Pública ou até mesmo às condutas restritas aos 
controles internos e demonstrações financeiras da própria 
empresa, que colocam em dúvida a credibilidade destas perante 
clientes, fornecedores e investidores. 
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Portanto, como missão especial da gestão do sistema de compliance, 

desponta a tutela da reputação da organização. Isso significa que todos na 

organização precisam compreender que a preservação da reputação representa 

a proteção do seu maior patrimônio, isto é, da credibilidade, do conceito, da boa-

fama, da moral perante a sociedade, conforme destacado alhures em benefícios 

do controle. 

 

3.3.5 Valores  

Os valores são frutos de uma cultura empresarial e são metas a serem 

perseguidas pelas organizações.  

Se referem aos fins que justificam as ações e residem na base de uma ética 

normativa empresarial. Expressam-se em códigos e deveres denominados regras 

de condutas, voltadas às situações concretas, ou seja, formam a base do juízo 

ético sobre uma conduta (BACIGALUPO, 2011, p. 17). 

Para identificar os valores, é preciso avaliar o que mais importa em uma 

organização. Por exemplo, existem empresas que esbarram em eventuais 

comportamentos ilegais de agentes públicos e para a manutenção do negócio é 

fundamental que todas as pessoas mantenham a integridade. Para atingir esse 

objetivo, a empresa deve tratar com aqueles que pretendam laborar no bojo de 

sua atividade ou com quem pretendam manter relações negociais ou profissionais 

acerca da necessidade de comportamento em conformidade com a sua 

organização, o que inclui repelir condutas ilegais. Esse cuidado há de ser 

observado desde as entrevistas iniciais, de forma aberta e transparente. Aliás, 

tais preceitos devem integrar o contrato de trabalho e/ou de estágio, de parceria 

empresarial, enfim, deve fazer parte do dia-a-dia dos negócios e reiteradamente 

reforçados.  

Além disso, é preciso, sempre que possível e oportuno, destacar o quanto 

determinado valor é importante para a organização, pois expressa a própria 

marca ou conceito perante a sociedade. Assim, cria-se um bom conceito no 

mercado.  
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Convém realizar, ainda, pesquisas com os demais stakeholders para apurar 

como enxergam o negócio, a organização, se o valor realmente é forte e se está 

atrelado ao significado da marca.  

Não basta descrevê-los: devem ser materializados, aplicados naquilo que 

realmente importa na companhia e a caracterize, o que contagiará os 

stakeholders.  

Eventualmente, um ou mais valores podem colidir como a finalidade de uma 

organização (BACIGALUPO, 2011, p. 17), como, por exemplo, o propósito de 

máximo rendimento ao menor custo em colisão com o cumprimento da legislação 

ambiental. Assim, desponta o questionamento: como compatibilizar valores 

opostos? 

Henrique Bacigalupo (2011, p. 18) esclarece que o cumprimento do direito 

não se esgota em uma questão ética. Adquire um significado econômico e possui 

um elemento coativo expresso em sanções administrativas e penais, que podem 

afetar o capital empresarial, sua autorização para operar em determinada 

atividade econômica, seu prestígio social e gerar responsabilidades pessoais aos 

diretores.  

Deste modo, os riscos devem ser considerados para que as decisões sejam 

tomadas de forma preventiva. Ademais, a conduta empresarial marcada pelo 

traço da responsabilidade socioambiental agrega valores que, por certo, no 

cenário de uma organização bem conduzida, superam as aparentes reduções de 

vantagens impostas pela conformidade às regras impostas a bem da preservação 

da vida, razão última da tutela ambiental e, assim, da legislação a ela pertinente.  

 

3.3.6 Ética 

Contemporaneamente, sob a influência de Dewey, a ética se vincula à noção 

de valor (ABBAGNANO, p. 386-387). Adotamos a ética das virtudes de Aristóteles 

para definir a ética empresarial. Isso porque, na Grécia Antiga, Aristóteles (2001, 

p. 92) pontua que o termo “‘injusto’ se aplica às pessoas ambiciosas, pois elas 

querem mais do que têm direito. Assim, as pessoas cumpridoras da lei e as 

pessoas corretas são justas”.  

Prossegue Aristóteles (2001, p. 93) sobre o comportamento das pessoas 

que “o melhor dos homens é aquele que põe em prática a sua excelência moral 
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em relação aos outros, pois esta é uma tarefa difícil”. Por isso, a justiça, como 

excelência moral, constitui uma disposição da alma irrestrita em relação ao 

próximo. 

A ética empresarial corresponde exatamente à excelência moral aristotélica, 

pois exige das pessoas a capacidade de dispor dos desejos mais íntimos em prol 

das demais pessoas. Por exemplo, o valor ético embutido no psicológico de uma 

pessoa que ocupa uma posição de liderança evitará eventuais desvios 

comportamentais, como assédios, manipulações em busca de resultados a 

qualquer custo, entre outros comportamentos imorais e indesejados.                                           

Um alerta importante sobre a ética (empresarial) é destacado por Sandel 

(2021, p. 96), sobre as coisas que o dinheiro pode comprar, mas, talvez, não 

devesse. Por exemplo, vendedores ambulantes (“camelôs”) em São Paulo 

comercializam mídias com informações fiscais sigilosas extraídas ilegalmente dos 

bancos de dados públicos que podem direcionar uma empresa na sua estratégica 

comercial e de marketing, pois alcança as pessoas que integram o seu público-

alvo.  

O fato de estar disponível para todos, inclusive para a concorrência, além da 

certeza quanto à impunidade, autoriza a aquisição da referida mídia?  

Embora pareça difícil, pelos motivos expostos ao longo da pesquisa, 

compete à gestão de compliance conscientizar o corpo funcional e os demais 

stakeholders quanto à necessidade de manter a ética empresarial (excelência 

moral em relação aos outros), ainda que os concorrentes não a observem. 

Nassim N. Taleb (2019, p. 520) descreve um episódio que lhe ofereceram 

um "produto de investimento cujo objetivo era enganar legalmente os 

contribuintes", com a ajuda de ex-funcionários do governo que obtinham 

informações privilegiadas. Imperioso observar que nem sempre o legal é ético ou 

virtuoso. 

A ética empresarial, enquanto valor organizacional (ARCHANJO DA SILVA, 

2018, p. 57) e os sistemas de gestão de compliance, asseguram a sobrevivência, 

reputação e, consequentemente, bons resultados das empresas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relevância das situações conflituosas para fim de definir o meio apropriado 

para resolução da disputa, a bem da redução dos custos e da obtenção do melhor 

resultado, exibe-se inegavelmente relevante no mundo corporativo. Todavia, 

ainda mais vantajosa é a inexistência de disputas ou a redução considerável do 

número de conflitos instalados nas relações da empresa com os seus 

stakeholders. 

Para tanto, pode o empreendedor promover a organização da sua atividade, 

de modo sustentável e estratégico, a partir do estabelecimento e da manutenção 

de uma cultura de compliance. No respectivo sistema de gestão, deverá 

considerar os elementos que podem ser coletados por meio da análise de (e dos) 

riscos da litigância, para, mesmo antes de definir o meio adequado para a solução 

dos conflitos existentes, prever as potenciais disputas para amoldar a sua conduta 

nos limites adequados, evitando-as, na medida do possível, a bem do sucesso da 

empresa. 

Vale destacar que não há como evitar totalmente os conflitos, porém, é 

absolutamente viável antever (identificar) que disputas se mostram potenciais no 

bojo de determinada atividade empresarial, quais dessas podem ser evitadas e 

quais são irresistíveis, a também conduzir ao estabelecimento prévio dos meios 

apropriados para a resolução perseguida, com menor custo e menor desgaste 

das relações com os stakeholders. Elementos emergem, então, à disposição do 

empreendedor, a serem considerados para a elaboração e para a manutenção do 

programa de compliance.  

Os programas de compliance são determinados pelo dever de vigilância das 

organizações e geralmente são delegados a terceiros que podem ser internos ou 

externos. 

O Compliance Officer ou Cheif Compliance Officer ou o departamento de 

cumprimento/compliance recebe uma especial delegação dos órgãos de 

administração das empresas para gerir os sistemas de compliance e devem agir 

com independência e autonomia. 

A integração das atividades de compliance aos demais processos da 

organização asseguram a lisura do negócio e a igualdade de oportunidades.  
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A mudança de cultura impõe a criação de forte estrutura de prevenção, 

apuração e repressão às práticas corruptas no ambiente empresarial, na qual 

deve fornecer treinamentos, campanhas de conscientização, canais de denúncia, 

processos internos de investigação, aplicação de medidas disciplinares, melhoria 

contínua dos processos e programas de avaliação e identificação de riscos nas 

relações mantidas pela corporação. 

Os controles, desde que parametrizados por métricas, funcionam e 

asseguram o aprimoramento do modelo de funcionamento de forma reiterada. 

Asseguram a melhoria contínua, com maximização de resultados (lucratividade, 

além de crescimento contínuo e sustentável). 

Constata-se que os controles permitem a verificação de resultados e as 

correções de percursos de forma rápida, mas não podem estabelecer um 

ambiente de desconfiança. Compete à gestão de compliance compatibilizar a 

confiança depositadas nas pessoas, sem perder o controle das atividades, uma 

vez que asseguram a saúde dos negócios jurídicos. 

Os controles também viabilizam os programas para conhecer pessoas que 

mantém ou que querem manter relações com a corporação. Reduzem riscos que 

podem afetar a reputação e comprometer a lisura do negócio, como práticas de 

lavagem de capitais e de financiamento ao terrorismo ou ao crime organizado.  

Imprescindível organizar as empresas com a criação de um órgão 

encarregado de gerir a organização do compliance, distinto do conselho de 

direção, desafetado do departamento jurídico e liderado por um oficial de 

compliance/Compliance Officer/Cheif Compliance Officer. 

A integridade simboliza os sistemas de gestão em compliance e desponta 

como o primeiro objetivo da organização como um todo, a fim de evitar 

comportamentos desleais e fraudes. Por isso, impõe a adoção de procedimentos, 

fluxos, de forma transparente, equilibrada e justa.  

Compete ao sistema de gestão de compliance fomentar a lisura na condução 

dos negócios por meio de campanhas e conscientização de todas as pessoas que 

mantém relação com a organização, a fim de assegurar a integridade empresarial. 
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A cultura corporativa além de implementar a ideia de fazer as coisas de 

forma correta, integra e dá sentido ao negócio ao fomentar o respeito e a 

valorização das pessoas.  

A cultura organizacional expressa a identidade da empresa, quem são seus 

fundadores, quais os papéis que exercem para inspirar as equipes, como são 

formados os times, a postura diante da diversidade, além de permitir que alcance 

resposta a questões pertinentes ao modelo de gestão (verticalizada ou 

horizontal), entre outras.  

A cultura é determinante para que pessoas queiram integrar um determinado 

negócio como colaboradoras, fornecedoras, investidoras e clientes. 

A cultura empresarial humanizada reduz os riscos de infrações e desvios 

comportamentais porque asseguram um ambiente de trabalho plural, respeitoso 

e diverso e, ainda, permitem engajar todas as pessoas na concretização de 

propósitos comuns. 

Constatamos que os profissionais e estudiosos da área de compliance 

reconhecem a importância da manutenção dessa cultura para que uma empresa 

seja bem-sucedida. 

Verifica-se que a implementação de uma cultura de compliance antecede a 

manutenção e exige planejamento estratégico e sua revisão continua, a fim de 

alcançar algum resultado útil. Por tal via, constata-se que as empresas que estão 

em conformidade, ou seja, as empresas que observam o ordenamento jurídico, 

que promovem a diversidade, um ambiente ético e respeitoso, que estabelecem 

controles efetivos, que checam, constroem resultados sólidos em governança 

corporativa, reputação e financeiros. Em outras palavras, ocupam um espaço 

importante na sociedade e ainda podem lucrar com esse conceito reputacional.  

A atividade de compliance não significa um check list e conceituá-la como to 

comply caracteriza um erro perigoso para as organizações, por simplificar 

excessivamente o significado da expressão compliance. 

Constata-se que a mera conformidade legal não preenche o significado de 

integridade empresarial, uma vez que a complexidade legal dificulta o 

entendimento da regulamentação e motiva os detentores de informações 

privilegiadas a oferecer vantagens ao mercado.  
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A complexidade normativa incentiva a corrupção, aumenta os gastos com 

terceiros especializados e a demora resulta em desvantagem competitiva em 

relação aos demais concorrentes que se valem desse modelo complexo e desleal.  

A preservação da reputação representa a proteção do maior patrimônio 

empresarial, isto é, a boa-fama, a credibilidade, o conceito e a moral perante a 

sociedade. 

Os valores de uma organização decorrem da cultura empresaria l e são 

metas a serem perseguidas. Se referem às escolhas dos fins, que justificam as 

atividades empresariais e residem numa base ética e normativa. 

Os valores empresariais devem ser materializados e não apenas escritos, 

isto é, devem expressar o que realmente importa para a organização e contagiar 

os colaboradores e demais stakeholders.  

Na hipótese de incompatibilidade de valores, os riscos devem ser 

considerados para que as decisões sejam tomadas de forma preventiva. 

A ética empresarial está vinculada à noção de valor, corresponde à 

denominada excelência moral aristotélica porque exige das pessoas a disposição 

dos desejos mais íntimos em prol da coletividade.  

Compete à gestão de compliance conscientizar o corpo funcional e os 

demais stakeholders quanto à necessidade de manter a ética empresarial, ainda 

que os concorrentes não a observem. 

Constata-se que nem sempre o legal, o ato em conformidade, é ético ou 

virtuoso, pelo que sempre devem optar as organizações. 

Quanto ao problema proposto, especificamente sobre o pensamento que a 

área de compliance dificulta a concretização dos negócios, cria problemas, não 

tem compromisso com os resultados financeiros da empresa, entre outros, a 

presente investigação constata que o discurso decorre de uma cegueira 

deliberada para não assumir responsabilidades e descumprir regras que podem 

tornar o negócio sustentável e marcado por certa perenidade.  

Isso porque a ética empresarial e os sistemas de gestão de compliance 

asseguram a sobrevivência, a reputação e os resultados das empresas. 

Os sistemas de gestão de compliance não são, portanto, apenas a base, 

mas também uma oportunidade. É assim que enxergamos o compliance, uma 
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oportunidade para que uma organização seja bem-sucedida. É o piso bem 

pavimentado ou assentado, uma base sustentável para os negócios – para o que 

pode colaborar a aplicação do conhecimento aprofundado dos princípios e das 

regras processuais, em especial do seu regime financeiro e das consequências 

da litigância irresponsável, com grande grau de importância. 
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NOVAS REFLEXÕES DA LESÃO CONTRATUAL À LUZ DA 
JUSCIBERNÉTICA E A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 
Sergio Iglesias1 

 
 
1  PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA NA INTERNET 

 

Seria o instituto da lesão exclusivo para as pessoas naturais? Para uma 

segura resposta é necessário, de proêmio, verificarmos qual é a acepção jurídica 

do termo “pessoa” nas questões relacionadas à sociedade da informação.   

O ser humano é a pessoa natural. Uma questão cogitada, já de longa data, no 

campo das discussões da sociedade da informação é se o computador ou qualquer 

outro meio de inteligência artificial, ainda que determine comandos ou ordens, é ou 

não sujeito de direito. Toda e qualquer pessoa física pode propor e sofrer os efeitos 

da ação anulatória pelo vício de consentimento da lesão nos contratos eletrônicos, 

não sendo restrito aos incapazes, ausentes e na partilha de inventário, tal como 

acontece no direito espanhol2. 

A pessoa jurídica tem a plena capacidade civil, uma vez constituída segundo a 

legislação vigente. Ela está apta a celebrar negócios jurídicos eletrônicos em nome 

próprio com responsabilidade pelo seu patrimônio distinta de seus membros, salvo 

as alterações em que enrijeceram a aplicabilidade da teoria da despersonalização 

da pessoa jurídica trazidas pelo artigo 50 do Código Civil de 2002 com as alterações 

da Lei 13.874, de 2019. Em sendo uma realidade jurídica, a terminologia utilizada 

pelo Código Civil sobre “pessoa” no art. 157 não tem qualquer razão de tratamento 

diferenciado, isto é, aplica-se também às pessoas jurídicas e empresas virtuais na 

internet.  A pessoa jurídica também detém a capacidade civil para os negócios 

jurídicos eletrônicos celebrados, tendo, inclusive, legitimação para o pleito de 

 
1 Possui Doutorado e Mestrado em Direito das Relações Sociais na subárea de Direito Civil Comparado pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). É professor convidado e examinador de bancas para candidatos ao 

título de mestrado e doutorado na PUC-SP. É avaliador e colaborador da Revista Argumentum da Universidade de 

Marília e avaliador permanente de artigos científicos do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós -Graduação em Direito. 

