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APRESENTAÇÃO 

 

 

 O Congresso Mineiro de Direito Civil consiste em iniciativa da Associação 

Mineira de Professores de Direito Civil (AMPDIC)1 contribuindo à promoção do 

diálogo e à produção de conhecimento na área a partir de inserções temáticas. 

Em sua sexta edição, discute-se sobre “Direito Civil e Novas Tecnologias”. 

 Em março de 2021, foi aberto edital convidando à submissão de resumos 

expandidos a serem apresentados no evento. Após avaliação da Comissão 

Científica, foram selecionados e aprovados 27 trabalhos. 

 Dessa maneira, durante o Congresso, haverá 27 stands, contendo pôster e 

vídeo explicativo elaborados pelo(s) autor(es), os quais poderão ser visualizados 

pelos participantes. Também, no dia 29 de setembro, das 13h às 15h, em cada 

stand, haverá chat com os autores, momento em que poderão ser feitas 

considerações e/ou dúvidas sincronicamente. 

 A fim de os participantes conhecerem previamente os assuntos tratados, 

reunimos os resumos expandidos selecionados e aprovados neste Caderno. Frise-

se que não se trata dos anais, a serem compostos pelos trabalhos efetivamente 

apresentados. 

 

 Excelente evento! 

 

 Comissão Organizadora 

 

 

  

 
1 Para mais informações, conferir site da AMPDIC: <https://www.ampdic.com.br/>. 
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A DISCRIMINAÇÃO ALGORÍTMICA CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

EM APLICATIVOS VIRTUAIS DE RELACIONAMENTOS AMOROSOS E 

SEXUAIS 

 

Anna Luísa Braz Rodrigues1 

 

INTRODUÇÃO 

A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD - Lei 13.146/2016) tratam dos direitos 

sexuais de pessoas com deficiência. Em um mundo em que as relações sociais se 

iniciam e se desenvolvem virtualmente, é possível observar que aplicativos virtuais 

(como Tinder, Happn, Grindr, entre outros) são utilizados como forma de conhecer 

pessoas e obter experiências amorosas e sexuais. No entanto, ocorre discriminação 

algorítmica quando há diminuição do alcance de perfis com pessoas de 

características socialmente reprováveis. Assim, o presente trabalho visa identificar 

a discriminação algorítmica ocorrida nos referidos aplicativos, bem como elucidar 

a problemática de inviabilizar o pleno exercício de direitos sexuais das pessoas com 

deficiência nesses ambientes virtuais. A pesquisa pertinente teve natureza 

dogmática, revestindo-se de caráter bibliográfico. 

  

A DISCRIMINAÇÃO ALGORÍTMICA EM APLICATIVOS DE RELACIONAMENTOS 

AMOROSOS E SEXUAIS 

Os aplicativos de relacionamentos amorosos e sexuais são plataformas 

desenvolvidas para que pessoas se conectem com possíveis parceiros íntimos. O 

usuário cria um perfil, encontra perfis de outras pessoas, avalia fotos e pequenos 

 
1 Mestranda em Direito na Universidade Federal de Ouro Preto. 
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textos, inicia conversas. O Google Play aponta que (apenas nos sistemas Android 

de smartphone) o Tinder conta com mais de 100 milhões de downloads, o Happn 

conta com mais de 50 milhões de downloads e o Grindr conta com mais de 10 

milhões de downloads.  

A discriminação algorítmica, aqui, se refere a informações que, embora 

estatisticamente lógicas, de alguma forma consideram os indivíduos analisados 

como mera parte de um grupo2. O jogo MonsterMatch revela o viés 

preconceituoso dos algoritmos ao simular um aplicativo de relacionamentos com 

personagens montados como monstros. Premiado pelo Creative Media Awards 

2018, os criadores comprovaram que a maioria dos aplicativos do seguimento 

utilizam uma filtragem colaborativa interligada ao aprendizado de máquinas, ou 

seja, o aplicativo registra e repete os comandos de preferência dos usuários3.  

Assim, aplicativos reforçam padrões discriminatórias contra deficiência, 

raça, orientação sexual, entre outros. Aponta-se a ocorrência de uma 

discriminação limitadora de direitos sexuais, vez que os dados estatísticos são 

averiguados corretamente e utilizados como informações que ensejam um 

tratamento discriminatório na plataforma ao diminuir o alcance de perfis com 

características estéticas que são socialmente “reprovadas”4. 

 

A DISCRIMINAÇÃO LIMITADORA DE DIREITOS SEXUAIS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA EM APLICATIVOS DE RELACIONAMENTOS AMOROSOS E SEXUAIS  

Embora as plataformas de relações íntimas proporcionem novas 

oportunidades sociais, o preconceito e a discriminação limitam o grau em que tais 

 
2 MENDES, Laura Schertel; MATTIUZZO, Marcela. Discriminação Algorítmica: Conceito, Fundamento 

Legal e Tipologia. RDU, Porto Alegre, v. 16, n. 90, 2019, p. 43. 
3 MonsterMatch. Disponível em: https://d2v2m3z6005g8q.cloudfront.net/. Acesso em julho de 2021. 
4 MENDES, Laura Schertel; MATTIUZZO, Marcela. Discriminação Algorítmica: Conceito, Fundamento 

Legal e Tipologia. RDU, Porto Alegre, v. 16, n. 90, 2019, p. 44. 
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oportunidades são realizadas na prática5. Socialmente, as pessoas com deficiência 

enfrentam óbices pessoais relatados nos seguintes termos: “as coisas que vi na 

mídia fizeram com que a deficiência fosse extremamente indesejável" e "isto me 

levou a acreditar que a maioria das pessoas não gostaria de se preocupar em 

namorar alguém que tivesse uma deficiência"6. 

A discriminação algorítmica de aplicativos de relacionamentos amorosos e 

sexuais limita direitos estabelecidos na CDPD e no EPD, que asseguram a plena 

capacidade legal das pessoas com deficiência para exercer seus direitos sexuais. 

Os documentos reconhecem e combatem, em suma, as difíceis situações 

enfrentadas por pessoas com deficiência que estão sujeitas a formas múltiplas ou 

agravadas de discriminação quanto à sua sexualidade. 

De tal modo, as posturas discriminatórias dos aplicativos contrariam a 

obrigação assumida pelo país de adotar medidas imediatas, efetivas e 

apropriadas para combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em 

relação às pessoas com deficiência no exercício de direitos sexuais7. Lutar pela 

emancipação plena das pessoas com deficiência nos ambientes virtuais e 

combater a discriminação algorítmica limitadora de direitos sexuais se volta ao 

reconhecimento da liberdade sexual, da liberdade reprodutiva e do direito ao 

planejamento familiar de pessoas com impedimento8. 