Docente Titular aprovado na primeira colocação por Concurso Público de Provas e Títulos para a disciplina de Direito 

Civil e Direito Imobiliário na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - FDSBC, autarquia municipal. 
2 Art. 1.291: “Son rescindibles: Los contratos que pudieren celebrar los tutores sin autorización judicial, siempre que 

las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen 

sido objeto de aquéllos. Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la lesión 

a que se refiere el número anterior. Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo 

cobrar lo que se les deba. Los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebrados por el 

demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la Autoridad judicial competente. Cualesquiera 

otros en que especialmente lo determine la Ley”.  
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anulação de determinado negócio jurídico em que se preencham os demais 

requisitos da lesão. É este o ponto principal do debate no presente estudo.  

É evidente que certos vícios negociais atingem diretamente à pessoa natural e 

não a pessoa jurídica, como na coação. Na lesão, a pessoa jurídica, incluído, 

portanto, os provedores de internet, sítios de relacionamento com fim lucrativo ou 

não, não poderiam sustentar a sua inexperiência contratual para fins de anulação. 

A falibilidade do argumento é visível já que o requisito inexperiência é a vivência 

humana, sendo um elemento específico, ainda que se tratasse de uma sociedade 

recentemente constituída, pois a análise da inexperiência é subjetiva, isto é, da 

conduta humana diante de sua experiência contratual.  

Por conseguinte, concluímos que o vício da lesão é aplicável à pessoa natural 

e jurídica, incluído, as pessoas jurídicas devidamente constituídas, porém, com sede 

apenas virtual, proprietárias de sítios na internet. Daí denominarmos estas como 

uma pessoa jurídica virtual. 

 

 

2  A PREMENTE NECESSIDADE CONTRATUAL NA LESÃO SOB ANÁLISE DO 

INTERESSE COMO PROCESSO DE AGILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

O que prepondera na sociedade da informação, atualmente, é o verdadeiro 

interesse por todos de terem o acesso informático, a facilitação e, ao mesmo tempo, 

a necessidade de urgência na realização das transações negociais eletrônicas.  

E não há possibilidade de um efetivo exercício do direito de acesso à 

informação eletrônica sem a existência de um interesse jurídico reconhecido pelo 

ordenamento, seja ele de cunho econômico ou moral. Sobre o interesse, aliás, é que 

se assenta a base do conceito de direito subjetivo, independentemente da noção 

adotada, caracterizado pela permissividade do uso de determinadas faculdades 

humanas. 

O interesse, aliado ao poder de vontade individual ou ao plúrimo, é mola 

propulsora do exercício do direito do titular sobre o bem protegido pelo Direito. O 

interesse advém da própria natureza do ser humano, ser único racional, em que 

certos interesses merecerão proteção jurídica pelo ordenamento, daí a noção de 
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direito subjetivo, enquanto, outros interesses, são irrelevantes para o direito ou são 

contrários ao ordenamento jurídico e às suas normas principiológicas. A faculdade 

do titular de agir é anterior à permissão dada pelo ordenamento jurídico para tanto, 

porque o sujeito tem em vista a obtenção da utilidade da necessidade que busca no 

momento que julgar mais conveniente.  

O instituto da anulação do negócio por lesão trata do binômio interesse e 

necessidade de contratar. Há, a partir desse binômio interesse e necessidade, certa 

diferenciação dos desejos de cada um em relação às suas conquistas e realizações, 

segundo os seus interesses, variando, também, ante o sistema econômico e jurídico 

de nossa sociedade.  

No que se refere à lesão na denominada sociedade da informação no âmbito 

digital existe em sua gênese da análise do contrato, a finalidade mediata da parte 

contratante que é a obtenção do negócio, a firmeza na contratação e a segurança 

na criação do vínculo obrigacional nas relações eletrônicas. A finalidade imediata é 

a obtenção do resultado ou aproveitamento decorrente do negócio contratual.  

Em sendo o interesse do indivíduo em conformidade com a necessidade, é 

importante a proteção jurídica dos contratos eletrônicos firmados exclusivamente 

decorrente dessa necessidade, ante a nova realidade tecnológica na era moderna.  

O Código Civil de 1916 era atrelado às soluções de caráter estritamente 

objetivas, com pouca margem de liberdade ao aplicador do direito na utilização de 

critérios de interpretação por princípios. Já o Código Civil de 2002 tem uma sintonia 

maior com os imperativos sociais, éticos e operacionais, assim como tais elementos 

basilares devem estar atrelados à sociedade da informação. E assim decorre, 

justamente, diante da utilização das bases do conceito de direito na perspectiva da 

teoria tridimensional do direito criada por Miguel Reale que, respectivamente, são 

os fatos, valores e a norma jurídica. Daí porque, a análise da premente necessidade 

jamais poderia deixar de ser interpretada à luz desses dois pensamentos (éticos e 

sociais) para descortinar o seu alcance e o seu sentido legal. 

A lesão é norma de natureza de ordem pública, apesar de atender os interesses 

privados dos particulares contratantes, daí porque há o prazo decadencial legal de 

quatro anos, no inciso II do art. 178 do Código Civil de 2002. Vale dizer, não podem 

as partes, por convenção, excluir os efeitos da lesão na hipótese de incidência no 
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caso concreto. Em contrapartida, nas relações contratuais eletrônicas há um 

interesse público coletivo de atribuir-se estabilidade a esses contratos, bem como 

de reconhecê-lo com válido em nosso ordenamento, já que de nada adiantaria a 

revolução tecnológica se o ordenamento jurídico não o reconhecesse como eficaz 

para se estabelecerem direitos e obrigações. 

A necessidade que trata do art. 157 do Código Civil de 2002 é a necessidade 

do particular 3 e não a necessidade da sociedade. Isto é, o fato de milhões de 

pessoas necessitarem do acesso à internet e dos novos meios de comunicação não 

significa dizer que seja a necessidade determinada no instituto da lesão. A 

necessidade é uma situação peculiar em que se enquadre a pessoa quando da 

realização do negócio jurídico eletrônico. 

O conceito de estado de necessidade no direito contratual é a situação em que 

o sujeito, dadas certas circunstâncias, se vê forçado a concluir um negócio em 

condições desfavoráveis para evitar um prejuízo maior.4 E, de fato, o estado de 

necessidade poderá facilmente funcionar como um vício do consentimento.  

Uma vez decorrente o interesse conforme a necessidade contratual eletrônica, 

tem-se a necessidade do objeto primário e a necessidade do objeto secundário.  

O objeto primário do contrato eletrônico é a coisa corpórea ou incorpórea, sobre 

uma obrigação de dar coisa certa ou incerta, de fazer ou de não fazer, determinado 

ou determinável. 

O objeto secundário do contrato celebrado na sociedade da Informação são os 

efeitos decorrentes do próprio negócio eletrônico, como as vantagens patrimoniais 

auferidas com o pacto; os resultados obtidos com terceiros; o êxito na celebração 

de um outro contrato em virtude das vantagens auferidas ou até mesmo com um 

segundo negócio derivado, trazendo-lhe benefícios, ante a própria necessidade de 

 
3  O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que não se vislumbra lesão sofrida pela parte que 

efetuou acordo de dissolução de união estável, sob o argumento de premente necessidade, sob ausência de 

comprovação: “Apelação cível. Ação de anulação de cláusula da partilha de bens. Dissolução de união e stável. Acordo 

homologado. Arrependimento posterior não autoriza a nulidade da partilha acordada e devidamente homologada, até 

porque não se vislumbra vício de consentimento na manifestação da vontade quando da efetivação da avença. 

Mormente o de lesão, como disposto no art. 157 do novo Código Civil, que exige os requisitos da inexperiência ou 

premente necessidade quanto da realização do negócio jurídico e estes não se revelaram. Apelação desprovida”. 

Apelação n. 70009539339, 8a Câmara, da Comarca de Estância Velha, Des. José S. Trindade, j. 21.09.04. 
4 “Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios. Caso concreto. 

Matéria de fato. Lesão. Nulidade do contrato. Não comprovada no caso concreto a premente necessidade, inviável a 

caracterização da lesão. Hipossuficiência. Não configurada no caso vertente. Verba honorária advocatícia. Os 

honorários advocatícios devem ser condizentes com o trabalho exigido e produzido pelos profissionais. Primeiro 

apelo desprovido e segundo provido em parte”. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Apelação cível n. 

70010953636, 15a Câmara Cível, Comarca de Passo Fundo, Rel. Des. Vicente Barroco de Vasconcellos, j. 13.04.05.  
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estabelecimento de vínculo jurídico com agilidade e eficiência perante pessoas ou 

grupos.  

Por exemplo, se o sujeito “A” firmar um contrato com “B” e apresentá-lo a “C”, 

ante a garantia dada, logra êxito em contratar com “C” que lhe traria um crédito 

pecuniário (v.g., contrato de empréstimo) para aquisição de um determinado bem, 

como um veículo para uso no trabalho ou a celebração de um contrato de trabalho 

mediante apresentação do requisito exigido pelo empregador “ter condução própria”. 

Ou, ainda, nos contratos eletrônicos, cite-se o contrato de escrow, que visa o 

depósito do código-fonte do programa de computador em conta mantida com uma 

terceira pessoa,5 cujo objeto secundário é o depósito do código-fonte a terceiros, 

visando a manutenção do programa de computador e, consequentemente, o seu 

funcionamento, como, por exemplo, na hipótese de desaparecimento da empresa 

provedora possibilitando atualizações e modificações a fim de que o programa não 

se torne inviável ante as constantes atualizações tecnológicas necessárias ao 

software para interagir com outros programas operacionais, como o Windows ou 

IOs, por exemplo. 

A necessidade referida no art. 157 do Código Civil de 2002 incide sobre o 

objeto primário. Isso porque, o segundo contrato firmado com terceiro tem as 

mesmas características determinadas no art. 157 do Código Civil de 2002, bem 

como não poderia ter eficácia a anulação do negócio sobre interesses de terceiros, 

se não houvesse a desproporcionalidade das prestações em relação a este.  

Em conclusão, nos contratos eletrônicos lesionários a incidência da 

desproporcionalidade das prestações recai sobre o objeto primário desses 

contratos, em que veremos adiante a sua discriminação e individualização. 

Na lesão costumeiramente tem sido dito que se trata da necessidade 

econômica de contratar. De fato, trata-se da necessidade econômica, sendo esta o 

objeto primário do negócio. Todavia, a necessidade contratual independe do poder 

 
5  No meio da ciência da computação, denomina-se de escrow agent. Escrow, juridicamente, significa caução. 

Trata-se de contrato em que é requerido pelo licenciatário para garantir a manutenção do programa de computador, 

em que fica depositado o código-fonte em poder de terceiros, como depositário fiel, que manterá sob custódia e deverá 

seguir as regras desse depósito que determinará o momento em que ocorrerá a restituição do referido código -fonte ao 

seu proprietário ou a entrega ao cliente que contrata a licença de acordo com o disposto pelas partes. A denominação 

escrow, não é unânime na doutrina, preferindo alguns autores, como Newton de Lucca, denominar de contrato de 

depósito fiduciário ou também chamado de contrato de garantia de acesso ao código-fonte. Newton de Lucca, Direito 

& internet, cit., p. 86. 
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econômico do lesado, isto é, importa é o fato que obrigou a sacramentar o negócio 

eletrônico ou off-line. 

 

 

3  A INEXPERIÊNCIA CONTRATUAL ELETRÔNICA DA PESSOA FÍSICA E OS 

NOVOS AMBIENTES VIRTUAIS (METAVERSO) 

 

A par da necessidade, já visto anteriormente, o outro elemento subjetivo para 

a configuração da lesão é a inexperiência6. 

Em uma interpretação literal do ordenamento jurídico, na inexperiência poder-

se-ia entender que se trataria da simplicidade, falta de cultura ou a pessoa 

semianalfabeta para a celebração do negócio. É evidente que a inexperiência 

também abrange pessoas nestas condições, por ser hipótese de situação mais 

restrita. Mas não é dirigido somente a elas o conceito da inexperiência ou se limita 

a pessoas nestas condições, mas deve ser entendida a própria inexperiência no 

espaço ou ambiente virtual, tal como no novo ambiente denominado metaverso.  

O critério da inexperiência não é novo. Tem-se a sua aplicabilidade nas 

relações de consumo. O consumidor, ordinariamente, não possui a mesma prática 

e o mesmo conhecimento técnico que o fornecedor. Geralmente, o empreendedor é 

habituado ao tipo de negócio que pratica, salvo se comprovadamente iniciante no 

ramo dos seus negócios o que, por si, só, justifica a aplicabilidade do requisito da 

inexperiência. É importante que haja aplicabilidade para o empresário iniciante da 

lesão, especialmente, nos negócios virtuais, a fim de fomentar o estímulo do 

empreendedorismo diante dessa proteção contratual na hipótese de incidência do 

vício de consentimento, especialmente, nos negócios virtuais. Ao proteger-se o 

empresário de referido vício tem-se um entendimento da sua importância social 

(princípio da função social) no desenvolvimento de uma economia com espírito 

 
6 “Apelação Cível. Direito Civil. Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos. Contrato particular de 

compra e venda de veículo. Abusividade. Inexistência. Prevalência do princípio pacta sunt servanda. Lesão. 

Inocorrência. Honorários advocatícios. Redução. Descabimento. 1. Não havendo a demonstração nos autos da ofensa 

a quaisquer preceitos de ordem pública, deve vigorar, na relação entre particulares, o princípio basilar dos contratos 

do pacta sunt servanda. 2. A ocorrência de lesão, um dos defeitos do negócio jurídico, previsto no art. 157 do Código 

Civil, exige a demonstração inequívoca da inexperiência de um dos contratantes, ao se obrigar a prestação 

manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, o que, efetivamente, não se verifica na hipótese em 

apreço. 3. A fixação de honorários advocatícios em perfeita consonância com o disposto no art. 20 do Código de 

Processo Civil inviabiliza a pretensão de redução do valor em sede de recurso”. Apelação Cível n. 2003.07110199735, 

Distrito Federal-DF, Rel. Des. Otávio Augusto, 6a Turma Cível, j. 08.08.05. 
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capitalista humanista, como determina a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988.  

A inexperiência não deve ser confundida com a vulnerabilidade, ainda que seja 

nas relações de consumo. Portanto, pode-se aplicar tanto ao empresário quanto ao 

consumidor.  

De fato, assim como a hipossuficiência está para as relações de consumo, a 

inexperiência está para a parte contratante no que se refere ao instituto da lesão. 

Este é o paralelo que pretendemos delinear. Isto é, não podemos afirmar que todos 

são inexperientes, assim como hipossuficientes nas relações de consumo, mas a 

inexperiência não envolve somente a questão da cultura ou intelectualidade e muito 

menos questões meramente de ordem econômica de uma parte em relação a outra.  

A inexperiência é um critério de standard jurídico em que o juiz verificará as 

condições que levaram à parte assinar o contrato na forma que assinou, 

considerando sob sua avaliação as regras subjetivas da experiência contratual da 

parte e, no caso do objeto de nosso estudo, é a inexperiência contratual eletrônica.  

Nessa linha de pensar, em que condições podemos realmente alegar a 

experiência de vida ou a habitualidade de contratação eletrônica, quando temos 

presente uma recente realidade informática e tecnológica em que, basicamente, 

todos têm certo grau de inexperiência no mundo virtual na era moderna?  

Para a apreciação da lesão nos contratos eletrônicos deve-se apreciar a 

consciência do que se faz do ato em que se celebra e, principalmente, se a parte 

tem plena ciência das obrigações que deve cumprir, mas não significando, 

forçosamente, que tenha que ser imprevisível pela parte as suas consequências ou 

esta saiba distinguir se elas serão vantajosas ou não para ela. Na lesão a parte 

poderá até prever (ou não) as consequências do negócio contratual eletrônico 

realizado às pressas ante as urgências da vida moderna, tanto na hipótese de 

necessidade ou inexperiência, mas o faz por acreditar, em sua vontade, ser um 

negócio razoável e adequado aos seus anseios ou objetivos. E daí que diverge, 

também, a lesão da teoria da imprevisão, pois aqui, é o fato imprevisível e não as 

consequências naturais do negócio celebrado cujos efeitos contratuais aparecem 

com maior clareza somente após determinado período, principalmente, nos 

negócios eletrônicos relacionais. 
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Por essa razão, a interpretação meramente gramatical da terminologia 

“inexperiência” é insuficiente para a apreciação da sua extensão nos contratos 

eletrônicos, não podendo ser alegado a inexperiência como matéria surpresa em 

defesa judicial nas ações de anulação desses contratos. Pois, já que vivemos o 

mundo da sociedade da informação é sensível perceber que todas as inovações e 

constantes mutações tecnológicas dia a dia trazem, por si só, certo grau de 

inexperiência contratual comum a todos, mas que deverá ser analisado 

subjetivamente a cada contrato eletrônico celebrado em relação à parte contratante.  

Na lesão a inexperiência eletrônica é hipótese da situação da parte em relação 

ao contrato eletrônico ou em ambientes totalmente virtuais em que se celebram os 

primeiros acordos empresariais, denominado atualmente de metaverso (alguns o 

comparam como uma nova versão aprimorada do Second Life7 dos anos 2000) e 

deve ser avaliada pelo aplicador do direito para efeitos de anulação do negócio com 

a consequente sentença meritória. Na lesão nos contratos eletrônicos ou contratos 

celebrados em ambientes totalmente virtuais o juiz verificará se a parte poderá ser 

considerada inexperiente ou não, a habitualidade e seu envolvimento com as 

tecnologias da informação e, inclusive, deve ser critério do aplicador o próprio 

ambiente virtual em que foi celebrado o negócio contratual diante da incipiente 

possibilidade tecnológica que, por si só, é uma situação em que há inexperiência 

social diante do novo espaço virtual dessas possibilidades negociais, suscetível de 

ocorrer quaisquer vícios de consentimento, tal como a lesão, bem como outras 

inúmeras questões de erros formais na manifestação da vontade ao contratar.  

 

 

4  Critérios de identificação da inexperiência nos contratos eletrônicos  

 

Tratando-se de um aspecto subjetivo atributivo à parte contratante é 

necessário avaliar a inexperiência contratual para a anulação do negócio jurídico 

eletrônico, sob pena do critério da inexperiência se perder em conceitos vagos e 

 
7 Dedicamos um capítulo sobre o tema do Second Life na tese de doutoramento em 2007 e na respectiva obra publicada 

de nossa autoria Lesão nos contratos eletrônicos na sociedade da informação : teoria e prática da juscibernética ao 

Código Civil, São Paulo: Saraiva, 2009. p. 336-342. 
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imprecisos, levando à própria inaplicabilidade do requisito anulatório nos contratos 

firmados em que se configura a lesão contratual. 

No contexto da necessidade são fatores exógenos que demonstram a 

incidência desse requisito, como, por exemplo, a celebração do negócio contratual 

de aditivo de honorários para divulgação de obra de arte de artistas já anciãos 

relacionados à propriedade intelectual na internet, ante as circunstâncias dos fatos, 

testemunhais ou a fragilidade psicológica da parte pela ruptura com o filho envolvido 

no negócio contratual8. 

A dificuldade se apresenta nos contratos eletrônicos justamente porque, 

normalmente, não há contato pessoal entre as partes e não há conhecimento das 

condições ou das qualificações da outra que assina determinado negócio contratual.  

Os critérios de averiguação da inexperiência, sem caráter taxativo ou exclusivo, 

no que se refere aos contratos eletrônicos devem ser:  

a) A habitualidade de realização de negócios contratuais eletrônicos 

realizados pela parte e/ou com semelhante identidade de natureza obrigacional 

àquela em que se argumenta a lesão. 

b) A idade da parte contratante e o sexo em relação a outra. 

c) As circunstâncias em que celebrou sobre o aspecto de saúde física e 

mental, embora não implique em situações de estado de incapacidade civil. 

d) Aspectos sociais, de cultura geral e intelectual, formação profissional e 

inter-relação entre sua formação e o contrato eletrônico celebrado. 

 
8 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível n. 2003.001.32367, j. 05.10.94, Des. Presidente Sylvio 

Capanema, Des. Luisa Cristina Bottrel Souza, relatora. DJU de 18.02.05, fls. 015843/015874. Ementa: “Contrato de 

Prestação de serviços. Contrato Misto, porquanto múltiplas avenças. Remuneração ajustada na forma de comissão. 

Pedidos cumulados de cobrança e de indenização. Reconvenção. Alegação de abusividade das cláusulas contratuais e 

de captação dolosa. Intervenção judicial no contrato. Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. 

Lesão. Invalidação parcial do contrato. Invalidade parcial dos negócios jurídicos que no ato nulo se calcaram. 

Comprovado que o serviço foi devidamente prestado, devida é a remuneração, nos moldes estipulados no contrato, 

na parte em que se reconhece válido. Apuração do valor da condenação que se remete para fase de liquidação por 

artigos. Provimento parcial de ambos os recursos”. E, em determina trecho do v. acórdão, decidiu: “Detecta -se, em 

verdade, a ocorrência de lesão, porque do ato negocial houve evidente prejuízo para o apelado, em razão da 

desproporção existente entre as prestações devidas. Não se pode absolutamente negar que o apelado, quando celebrou 

o aditivo, estava em situação de fragilidade. Fragilidade psicológica, decorrente da ruptura de relacionamento com o 

filho, da insegurança com o destino de sua obra, fragilidade física, em razão da avançada idade. Além do mais, a 

dependência em relação à apelante havia se acentuado nos últimos tempos, sendo certo que a mesma havia tomado 

conta não só da vida profissional do artista, tendo assumido, também, o controle de sua vida doméstica (fls. 431), é 

até de suas economias. Vivia o apelado situação de necessidade, se não financeira, como certeza, emocional. E, 

tomado desses sentimentos, celebrou o contrato, em nítida situação de inferioridade, contrato através do qual se viu 

aumentada a remuneração da apelante, prestação que se pôs em absoluta desproporcionalidade com a contraprestação, 

já que, como salientado, as obrigações que invoca a apelante serem obrigações novas, na verdade, já haviam sido pela 

mesma assumidas no contrato primeiro”. (g.n.) 
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A habitualidade de realização dos negócios eletrônicos tem razão de existir em 

decorrência da análise da experiência contratual da parte. Talvez seja este o 

principal requisito de análise da inexperiência para a lesão nos contratos eletrônicos. 

Não basta que a parte tenha celebrado esses contratos por reiteradas vezes para 

demonstrar-se certa experiência. Para se avaliar a experiência contratual é 

necessário também que se verifique a habitualidade da parte no que se refere à 

natureza jurídica do tipo contratual, por exemplo, de compra venda de determinados 

bens; de leasing, de financiamentos diversos, ante a complexidade dos contratos 

hodiernos. Por vezes, o comprador se vê instigado a adquirir determinado bem ou 

mercadoria por contrato eletrônico, justamente porque a parte adversa já tem 

conhecimento das habitualidades ou desejos relativos a determinados bens de 

consumo e aproveitando-se desse conhecimento específico e individual da parte, 

obtém extrema vantagem desproporcional na realização do negócio.9 Logo, deve-se 

fazer uma análise comparativa do contrato em que se objetiva anular por lesão e a 

natureza dos contratos anteriores firmados pela parte como critério de avaliação de 

sua experiência contratual.  

Os contratos eletrônicos, cada vez mais, são celebrados com procedimentos 

diferenciados e, por vezes, em atos sucessivos. O contratante inicia a relação 

contratual eletrônica em um clique de “aceite” pela internet e através de um banner 

eletrônico ou por um link tomará conhecimento do contrato por trechos ou partes, 

conforme a evolução das páginas virtuais ou informações prestadas no sítio ou 

portal e, ainda, tem-se comumente a utilização da assinatura por certificado digital 

celebrado entre as partes somente pelo meio virtual e o denominado smart 

contract10. 

 
9 Bem ilustra o exemplo citado por Marco Antonio Zanellato em que um usuário consumidor adquire o livro de “O 

poderoso chefão”, de Mário Puzzo, através do uso da internet, por meio de contrato eletrônico. Em razão dos cookies 

que se instalam no computador dos usuários através de uma senha que identifica o computador individualmente, sem 

sequer o conhecimento deste, permite-se verdadeiro rastreamento dos hábitos, costumes e gostos do usuário, bem 

como seus interesses que mais lhe agradam. Dessa forma, algum período depois, o usuário recebe o seguinte convite 

para contratar: “Você gostaria de adquirir o exemplar do Poderoso Chefão II”, por exemplo. Isso significa dizer que 

houve uma individualização do atendimento, bem como uma verdadeira caça ao usuário de seus interesses e de sua 

própria necessidade, fazendo-o adquirir, hipoteticamente, algo por vezes extremamente desvantajoso em outros tipos 

de contratos eletrônicos. Newton de Lucca (Coord.), Direito & Internet, cit., p. 373 e Newton de Lucca, Revista de 

Direito do Consumidor, n. 44, ano 11, São Paulo: Revista dos Tribunais, out. – dez. 2002, p. 224. 
10 Smart contract é um tipo de contrato digital que usa a tecnologia atual para garantir a auto execução das cláusulas, 

sempre que as condições contratuais previstas são foram atendidas. Chamados também de contratos inteligentes, os 

smart contracts, porém, não são apenas redigidos em formato digital. São sistemas de contratos utilizados para 

executar transações automaticamente sem a necessidade da uma empresa, governo ou entidade para intermediar. Tem 

as seguintes características: capacidade de ser acompanhado pelas partes envolvidas; Verificabil idade: sua execução, 

porém, deve ser comprovada; Privacidade: somente os responsáveis podem ter acesso à execução dos procedimentos.  



NOVAS TECNOLOGIAS, RESPONSABILIDADE SOCIAL E EMPRESA 

131 

 

A habitualidade desses procedimentos virtuais, bem como suas constantes 

alterações, pode ensejar em inovações que, apesar de cientificarem a parte dos 

direitos decorrentes, determine a celebração do negócio com obrigações 

desproporcionais e a possibilidade de aplicação da lesão, especialmente, no que 

tange à captação de dados pessoais (sensíveis ou não), de natureza 

extrapatrimonial, com graves prejuízos à privacidade e à intimidade. 

A idade da parte é relevante. Apesar do Código Civil de 2002 ter reduzido a 

capacidade civil para 18 anos, não deve ser desconsiderado que não obstante a sua 

plena capacidade civil a partir dessa idade, poderá ocorrer hipótese de lesão. Esta, 

de certa forma, atua como um compensador pela redução da capacidade civil, sendo 

um elemento ao mesmo tempo de equilíbrio, mas também funcionando como um 

termostato dos novos riscos assumidos pelo plenamente capaz de 18 a 21 anos11. 

Além disso, na hipótese das pessoas com idade avançada, apesar de estarem 

no pleno gozo de suas funções mentais, ainda que vividas, não poderiam ser 

consideradas experientes de forma taxativa, do ponto de vista contratual eletrônico, 

se assim não forem, pois em sua maioria são condenadas pela exclusão digital ante 

o grande número de informações para assimilar em curto período. A seu turno, é 

importante ressaltar que o idoso é considerável presumidamente vulnerável à luz do 

Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003. A vulnerabilidade da pessoa idosa é a natural 

por questões de fragilidade física e social que revela uma forma de violência 

socialmente produzida, devendo ser avaliados os riscos existentes na terceira idade 

no afã de proteger essas pessoas. Sendo assim, quando se interfere nas relações 

que atua o idoso o fim colimado na lei é protegê-lo, seja quanto aos seus bens 

extrapatrimoniais ou patrimoniais e não guarda qualquer relação a intervenção 

Estatal com a alegação de intervenção com nítido caráter de prejudicá-lo. Quando 

o Estado (do Poder Legislativo ou Judiciário) abstém-se de intervir nas relações do 

idoso sob o pálido argumento de sua autonomia de vontade, em verdade, ausenta-

se no seu dever de proteger o idoso e nega a sua natureza de vulnerabilidade frente 

 
11  Miguel Reale apontou que: “Ademais, tendo em vista que no mundo contemporâneo, que é o da comunicação 

e informação, mais prontamente se adquire ciência e consciência dos próprios direitos e deveres, a maioridade não é 

mais declarada aos 21 anos, mas aos 18, descendo a responsabilidade relativa a 16 anos, quando, aliás, já começa o 

adolescente a ser eleitor, no exercício da cidadania”. Miguel Reale, “Espírito da nova lei civil”, O Estado de S. Paulo, 

04 jan. 2003. p. A2. 
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às relações pessoais e profissionais. Não se deve confundir a sua plena capacidade 

civil no caso concreto com as hipóteses legais de intervenção do Estado nas 

relações jurídicas que envolvem os idosos que atua justamente no contexto da 

proteção de seus bens.  

Assim, percebe-se que não é propriamente a idade um critério de verificação 

da aplicação da lesão, mas a experiência contratual decorrente da idade, conforme 

as suas condições, para que possa gerar esse vício de consentimento nos contratos 

eletrônicos12. 

O sexo, masculino ou feminino, poderá interferir na avaliação da inexperiência 

nos contratos eletrônicos lesionários. Explica-se. A natureza não fez distinção, neste 

aspecto, sobre a questão da experiência de vida. É a conduta humana que a faz. 

Contudo, numa sociedade moderna em que vivenciamos, há inúmeras mulheres, 

por exemplo, que lograram lugar de destaque no posicionamento social e 

profissional, muitas com sucesso, são empresárias ou com grande intelectualidade 

 
12 “Ementa. Civil. Compra e venda. Lesão. Desproporção entre o preço e o valor do bem. Ilicitude do objeto. 1. A 

legislação esporádica e extravagante, diversamente do Código Civil de 1916, deu abrigo ao instituto da lesão, de 

modo a permitir não só a recuperação do pagamento a maior, mas também o rompimento do contrato por via de 

nulidade pela ilicitude do objeto. Decidindo o Tribunal de origem dentro desta perspectiva, com a declaração de 

nulidade do negócio jurídico por ilicitude de seu objeto, em face do contexto probatório extraído do laudo pericial, a 

adoção de posicionamento diverso pelo Superior Tribunal de Justiça encontra obstáculo na súmula 7, bastand o, 

portanto, a afirmativa daquela instância no sentido da desproporção entre o preço avençado e o vero valor do imóvel. 

2. Recurso especial não conhecido.” REsp, n. 434.687-RJ (2002/004734-6), Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 

16.09.04, DJU de 11.10.04.  Sob o pensamento de Caio Mario da Silva Pereira, o v. aresto reprisou o entendimento 

do tribunal carioca: “No caso dos autos, é evidente que o procurador da proprietária do imóvel, abusando de sua 

inexperiência, de sua idade e da confiança que nele depositava levou-a a alienar por menos de um décimo do seu 

valor o imóvel em questão. Na espécie, a desproporção entre as prestações é flagrante e, ainda que não haja falar -se 

em abuso de inexperiência dos autores, verificou-se o de confiança originária de negócios entrelaçados, não 

elucidados. Repele ao Direito chancelar o locupletamento de alguém – reitere-se – às custas de outrem, o que é 

princípio universal. (...) Dos elementos coligidos vê-se que os antecedentes do negócio celebrado se perdem na bruma 

de relacionamento não esclarecido, exsurgindo dos autos a alienação, em evidente desproporção do preço, de casa 

luxuosíssima, a estrangeiro, que havia pouco chegado ao país e se propunha a adquiri -la para alegado visto de 

permanência – o que não se coaduna com seu valor – e comprou metade de direitos aquisitivos de ilha na região para 

a exploração de encontros lúdicos e amorosos. Veio a suicidar-se, na versão final do inquérito policial, três dias após 

celebrado o negócio. Tudo muito estranho, a desaconselhar sua preservação”. E conclui o Superior Tribunal de Justiça: 

“Na atualidade, o art. 157 do novo Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), afirma ocorrer “a lesão 

quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação m anifestamente 

desproporcional ao valor da prestação oposta, apreciando-se a desproporção das prestações segundo os valores 

vigentes ao tempo em que foi alterado o negócio jurídico. Declina o acórdão, com âncoras no laudo pericial, haver 

sido o imóvel (...) avaliado, à época, por CZ$ 62.597.928,38 e vendido por CZ$ 18.500.000,00, fato suficiente a 

configurar “lesão enorme”, que, malgrado não acolhido o instituto pelo Código Civil de 1916, consoante o Supremo 

Tribunal Federal (RTJ 84/218), embora neste julgado (do Supremo Tribunal Federal) a matéria não tenha sido 

enfrentada perante as leis de economia popular. (...) Humberto Theodoro Júnior, analisando o instituto, ensina que 

fora ele eliminado no Código Civil de 1916 porque era visto como “decadente e antipá tico às legislações modernas”. 

No entanto, ressalta, após a 1a Guerra mundial, o pensamento social teve “marcante influência” sobre a legislação, 

surgindo entre nós “diplomas normativos como as leis do inquilinato e a lei da usura”, entendendo -se “que a 

ressurreição do instituto da lesão operada na seara penal tinha imediata repercussão no campo do direito privado, de 

modo a permitir não só a recuperação do pagamento a maior, mas também o rompimento do contrato por via de 

nulidade pela ilicitude do objeto (Código Civil, art. 145, II)...”. (g.n.) 
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e percepção da realidade moderna, sendo que, em alguns setores, com maior 

capacitação contratual do que em relação a outros do sexo masculino.  

Assim, a análise do sexo é um critério aberto, isto é, poderá interferir (ou não) 

mediante as demais circunstâncias que caracterizarem também a sua experiência 

contratual. A princípio, esse pensamento pode criar a ideia de que, em verdade, o 

sexo da pessoa não seria um critério para se analisar a inexperiência de alguém. 