 
5 HUTSON, Jevan; TAFT, Jessie G; BAROCAS, Solon; LEVY, Karen. Debiasing desire: addressing bias & 

discrimination on intimate. Platforms. Proc. ACM Hum.-Comput. Interact, Los Angeles, New York, v. 2, 

[s.n.], 2018, p. 2. 
6 TAYLOR, Alex. Disability and dating: 'Why do people think I'm my boyfriend's carer? BBC, 07 de 

janeiro de 2021. Disponível em: https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/3fd6b74d-e71e-4327-b2f7-

3257e6a3c1ea. Acesso em julho de 2021. 
7 BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. Sexualidade, reprodução e planejamento familiar das 

pessoas com deficiência à luz da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência e da Lei 

Brasileira de Inclusão. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de; CONSTANTINO CAYCHO, Renato Antonio; 

BARIFFI, Francisco José (coord.). Capacidade jurídica, deficiência e direito civil na América Latina: 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 456. 
8 BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. Sexualidade, reprodução e planejamento familiar das 

pessoas com deficiência à luz da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência e da Lei 

Brasileira de Inclusão. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de; CONSTANTINO CAYCHO, Renato Antonio; 

BARIFFI, Francisco José (coord.). Capacidade jurídica, deficiência e direito civil na América Latina: 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 456. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A discriminação algorítmica em aplicativos de relacionamentos amorosos 

e sexuais reafirma a desigualdade inscrita no corpo com impedimentos de ordem 

física, mental, intelectual ou sensorial que impede o reconhecimento de uma vida 

sexual sadia e livre. Sublinha-se, em contrapartida, o potencial das tecnologias de 

desenvolver capacidades humanas ou mesmo diminuir riscos de discriminação ao 

alterarem as disposições de seus algoritmos. O direito civil, portanto, é aberto à 

renovação da proteção da pessoa e deve ser debatido em conjunto com outros 

elementos (como a ética) para alcançar soluções9.  
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A INCIDÊNCIA DA PANDEMIA SOBRE O REGISTRO DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

 

Rafael Menguer Bykowski dos Santos1 

 

INTRODUÇÃO 

 

As modificações legislativas, administrativas e judiciais ocorridas nas esferas 

federal em decorrência da pandemia da “COVID-19”, ocorrem diariamente, 

sendo de grande relevância para o mundo jurídico a análise de suas alterações 

em todos os níveis do corpo jurídico nacional. 

A nível organizacional, a estrutura atual passa por modificações 

independentemente das posturas dos órgãos dirigentes com relação às suas 

atribuições. Do mesmo modo, novos modelos estruturais determinam novas 

proposições. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que a contínua expansão da 

pandemia pode nos levar a considerar a reestruturação das direções preferenciais 

no sentido do desenvolvimento econômico e social. 

Por outro lado, a constante divulgação das informações facilita a criação 

dos métodos utilizados para a avaliação de resultados, estabelecendo-se, 

gradativamente, que a execução dos pontos preconizados nas novas normas 

legais e administrativas venham a ressaltar as medidas emergências. 

Este resumo expandido analisou a situação do registro da propriedade 

intelectual diante da pandemia do “coronavírus”, sendo que para atingir o escopo 

da investigação, foi realizada uma pesquisa documental, bem como utilizado o 

método hipotético-dedutivo de análise do material. 

Como referencial teórico, a pesquisa buscou a investigação propriedade 

intelectual e suas alterações administrativas, em face da pandemia ocorrendo no 

 
1 Graduando em Direito na Faculdade de Direito de Franca. 
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Brasil e no mundo, bem como seu progresso de contaminação, acarretaram 

modificações legislativas, principalmente, no gerenciamento do Instituto Nacional 

da Propriedade Intelectual (INPI). 

No decorrer foram apresentadas as modificações ocorridas na 

administração no registro da propriedade intelectual, foram abordados a 

legislação com a finalidade de analisar e estudar quais alterações foram propostas 

e as que vigoram atualmente, sendo que, conforme o tempo, novas modificações 

alteram gradativamente a linha mencionada, bem como toda a legislação 

nacional. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Em meio à pandemia da “COVID-19” em todo o mundo e no Brasil com o 

estado de calamidade pública, estabelecido pelo Decreto Legislativo n.º 06/2020, 

até 31 de dezembro de 2020. Dessa forma, em 20 de março de 2020, o INPI instituiu 

uma política de trabalho em casa, ou seja, home office, para os servidores públicos. 

Dessa forma,  as comunicações com o público devem ser feitas eletronicamente.  

A sede do órgão no Rio de Janeiro e os escritórios regionais foram fechados 

sem nenhuma presença física, os serviços serão fornecidos remotamente, sendo 

estes o mais próximo possível do normal. Portanto, não há uma previsão de volta 

dos servidores às unidades do INPI, o que está previsto para ocorrer somente 

quando as condições sanitárias assim permitirem.  

Além da política de trabalho em casa, o instituto também emitiu a Portaria 

n.º 120, de 16 de março de 2020, suspendendo todos os prazos entre 16 de março 

de 2020 e 14 de abril de 2020, o que foi prorrogado por período subsequente, e 

continua sendo enquanto permanece o estado de calamidade pública. Todavia, 

como os prazos estão suspensos, as partes interessadas podem, a seu critério, 

apresentar uma petição eletronicamente para cumpri-los. 
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CONCLUSÕES 

O estudo tem como ponto teórico a investigação das alterações no registro 

da propriedade intelectual advindas da pandemia ocorrida no Brasil. A pesquisa 

fundamentou-se em uma fonte de referências legislativas. O trabalho se baseou na 

concepção de investigar as modificações e alterações no instituto regulador da 

propriedade intelectual nacional. O estudo foi fundamentado dentro do 

paradigma jurídico, bem como de seus impactos nos processos forenses. 

 Em tal perspectiva, o entendimento das metas propostas cumpre um papel 

essencial na formulação de todos os recursos funcionais envolvidos. Não obstante, 

a necessidade de renovação processual agrega valor ao estabelecimento dos 

paradigmas públicos e privados em face da gravidade da pandemia.  

Nessa linha, a estrutura atual da organização prepara-nos para enfrentar 

situações atípicas decorrentes das direções preferenciais no sentido de 

precaução. Desta maneira, a crescente influência da mídia e das necessidades 

da sociedade pode nos levar a considerar mais alterações na reestruturação das 

condições financeiras e administrativas exigidas para o período emergencial. 

Conclui-se então que as alterações do escopo jurídico foram fundamentais 

para modificar a estrutura dos processos registrais da propriedade intelectual 

brasileira, ou seja, foi essencial para administrar todo o estado de calamidade 

nacional advindo do “coronavírus”. Concernente a isso, com o passar do tempo, 

mais modificações legislativas serão realizadas, deixando a marca da pandemia 

em toda a legislação brasileira. 
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A (IN)VIABILIDADE DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL POR MEIO 

DE CRIPTOMOEDAS 

 

Anna Gabryella da Silva Bis1 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, estima-se existir, aproximadamente, cerca de 6 mil tipos de 

criptomoedas e o desenvolvimento dessa nova forma de sistema monetário aduz 

cada vez mais adesão do mercado empresarial, o que, por consequência, enseja 

discussões de questões jurídicas a serem avaliadas, como a possibilidade e 

viabilidade de integralização do capital social por meio de criptomoedas.  

Dessa forma, o estudo baseado em pesquisa qualitativa e exploratória, 

proporcionada através da análise de conteúdo doutrinário e normativo, além de 

outros dados colhidos na pesquisa, possui como objetivo de discussão a 

possibilidade e viabilidade de integralização do capital social por meio de 

criptomoedas.  

 

A NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS 

Perfaz necessário explicar que criptomoeda é uma designação genérica 

utilizada para referir-se a uma unidade de troca no ambiente virtual - e, portanto, 

uma representação digital de valor —, com o emprego de criptografia, sem 

existência física, e que atualmente, no Brasil, são emitidas e transacionadas sem 

intervenção consolidada de qualquer agente estatal regulador autorizado. 2 

Contudo, em análise da legislação vigente, a mesma não seria 

considerada uma moeda, em razão do artigo 21, VII da Constituição Federal que 

 
1 Graduanda em Direito na Escola Superior Dom Hélder Camâra. 
2 As criptomoedas na integralização de capital em sociedades empresárias. Disponível em: < 

https://www.conjur.com.br/>. 
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prevê como competência da União a emissão e controle de moedas em território 

nacional, sendo competência exclusiva do Banco Central do Brasil, conforme o 

artigo 164 do mesmo dispositivo.  