Porém, muitas das vezes, mulheres que sempre se dedicaram à educação dos filhos 

e ao lar, merecerão o manto protecionista do requisito da inexperiência para a 

caracterização da lesão contratual a fim de serem tratadas de forma isonômica 

(princípio da isonomia).  

Nesse pensamento, o princípio da isonomia é tratar os iguais igualmente e os 

desiguais desigualmente (nesta última parte, incide o princípio da especialidade que 

é também fundamento constitucional). O princípio da igualdade não foi capaz de 

contornar as desigualdades concretas, gerando tratamentos desiguais 

incompatíveis com a universalidade da regra de direito, sendo necessária a 

proibição, pelo ordenamento jurídico, da adoção de certos critérios de diferenciação, 

como do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal de 1988. Contudo, aqui, é 

necessária a proteção jurídica de ambos indistintamente, considerando-os em 

situações diferenciadas, por vezes, em decorrência de seu sexo.  

A saúde física e mental também deverão ser fatores de análise da inexperiência 

contratual da parte. Isso porque, o adoentado pode estar em circunstâncias não só 

de fácil convencimento, podendo ser considerado coação o contrato celebrado (art. 

151, parágrafo único, CC/02), como, ainda, poderia também ser considerado 

inexperiente contratualmente haja vista sua situação em que, apesar de não haver 

ameaça física ou moral, mesmo ciente da desproporcionalidade das prestações no 

contrato, ainda assim o celebrou, em razão do momento em que o fez, estando 

totalmente despreparado para realizá-lo, principalmente, com as facilidades de 

celebração de um negócio mesmo ao leito de uma cama com um computador portátil 

ou simplesmente um celular pelo envio de mensagens eletrônicas.  

Tem-se para a análise da inexperiência da parte como fundamento intrínseco 

da lesão os aspectos sociais, de cultura geral e intelectual, formação profissional e 

a relação entre sua formação e o contrato eletrônico celebrado. Apesar de ser 
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considerado a experiência contratual, deflagramos a necessidade de inserção 

desses requisitos para a sua caracterização como fator atributivo da lesão, uma vez 

que a vivência eletrônica, conforme sua profissão ou vivência pessoal, v.g., ensejará 

certos graus de experiência contratual. 

Se a experiência contratual tipicamente se caracteriza pela habitualidade, os 

fatores sociais, intelectuais e culturais ora referidos não podem ficar alheios à 

análise da inexperiência. Isso porque, mesmo o médico pode ser considerado 

inexperiente para determinado negócio que envolva assuntos atrelados à saúde, 

assim como um advogado ao celebrar determinado contrato de obrigações civis, 

porém, este tenha uma atuação profissional exclusiva em outro ramo diverso do 

direito civil.  

Desse modo, não é a inexperiência abstrata, mas a inexperiência concreta que 

deve ser perquirida para a apuração da aplicabilidade ou não da lesão. Assim, por 

exemplo, alguém que não tenha conhecimento e facilidades de acesso na internet 

para a celebração de certos contratos (que, atualmente, é a maior parte da 

população, apesar do crescente número de usuários das novas tecnologias), não 

obstante, ser um profissional renomado em seu meio, terá o direito à anulação do 

negócio em virtude da lesão, ante a nova sociedade da informação que o cerca, por 

ausência de qualquer vivência de atuação nesse novo mundo virtual e as 

características típicas desses novos contratos. Ainda, um especialista em 

computação, igualmente, poderia anular o negócio jurídico por lesão, se os direitos 

e obrigações são desproporcionais no contrato eletrônico.  

O que importa saber é que se os requisitos existentes do art. 157 do Código 

Civil de 2002 estiverem preenchidos no contrato eletrônico ou no mundo off-line, o 

negócio será passível de anulação pelo vício da lesão.  

 

 

5  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA AUSÊNCIA DO DOLO DE 

APROVEITAMENTO COMO REQUISITO NEGATIVO DA LESÃO NA 

JUSCIBERNÉTICA 

 

O dolo de aproveitamento não é requisito para a aplicação da lesão nos 

negócios, especialmente, nos contratos eletrônicos. Diversas questões jurídicas 
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realmente inclinam para esse posicionamento, apesar de opiniões existentes em 

contrário13. No direito comparado, ainda, entende-se que o dolo de aproveitamento 

é requisito, como na Itália, sob a influência do direito germânico.  

O dolo de aproveitamento (que é um dolo específico) implica em que a parte 

tivesse conhecimento da circunstância da necessidade ou da inexperiência de 

outrem. Esse conhecimento como requisito afastaria a aplicabilidade da lesão 

negocial nos contratos eletrônicos, justamente porque estes têm como característica 

a impessoalidade e ausência de conhecimento das circunstâncias em que foi 

celebrado o negócio jurídico. Não deve ser esta a intenção da lei.  

A diferença desse tratamento quanto ao aspecto subjetivo do dolo de 

aproveitamento é diluída na questão da tarifação rígida, como se essa fosse uma 

forma segura e palpável de se verificar quando há dolo da parte ou não ou, ainda, 

para que não esteja ao arbítrio do juiz a verificação do requisito objetivo que é a 

desproporcionalidade das prestações, analisando a obrigação entre as partes. O 

direito francês e italiano, por exemplo, determina um limite mínimo de desproporção 

para que se configure a lesão. No direito brasileiro, alemão, português e argentino 

não estabelece limitadores ou percentuais para a caracterização da lesão. 

 
13  Há entendimento jurisprudencial que entende a lesão como instituto substituto do “dolo de aproveitamento” 

como vício do negócio. “Ementa. Ação de expurgos de juros capitalizados com repetição de indébito. Dívida 

decorrente de cheque especial. Instituição bancária. Negociação da dívida. Contrato de confissão de dívida firmado 

entre as partes. Evidente presença de vício do negócio jurídico. Lesão. Art. 157 da Lei civil que consagrou a hipótese. 

Antigo dolo de aproveitamento. Prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Premente 

necessidade do correntista que se vê refém da atividade bancária, sob pena de ter seu crédito restrito e dívida 

impagável. Perícia contábil. Sentença de procedência. Imposição de manutenção do julgado atacado. Possibilidade 

de aplicação de taxa de juros superior a 12% ao ano. Inaplicabilidade do art. 192, § 3 o da Carta Magna. Laudo técnico 

que atesta a prática de anatocismo por parte do banco apelante. Impossibilidade. Taxas de TR e INCP aplicadas sem 

prévio acordo. Capitalização de juros que deve ser repudiada pelo Judiciário. Súmula 121, Supremo Tribunal Federal. 

Excesso na execução caracterizado. Custas e honorários pelo apelante. Apelo conhecido e desprovido”. Tribun al de 

Justiça do Rio de Janeiro. Apelação n. 42884/05, 16 a Câmara, Rel. Des. Siro Darlan de Oliveira, fls. 1146/1157, j. 

29.11.05. E, no v. aresto, fundamentou: “Neste diapasão, merece ser trazido à tona, instituto do Direito Civil, antes 

admitido somente pela doutrina e pela jurisprudência como dolo de aproveitamento, hoje consagrado pelo Novo 

Código de 2002, como lesão, que se encaixa como uma luva no caso em comento. (...) a lesão é observada quando há 

uma premente necessidade de contratar, de adquirir determinado bem ou serviço, por iminente dano a ser 

experimentado pelo contratante, devendo restar evidenciada a inexperiência do sujeito passivo, ou pelo menos, sua 

hipossuficiência técnica em relação ao contratado. Daí ter sido inicialmente denominada de dolo de aproveitamento. 

Porém, é imprescindível, para a caracterização da lesão, que haja uma manifesta desproporção entre o valor da 

prestação e o da contraprestação, o que representa mais uma cláusula aberta, uma vez que a Lei não traz um conceito 

do que seja essa desproporção manifesta, para fins de aplicação do art. 157, acima transcrito. Cabe ao juiz, então, no 

caso concreto, valendo-se das regras de experiência comum, aferir a ocorrência da manifesta desproporção entre os 

valores pactuados. In casu, no momento em que os devedores buscaram negociar a dívida, já foi apresentado pelo 

banco credor uma quantia exorbitante, não restando aos autores outra alternativa, senão a aceitação do contrato, nos 

moldes impostos pelo banco, em razão de terem se sentido ameaçados quanto a restrição de seus créditos e aumento 

da dívida”. Notemos que neste v. aresto o tribunal entendeu pela preservação dos bens extrapatrimoniais (nome e 

honra) como uma premente necessidade à luz do instituto da lesão, como defendemos essa possibilidade alhures neste 

trabalho. 
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Se vivemos em um mundo da sociedade da informação, da agilidade das 

relações jurídicas, caminhamos cada vez mais para a ausência do contato humano, 

em razão do tempo que é tratado como sendo cada vez mais exíguo. Isso restou 

evidenciado com as novas mudanças trazidas mesmo diante de uma calamidade 

pública ou pandemia, como ocorreu com a pandemia do vírus Sars-Cov-2 causador 

da COVID-19 no Brasil a partir de março de 2020 em diante, na fase pré-vacinal. 

Nem por isso, os negócios jurídicos deverão deixar de ser celebrados, ao contrário, 

porque o benefício trazido pelas novas tecnologias tem propiciado o crescimento 

econômico e, por derradeiro, a produtividade e melhorias na qualidade de vida de 

quem dela participa. A aceitabilidade de negócios celebrados, mesmo na 

informalidade através de aplicativos de mensagens, utilizando-se do histórico de 

conversas e os denominados “prints” das conversas devem ser considerados como 

válidos para todos e quaisquer fins de direito, à luz do art. 225 do Código Civil de 

2002, bem como do art. 440 e 441 do Código de Processo Civil de 2015. Se o 

documento não for impugnado pela parte adversa, há que se reconhecer a sua 

validade como meio probatório processual, conforme art. 422, par. 1º da referida lei 

instrumental.  

Exigir o dolo de aproveitamento para a aplicação da lesão seria um marco de 

retrocesso na escala evolutiva dos contratos, evidenciados, pelos negócios 

eletrônicos. E, ao mesmo tempo, afastar a aplicação da lesão, de elevado alcance 

social e ético nos contratos eletrônicos pela mera presunção de exploração ou dolo 

ante a desproporcionalidade é fortalecer a ausência legislativa e condenar o próprio 

sistema virtual à sua própria sorte. 

Se compararmos a lesão com o estado de perigo, numa análise lógica no 

direito, perceberemos que, de fato, o dolo de aproveitamento não poderá ser 

requisito de exigibilidade da lesão nos negócios, especialmente, nos contratos 

eletrônicos. 

No estado de perigo, realmente, há o requisito expresso do dolo de 

aproveitamento, já que a parte teria necessariamente que ter conhecimento de fatos 

externos do grave dano que a outra estivesse suportando para levar a cabo a 

assinatura do negócio. Assim, basta o conhecimento do fato para a verificação do 

dolo de aproveitamento no estado de perigo. Igualmente, se alguém celebrasse um 
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negócio jurídico eletrônico sabendo que ela o realizou, como um empréstimo para 

salvar a vida de familiar próximo, resta evidenciado o estado de perigo.  

Já na lesão, em que circunstância poderia ser alegada o conhecimento da 

inexperiência da outra em um contrato eletrônico? Ou, ainda, do conhecimento 

(dolo) da necessidade econômica da outra? A exigibilidade da lei do conhecimento 

desses dados atrelados à vida pessoal ou profissional da parte contrária atentaria 

contra a própria dignidade da pessoa humana, valor de base do vício da lesão e da 

sociedade da informação. A exigência de tais conhecimentos sobre a parte contrária 

implica, justamente, no conhecimento de dados sensíveis. Logo, o conhecimento 

das condições da parte contrária (pessoais ou profissionais) para caracterizar o dolo 

de aproveitamento na lesão, em verdade, caracterizaria um ato emulativo por 

violação de dados sensíveis no mundo virtual, conforme determina a Lei do Marco 

Civil, n. 12.965/2014 em conjunto com a Lei Geral de Proteção de Dados, n. 

13.709/2018, com redação dada pela Lei 13.853/2019.  

A adoção de medidas para averiguação da experiência contratual da outra, de 

circunstâncias peculiares subjetivas para levarem a crer que ela não tenha 

condições de celebrar o negócio deve ser repudiada pelo ordenamento jurídico.14 

Desse modo, vasculhar a vida alheia, facilmente perceptível no mundo virtual, como 

o rastreamento de visitações de sítios e das necessidades do usuário, dados 

sensíveis (ou não) identificáveis por programas de computador ou cookies, além de 

devassar a intimidade, é uma informação obtida ilicitamente. A única informação 

subjetiva autorizada é quanto à idade desta para a questão da capacidade civil nos 

contratos eletrônicos e da segurança dessas relações jurídicas virtuais. Uma vez 

sendo a parte capaz civilmente, não poderia ela atribuir-se no direito de verificação 

e estudo de sua experiência contratual eletrônica.  

Ademais, quanto à necessidade econômica da parte no momento da 

celebração do negócio, igualmente, não haveria que se falar em imposição da lei na 

conduta humana para que a outra obtivesse o conhecimento ou as condições de 

ciência da premente necessidade alheia. Do ponto de vista extracontratual, além do 

 
14 Este autor defendeu o referido posicionamento desde 2010 (reprisado da tese de doutoramento na PUC -SP em 

2007), muito antes da promulgação da LGPD, no artigo “O vício de consentimento da lesão e seus fundamentos nas 

relações contratuais na Sociedade da Informação”, publicado na Revista In-Pactum, dez/2010. p. 194-216. 
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ato tornar-se flagrantemente constrangedor, afetando, por vezes, a privacidade 

alheia (direito da personalidade), nada justificaria para a concretude do negócio 

saber de forma compulsória as condições da premente necessidade da outra. Aliás, 

se a parte celebra o negócio eletrônico para aquisição de determinado bem, há uma 

presunção juris tantum da necessidade peculiar a todo e qualquer negócio relativo 

ao seu objeto (o contrato é meio, assim como o acesso à internet), já suficiente para 

a formação deste como elemento identificador da vontade de contratar (animus 

contraendi). 

Desse modo, outra questão interessante é se as partes declaram no contrato 

eletrônico de que não estão em premente necessidade, afastando a aplicação da 

lesão.  

Com efeito, quer seja no mundo off-line ou nos contratos eletrônicos, as partes 

antevendo a possibilidade de alegação de lesão ou com o intuito de dar maior 

segurança jurídica às relações contratuais eletrônicas, principalmente, pelo fato de 

não haver o contato pessoal, estabelecem antecipadamente nesses contratos a 

cláusula excludente da necessidade ou da inexperiência contratual. Contudo, dada 

a natureza jurídica da lesão por se tratar de matéria de ordem pública, como já dito 

alhures, não terá eficácia a declaração nesse sentido, porque implicaria em renúncia 

antecipada desse vício de consentimento, já que a própria vontade está viciada por 

caracterização, neste caso, de dolo de aproveitamento no conteúdo daquela 

declaração com nítido caráter de blindar a judicialização da discussão do contrato, 

embora o dolo de aproveitamento não seja requisito da caracterização da lesão.  

Dessarte, sob o aspecto da interpretação sistemática de nosso ordenamento, 

verificamos que para o estado de perigo existe o requisito do dolo de aproveitamento 

e na lesão inexiste. O estado de perigo preserva a integridade moral e bens da 

personalidade da vítima. Na lesão apesar de ser possível a contratação de certos 

bens extrapatrimoniais, há a sua aplicação imediata, essencialmente, para a 

necessidade patrimonial, seja ela simplesmente a informação ou um bem intangível 

(ou incorpóreo) no mundo virtual.  

Em uma análise superficial, poderia parecer existir uma incoerência em nosso 

ordenamento jurídico quanto aos valores envolvidos e os requisitos determinados 

por lei para anulação dos contratos em razão de tais vícios.  
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Se o estado de perigo preserva direitos extrapatrimoniais, seria ilógico, a 

princípio, que neste se exigisse o dolo de aproveitamento, enquanto na lesão, 

preservando-se direitos patrimoniais, não é exigido esse mesmo requisito, tornando 

o grau de aplicabilidade da lesão mais amplo que o estado de perigo.  

Apesar de haver uma aparente inversão de valores do ordenamento, a nosso 

ver, não existe incoerência nesses institutos e tampouco qualquer conflito de 

direitos. Explica-se.  

Sem nos perdemos do torvelinho da realidade, é inviável exigir da conduta 

humana o conhecimento durante a contratação das necessidades alheias pessoais 

ou, ainda, a inexperiência de outrem para aplicar-se a lesão. A exigibilidade 

normativa de conhecimento da necessidade ou inexperiência, afetaria, de per si, os 

próprios direitos da personalidade no que se refere à privacidade, intimidade e vida 

pessoal nas relações eletrônicas virtuais. E, em contrapartida, tornaria sem eficácia 

o próprio instituto da lesão, inclusive, no mundo dos negócios off-line.  

A sociedade da informação já tem elevada dose de afetação de sua 

privacidade, pois tudo é rastreado a cada movimento através do uso da internet e 

do computador/smartphones/tablets e equivalentes. Fora dela, o controle da vida 

econômica, por exemplo, através de órgãos informatizados, cuja informação é 

extraída de imediato sobre a vida pregressa de alguém, bem como é exercido 

através de órgãos de proteção de crédito, por exemplo, repercutem em negativações 

no comércio, por vezes, ainda pendentes de decisão judicial, em que o próprio órgão 

judicante já se absteve de conceder medida judicial evitando o dano aos bens da 

personalidade15. 

Exigir do contratante uma postura de verdadeiro inquérito da vida alheia ou 

pesquisa de suas necessidades (econômica, por exemplo) ou inexperiência, ou o 

simples conhecimento acidental dessas circunstâncias, traduzem uma inviabilidade 

de ordem prática e jurídica, com violação dos dados pessoais da outra parte 

 
15 O extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo confirmou sentença (fls. 262/268) proferida nos autos de 

n. 583.00.1999.062879-2, da 20a Vara Cível do Foro da Capital da Comarca de São Paulo, DJU de 26.06.00, em que 

foi concedida a quantia de cem vezes o valor do salário-mínimo vigente para cada autor, em razão da negativação 

nominal por instituição bancária que cobrava débito sub judice em que os autores depositavam a quantia que entendia 

devida. De fato, o ônus da medida extrajudicial adotada, independe de o débito ser devido ou não, já que uma vez 

posta a lide sob o amparo do órgão judicante, não pode o credor negativá-lo em manifesto exercício de autotutela de 

seus direitos, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.  
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contratante16. Ademais, o conhecimento da necessidade ou inexperiência depende, 

flagrantemente, de diversos fatores da vida, demanda, naturalmente, extensão de 

provas e testemunhais, similar a que ocorreria durante uma fase instrutória 

processual para conceder ou não a anulação do negócio sob o argumento da lesão.  

Outro requisito semelhante entre a lesão e o estado de perigo é a obrigação 

excessivamente onerosa. A excessividade é justamente o enfoque do credor, da 

cobrança abusiva. A mesma expressão é utilizada, por exemplo, na teoria da 

onerosidade excessiva, cunhada da então denominada teoria da imprevisão pela 

doutrina e, atualmente, disposta no art. 478 do Código Civil de 2002 como instituto 

jurídico revisional dos contratos. Contudo, para a lesão, optou a lei em utilizar a 

expressão desproporcionalidade de prestações, o que revela apenas o caráter 

comparativo da tensão entre o valor combinado entre as partes e o valor real do 

objeto do contrato, sem perquirir o elemento volitivo dos contratantes no que se 

refere ao dolo malus ou mesmo o dolo de aproveitamento das circunstâncias, sequer 

tangencial pelo mero conhecimento do fato. 

Ainda, o parágrafo segundo do art. 157 do Código Civil de 2002 autoriza a 

revisão do contrato se a parte oferecer suplemento suficiente ou se a parte 

favorecida concordar com a redução do proveito. Se o dolo de aproveitamento fosse 

fundamento intrínseco para a configuração da lesão, o referido parágrafo seria um 

verdadeiro prêmio ao agente lesante, já que, não só em decorrência do princípio da 

conservação dos contratos, o negócio seria mantido, mas conceder-se-ia uma 

possibilidade àquele que agiu em abuso do exercício de um direito, obtendo uma 

possibilidade legal de furtar-se às sanções normativas mediante a simples 

retratação, estimulando a maior incidência de contratos lesivos eletrônicos ou até 

mesmo os tradicionais.  

 
16 Intolerável até mesmo em questões familiares, decidiu-se que não se justificaria investigação da vida alheia sobre 

o erro relativo ao nubente ao contrair matrimônio, tratando-se de hipótese em que após quatro meses de namoro, 

rompeu-se o casamento. Conforme as lições de Pontes de Miranda e Vicente de Faria Coelho, citado pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “Livremo-nos de receber à risca tal preceito, porquanto ou houve erro, ou não houve. Se a 

negligência foi grave, denunciado está que ao nubente pouco se lhe dava qual fosse o  proceder da pessoa com quem 

se casou, e então, erro não houve. Isso não quer dizer que, casando-se a súbitas, com pessoa desconhecida, que lhe 

merecia fé, não pudesse incorrer em engano. Quando alguém se casa, há de ter confiança na pessoa com quem contra i 

matrimônio e não há nenhum dever legal, que lhe corra de descer a investigações meticulosas em torno de sua vida”, 

conf. Vicente de Faria Coelho, “Nulidade e anulação do casamento”, 2a ed., Freitas Bastos, p. 198. “Ementa. 

Casamento. Anulação. Erro essencial. Imprudência. A mulher que aceita contrair casamento após quatro ou cinco 

meses de namoro, ainda que não tenha tido perfeitas condições para conhecer as circunstâncias que depois tornaram 

insuportável a vida em comum, não está inibida de promover com êxito a ação de anulação de casamento, por erro 

essencial. Arts. 218 e 218, I do Código Civil”. REsp n. 86.405 -SP (Reg. 96.42560), Superior Tribunal de Justiça, Rel. 

Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 10.09.96, DJU 14.10.96. 
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A parte poderia facilmente aproveitar-se das necessidades até mesmo do 

consumidor ou do usuário de internet através da devassa de informações obtidas e, 

com base nessas informações, oferecer-lhe proposta contratual que, ante a 

necessidade e urgência ou inexperiência, o sujeito imediatamente o assina.  

A ideia da busca do contratante ao aceite fácil ou do usuário necessitado é 

cada vez mais utilizada no espaço virtual, justamente para o fortalecimento dos 

lucros e benefícios desproporcionais através dos contratos eletrônicos. Aqui, deve-

se observar a teoria do desestímulo. O contrato eletrônico não é uma realidade para 

prejudicar a sociedade, mas para estimular a evolução dessa “infoera”. Se 

admitirmos o dolo de aproveitamento como requisito, ter-se-ia a inobservância do 

princípio geral de direito de que ninguém por dolo seu poderia melhorar sua própria 

condição no que se refere ao parágrafo segundo do art. 157 do Código Civil de 2002.  

Desse modo, o parágrafo segundo desse dispositivo legal, sob essa 

interpretação hermenêutica, deverá beneficiar a parte que obteve vantagem com o 

negócio que não tenha participado com dolo, por desconhecimento da necessidade 

ou inexperiência da outra, se concordar com a redução do proveito ou oferecer 

suplemento suficiente, demonstrando-se a sua própria boa-fé ab initio da celebração 

do pacto ou, ao menos, durante a sua execução contratual, conforme estatui o art. 

422 do Código Civil de 2002. Fácil notar, porém, ainda que tenha ocorrido o dolo, 

numa proposta de conciliação em que a parte ofereça suplemento suficiente ou 

redução do proveito, em sendo acolhida pela outra, ante a ausência de perquirir a 

intenção do contratante nessa fase, poderá salvar o negócio através da conciliação. 

Por fim, outro debate possível no que se refere à lesão é sobre o dolo, se este 

é presumido ou absoluto, tendo em vista a desproporcionalidade flagrante das 

prestações. O dolo, em regra, não poderá ser presumido nas relações virtuais, já 

que a má-fé não pode ser presumida como existente, somente se comprovada. Não 

é possível inverter esses valores sociais e jurídicos antes ou no momento da 

celebração do negócio até a sua conclusão.  

O que sustentará essa nova era tecnológica e dos contratos eletrônicos é 

justamente a presunção de boa-fé dos contratantes em toda negociação virtual. A 

desproporcionalidade flagrante como análise entre o elemento objetivo para 

avaliação do requisito subjetivo (má-fé) é justamente a relação de 
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complementariedade entre os requisitos subjetivos e objetivos que nada revelariam, 

senão, uma análise aberta do que é “lucro exagerado” ou “vantagem extrema”, 

configurando um conceito vago infrutífero à ciência do direito. Neste particular, 

deixaria ao desamparo o órgão judicante por ausência de delineamentos de 

caminhos a ser percorridos na aplicação da lesão nos contratos eletrônicos, 

principalmente, pela carência legislativa dessa nova realidade. O dolo não se 

presume na lesão e tampouco necessita ser comprovado para anulação do negócio 

por esse vício contratual. Quando muito, é um mero elemento acidental existente 

em determinada relação jurídica material que poderá ser subsídio para a mera 

fixação da indenização, conforme o grau de culpa da parte.  

A questão da identificação da desproporcionalidade das prestações, portanto, 

está umbilicalmente relacionada à “tarifação de valores” que, sob o ponto de vista 

interpretativo, está o pensamento de uma visão estática do direito, considerando-se 

a liberdade como um problema ético-social, já que nem todos teriam uma reflexão 

sobre a retribuição ante as suas condutas de responsabilidade em desacordo com 

a moral ou a ordem jurídica. Isto é, para os positivistas, é mais seguro a tarifação 

das prestações, a fixação de um percentual determinado para enquadrar-se como 

desproporcional e, portanto, aplicando-se a lesão para o caso concreto, 

determinando-se o “dever ser” da conduta. 

Foram por essas razões que a questão do dolo de aproveitamento ficou em 

discussão por reiteradas vezes no estudo da lesão entre os civilistas, pois o 

pensamento era enfocado sobre a questão da responsabilidade das partes no 

momento da fixação do preço e o requisito do abuso é evidenciado na prestação 

cunhada de exagerada. Daí, portanto, inserir o abuso do direito como requisito da 

lesão seria, a princípio, uma solução que obrigaria a uma tarifação do valor para a 

configuração da lesão, dada a flexibilidade da interpretação do conceito de 

exagerado.  

Ora, se dissemos alhures que é pela mera inexperiência ou premente 

necessidade que o sujeito assina o negócio para configurar a lesão, sabemos, 

evidentemente, que ele o fez manifestando sua vontade e, muitas das vezes, 

plenamente consciente de que queria realizar tal negócio e nem por isso, seria 

necessário a existência do dolo da parte contrária. Cite-se, a lanço de exemplo: um 

jovem, maior de 18 e menor de 21 anos, apesar de civilmente capaz à luz do Código 
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Civil de 2002, querendo adquirir um imóvel, animado pelas qualidades ressaltadas 

através de um corretor imobiliário, realiza o negócio virtual desproporcional ou, 

ainda, em virtude de um iminente despejo via judicial (ato perfeitamente lícito e legal) 

e se vê na necessidade extrema de adquirir outro imóvel imediatamente, a fim de 

que tenha um teto para garantir a sua moradia.  

O vício de consentimento que existe na lesão não é o mesmo de outros 

institutos jurídicos, como na coação, por exemplo. Emprega-se o consentimento sob 

dois aspectos: i) como acordo de vontades, para manifestar a formação bilateral do 

negócio jurídico contratual; ii) como sinônimo da declaração de vontade de cada 

parte do contrato e, nesta última acepção, é o mútuo consentimento. Logo, a 

desproporcionalidade das prestações é o mero desequilíbrio entre o valor real do 

objeto do negócio e o valor estipulado pelas partes. Daí porque deve ser analisada 

a lesão numa perspectiva objetiva nos contratos eletrônicos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O vício da lesão do art. 157 do Código Civil é aplicável nas relações contratuais 

eletrônicas e em quaisquer negócios celebrados em ambientes virtuais, inclusive, 

no novel denominado metaverso, desde que preenchidos os seus requisitos diante 

da necessidade econômica ou inexperiência contratual eletrônica.  

É de grande relevância a análise da experiência contratual eletrônica ou 

mesmo a nova realidade tecnológica que foi implementada em um contexto social, 

sendo visível a pertinência desses requisitos nesses negócios jurídicos realizados 

na denominada Sociedade da Informação. 

A necessidade de uma segurança não só tecnológica, mas jurídica no plano da 

existência, validade e eficácia negocial gera benefícios qualitativos diante da 

agilidade, redução de custos operacionais, bem como permite que a sociedade 

moderna avance sob o prisma econômico social. Garante-se direitos fundamentais 

previstos deste a Constituição da República do Brasil de 1988 e, ao mesmo tempo, 

há o incentivo dessa sociedade capitalista com um espírito humanista, graças à 

implementação de novas tecnologias. Busca-se, assim, um melhor aproveitamento 
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das relações existenciais e negociais, com a interatividade humana nesse novo 

contexto evolutivo social.  

Por essa razão, os vícios nos negócios jurídicos comumente aplicados nos 

contratos físicos que até então a sociedade se habituou, devem também ser 

operados no mundo virtual e, sempre que possível, as normas em vigor devem ser 

aplicadas no mundo virtual com as mesmas características do mundo real, à luz do 

princípio da neutralidade, isto é, deve ser tratado o mundo das relações jurídicas 

virtual (contratuais ou não) da mesma forma que o mundo físico em que, até duas 

décadas, era o único que a sociedade, de fato, conhecia.  
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Escolhi o tema da propriedade intelectual, matéria que traz interessantes 

debates no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual selecionei alguns 

acórdãos para melhor emoldurar o tema. 

 

 

1  LEGISLAÇÃO 

 

Sabemos que a marca precisa ser registrada para ser protegida. 

E é preciso que seja protegida porque estamos num mundo habitado por 

homens, e não por anjos, como advertia Dona Benta, personagem histórico de 

Monteiro Lobato, no saber do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ainda se mantém 

vivo nos ensinamentos dos habitantes do Sítio (Migalhas, 1ª edição, 2019, item 

314).  

A propriedade industrial, fruto da vivacidade e criatividade humana, como 

elemento exteriorizador da intelectualidade, tem na Constituição Federal a sua 

proteção em vários incisos do seu art. 5º, que cuida dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, a saber: 

 
1 Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ouvidor do Superior Tribunal de Justiça. Pós -Doutor em Direito pela 

Universidade de Lisboa. Doutor em Direito Civil pela PUC/SP. Mestre em Direito Civil pela PUC/SP. Coordenador 

Científico do Curso de Direito da UNISA. Professor Titular da FDSBC. Professor do Curso de Direito da UDF. 

Professor do Curso de Pós-Graduação da UNINOVE. 
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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: 
[...] 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica 
e de comunicação, independentemente de censura ou licença; 
[...] 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
[...] 
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 
herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 
[...] 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais 
privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às 
criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 

No campo da propriedade intelectual o Brasil é signatário de dois Tratados 

Internacionais que são a Convenção da União de Paris para a proteção da 

Propriedade Industrial (CUP) e o TRIPS (Acordo relativo aos aspectos do Direito 

da Propriedade Intelectual). 

No direito interno a Lei nº 9.610/98 cuida do tema dos direitos autorais e 

a Lei nº 9.279/96, da propriedade industrial. 

Vale a pena destacar, então, que a propriedade intelectual está vinculada 

à proteção dos bens imateriais que são resultado da capacidade inventiva ou 

criadora do intelecto humano. Compreende os direitos do autor e outros a eles 

conexos; já a propriedade industrial, as marcas, patentes, desenhos industriais e 

concorrência desleal. 

Em arremate, a Convenção que instituiu a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI), definiu que estão sob a sua influência os direitos 

que versam sobre: (i) obras literárias, artísticas e científicas; (ii) interpretações e 

execuções dos artistas aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; (iii) 

invenções; (iv) descobertas científicas; (v) desenhos e modelos industriais; (vi) 

marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como firmas comerciais e 

denominações comerciais; (vii) proteção contra a concorrência desleal; e (viii) 

todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, 
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científico, literário e artístico, conforme os ensinamentos da doutr inadora Ana 

Paula da Costa Sá2. 

 

 

2  A PROTEÇÃO DAS MARCAS 

 

O art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, que repete a redação da norma 

anterior (art. 65, item 17, da Lei nº 5.772/71), assim dispõe: 

Art. 124. Não são registráveis como marca:  
[...] 
XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com 
acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir ou certificar 
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de 
causar confusão ou associação com marca alheia. 

Do texto da lei são extraídos os critérios que vedam o registro de uma 

marca: a) imitação ou reprodução de marca já registrada, no todo ou em parte, 

ou com acréscimo de marca alheia; b) designação de produto ou serviço idêntico, 

semelhante ou afim; c) coexistência de marcas apta a causar confusão ou dúvida 

no consumidor. 

Marca, na definição clássica de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA3, é todo 

sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em 

geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de 

origem diversa. 

A função primordial da marca é individualizar e identificar o produto, 

distinguindo-o de seus similares pela denominação adotada (marcas nominativas) 

ou pelo próprio emblema (marcas figurativas, mistas ou tridimensionais).  

A marca nominativa, como o próprio nome diz, não aceita nenhuma 

conotação figurativa ou fantasiosa, mas o uso puro e simples de uma ou mais 

palavras ou a combinação de letras e/ou algarismos. 