O Banco Central3 afirmou que as criptomoedas consistem em 

representações digitais de valor que "não são emitidas nem garantidas por 

qualquer autoridade monetária, por isso não tem garantia de conversão para 

moedas soberanas, tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer espécie, 

ficando todo o risco com os detentores". Ademais, ainda segundo o 

posicionamento da instituição, não poderia a criptomoeda ser considerada como 

moeda eletrônica, uma vez que esta "é um modo de expressão de créditos 

denominados em reais", diferentemente das moedas virtuais que “não são 

referenciadas em reais ou em outras moedas estabelecidas por governos 

soberanos”, como é o caso das criptomoedas. 

Em contraponto, a Comissão de Valores Mobiliários,4 emitiu esclarecimento 

no sentido de que "tais ativos virtuais, a depender do contexto econômico de sua 

emissão e dos direitos conferidos aos investidores, podem representar valores 

mobiliários, nos termos do art. 2º da Lei 6.385/1976". Em continuidade, a Receita 

Federal,5 apesar de não considerar as criptomoedas verdadeiramente uma 

moeda, nos termos da legislação atual, as caracteriza como ativo financeiro, 

devendo, portanto, ser indicada na declaração anual de imposto de renda, no 

campo "outros bens" na ficha de bens e direitos. 

Sendo assim, conclui-se que as criptomoedas, enquanto ativos financeiros, 

se encaixam no conceito jurídico de bem incorpóreo que possuem valor 

pecuniário e podem ser usadas como forma de investimento, entre outros.  

 

 

 
3 Comunicado 31.379/2017. Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/>. 
4 Ofício Circular nº 4081/2020/ME. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br. 
5 Ofício Circular nº 4081/2020/ME. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br. 
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A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

Em 1° de dezembro de 2020, o Departamento Nacional de Registro 

Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital do Ministério da 

Economia, por meio do Ofício Circular n.° 4081/2020, dirigiu-se a todas as Juntas 

Comerciais do país acerca da possibilidade de utilização das criptomoedas como 

meio de pagamento de operações societárias e integralização de capital das 

sociedades. A manifestação se deu de forma favorável à utilização. 

Nas sociedades em geral, o capital social é formado pela soma das 

contribuições dos sócios, que são destinadas à realização do objeto social e 

representa aquele patrimônio inicial, indispensável para o início das atividades 

sociais. O capital cumpriria três funções básicas: a função de produtividade, a 

função de garantia e a função de determinação da posição do sócio. 6 

O Ofício Circular SEI nº 4081/2020/ME, utilizou-se do conceito da Receita 

Federal para determinar que as criptomoedas são bens incorpóreos que contêm 

valor e que são negociáveis. Nesse sentido, o DREI entende que não há vedação 

legal quanto à integralização de capital social em criptomoedas.  

 

CONCLUSÃO 

O Ofício Circular 4081/20 do DREI representa um importante avanço no que 

diz respeito aos investimentos no Brasil, pois possibilita mais uma forma de aporte 

de capital para as empresas brasileiras. Entretanto, recomenda-se a adoção de 

medidas de segurança relacionadas à carteira, uma vez que, por não serem 

reguladas por uma autoridade central, as criptomoedas podem facilitar 

operações ilegais.  

Contudo, uma ponderação relevante esbarra na finalidade assecuratória 

do capital social, que representa garantia econômica quanto ao cumprimento dos 

deveres e obrigações de uma sociedade perante à credores e terceiros, de modo 

 
6 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário. V. 1. 8.ed. São 

Paulo: Atlas, 2017 
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que a liquidez desses criptoativos torna-se um problema no contexto da sua 

utilização.  

Dessa forma, conclui-se que a integralização do capital social por meio de 

criptomoedas no mundo real parece encontrar-se em um cenário de 

complexidade e vulnerabilidade jurídica. Portanto, enquanto não houver, por 

parte do executivo ou do legislativo, regulamentação mais completa e 

esclarecedora, também não haverá segurança jurídica ou proteção suficiente 

para que o investidor assuma tal risco. 
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A MODALIDADE EAD E OS DIREITOS AUTORAIS E DE IMAGEM NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID191 

 

Sara Elizabeth da Silveira2 

 

INTRODUÇÃO 

A Pandemia da Covid 19 trouxe panoramas bem adversos para a 

modalidade de ensino presencial. Os hábitos rotineiros se transformaram em um 

desafio contínuo devido à necessidade de distanciamento social imposto pelo 

vírus, e ainda, a necessidade de adaptação às ferramentas tecnológicas se 

mostrou vital nesse período de adaptação às atividades de forma remota. 

Nesse ínterim, deśaguam os problemas da vertente da educação remota: 

Quais os limites e pertinências dos Direitos da Imagem? Eles alcançam a situação 

evidenciada pela pandemia? Demonstram a previsibilidade suficiente? É nesta 

dinâmica que se insere o presente trabalho, que remonta e evidencia as questões 

que geraram tantas dúvidas, não apenas nos operadores do direito, mas também 

para os profissionais da educação, bem como para os jovens estudantes. 

A pertinente justificativa desse assunto se dá pela grande relevância, em 

vista que os questionamentos se mostravam assíduos uma vez que o ensino à 

distância foi a única alternativa plausível para dar continuidade à educação nos 

países. 

Embora Barros3,coloque em voga que o ensino à distância remonta ao 

século XVIII, onde se iniciou um curso por correspondência pela instituição de 

Boston (EUA), o cenário atual pouco tem semelhanças com o início desse sistema. 

 
1 Trabalho orientado por Marlene de Paula Pereira. 
2 Graduanda em Direito do IFSUDESTEMG. 
3 BARROS, D. M. V. Educação a Distância e o Universo do Trabalho. Bauru-SP: EUDSC, 2003. 
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Hodiernamente, a grande vertente não diz respeito ao ensino por cartas, 

tampouco meramente por vídeos ou livros. O ensino remoto fez uma miscelânea 

árdua para instigar os alunos ao ensino-aprendizagem, e nesse ínterim, diversos são 

os questionamentos referentes aos direitos envolvidos no processo de produção e 

disponibilização de conteúdos didáticos. 

A oferta de cursos a distância está prevista no Art. 80 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pelo Decreto nº 

5.622, de 19 de dezembro de 2005, e, teve atualização pelo Decreto Nº 9.057/2017. 

Este último favoreceu a ampliação da oferta de cursos permitindo a criação de 

polos de EAD pelas próprias instituições e o credenciamento de instituições na 

modalidade EAD, sem exigir o credenciamento prévio para a oferta presencial4.  

Embora essa modalidade de ensino esteja em exponencial crescimento no 

país, ainda não há uma diretriz única a qual verse com primor acerca dos direitos 

do autor e da imagem estritamente em um universo educacional. Dessa forma, até 

então isso se deu pela aplicabilidade às normas gerais de direito à imagem e 

direitos do autor.  

Para tanto, o objetivo é constatar que a lei de direito à imagem não teve a 

previsibilidade das situações atípicas que envolveria (como é o caso da pandemia 

da COVID19). E que, em falta de um corpo legislativo que transcenda melhor as 

convicções de proteção referente aos direitos de proteção à imagem e ao autor, 

será utilizada a Lei 9.610 de 1998, que consagra as disposições referentes a esse 

assunto. 

 

  

 
4 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Portal MEC. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9057.htm. Acesso em: 22 abr. 

2021. 
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DESENVOLVIMENTO 

É fato de que as leis de direito autoral e direito à imagem são expostas de 

modo público, mas ainda muito distantes da realidade dos professores e alunos. E 

em um tempo em que esta se mostra imprescindível, vê-se a apuração realizada 

referente às redes estaduais: 

Imagem 1- Estratégias de aprendizado do ensino à distância. 

 

Fonte: Todos Pela Educação 5. 

Vê-se que a vertente da pandemia trouxe modalidades diversas de materiais 

que são amparados pelo direito à imagem e o direito do autor. Percebe-se, então, 

que existe pouco conhecimento sobre a Lei de Direitos Autorais e este fator é 

responsável pelo uso indiscriminado,em tempos atuais se mostra de forma muito 

representativa no meio acadêmico. Assim, o cerne da preocupação é o vago 

treinamento que os profissionais tiveram concernente a essas questões, o que 

gerará uma discrepância referente a realização de atos indevidos.  Isso se deu 

devido à falta de planejamento ocasionado pela repentina instalação da 

pandemia e, posteriormente, à instalação de ensino emergencial. 

Diante disso,  a maior consideração que se tem a fazer não é somente à 

lesão aos direitos patrimoniais. Embora não se possa ignorar estes dentro dessa 

temática, porque é a razão óbvia que leva os autores a não levarem créditos com 

a sua obra e ainda terem prejuízo econômico no momento específico, 

 
5 EDUCAÇÃO, Todos Pela. Ensino a distância na Educação Básica frente à pandemia da Covid-19. 

Nota Técnica, 2020. 
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compreende-se que tais processos de construção de materiais é necessidade para 

a manutenção do ensino o que se torna um fulcro desdobramento para a 

justificativa em relação ao direito da educação, e também à cultura. 

 

CONCLUSÃO 

A conclusão a que se chega é que o ensino remoto evidenciou a 

desigualdade no país 6. Essa desigualdade, é amparada por diversas injustiças, e 

uma delas é a prerrogativa de análise deste trabalho: a ausência de informação 

de qualidade referente aos direitos do autor. 

No que se refere à proteção desses direitos, a atual circunstância evidenciou 

a necessidade de atualização e adaptação da lei de direitos autorais. Somente 

desse modo, poderá  atender a necessidade e dinâmica do estudo à distância, 

que é crescente. 

Nesse afã, a legislação em vigor encontra limites se considerado que o ensino 

remoto depende não apenas de citações de textos ou monitoramento do que 

está sendo realizado. Logo, requer uma maior flexibilidade das normas autorais 

relativas aos conteúdos utilizados.  

Por fim, é necessário reintegrar que o presente trabalho não sugere a 

utilização livre e desrespeitosa ao direito do autor. Longe disso, a análise se faz da 

prerrogativa de que acredita-se que o ambiente educacional deve pautar-se pela 

valorização do trabalho dos autores, respeitando sempre as normas de citações e 

protocolos de utilização e reprodução de conteúdos pré-existentes. Apenas, 

coloca-se em pauta uma necessidade de adaptação das normas a fim de 

proceder à praticabilidade das normas, bem como a aplicação destas com 

eficácia na sociedade e na educação. 

 

 
6 DE SOUSA OLIVEIRA, Eleilde et al. A educação a distância (EaD) e os novos caminhos da educação 

após a pandemia ocasionada pela Covid-19. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 7, p. 52860-

52867, 2020. 
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A PORNOGRAFIA DE VINGANÇA E O DIREITO AO ESQUECIMENTO  

 

Lara Machado Meira1 

 

INTRODUÇÃO  

 A pornagrafia de vingança é uma subespécie da violência de gênero - 

sendo as principais vítimas da prática as mulheres - que nasceu um pouco depois 

da popularização da internet e consiste na divulgação de imagens que dizem 

respeito à intimidade de uma ex parceira, na maioria das vezes. Desse modo, 

traduz-se como uma violação dos direitos fundamentais dispostos no art. 5º, inciso 

X da Constituição Federal de 1988 de inviolabilidade da privacidade, imagem e 

intimidade a fim de causar constrangimento e, de certo modo, punir a pessoa que 

teve fotos, na maioria das vezes em estado de nudez, compartilhadas em redes 

sociais ou em grupos de amigos. 

Posto isto, considerando a marginalização das mulheres, o presente resumo 

visa tratar de um dos diversos problemas enfrentados por esse grupo social, desse 

modo, objetivando apontar, através dessa prática frequente de violação, os traços 

da sociedade patriarcal tradicional no mundo moderno, mais especificamente, 

nas mídias socias, além de demonstrar o descaso com as vítimas de pornografia 

de vingança e de outros estilos de divulgação não consentida. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 Com o advento da internet, a globalização e maior facilidade de 

comunicação, os problemas da sociedade machista também foram inseridos na 

rede e a pornografia de vingança tornou-se um meio de violentar psicológica e 

moralmente as mulheres que terminam relacionamentos abusivos, colocando em 

cheque o desenvolvimento na sociedade da mulher atacada virtualmente ao 

 
1 Graduanda em Direito na UFJF-GV. 
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expô-la à uma situação de humilhação e agredindo em meio virtual, 

consequentemente real, a honra e reputação diretamente ligados à imagem na 

sociedade atual e protegidos pelo Art. 20 do Código Civil de 2002. 

 Para além disso, por vezes, quando há divulgação de imagens com teor 

sexual de uma mulher, muitos tentam responsabilizá-la sob o argumento de que 

houve concordância com as fotografias, mas é importante ressaltar que consentir 

com fotos não é o mesmo que concordar com divulgação, exposição e 

difamação no meio social em que a pessoa está inserida. Juntamente, essas 

imagens, áudios e/ou vídeos, frequentemente, são usados como “moeda” de 

manipulação, mantendo vítimas de violência caladas e submetidas a tratamentos 

abusivos para que não sejam expostas a tratamentos vexatórios nos diversos 

ambientes em que está introduzida.  

 Desse modo, a palavra “vingança” do termo fala quase por si só, é um ato 

lesivo de punição, majoritariamente dirigido às mulheres, que pode ser feito por 

diversos fatores, dentre eles o término da relação, um novo amigo, ir em um almoço 

de família. Portanto, torna-se um meio de controle e propagação do machismo.  

Quando se constata um crime de pornografia de vingança, fala-se da 

violação de direitos fundamentais basilares da sociedade civil que emana, 

inclusive, online. Em conjunto com a responsabilização civil e reparação de danos, 

uma das medidas mais essenciais a se tomar nesses casos é a invocação do direito 

ao esquecimento, um direito popularmente conhecido como “direito de ser 

deixado em paz”, por meio deste, os dados pessoais, ou seja, as informações da 

pessoa natural divulgadas, são apagados, desse modo, quando se busca sobre 

isso no Google, por exemplo, não há resultados. Contudo, isso não significa, 

literalmente, ser “esquecida” visto que as imagens podem ter tido ampla 

divulgação e muitas pessoas que tiveram acesso, provavelmente, tiraram prints 

antes de sua remoção.  
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CONCLUSÃO  

 Diante do exposto, é imprescindível ressaltar que o direito ao esquecimento, 

no Brasil, é mais como uma construção jurisprudencial, mesmo na Lei nº 13.709, 

2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não há disposição 

sobre o assunto. Destarte, é preciso que esse seja inserido na legislação formal e 

materialmente, sendo o segundo feito por meio de divulgação, discussões em 

fóruns e até por meio de artigos e resumos que pouco falam sobre o déficit na 

legislação brasileira quanto a temas que envolvem a violação de direito civil no 

meio tecnológico, o que faz muitos colocarem a internet como uma “terra sem lei”. 