 
2
 A Propriedade Intelectual no Brasil e o Protocolo de Madri . In: Migalhas de Peso, 14 jun. 2019. 

Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/304409/a-propriedade-intelectual-no-brasil-e-o-

protocolo-de-madri. Acesso em 11 maio 2022. 
3
 Tratado da Propriedade Industrial, v. I, 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2012, pág. 253. 
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A marca mista é constituída pela combinação de elementos nominativos 

e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma 

estilizada. 

A possibilidade de associação indevida e confusão entre as marcas deve 

ser analisada caso a caso. Assim sendo, a doutrina buscou criar parâmetros para 

a interpretação da norma legal ao caso concreto.  

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA cita três princípios para verificar a 

existência de erro ou confusão entre as marcas: 

1º, as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas 
apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão 
causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;  
2º, as marcas dever ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas 
diferenças, mas as suas semelhanças;  
3º, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das 
marcas e não pelos seus detalhes. 
Proibindo o Código o registro de marca que constitua imitação de 
outra já registrada que possa induzir o comprador em erro ou 
confusão, daí decorre outro princípio: quem tem que decidir da 
possibilidade de confusão deve colocar-se na posição de 
consumidor eventual, levando em conta, ainda, a natureza do 
produto.  
Estes princípios podem resumir-se numa regra geral, que vem a 
ser a seguinte: a possibilidade de confusão deve ser apreciada 
pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando 
examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, 
levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor 
comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o 
produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu 
consumo é habitual.  
(Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Ed. Lumen 
Juris, 2010, vol. II, tomo II, p. 50/51). 

FILIPE FONTELES CABRAL e MARCELO MAZZOLA, em estudo que teve 

como base o direito comparado, a doutrina e a jurisprudência, listaram sete 

critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas, por eles 

denominado “Teste 360º”:  

I. Grau de distintividade intrínseca das marcas;  
II. Grau de semelhança das marcas;  
III. Legitimidade e fama do suposto infrator;  
IV. Tempo de convivência das marcas no mercado;  
V. Espécie dos produtos em cotejo;  
VI. Especialização do público-alvo; e VII. Diluição.  
(O Teste 360º de Confusão de Marcas. Revista da 
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, nº 132, 
set/out de 2014, p. 14/22).  
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Segundo os autores, nenhum desses elementos deve se sobrepor aos 

demais, sendo certo que o resultado da avaliação de um critério isoladamente 

não confirma nem elimina a colidência das marcas sob exame. (...) O grau de 

relevância de cada item do teste só poderá ser sopesado pelo examinador diante 

do caso concreto (op. cit., pág. 17). 

A proteção da propriedade industrial tem como objetivo evitar a colidência 

de marcas e proteger a originalidade e distintividade dos signos. Para a 

caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a 

semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É 

necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no 

consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência 

desleal. 

 

 

3  A VISÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ 

 

Num tema de tal vastidão, fácil perceber que o STJ, muito 

costumeiramente, é chamado a se pronunciar sobre os mais variados litígios que 

se amoldam ao tema aqui tratado. 

Alguns acórdãos merecem ser trazidos à colação: 

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO AUTORAL. DESENHO 
ARTÍSTICO. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. MARCA 
MISTA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTESTAÇÃO. 
PRELIMINARES. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO 
OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO 
DECADENCIAL. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO DE LITERAL 
DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE FATO. DOCUMENTO NOVO. 
1. Na origem, trata-se de ação de reconhecimento de paternidade 
de obra artística que objetivava, além da anulação dos registros 
efetuados perante a Escola de Belas Artes e o INPI, a exclusão da 
obra artística da marca mista de sociedade empresária e o 
recebimento de indenização por danos morais e materiais. 
2. Acórdão rescindendo que afastou o direito à indenização ao 
fundamento de que, não obstante reconhecido pelas 
instâncias ordinárias ser o boneco equilibrino (desenho 
estilizado de um eixo cardan com características humanas) 
produto do intelecto do autor, trata-se de representação 
gráfica que é parte integrante da marca da empresa, com o 
devido registro no INPI. 
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3. Em ação rescisória, a ausência de formulação do pedido relativo 
ao juízo rescisório não deve acarretar, obrigatoriamente, o 
indeferimento da petição inicial por inépcia, especialmente na 
hipótese em que, do exame da peça, constate-se que o pedido 
rescisório é uma decorrência lógica do pedido rescindente. 
Precedentes. 
4. São sujeitos aptos a integrar o polo passivo da ação rescisória 
aqueles que integraram a relação jurídica original e seus 
sucessores. 
5. O prazo para a propositura de ação rescisória é regido por regra 
especial de decadência, cujo termo inicial é o trânsito em julgado 
da última decisão proferida no processo. 
6. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a 
viabilidade da ação rescisória por ofensa à disposição d lei 
pressupõe violação direta da literalidade da norma jurídica. 
7. O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não 
é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas, 
sim, o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da 
desatenção do julgador na apreciação dos autos. 
8. O documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele 
que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode 
ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja 
porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer 
uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o 
documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento 
judicial favorável ao autor da rescisória. 
9. Ação rescisória improcedente. 
(AR 5.254/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/5/2022) 
 
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE REPARAÇÃO 
DE DANOS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 
OCORRÊNCIA. MARCA DE ALTO RENOME "NATURA". 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DENOMINADO "RECREIO 
NATURA". DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO 
EMPRESARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 
recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele 
interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.  
2. O propósito recursal visa analisar se houve violação ao art. 125 
da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), que confere 
proteção especial às marcas de alto renome, no caso a marca 
"NATURA", diante do seu uso no empreendimento imobiliário 
"RECREIO NATURA". 
3. A marca é um sinal distintivo que tem por funções principais 
identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros 
idênticos, semelhantes ou afins. 
4. Os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos 
imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum 
receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não 
qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma 
denominação para o fim de individualizar o bem. 
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5. A proteção à exclusividade da marca é criação do direito, sendo, 
portanto, uma opção legislativa. O nome que individualiza um 
imóvel é de livre atribuição pelos seus titulares e não requer 
criatividade ou capacidade inventiva, tampouco lhe é conferido o 
atributo da exclusividade. 
6. O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto 
renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de 
um edifício. A exclusividade conferida pelo direito marcário se 
limita as atividades empresariais, sem atingir os atos da vida 
civil. 
7. Recurso especial não provido. 
(REsp 1.804.960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ 
Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 24/9/2019, DJe 2/10/2019) 
 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 
REGISTRO DE MARCA. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. 
NULIDADE. COLIDÊNCIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA 
ESPECIALIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NÃO 
ATACADOS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 
DO STF. REFORMA DO JULGADO. PRETENSÃO RECURSAL 
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL 
NÃO CONHECIDO. 
1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do 
Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na 
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
2. A Corte local considerou que não há que se falar em 
convivência pacífica entre os signos em questão, tendo em 
conta que há patente identidade gráfica e fonética entre o 
núcleo marcário, ou seja, o elemento principal das marcas em 
confronto, somado ao fato de que em ambas sobressai o 
termo MAGAZZINO, e que se destinam a assinalar produtos de 
alimentação (massa). Além disso, a Corte local reconheceu 
que o vocábulo estrangeiro MAGAZZINO, que significa "loja 
ou armazém", não guarda relação direta com o produto ou 
serviço a distinguir, quer dizer, com o segmento 
"alimentação" que visa representar, colhendo, assim, a não 
aplicação do art. 124, VI, da LPI. 
3. A subsistência de fundamentos inatacados impede a admissão 
da pretensão recursal, a teor do entendimento da Súmula nº 283 
do STF, por analogia. 
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, acerca da 
possibilidade ou não de cooexistência das marcas MAGAZZINO 
DI MASSA e MAGAZZINO COMESTIBILI M SPECIALI para fins de 
registro no INPI, exige reapreciação do acervo fático-probatório da 
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 
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5. Recurso especial não conhecido. 
(REsp 1.727.965/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018) 
 
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 
REGISTRO DE MARCA. NOME QUE INDICA A NATUREZA E A 
DESTINAÇÃO DO PRODUTO. TERMO EVOCATIVO. PÚBLICO 
ALVO DISTINTO. POSSIBILIDADE DE CONVÍVIO NO 
MERCADO DE CONSUMO. ENTENDIMENTO EM HARMONIA 
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 
83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do 
Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na 
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março 
de 2016) 
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma 
do novo CPC. 
2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como 
fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, 
de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a 
mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver 
com outras semelhantes (AgInt no REsp nº 1.281.282/RJ, Rel. 
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 29/6/2018). 
3. Na espécie, o termo "NUTRI" contido nas marcas 
NUTRIPORT e NUTRISPORT designa a natureza do produto, 
ou seja, deve ser considerado evocativo, comum a todos os 
demais alimentos destinados à nutrição, razão pela qual a 
semelhança entre os nomes não é suficiente para se impedir 
o registro das marcas. 
4. Não ficou comprovada que a marca NUTRISPORT possui 
distintividade significativa pelo uso continuado e massivo do 
produto ou do serviço, capaz de lhe garantir exclusividade, 
além disso, ela é destinada à nutrição esportiva; quanto a 
outra, NUTRIPORT, é voltada para o uso clínico. 
5. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt no AREsp 1.395.389/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 11/5/2020) 
 
RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO PROPOSTA 
PELOS TITULARES DA MARCA JOHNNIE WALKER. TUTELA 
INIBITÓRIA E CONDENATÓRIA PELO USO DA MARCA JOÃO 
ANDANTE PARA DESIGNAR BEBIDAS DESTILADAS. 
RECURSO DAS AUTORAS. ALEGAÇÃO DE PARASITISMO 
RESIDUAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE 
ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 
211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. 
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU NÃO HAVER 
PARASITISMO PELO USO DA EXPRESSÃO O ANDANTE. 
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. 
RECURSO DAS RÉS. PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MARCA 
ALHEIA REGISTRADA QUE DECORRE DE LEI E NÃO DE 
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DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU 
QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA MARCA INFRATORA DURANTE 
CERTO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE 
FATOS. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA 
VIOLAÇÃO DE MARCA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM 
VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. 
1. Ação proposta pelos titulares da marca mista JOHNNIE 
WALKER com o objetivo de: i) impedir as rés de utilizarem a marca 
mista JOÃO ANDANTE e suas variações para designar bebidas 
destiladas; ii) condená-las ao pagamento de indenização pelos 
danos morais e materiais decorrentes da utilização indevida. 
2. Recurso especial pelo qual as autoras pretendem que as rés 
sejam impedidas de utilizar também a marca O ANDANTE, a fim 
de evitar parasitismo residual. 
3. Tese arguida pelas autoras que não foi examinada, sequer 
implicitamente, pelo Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 
211/STJ. 
4. Prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC que 
pressupõe que, no recurso especial, se alegue a violação do art. 
1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. 
5. Tendo o Tribunal de origem concluído que a marca O 
ANDANTE não representa violação da marca JOHNNIE 
WALKER, o exame das razões do recurso especial - para 
verificar se há parasitismo - demandaria, de todo modo, uma 
incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, o 
que não se mostra possível. Aplicação da Súmula 7/STJ. 
6. Recurso especial mediante o qual as rés pretendem: i) seja 
afastada sua responsabilidade, pela ausência de cometimento do 
ato reconhecido como ilícito; ii) seja afastada sua condenação à 
compensação dos danos morais, por não terem sido comprovados; 
e iii) seja reduzido o valor fixado para os danos morais. 
7. Proibição de utilização de marca alheia registrada que decorre 
diretamente de lei e não de decisão judicial, que apenas 
reconhece a configuração do ilícito e impede sua reiteração. 
8. O exame das razões do recurso especial - para afastar a 
conclusão adotada no acórdão recorrido de que, ao menos por um 
certo período, as rés utilizaram a marca considerada infratora - 
demandaria uma incursão no acervo fático-probatório, o que não 
se mostra possível. 
Aplicação da Súmula 7/STJ. 
9. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, os danos 
morais oriundos da violação de marca registrada decorrem 
diretamente da prática do ato ilícito, sendo despicienda a efetiva 
comprovação do abalo. 
10. Valor fixado para a compensação dos danos morais que se 
mostra exorbitante, sendo imperiosa sua redução de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), considerando os valores arbitrados em casos semelhantes, 
bem como as circunstâncias específicas do caso. 11. RECURSO 
ESPECIAL DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO E RECURSO 
ESPECIAL DAS DEMANDADAS PARCIALMENTE PROVIDO. 
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(REsp 1.881.211/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 
17/9/2021) 
 
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 
PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS 
REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO. 
1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do 
registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua 
no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL. 
2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas 
fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, 
de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de 
exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização 
por terceiros de boa-fé. 
3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto 
fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo 
e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem 
a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não 
haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob 
pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ. 
4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do 
momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de 
alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos 
(ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava 
registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo 
registro daquela de alto renome, como no caso em apreço. 
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não 
provido. 
(REsp 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 
19/8/2016) 
 
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. 
USO INDEVIDO. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA 
DESLEAL CARACTERIZADA. DEVER DE REPARAÇÃO. TUTELA 
INIBITÓRIA. ATOS CONTRÁRIOS À LEI. SUSTAÇÃO. 
1. Pretensão que se resume ao reconhecimento da prática de atos 
de concorrência desleal e do dever de reparar os danos daí 
decorrentes, exsurgindo a tutela inibitória como mera 
consequência, limitada à determinação de medidas suficientes à 
sustação dos atos contrários à lei. 
2. Pratica atos de concorrência desleal, a ensejar o ressarcimento 
dos prejuízos causados, quem emprega meio fraudulento para 
desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem e quem 
usa, indevidamente, nome comercial e demais elementos 
caracterizadores da marca. 
3. O simples uso da expressão "URBANO", tomado de maneira 
isolada dos demais aspectos fáticos da lide, não justificaria 
reconhecer à autora o direito de exclusividade, mesmo 
havendo requerido o registro em primeiro lugar, por se tratar 
de expressão própria do vernáculo e sem nenhum significado 
especial. 
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4. Hipótese em que a prática de concorrência desleal pelo uso 
indevido de marca e pelo desvio de clientela foi 
exaustivamente comprovada nos autos, não apenas pelo 
simples uso, pela ré, da expressão "URBANO", mas pela 
conjugação desse fato com a utilização de cores e layout que 
apresentam enorme semelhança com os padrões adotados 
pela autora, com a declaração dos próprios idealizadores do 
site de que se valeram desse artifício para serem 
reconhecidos no mercado eletrônico e com a contratação de 
links patrocinados adotando-se como palavra-chave a 
expressão "PEIXE URBANO" e suas variações. 
5. Necessidade premente de regulamentação do mercado de 
links patrocinados em razão dos abusos cometidos nesta seara, 
em decorrência do uso não autorizado de palavras-chaves 
associadas a marcas que gozam de maior prestígio. 
6. Ainda que a legislação atual não desça a minúcias, a ponto 
de regulamentar inteiramente o mercado de links 
patrocinados, incumbe ao aplicador da lei, mediante análise 
do caso concreto, verificar se tal prática, em determinadas 
situações, configura hipótese de concorrência desleal, por 
qualquer da modalidades previstas no art. 195 da Lei nº 
9.279/1996. 
7. Recurso especial de PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS 
DIGITAIS LTDA parcialmente provido. 
8. Recurso especial de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO 
S.A. não provido. 
9. Recurso adesivo interposto por PEIXE URBANO WEB 
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA prejudicado. 
(REsp 1.606.781/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ 
Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 10/10/2016) 
 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE 
DA DECISÃO DO INPI QUE INDEFERIU O REGISTRO DA 
MARCA PERDIGÃO PARA DESIGNAR ROUPAS E 
ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO FABRICADOS NA CIDADE DE 
PERDIGÃO/MG. INOPONIBILIDADE DE ALTO RENOME À 
MARCA JÁ DEPOSITADA QUANDO DE SEU 
RECONHECIMENTO. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO 
QUE ADOTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS MARCAS 
FAMOSAS SÃO PROTEGIDAS CONTRA DILUIÇÃO, 
INDEPENDENTEMENTE DE ALTO RENOME. ALEGADA 
VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO 
ESPECIAL CONTRA A DILUIÇÃO QUE, NO DIREITO 
BRASILEIRO, SE LIMITA ÀS MARCAS DE ALTO RENOME. 
ÚNICA EXCEÇÃO EXPRESSA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 
1. Decisão administrativa do INPI de reconhecimento de alto 
renome a uma marca que tem apenas efeitos prospectivos, 
conforme entendimento assente deste Superior Tribunal. 
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2. Alto renome que não tem o condão de atingir marcas já 
depositadas à época em que publicada a decisão administrativa 
de seu reconhecimento. 
3. Caso concreto em que a controvérsia recursal versa acerca da 
possibilidade de se reconhecer proteção contra diluição da marca 
que, embora famosa, não goze de alto renome. 
3. A diluição, fenômeno de existência reconhecida no Direito 
de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de 
determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da 
mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que 
não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso 
do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros 
usos. 
4. Proteção contra a diluição que surgiu da verificação de que as 
marcas, além exercerem a função de identificar a origem comercial 
de produtos e de serviços, também podem servir de veículo de 
comunicação ao consumidor, veiculando valores, imagens e 
sensações, tornando-se agente criador de sua própria fama e 
reputação. 
5. Quando uma marca se torna especialmente famosa, passando 
a ter mais valor do que o próprio produto ou serviço a que se 
refere, maior se torna sua exposição a tentativas de 
aproveitamento parasitário, do que decorre uma necessidade de 
maior proteção. 
6. Proteção especial contra a diluição que, tendo sido 
disciplinada no plano internacional apenas em 1994 no 
Acordo TRIPS, já se encontrava garantida no ordenamento 
jurídico brasileiro desde 1967, para marcas notoriamente 
conhecidas, isto é, marcas que tivessem atingido um 
determinado grau de fama e de reconhecimento perante o 
público consumidor. 
7. Proteção contra a diluição que, no Brasil, se encontra 
umbilicalmente relacionada à marca hoje denominada de alto 
renome, tendo sido criada apenas a ela e em razão dela. 
8. Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja 
famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em 
segmentos mercadológicos distintos, sem que haja possibilidade 
de confusão. 
9. A regra do art. 125 da LPI, ao prever exceção ao princípio da 
especialidade, conferindo à marca de alto renome proteção em 
todos os ramos de atividade, configura a positivação, no 
ordenamento jurídico brasileiro, da proteção contra a diluição. 
10. Caso concreto em que sequer há indício de má-fé por parte 
dos recorrentes, considerando que a marca "Perdigão" vem 
sendo utilizada há mais de 30 anos para designar calçados 
fabricados na cidade de Perdigão, Estado de Minas Gerais. 
11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
(REsp 1.787.676/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 
21/9/2021) 
 