Dessa maneira, faz-se necessário normas secundárias para sanção e 

fortalecimento de uma rede de proteção à mulheres vítimas de violência. 

 Em concomitância, é vital promover programas educacionais que 

extinguam a pornografia de vingança pela raiz, ou seja, diminuam o machismo e 

a necessidade de controle e submissão do gênero historicamente dominante sob 

o dominado.  
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A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS 

FORNECEDORES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO POR MEIO DIGITAL 

 

Bruna Breves Leite1 

Isabela Murad2 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, as relações de consumo por meio digital aumentaram 

consideravelmente, pois muitos passaram a optar por comprar na comodidade de 

suas residências e por preços menores. Ademais, no atual cenário de pandemia, 

que tornou necessário o distanciamento social, o consumo nas lojas físicas foi 

reduzido. Porém, muitos consumidores ainda se sentem inseguros ao comprar em 

lojas virtuais.  

Diante disso, este estudo objetiva analisar como o ordenamento jurídico 

brasileiro garante a proteção do consumidor no meio digital diante dos diversos 

avanços tecnológicos e consumeristas, além da responsabilização civil dos 

fornecedores. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica, analisando-se os 

trabalhos já publicados e a legislação pertinente, especialmente o Código de 

Defesa do Consumidor.  

Assim, a importância dessa pesquisa se justifica pela necessidade de se 

compreender as relações de consumo digitais e entender como tem sido a 

proteção do consumidor de produtos ou serviços através do meio digital, 

considerando-se o enorme crescimento e desenvolvimento da tecnologia e, 

consequentemente, do comércio virtual.  

 

 

 
1 Graduanda em Direito na Universidade Federal de Lavras. 
2 Mestra em Administração na Universidade Federal de Lavras. Graduanda em Direito na 

Universidade Federal de Lavras. 
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A EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

         Desde o Egito antigo as relações de consumo existiam, sendo indiscutível sua 

evolução, que ainda enfrenta transformações, especialmente ante o 

desenvolvimento tecnológico, o qual predomina nas relações, inclusive negociais. 

Nesse cenário, o acesso à internet foi estabelecido pela ONU como um direito 

humano fundamental, e, conforme pesquisa do IBGE, cerca de 82,7% das 

residências brasileiras possuem acesso à internet. 

         Assim, as relações de consumo apresentam inovadoras espécies de 

contrato, como o comércio eletrônico, que atua como marco no séc. XXI, 

sobretudo pela utilização da tecnologia. Inclusive, é corriqueiro encontrar e-

commerces3 disponibilizando descontos e vantagens grandiosas para as compras, 

estimulando um esquema de consumo prático.  

        Com isso, diante da colisão entre velhos e novos costumes, é incontroversa a 

necessidade de leis que amparem o consumidor nesse complexo modelo de 

consumo. Isso porque, tudo ocorre por meios digitais, sem contato e presença 

humana na negociação, acarretando maior hipossuficiência do consumidor, que 

figura como parte vulnerável da relação contratual (art. 4º, I, CDC).  

 

A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIZAÇÃO DOS FORNECEDORES 

Ressalta-se que a defesa do consumidor está prevista constitucionalmente, 

no art. 5º, XXXII, a saber: “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor”. Nesse sentido, é comum que os consumidores, ao receberem um 

produto adquirido em uma loja virtual, se sintam lesados, por ele ser diferente 

daquilo que esperavam ou por chegar com algum defeito. Por isso, é essencial que 

 
3 E-commerce é a abreviação em inglês de eletronic commerce, que significa "comércio 

eletrônico". Assim, é um modelo de comércio que utiliza como base as plataformas eletrônicas, 

como computadores, smartphones e outros. Trata-se de todo tipo de comercialização de bens 

através de dispositivos eletrônicos, on-line. Disponível em: <https://www.significados.com.br)>. 

Acesso em: 22/06/2021. 
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os consumidores conheçam como as leis os protegem nessas situações. Isso 

porque, eles são a  parte hipossuficiente nesta relação. 

Na continuidade, é necessário destacar que o CDC conceitua o consumidor 

como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final” (art. 2º). Isso significa que a proteção da referida lei só se 

aplica ao destinatário final do produto, isto é, aquele que irá utilizá-lo sem o fim de 

produção.  

Assim, o CDC, em seu art. 6º, elenca uma série de direitos básicos 

assegurados a todos os consumidores, independentemente de a compra ter sido 

feita por meio físico ou digital. Ademais, ao longo do diploma legal, existem outros 

direitos aplicáveis às compras online, como o direito a informações objetivas e 

claras (art. 31), o direito ao cumprimento da oferta (art. 35), garantias e prazos de 

entrega e o direito ao arrependimento (art. 49). 

Contudo, diante da proteção mais genérica do CDC, foi sancionado o 

Decreto Federal nº 7.962/2013, que dispõe sobre a contratação no comércio 

eletrônico. Esse Decreto contribui de forma expressa para garantir os direitos do 

consumidor no meio virtual, pois os fornecedores deverão prestar um serviço 

adequado e atendimento eficaz, possibilitando a resolução das demandas do 

consumidor4. 

Nesse cenário, insere-se a responsabilidade dos fornecedores, pois a 

inobservância das condutas legais acarreta a aplicação de sanções (art. 56, 

CDC).  

Frisa-se que a responsabilidade civil emerge no cenário jurídico brasileiro 

como resultado da inadimplência obrigacional e do descumprimento de regras e 

normas estabelecidos contratualmente, criados para regular a vida cotidiana e as 

 
4 SOBHIE, Amir Ayoub; OLIVEIRA, Deymes Cachoeira de. Proteção do consumidor no comércio 

eletrônico: Inovações relevantes para as vendas on-line no Brasil a partir do Decreto Federal nº. 

7962/2013. Revista Eletrônica de Iniciação Científica. v. 4, n.4, p. 84- 107, 2013. Disponível em: 

<www.univali.br/ricc>. Acesso em: 22/06/2021. 
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relações negociais5. A esfera cível aborda a responsabilidade como o dever de 

reparar o dano causado a outrem, no âmbito moral e/ou material, mediante ato 

ilícito (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil). Ainda, para sua configuração, deve 

haver três elementos: uma ação, comissiva ou omissiva; a ocorrência de um dano 

moral ou patrimonial causado à vítima; e o nexo de causalidade entre o dano e a 

ação6. 

Nesse sentido, o CDC aponta várias hipóteses, adotando a responsabilidade 

objetiva (independe de culpa). Assim, regula a responsabilidade pelo fato do 

produto e do serviço (arts. 12 a 17) e por vício do produto e do serviço (arts. 18 a 

25).  Salienta-se que conforme cada caso, há a responsabilização aplicada ao 

produtor, importador, fabricante e ao construtor (art. 12), aos prestadores de 

serviços (art. 14) e a responsabilidade solidária, se houver mais de um causador do 

dano (art. 7º). 

Portanto, constata-se que as disposições do CDC se estendem às relações 

no meio digital, porém, existem outras normas sobre a questão. Ademais, os 

fornecedores podem ser responsabilizados pelo descumprimento dos dispositivos 

legais. 

 

CONCLUSÃO 

Com o desenvolvimento tecnológico e aumento do comércio virtual, 

principalmente no cenário de pandemia, tornou-se essencial que os consumidores 

conheçam seus direitos ao efetuar compras online. Isso porque, o ordenamento 

jurídico brasileiro dispõe de leis que protegem os consumidores e responsabilizam 

os fornecedores se descumprirem. Contudo, é importante que o Poder Judiciário 

 
5 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 15. ed.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2020. 
6 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. 19. Ed, v. 7.  São Paulo: Saraiva, 

2005.  
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analise cada caso concreto, considerando as peculiaridades, para que os direitos 

das partes sejam assegurados. 
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A RESPONSABILIDADE CIVIL NA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS 

AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

APLICATIVOS TELEFÔNICOS 

 

Ana Luisa de Figueiredo Guimarães1 

Ester Moraes D'Avila2 

 

INTRODUÇÃO  

O objetivo deste estudo é fazer uma análise da responsabilidade civil na 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de 

serviços de aplicativos telefônicos, tendo como base um estudo multidisciplinar a 

partir do Código Civil de 2002, e do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 

8.078/19903, bem como da utilização de jurisprudência acerca do tema.  

Essas normas contêm avançadas determinações legais para proteção da 

parte hipossuficiente da relação consumerista. Porém, atualmente se percebem 

falhas nas prestações de serviço ocasionando fraudes ao cliente, que o prejudicam 

afetando sua privacidade e até terceiros. O resultado é a incidência do instituto 

da responsabilidade civil, pois de quem é a obrigação de reparar o dano causado 

por um vazamento de dados, a empresa dona do aplicativo ou o responsável pelo 

fato causador do dano?  

Desta feita, este estudo, objetiva identificar o posicionamento da 

jurisprudência dos Tribunais acerca da temática, a fim de compreender o polo 

passivo da ação de indenização na situação proposta. As novas tecnologias 

ampliaram horizontes interpessoais, possibilitaram comércios e fatos jurídicos apesar 

da distância territorial. Todavia, embora se tenha o lado positivo destas, como as 

 
1 Graduanda em Direito na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
2 Graduanda em Direito na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
3 BRASIL, Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm.  
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próprias redes sociais e os aplicativos globais, é muito comum falhas na segurança 

de um consumidor, devido às fraudes, que são responsáveis por ilícitos civis, 

temática deste estudo.  

 

A RESPONSABILIDADE CIVIL E O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE 

 A responsabilidade civil surge quando há um descumprimento obrigacional, 

de forma que uma das partes se vê prejudicada pois houve uma ofensa ao 

contrato ou aos próprios princípios que regem o direito em geral e, especialmente, 

o direito civil4. Esta pode se classificar como subjetiva, nas hipóteses em que deve 

se comprovar todos os elementos que compõe a responsabilidade, ou objetiva, 

em situações definidas por lei na qual a culpa se demonstra irrelevante, devendo-

se demonstrar que houve o dano e a necessidade de sua reparação, conforme 

aduz o art. 927 do Código Civil5 (CC/2002).  

 No contexto da responsabilidade civil, tem-se ainda a solidariedade como 

princípio inerente a este instituto. Assim, haverá solidariedade na presença de 

pluralidade de credores ou de devedores, responsáveis pela mesma obrigação, a 

partir do embasamento de proteção ao hipossuficiente e a necessidade de 

cooperação mútua para restabelecimento da harmonia obrigacional entre as 

partes6.  

 
4 Nas palavras de Elpídio Donizetti e Quintella (2017), “historicamente, os juristas fundamentam a 

reparação civil ou no dano ou na culpa. Aceitar o dano como fundamento da responsabilidade 

civil privilegia a reparação, porquanto basta que se cause um prejuízo para que surja o dever de 

repará-lo. Por sua vez, aceitar a culpa como fundamento da reparação civil importa limitar a 

imposição da responsabilidade e do consequente dever de indenizar ao sujeito que causou o dano 

culposamente, o que priva de reparação o dano causado sem culpa, assim como o causado por 

culpa quando não se conseguir produzir prova dela”. (DONIZETTI, Elpídio e QUINTELLA, Felipe. Curso 

Didático de Direito Civil. 6ª ed. ver. e atual. São Paulo: Atlas, 2017, p. 399). 
5 Segundo o art. 927 do CC/2002, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. (BRASIL, Lei nº 10.406 de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência 

da República, 2002)  
6 Conforme Nelson Rosenvald; Farias; Netto (2017), “[...] o enfoque primeiro a ser considerado diz 

respeito à necessidade de se tornarem mais humanos e solidários os comportamentos individuais e 

coletivos no ambiente social, devendo o intérprete, portanto, ponderar se o comportamento 

danoso atendeu a tal paradigma”.(ROSENVALD, FARIAS; NETTO, 2017, p. 45). 
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DE QUEM É A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS?  

 Na discussão do presente estudo, a responsabilidade em questão configura-

se como objetiva, por se tratar de responsabilidade por fato de serviço, ou seja, 

uma vez que há vazamento de dados que prejudica o consumidor hipossuficiente, 

subentende-se que a causa foi um serviço mal prestado no que tange à segurança 

deste. Nesse sentido, é cabível o Princípio da Reparação Integral do Dano, 

inclusive, tendo como polo passivo a empresa do aplicativo, como também, se o 

autor tiver conhecimento, do responsável pelo dano direto, aquele que enviou a 

mensagem ou utilizou a rede social como meio fraudulento.  

Nesse sentido, por se tratar de fato previsível, deve a empresa adequar seus 

meios de segurança ao seu consumidor para evitar qualquer tipo de atividade 

duvidosa e que cause danos a este. Segundo o Recurso Inominado Cível (RI) nº 

1007318-08.2019.8.26.0016 SP7, foi reconhecida a obrigação de indenizar da 

empresa, em relação aos danos materiais, bem como os danos morais, fato este 

que se fundamenta na responsabilidade objetiva e na falha de fornecer o serviço 

de forma confiável, como se espera ao firmar uma relação contratual. Da mesma 

forma entendeu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Cível 

100001915806950018, condenando o aplicativo Whatsapp a indenizar os 

consumidores que foram vítimas de fraude.  

 

CONCLUSÃO 

Dessa forma, percebe-se que, atualmente, embora a tecnologia tenha 

avançado e haja vantagens no uso das redes sociais, o consumidor ainda se 

depara com situações desfavoráveis, que ferem seus direitos presentes na relação 

contratual firmada. Assim, quando a empresa não garante um serviço eficiente de 

 
7 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. RI nº 1007318-08.2019.8.26.0016 SP. Relator: Anderson 

Cortez Mendes. 30 jul. 2020. 
8 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. AC: 10000191580695001. Relator: Tiago Pinto. 07 

jul. 2020.  
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proteção aos dados, como consequência, ocorrem prejuízos patrimoniais ao 

consumidor e até mesmo a terceiros.  

Portanto, é necessário atestar a importância da adoção de medida de 

segurança pelas empresas, a fim assegurar o cumprimento da obrigação firmada 

sem que haja dano a qualquer uma das partes, pois deve ser assegurado o instituto 

da responsabilidade civil objetiva e da solidariedade em alguns casos.  

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: 

Presidência da República, 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 17 jun. 2021. 

BRASIL, Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em 17 jun. 