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E 
CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E 
INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. 
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POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610/98. 
DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 
ORIGINALIDADE NÃO CONSTATADA. CONCORRÊNCIA 
DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. DISTINTIVIDADE. 
AUSÊNCIA. CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO 
VERIFICADA. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 
7/STJ. 
1. Ação ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 
11/3/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 
22/6/2021. 
2. O propósito recursal consiste em definir se a recorrida deve se 
abster de comercializar peças de vestuário que se assemelham à 
linha de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal 
prática é causadora de danos indenizáveis. 
3. São passíveis de proteção pela Lei 9.610/98 as criações que 
configurem exteriorização de determinada expressão intelectual, 
com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original.  
4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7º da Lei de 
Direitos Autorais é meramente exemplificativo. 
5. O direito de autor não toma em consideração a destinação da 
obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente 
protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorização 
de uma "criação de espírito". Doutrina. 
6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 não foram objeto de deliberação 
pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento 
desta Corte Superior quanto a seus conteúdos normativos 
(Súmula 211/STJ). 
Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo 
teriam sido eles violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a 
incidência da Súmula 284/STF. 
7. A despeito da ausência de expressa previsão no 
ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade 
dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere 
amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua imitação 
encontra óbice na repressão à concorrência desleal. 
Precedentes. 
8. Para configuração da prática de atos de concorrência desleal 
derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, 
simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-
imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos 
para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente 
funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, 
anterioridade de uso). 
9. Hipótese concreta em que o Tribunal de origem, soberano 
no exame do conteúdo probatório, concluiu que (i) há 
diferenças significativas entre as peças de vestuário 
comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha 
estilística das recorrentes revela tão somente uma tendência 
do segmento da moda íntima feminina; e (iii) não foi 
comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que 
pudessem ensejar confusão no público consumidor. 
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10. Não sendo cabível o revolvimento do acervo fático e das 
provas produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor 
do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ, é de rigor o 
desacolhimento da pretensão recursal. 
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO. 
(REsp 1.943.690/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021) 
 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE. REGISTRO. COLIDÊNCIA. 
MARCA. REPRODUÇÃO PARCIAL. CARÁTER GENÉRICO. 
RELAÇÃO INDIRETA. INSUFICIÊNCIA. ASSOCIAÇÃO 
INDEVIDA. FAMÍLIA DE MARCAS. SEGMENTO 
MERCADOLÓGICO. IDENTIDADE. POSSIBILIDADE DE 
ASSOCIAÇÃO. ORIGEM DOS PRODUTOS. 
RECONHECIMENTO. DILUIÇÃO. EXTERIOR. REGISTRO. 
TERRITÓRIO NACIONAL. PROTEÇÃO. 
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 
Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 
2. Cinge-se a controvérsia a saber se há colidência entre as 
marcas de bebida energética Red Bull e Power Bull. 
3. A vinculação indireta entre a marca e características do produto 
é insuficiente para configurar sinal genérico, necessário, comum, 
vulgar ou meramente descritivo. 
4. A associação indevida a marca alheia, prevista no art. 124, XIX, 
da Lei nº 9.279/1996, pode ser caracterizada pelo risco de 
vinculação equivocada quanto à origem dos produtos contrafeitos, 
ainda que inexista confusão entre os conjuntos marcários. 
5. A diluição da marca no exterior não é suficiente para afastar a 
distintividade do registro no Brasil. 
6. No caso em apreço, as marcas envolvidas na demanda, a 
despeito de não apresentarem semelhança entre as suas 
embalagens, atuam no mesmo segmento mercadológico, 
utilizam os mesmos locais de venda e visam ao mesmo 
público, o que evidencia a possibilidade de associação 
equivocada quanto à origem. 
7. Na hipótese de colidência entre marcas deve prevalecer 
aquela que foi registrada primeiro. 
8. Recurso especial provido. 
(REsp 1.922.135/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 
16/4/2021) 
 
DIREITO MARCÁRIO E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
UTILIZAÇÃO DE NOME CIVIL COMO MARCA. DIREITO DE 
PERSONALIDADE LATENTE. NECESSIDADE DE 
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E LIMITADA. INEXISTÊNCIA. 
TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 
1. Recurso em que se discute ato que anulou registro de marca 
por falta de autorização para utilização de nome civil.  
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2. Conquanto o nome civil consista em direito de 
personalidade - absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, 
imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, 
irrenunciável e intransmissível -, a legislação nacional admite 
o destaque de parcela desse direito para fins de transação e 
disposição, tal qual se dá na sua registrabilidade enquanto 
marca, desde que autorizada de forma expressa e delimitada. 
3. A autorização de uso de nome civil ou assinatura mantém 
latente, na esfera jurídica do titular do direito de personalidade, o 
direito de defesa contra utilização que desborde dos limites da 
autorização ou ofenda a imagem ou a honra do indivíduo 
representado. 
4. Cada novo registro de signo distintivo como marca, ainda 
que de mesma titularidade, deve atender todos os requisitos 
de registrabilidade, inclusive quanto à autorização do titular 
do nome civil eventualmente utilizado. 
5. No caso concreto, ainda que tenha havido o consentimento 
expresso para utilização do nome civil para a fundação da 
entidade recorrente, não há sequer a alegação de autorização 
de utilização do nome do cientista para a nova marca, objeto 
da anulação impugnada na presente demanda. 
6. Recurso especial desprovido. 
(REsp 1.715.806/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 28/08/2019) 

 
 

CONCLUSÃO 

 

Como o mundo é habitado por homens e não por anjos, só mesmo o 

registro poderá assegurar o direito à propriedade intelectual e industrial. 

O STJ vem cumprindo seu papel constitucional de aplicar o direito dos 

tratados e da legislação ordinária, assegurando de modo amplo o resguardo do 

direito de propriedade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com base em estudos da criminologia, o capitalismo de mercado possui 

diversos mecanismos que resultam em danos massivos, tanto na espera social 

quanto ambiental. Privatizações são preconizadas como forma de progresso e 

prosperidade ao país, mascarando os altos valores embolsados pela espera 

privada. O conluio entre Estados e Mercados tem sido alvo do estudo da 

criminologia como forma de apurar crimes que não estão presentes na legislação 

penal. 

Crimes de guerra, torturas, terrorismo, desocupações forçadas e tragédias 

ambientais são alguns dos danos que compõem a cifra oculta de Estados e 

Mercados. O presente estudo irá focar em um dos maiores danos causados por 

esse conluio. Os danos ambientais resultam em massivas vitimizações humanas 

e não humanas.  

Há muito tempo o Brasil se desenvolveu por intermédio da exploração de 

seus recursos naturais. Atualmente após grandes catástrofes ambientais, as 

autoridades do país vêm se preocupando com a implementação de um 

desenvolvimento sustentável. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 170 
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de pesquisa Poder, Controle e Dano Social da IMED, coordenado pela Profª Drª Maríli a De Nardin Budó e pelo Prof. 

Dr. Felipe da Veiga Dias. Possui graduação em Direito pela Faculdade Metodista de Santa Maria - FAMES. E-mail: 

alexandremarquesilveira@gmail.com. 
2 Doutor em Direito Público pela Universidade de Perugia (Itália), onde é professor de Direito Público Comparado. 

Professor titular do Programa de Pós-graduação, stricto sensu, em Direito da Faculdade Meridional – IMED. Professor 

Visitante da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (2022).     
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ao tratar da ordem econômica no país, procurou coibir as práticas nocivas ao 

meio ambiente criando princípios norteadores da atividade econômica. 

O princípio presente no inciso VI do referido artigo, trata da defesa do meio 

ambiente no Brasil, porém os demais princípios versam sobre propriedade 

privada, livre concorrência, soberania nacional e outros princípios que estão 

totalmente ligados ao liberalismo e ou neoliberalismo. Dessa forma, o problema 

que norteia o presente estudo é: como a ordem econômica no Brasil atua sobre 

a defesa do meio ambiente? 

O primeiro capítulo tratará da ordem econômica no país e seus 

desdobramentos. O segundo capítulo tratará sobre a crise ambiental a partir da 

perspectiva de Ulrich Beck, sociólogo muito utilizado por autores e autoras da 

criminologia para investigar os riscos da sociedade moderna, especialmente no 

que tange danos ao meio ambiente. O terceiro e último capítulo versará sobre a 

ordem econômica e os riscos de danos sociais corporativos, utilizando como 

marco teórico a criminologia crítica e criminologia verde como forma de fazer um 

estudo critico na área do direito para que se possam ter conclusões a partir dos 

argumentos expostos, afastando-se de um estudo meramente dogmático.  

Para tanto, o método de abordagem que servirá de referência para análise 

das ideias, informações e resultados desta pesquisa é o método dedutivo que 

parte de observações gerais para chegar a um objetivo de pesquisa especifico. 

Quanto ao método de procedimento este será o monográfico, de modo que serão 

usados vários doutrinadores para que haja embasamento para o tema defendido 

no trabalho.  

 

 

1  ORDEM ECONÔMICA NO BRASIL E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

No final da década de 70, muitos países da Amarica Latina passavam por 

uma grande crise econômica e social devido as antigas técnicas 

desenvolvimentistas praticadas pelos Estados (CARNEIRO, 2012, p.15). Uma 

das saídas para crise idealizada na época, foi o apoio e a atuação da classe 

empresarial, que instaurou a discussão sobre a necessidade de uma economia 

de mercado efetiva, “[...] o discurso liberal radical, combinado com a abertura da 
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economia e o processo de privatizações inaugura o que poderíamos chamar da 

‘Era Liberal’ no Brasil” (FILGUEIRAS, 2000, p.84).  

Esse processo, que culminou com a afirmação do projeto político 
neoliberal e a construção de um novo modelo econômico, redefiniu 
as relações políticas entre as classes e frações de classes que 
constituíam a sociedade brasileira. A vitória desse projeto 
expressou, ao mesmo tempo em que estimulou, um processo de 
transnacionalização dos grandes grupos econômicos nacionais e 
seu fortalecimento no interior do bloco dominante, além de 
exprimir, também, a fragilidade financeira do Estado e a 
subordinação crescente da economia brasileira aos fluxos 
internacionais de capitais (FILGUEIRAS, 2006, p. 183). 

O liberalismo decorre do individualismo, e tem como fundamento a garantia 

da propriedade privada, já o neoliberalismo para muitos autores seria uma forma 

avançada do próprio liberalismo (O’MALLEY, 2017, p. 38). O termo neoliberalismo 

torna-se significativo durante a década de 70 em um contexto onde acontecia a 

privatização de empresas estatais e a globalização dos mercados 

(DRAIBE,1993). A ascendência do neoliberalismo também trouxe outros reflexos: 

A defesa do mercado como modelo para a maior parte da ordem 
social (incluída a maioria das operações estatais sobreviventes), 
defesa dos empreendimentos comerciais como modelo para a 
atividade individual e organizacional, e idealização do empresário 
como o paradigma de autogovernança individual; A promoção de 
relações de profissionalismo, especificamente a formação de 
relações contratuais ou quase contratuais, como “parceiras” entre 
agências estatais e não-estatais (O’MALLEY, 2017,p. 136). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as questões de ordem 

econômica se concretizaram através do disposto no artigo 170: “a ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social” 

(BRASIL, 1988). O artigo ainda traz um rol de princípios em seus incisos como, 

por exemplo, soberania nacional e livre concorrência. Mas para esse trabalho o 

princípio mais importante a ser mencionado é o do inciso VI, que trata sobre a 

defesa do meio ambiente e dos impactos ambientais. 

A livre iniciativa e o trabalho humano visam garantir a todos uma existência 

digna, o direito econômico deve respeitar os princípios basilares da Constituição 

Federal de 1988, sob pena de cometer um ilícito e sofrer sanções penais e 

administrativas (COMPARATO,1989, p.39). Os meios utilizados para alcançar as 
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grandes metas do desenvolvimento econômico a muito tempo tem prejudicado o 

meio ambiente, “[...] a sobrevivência do business, dos lucros e dos privilégios é 

mais importante do que a sobrevivência do planeta ou, em todo caso, da maioria 

da sua população” (LATOUCHE, 2012, p.45). 

Nesse mesmo sentido Eros Grau afirma que: 

Não pode haver promoção do bem de todos ou da justiça social 
sem o respeito da dignidade da pessoa humana, o que não se dá 
sem o reconhecimento da função social da propriedade e sem que 
a utilização dos recursos do ambiente seja sustentável (GRAU, 
1999, p. 2018). 

Deve-se reconhecer a importância do desenvolvimento econômico de uma 

sociedade, mas no Brasil, as diversas influencias exercidas sobre a ordem 

econômica, fazem com que todo esse desenvolvimento seja dependente de 

estruturas corporativas criando monopólios (BOLAÑO, 1996). De acordo com 

Carneiro, o neoliberalismo no Brasil deixou passar a oportunidade de privatizar 

os grupos nacionais, o que poderia criar uma maior competitividade no mercado 

mundial e um fortalecimento da moeda brasileira (CARNEIRO, 2002, p.21).  

Esse fato contribui para que corporações multinacionais continuem tendo 

o domínio do mercado e da economia, “[...] Num mundo globalizado, são as 

grandes empresas internacionais que d itam as regras de sobrevivência” 

(PERIN,2003, p. 146). Com a globalização as estratégias das grandes 

corporações são: “ocupar os mercados de periferia adquirindo empresas já 

existentes para ajustar as metas e linhas de produção e uma estratégia global 

formada fora do país” (CARDEIRO, 2002, p. 22).  

Em nome da livre iniciativa privada promove-se uma forma descontrolada 

de concorrência, com a criação de modelos de autonomia contratual e de 

governança empresarial emprestadas pelas grandes corporações. Trata-se de um 

processo de padronização do ato negocial, que reduz a margem de autonomia do 

consumidor/usuário, assim como a capacidade do pequeno e médio produtor, isto 

é, a base tradicional da economia nacional. Os Estados cujas classes politicas 

não entenderam a carga desestabilizadora deste processo – como no caso 

brasileiro – estão vivenciando uma crise do modelo democrático, devido a 

desconfiança da população sobre a capacidade dos tradicionais órgãos 

representativos de lidar com a crise. No enquanto, a necessidade de manutenção 

dos investimentos estrangeiros no território nacional, ainda mais à luz da 
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necessidade de recuperação da divida publica, aumenta a “alavanca negocial” 

das corporações (PAFFARINI, 2017):  

As shown by some comparative studies, the principle of private 
autonomy has been boosted as a common standard for the global 
market regulation. There is no field of international investments 
where corporation have not insisted on regulating their activities in 
the host State, as well as any dispute arising from. At the same 
time, even acknowledging this great pressure by the industrial and 
financial élite, the distinction between “economic (self)regulation” 
and “governance” is still crucial in order to imp lement human rights 
and sustainable growth in Brazil (PAFFARINI, 2017, p. 38). 