2021. 

DONIZETTI, Elpídio; QUINTELLA, Felipe. Curso Didático de Direito Civil. 6ª ed. ver. e 

atual. São Paulo: Atlas, 2017.  

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. AC: 10000191580695001. Relator: 

Tiago Pinto. 07 jul. 2020. Disponível em: https://tj-

mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/941581262/apelacao-civel-ac-

10000191580695001-mg/inteiro-teor-941581331. Acesso em: 18 jun. 2021.  

ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto Braga. 

Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 4ª.ed. Salvador: Juspodivm, 2017.  

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. RI nº 1007318-08.2019.8.26.0016 SP. 

Relator: Anderson Cortez Mendes. 30 jul. 2020. Disponível em: https://tj-

sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1119945514/recurso-inominado-civel-ri-

10073180820198260016-sp-1007318-0820198260016/inteiro-teor-1119945530. Acesso 

em: 18 jun. 2021. 

  



 

  

35 

ALGORITMO RACISTA: CABIMENTO DA TEORIA DA PERDA DE UMA 

CHANCE PARA REPARAR INFLUENCIADORES DIGITAIS PELA ENTREGA 

DESIGUAL DOS CONTEÚDOS 

 

Gabriela Minussi Salvador1 

Larissa Resende Silva2 

 

INTRODUÇÃO 

Em outubro de 2020, ao notar uma queda no seu alcance no Instagram, a 

influenciadora preta Sá Ollebar resolveu fazer um experimento: passou a postar os 

mesmos conteúdos, porém ilustrados por mulheres brancas. Como resultado, 

verificou um aumento de 6.000% no alcance de suas postagens.3 Antes dela outros 

usuários já haviam denunciado a existência de um racismo algorítmico, 

responsável pela entrega desigual de conteúdo de pessoas pretas em 

comparação a pessoas brancas. Diante de tais denúncias e dos protestos 

favoráveis ao Black Lives Matter, o CEO do Instagram anunciou em junho de 2020 

que a plataforma tomaria medidas para apoiar conteúdos produzidos por pretos.4 

 Até o momento, no que diz respeito ao algoritmo, foram criadas “listas de 

verificações” para ajudar a garantir que o machine learning seja projetado com a 

equidade em mente.5 Entretanto, tendo em vista que o projeto ainda precisa ser 

expandido e que o racismo algorítmico permanece prejudicando o alcance e 

 
1 Graduanda em Direito na Universidade Federal de Lavras. 
2 Graduanda em Direito na Universidade Federal de Lavras. 

3 SANTANA, A. Pode a tecnologia ser racista? out. 2020. Disponível: 

https://noticias.uol.com.br/colunas/andre-santana/2020/10/16/pode-a-ternologia-ser-racista.htm. 

Acesso: 18/06/2021. 

4 GAIATO, K. Instagram vai rever sua política para dar mais voz aos negros. jun. 2020. Disponível: 

https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/154226-instagram-rever-politica-dar-voz-negros.htm. 

Acesso: 27/06/2021. 

5 BROOKS, R.; HOUSTON, S.; WADSWORTH, C. Equity updates – what we’ve been up to and what 

comes next. Disponível: https://about.instagram.com/blog/announcements/equity-updates-what-

weve-been-up-to-and-what-comes-next. Acesso: 27/06/2021. 

https://noticias.uol.com.br/colunas/andre-santana/2020/10/16/pode-a-ternologia-ser-racista.htm
https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/154226-instagram-rever-politica-dar-voz-negros.htm
https://about.instagram.com/blog/announcements/equity-updates-what-weve-been-up-to-and-what-comes-next
https://about.instagram.com/blog/announcements/equity-updates-what-weve-been-up-to-and-what-comes-next
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publicidade de influenciadores pretos, questiona-se: seria possível a 

responsabilização do Instagram pela perda de uma chance dos influenciadores 

digitais? Considerando a referida problemática, o presente resumo objetiva: (i) 

explicar o que é o racismo algorítmico; (ii) explicar o que é a teoria da perda de 

uma chance; (iii) analisar como a teoria pode ser aplicada aos algoritmos racistas 

para ressarcir os influenciadores digitais pretos. A escolha do tema se justifica pela 

existência das referidas denúncias e violação do direito à igualdade e não 

discriminação racial. A metodologia, por sua vez, consiste em abordagem 

exploratória, feita a partir de pesquisa bibliográfica, documental e análise de 

dados veiculados na mídia digital. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Deste modo, parte-se para uma breve explicação do racismo algorítmico na 

rede social. O algoritmo dá ordens apoiado em uma base de dados. No Instagram, 

os algoritmos personalizam a ordem das postagens no feed dos usuários com base 

em suas interações, atividade e informações da publicação e de quem postou. 

Entretanto, como citado, é possível verificar uma entrega desigual do conteúdo de 

pretos em comparação a brancos. Tal fenômeno, enquadrado como racismo 

algorítmico, deriva: (i) da alimentação do algoritmo pelos programadores com 

dados enviesados; (ii) do comportamento dos próprios usuários.   

 Para a demonstração da relação entre o racismo descrito e a teoria da 

perda de uma chance é preciso, em primeiro lugar, explicá-la. Segundo a teoria, 

é admissível a responsabilização civil diante da perda de uma chance (i) de se 

obter uma vantagem legitimamente esperada e (ii) de se evitar um prejuízo. Na 

primeira, há um processo que poderia gerar uma vantagem já em curso, mas é 

interrompido dada a intromissão de algum fato antijurídico. Na segunda, é 

verificada após o término de um processo que gera um prejuízo exatamente por 
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não ter sido interrompido “quando e por quem deveria e poderia tê-lo feito”.6 Deste 

modo, defender-se-á que a responsabilidade civil por perda de uma chance é 

cabível em relação à primeira situação, nos casos em que há racismo algorítmico. 

O dano gerado não se integra dentro do dano moral, e nem puramente nos lucros 

cessantes (embora os inclua), porquanto o que se procura indenizar é a chance 

perdida.  

 Sendo espécie de dano autônomo, há requisitos específicos para sua 

configuração: ilicitude do ato que gerou a perda de uma chance; prova do dano; 

nexo causal; existências de chances sérias e reais de possibilidade de êxito que 

foram frustradas; e perda definitiva de uma vantagem esperada e 

comprovadamente existente. Pois bem, a ilicitude é exposta pelo racismo 

algorítmico, ou seja, entrega desigual de conteúdo, sendo menos expressiva para 

com pretos em comparação com brancos, pelo fato único e exclusivo da 

condição de serem pretos. Assim, afeta os princípios democráticos e da igualdade 

(art.5º da CFRB/88), pois a tomada de decisões de visibilidade e acesso de 

conteúdos excluem ou limitam influenciadores pretos.7 Atinge o art.186 do Código 

Civil de 2002 (CC/2002), vez que a omissão voluntária ou negligência do aplicativo 

em corrigir erros discriminatórios viola direitos e causa danos. Mencionada 

negligência configura o elemento culpa.  