Diante das mudanças da era globalizada e modificações das estratégias de 

mercado, a criminologia passou a preocupar-se com os riscos3 dos monopólios 

corporativistas (CSOHNGEN et al, 2017). O próximo capítulo tratara sobre os 

riscos ocasionados pelo capitalismo global e seus desdobramentos a partir da 

ótica da criminologia verde. 

 

 

2  CRISE AMBIENTAL: OS RISCOS AO MEIO AMBIENTE A PARTIR DA 

PERSPECTIVA DE ULRICH BECK 

 

Com as conquistas ocidentais, muitas foram às catástrofes, conflitos 

sociais e proliferação de doenças. A partir de um estudo social e cultural, o 

conceito de Sociedade de Risco de Beck está atrelado a uma fase da 

modernidade onde esses conflitos e riscos tornam-se frequentes (BECK, 1997). 

Nessa perspectiva, ao tratar da noção complexa de uma era de riscos Beck afirma 

que “[...] aí reside à novidade de sua força cultural e política. Sua violência é a 

violência do perigo, que suprime todas as zonas de proteção e todas as 

diferenciações da modernidade” (BECK, 2010, p. 7). 

Nas sociedades de risco, o mais importante é o capital, a dominação social, 

estrutural e econômica, a partir disso “[...] emerge um novo tipo de destino 

 
3 Aqui o conceito de risco é aquele usado por Ulrich Beck em sua obra Sociedade de Risco. De 

acordo com o autor, na sociedade de risco o mais importante é o capital, a dominação social, 
estrutural e econômica. BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo à outra modernidade. Tradução 
de Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010. 
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‘adscrito’ em função do perigo, no qual nenhum esforço permite escapar” (BECK, 

2010, p. 8). A Modernidade desenvolvida com o fundamento de trazer melhores 

condições para vida das pessoas é causadora de grandes reflexos na 

humanidade, em especial na esfera ambiental, pois a criação de bombas 

radioativas, perigos da era nuclear e toxinas que poluem o ar, água e todo meio 

ambiente, ameaçam a sobrevivência de todos os seres vivos do Planeta Terra. 

Assim como Beck, outros autores também verificam as questões de 

modernização, industrialização e desenvolvimento descontrolado como formas de 

risco ou ameaça a sociedade. O economista e filosofo francês Latouche, em sua 

obra “O Desafio do Decrescimento”, também segue essa perspectiva, certificando 

que “[...] é incontestável que tem aumentado de maneira notável, mas ao mesmo 

tempo a perpetuação do crescimento louco provoca uma degradação global” 

(LATOUCHE, 2012, p. 42). 

Nesse sentido, a concepção de risco para Beck também esta ligada aos 

processos de globalização e seus efeitos, os quais influenciam diretamente na 

harmonização do planeta e na sustentabilidade social (BECK, 1999).  

O reverso da natureza socializada é a socialização dos danos à 
natureza, sua transformação em ameaças sociais, econômicas e 
políticas sistemáticas da sociedade mundial altamente 
industrializada. Na globalidade da contaminação e nas cadeias 
mundiais de alimentos e produtos, as ameaças à vida na cultura 
industrial passam por metamorfoses sociais do perigo: regras da 
vida cotidiana são viradas de cabeça para baixo. Mercados 
colapsam. Prevalece a carência em meio à abundância. [...] E tudo 
isso sem que a sustentabilidade das pessoas tenha qualquer coisa 
que ver com suas ações, ou suas ofensas com suas realizações, 
e ao mesmo tempo em que a realidade segue inalterada diante 
dos nossos sentidos (BECK, 2010, p.10). 

Ademais, com a globalização da modernidade (GIDDENS, 1991, p. 60) 

importações, exportações e a alta industrialização mundial os riscos tornaram-se 

ainda maiores, tendo em vista as contaminações das redes mundiais de alimentos 

e de produtos industrializados, o mundo passa pela “[...] metamorfose social do 

perigo” (BECK, 2010, p.10). Beck assevera que na Sociedade de Risco, as 

ameaças alcançam a todos de uma maneira em que não existe mais distinção de 

classes sociais, uma vez que as inseguranças produzidas pelas ameaças 

financeiras, terroristas, ecológicas, internacionais e bioquímicas são suscetíveis 

a todos.  
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Todos esses atos têm efeitos em longo prazo, prejudicando a 

sustentabilidade social, visto que com a desenfreada degradação do Meio 

Ambiente, não permite que as matérias-primas se regenerem. Essa situação 

causa um efeito em cadeia que prejudica todos os seres vivos, inclusive o próprio 

ser humano. No mesmo ensejo, Latouche, ao explanar sobre a modernização e o 

desenvolvimento desenfreado afirma que “[...] a insuficiência dos recursos 

naturais e os limites da capacidade de regeneração da biosfera nos condenam a 

pôr em causa o nosso modo de vida” (LATOUCHE, 2012, p. 121). Nessa linha de 

pensamento, Beck, ao discorrer sobre a globalização da modernização, 

inovações tecnológicas, desenvolvimentos acelerados e produtores de um 

cenário de riscos, assegura que: 

A terra se transformou num assento ejetável, que não mais 
reconhece diferenças entre pobre e rico, branco e preto, sul e 
norte, leste e oeste. O efeito, porém só existe quando existir, e 
então ele não mais existirá. Essa ameaça apocalíptica não deixa, 
portanto, quaisquer rastros palpáveis na imediatez de sua ameaça 
(BECK, 2010, p. 44). 

Dessa forma, as relações no mundo humano são marcadas por violência e 

desrespeitos, haja vista as desigualdades em determinadas regiões e a 

abundância de vidas cheias de luxos e em outras. A miséria e carência de 

alimentos básicos para uma vida saudável também influencia diretamente na 

esfera ambiental, pois o “[...] discurso sobre a sociedade mundial do risco pode 

nos fazer sobrevalorizar a relativa autonomia da crise ecológica e transformá-la 

numa perspectiva unidimensional da sociedade global” (BECK, 1999, p. 83).  

Nas sociedades de risco os governos têm más administrações, onde a 

corrupção prevalece, onde há a má distribuição das riquezas que ocasionam uma 

produção social de riscos e insustentabilidade social, afetando diretamente os 

direitos e garantias, as quais o Estado deveria proporcionar. A “modernização 

desencadeada não apenas superou a suposição de uma natureza contraposta à 

sociedade, como também fez desmoronar o sistema intrassocial de coordenadas 

da sociedade” (BECK, 2010, p. 107).  Nessa ótica Beck ainda assevera que:  

[...] os chamados riscos globais abalam as sólidas colunas dos cálculos 
de segurança: os danos já não têm limitação no espaço e no tempo – 
eles são globais e duradouros; não podem mais ser atribuídos a certas 
autoridades – o princípio da causação perdeu a sua eficácia; não podem 
mais ser compensados financeiramente – é inútil querer se garantir 
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contra os efeitos de um worst case da ameaça em espira  (BECK,1999, 
p.83).  

O progresso da modernização ocasiona uma grande alteração na 

racionalização das pessoas, o que modifica muitos sentidos sociais, como a forma 

e o jeito de viver, a troca dos serviços manuais por máquinas, reconfigurando 

toda a organização da vida (BECK, 1999, p. 79-83). Os riscos acabam sendo a 

marca da sociedade moderna e industrializada, que por intermédio das ações dos 

indivíduos globaliza ameaças à vida na Terra. 

As ações reiteradas de desmatamentos acúmulos de lixo tóxico e liberação 

de gases poluentes colocam em sofrimento a vida na Terra, “[...] os riscos da 

modernização são o arranjo conceitual, o enquadramento categorial no qual 

violações e destruições da natureza inerentes a civilização são socialmente 

concebidas” (BECK, 2010, p. 99). Não obstante, num segundo momento de sua 

obra “Sociedade de Risco”, o citado autor pontua sobre a individualização na 

constituição social, o conceito aborda o sujeito como elemento central das ações 

no mundo. Ao ilustrar esse tema, Westphal esclarece que: 

A individualização é tema da análise sociológica contemporânea e 
Ulrich Beck analisa esse processo no contexto de mudanças da 
primeira para a segunda modernidade. Na modernização reflexiva, 
marcada por riscos, há transformações relacionadas ao mundo do 
trabalho, à família, à política e ao lugar e papel do indivíduo na 
sociedade, ocorrendo a reflexividade da modernidade sobre ela 
mesma (WESTPHAL, 2010, p. 419). 

Nesse ponto, Beck elucida que o alto nível de controle e responsabilidade 

dos indivíduos em relação às ameaças e exposição aos perigos, onde estes 

seriam os produtores e gestores das grandes cargas de riscos. Ao fazer essa 

colocação em sua obra, Beck não específica quais indivíduos são responsáveis 

pelos riscos, pois a qualidade de individuo é muito ampla, o que de certa forma, 

acaba originando a chamada irresponsabilidade organizada (LEITE et al, 2002, p. 

20), o que também alcança uma desreponsabilização dos verdadeiros culpados 

pelos “riscos” e uma macrocriminalização de caráter preventivo (BUDÓ, 2014).  

No entanto, apesar das grandes contribuições de Beck para o entendimento 

da insustentabilidade da sociedade atual, deve-se ter o cuidado para que não nos 

tornemos meros guardiões do controle social imposto pela lei (BERNAL et al, 

2014, p. 63). Por detrás da sociedade capitalista despontam crimes ambientais, 

insustentabilidade social e também interesses não declarados. Para isso, se fará 
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um estudo a partir da criminologia crítica e criminologia verde no próximo capítulo 

para que se possa esmiuçar a problemática no presente trabalho. 

 

 

3  A ORDEM ECONÔMICA E OS RISCOS DE DANOS SOCIAIS 

CORPORATIVOS 

 

Os desdobramentos dos sistemas de governos do país (liberalismos e ou 

neoliberalismo) tornaram o desenvolvimento econômico dependente de grandes 

corporações (BOLAÑO, 1996). A criminologia crítica, ao colocar o dano social 

como seu objeto de análise, verifica que esses mecanismos podem causar danos 

sociais massivos (BERNAL et al, 2014, p. 35- 68).   

Por esse motivo, “[...] ultrapassar o conceito de crime para o de dano social 

permite à criminologia compreender o impacto de ações que não alcançam a 

definição de proibidas, ilegais ou criminosas” (BUDÓ, 2016, p.130), o que garante 

uma maior visibilidade da vitimização, bem como o reconhecimento de danos 

sociais não abrangidos pelo controle social formal. Ao consolidar essa 

perspectiva, Budó, ao tratar sobre a abrangência do conceito de dano social, 

sustenta que: 

[...] ao colocar o dano social no centro dos objetos de análise, 
denunciam-se as próprias organizações políticas e econômicas 
vigentes, nas esferas local, nacional e global, sem cuja superação 
não é possível imaginar mudanças no insustentável 
desenvolvimento do capital e em todas as vitimizações que o 
acompanham (BUDÓ, 2015, p. 259). 

E é nesse ensejo que entra a problemática do presente trabalho.  A ordem 

econômica e a sua compatibilidade com o principio da defesa do meio ambiente, 

dispostos no artigo 170 da Constituição Federal de 1988. A partir dos estudos 

criminologia verde verifica-se que: “danos simbióticos de Estado e agências 

corporativas que exploram danos ambientais (como, por exemplo, a violência do 

Estado e grupos de oposição, resíduos perigosos ao meio ambiente)”, 

(WALTERS, 2017, p. 203). Dentro da área criminológica, os estudos sobre esses 

processos e dos danos vieram da sociologia, teóricos da área ambiental e 

políticas de vertentes verdes (WALTERS, 2017, p. 204). 



A ORDEM ECONÔMICA NO BRASIL 

 172 

 Nessa perspectiva, surge a green criminology, impulsionada pelos estudos 

de Michale Lynch e Nigel South (WHITE; HECKENBERG, 2014). A criminologia 

verde tutela uma gama de questões ligadas ao meio ambiente, trazendo t rês 

tendências como base de investigação a justiça ambiental, a justiça ecológica e 

a justiça das espécies (WHITE, 2008). Além disso, a criminologia verde denuncia 

abusos e “atos que resultam em destruição ambiental, vitimização humana e não 

humana” (WALTERS, 2017, p. 205), resultantes de abusos do Estado e do poder 

corporativo. 

De acordo com a teoria do risco, o capitalismo desenfreado e a busca 

incessante pelo desenvolvimento visam como prioridade o lucro, fazendo com que 

isso se sobreponha a todos os valores humanos, a democracia e também a 

proteção ambiental (BECK, 2010, p. 107). Os “Estados e corporações induziram 

atos de dano ambiental que motivaram as políticas e movimentos sociais verdes, 

bem como a evolução criminológica intelectual de ambos os lados do Atlântico” 

(WALTERS, 2017, p. 205). 

Nesse sentido, alguns criminólogos lançaram mão da teoria do risco de 

Beck para interpretar os riscos e danos da sociedade moderna, “[...] embora o 

aumento do risco possa ser de enorme importância, talvez os criminólogos 

estejam mais preocupados com formas de emprego de risco” (O’MALLEY, 2017, 

p. 135). A concepção de risco para Beck está ligada aos processos de 

globalização e seus efeitos, os quais influenciam diretamente na harmonização 

do planeta e na sustentabilidade social (BECK, 1999).  

É bem verdade que a sociedade está marcada pelo processo de 
globalização, pelos crescentes avanços tecnológicos, pelo 
consumismo e pelo ritmo ditado pelo neoliberalismo. A vida 
humana, incluída nos cálculos e estratégias políticas da 
modernidade, exige o máximo de aproveitamento econômico e 
estatístico. Contudo, a conscientização de estabelecer limites 
alçou o meio ambiente ao status de bem jurídico. Com isso, a 
legislação ficou mais rígida no que se refere à responsabilidade 
por manter um meio ambiente saudável e equilibrado e às sanções 
civis e administrativas para os transgressores (PAFFARINI et al, 
2017, p. 63). 

Nesse seguimento, torna-se pertinente contestar a compatibilidade dos 

desdobramentos da ordem econômica no Brasil e o princípio da defesa do meio 

ambiente que se encontra no artigo 170 da Constituição Federal de 1988. Sobre 

essa problemática Derani expõem que: 
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[...] não se trata de um relacionamento em sua origem conflitante, 
mas apenas dois aspectos da relação entre homem-natureza, 
frente a imanente necessidade de expansão produtiva da atividade 
econômica, que se torna apropriativa, onde a natureza passa a ser 
exclusivamente recurso (DERANI,2001, p. 191). 

De acordo com Beck, a disseminação de riscos são fontes da crise 

ecológica mundial e comprometem os princípios naturais e os fatores econômicos 

do cultivo (BECK, 2010). Nesse sentido, a exaltação do consumo material tem 

raízes ideológicas profundas, que vão muito além da economia e da política, é 

preciso outro olhar sobre os danos sociais para que se possa ver o que fica 

invisível em meio aos interesses não declarados no mundo globalizado (BERNAL 

et al, 2014, p. 35-68). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A criminalidade de rua é facilmente reconhecida: homicídios, roubos, 

extorsões, latrocínios entre outros. Porém, danos massivos ocasionados por 

Estados e grandes corporações ficam invisibilizados por negações e desculpas 

desses agentes. 

A criminologia crítica e a criminologia verde surgem como dois aportes 

teóricos de resistência, dando visibilidade as vitimizações humanas e não 

humanas ocasionadas pelo conluio de Estados e corporações. Esses marcos 

teóricos analisam de forma crítica as ações e politicas dos governos e dos 

mercados, sendo um dos grandes objetivos a busca por justiça social expondo e 

identificando problemas sociais e ambientais.  

Nessa perspectiva, o presente estudo buscou responder o questionamento 

sobre a atuação da ordem econômica do Brasil sobre a defesa do meio ambiente. 

Para isso, no primeiro capítulo buscou-se demonstrar os desdobramentos da 

ordem econômica no país. Já no segundo capítulo discutiu-se sobre a crise 

ambiental e os riscos ocasionados pela sociedade moderna a partir dos 

apontamentos do sociólogo Ulrich Beck. E no terceiro e último capítulo, procurou-

se fazer um estudo crítico usando contribuições da criminologia crítica e 
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criminologia verde como forma de ultrapassar os discursos convencionais sobre 

crime. 

Contudo, vale salientar concluindo que apesar da Constituição Federal de 

1988 trazer em seu artigo 170 regulamentação sobre as atividades econômicas 

no país e também o princípio da proteção do meio ambiente. A partir de um estudo 

crítico percebesse que os mecanismos da ordem econômica e de livre iniciativa 

no país continuam sendo incompatíveis com a justiça social e a proteção do meio 

ambiente.  

Conforme demonstrado às atividades econômicas desenfreadas sempre 

oferecerão riscos ao equilíbrio social e ambiental. Dessa forma, cabe repensar 

como os seres humanos estão se relacionando com o meio ambiente, bem como 

refletir e regulamentar quais seriam formas de explorações aceitáveis, para que 

houvesse tempo do meio ambiente se regenerar.  
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