A prova do dano é exemplificada pela perda: da oportunidade de participar 

em campanhas, propagandas e publicidades; de vantagens econômicas; e do 

avanço em suas carreiras. Em relação ao nexo causal, comprova-se pela falha do 

algoritmo que entrega ou distribui menos os conteúdos dos influenciadores digitais 

pretos, o que afeta o engajamento e, por conseguinte, gera menos trabalhos e 

 
6 TEPEDINO, G.; TERRA, A. de M. V.; GUEDES, G. S. da C. Fundamentos de direito civil – 

Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 4. p. 123-135. 
7 SILVA, T. Visão computacional e racismo algorítimico: Branquitude e opacidade no aprendizado 

de máquina. Revista da ABPN, v. 12, n. 31, p. 428-448, dez 2019 – fev 2020. Disponível: 

https://www.researchgate.net/publication/339514173_Visao_Computacional_e_Racismo_Algoritmi

co_Branquitude_e_Opacidade_no_Aprendizado_de_Maquina. Acesso: 14 de jun. de 2021. 
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remuneração para estes. Havendo dano, nexo e culpa, nasce o dever de indenizar 

(art. 927 do CC/2002). Quanto aos últimos requisitos, a percepção é auxiliada pelos 

fatores: (i) análise comparativa da porcentagem de quantos influenciadores 

(pretos e brancos) com mais ou menos o mesmo número de seguidores e nichos 

temáticos, num determinado espaço de tempo, conseguem contratar 

publicidades, lucrar e avançar em suas carreiras. Isso contribuirá para provar a 

existência de chances reais e sérias que foram frustradas. E ainda, (ii) análise de 

campo do valor médio das publicidades aludidas, o que confirmará a perda 

definitiva de uma vantagem econômica esperada e comprovadamente existente. 

Satisfazendo-se tais requisitos, inicia-se a fase da quantificação, baseada na 

certeza e probabilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Diante da proliferação dos trabalhos de influenciadores digitais, torna-se 

imperiosa a intervenção quando há lesão à direito, em que pese o direito à 

igualdade e à não discriminação racial. Nesse sentido, a responsabilização civil por 

perda de uma chance de se obter uma vantagem legitimamente esperada 

também é cabível quando há entrega desigual de conteúdos de influenciadores 

pretos e inércia dos gerenciadores dos aplicativos (em foco, do Instagram) em 

razão do preenchimento dos seus requisitos. 
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BANIMENTO DE CONTA NO TWITTER: CENSURA PRIVADA?1 

 

Renata Peruzzo2 

 

INTRODUÇÃO 

 É cada vez mais frequente o uso das redes sociais, em especial do Twitter, 

para a comunicação social. A pandemia da COVID-19 ingressa como elemento 

acelerador do uso das tecnologias na comunicação – que foi intensificado pelo 

isolamento social -, inflamando debates e acelerando reflexões acerca dos limites 

da liberdade de expressão.  

 É nesse contexto que a presente pesquisa se insere, questionando se o 

banimento de contas no Twitter em resposta a manifestações dos seus titulares 

configura uma espécie de censura. Afinal, segundo o artigo 19 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, o direito à liberdade de opinião e de expressão 

“implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, 

receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por 

qualquer meio de expressão”3. E, conforme o inciso IV do artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988, é “livre a manifestação do pensamento”, sendo que nos termos 

do inciso X do mesmo artigo é garantida a inviolabilidade da vida privada e da 

intimidade das pessoas. 

 
1 Trabalho orientado por Fernanda Nunes Barbosa. 
2 Mestranda em Direitos Humanos pela UniRitter, Rio Grande do Sul, Brasil, com bolsa CAPES. 
3 ONU BRASIL, https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por, acesso em 

29/06/2021. Na mesma linha, o artigo 19 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 

disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm, acesso em 

29/06/2021; e o artigo 13 do Pacto de San José da Costa Rica, disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm, acesso em 29/06/2021. 
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 Trata-se de temática atual e relevante, considerando a natureza do direito 

à liberdade de expressão e a importância das redes sociais, em especial o Twitter, 

como ferramenta à realização da liberdade de expressão e direitos correlatos4. 

 A pesquisa será de abordagem qualitativa, de natureza aplicada, com 

objetivos exploratório, descritivo e explicativo. Quanto ao procedimento, a 

pesquisa será bibliográfica. 

 

TWITTER, LIBERDADE DE EXPRESSÃO E CENSURA 

 Em um contexto de manifestação da opinião de forma automatizada 

como a que se tem vivenciado com mais intensidade a partir do reconhecimento 

da pandemia causada pela COVID-19, mostra-se imperioso o estudo das 

liberdades comunicacionais, onde inserido o direito inalienável à liberdade de se 

comunicar5. De fato, a plena formação da pessoa requer a garantia de uma esfera 

de discurso público onde viabilizada a manifestação das suas opiniões, as quais, 

por sua vez, “se sujeitam à crítica e à oposição de outras opiniões”6. 

 Ocorre que não há direito que não comporte limites7. No que tange à 

liberdade de expressão, na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no 

julgamento da ADPF nº 130, é possível compreender que deve ser exercida 

livremente, embora seu titular esteja sujeito à responsabilização posterior em caso 

 
4 Nas palavras de Jónatas E. M. Machado, “a liberdade de expressão em sentido amplo não pode 

desvincular-se do tratamento de outros direitos fundamentais, como o direito de reunião, de 

manifestação, de associação, de profissão, de iniciativa económica privada, de propriedade, etc., 

instrumentais para a dinamização dos diferentes domínios do sistema social”. MACHADO, Jónatas 

E. M. Liberdade de expressão: dimensões constitucionais da esfera pública no sistema social. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 16. 
5 LONGHI, João Victor Rozatti. Responsabilidade civil e redes sociais – Retirada de conteúdo, perfis 

falsos, discursos de ódio e fake news. Indaiatuba: Ed. Foco, 2020, p. 121.  
6 BARBOSA, Fernanda Nunes. Biografias e liberdade de expressão – critérios para a publicação de 

histórias de vida. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2016, p. 122. 
7 Registre-se que há lição de Norberto Bobbio no sentido de que os direitos a não ser torturado e a 

não ser escravizado “podem ser considerados absolutos, já que a ação que é considerada ilícita 

em consequência de sua instituição e proteção é universalmente condenada”. BOBBIO, Norberto. 

A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho; apres. Celso Lafer. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 

41. 



 

  

42 

de excesso ou abuso. Eventual limitação, então, à liberdade de expressão, parece 

que se deva dar após o seu exercício e pelo Poder Judiciário mediante análise do 

caso concreto, porquanto se trata de aferir em concreto se houve abuso no direito 

à liberdade de expressão. 

 O banimento/suspensão de conta no Twitter pela própria plataforma, como 

já ocorreu com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump8, pode 

configurar censura conforme a definição que se adote para o termo “censura”. De 

fato, considerando-se censura como a atividade limitadora do acesso a uma 

expressão9, poder-se-ia concluir haver censura no banimento de conta em rede 

social. Sobretudo considerando que o banimento da rede implica o silenciamento 

incondicionado e não apenas a remoção de mensagens com conteúdo (discurso) 

reprovável e não abarcado pela liberdade de expressão10. Uma definição mais 

restrita de “censura”, como uma “ação governamental, de ordem prévia, 

centrada sobre o conteúdo de uma mensagem” e somente praticada pelo 

governo11, rejeitaria a hipótese de censura no banimento de conta em rede social.  

 

CONCLUSÃO 

 O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4451, em 

21/06/2018, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, explicitou que “A 

 
8 SOUZA, Ramon de. Donald Trump está permanentemente  banido do Twitter. In Canaltech. 

Disponível em https://canaltech.com.br/redes-sociais/donald-trumo-esta-permanentemente-

banido-do-twitter-177177/, acesso em 27/06/2021. 
9 MATHIESEN, Kay. Censura e acesso à expressão. In SAMPAIO, José Adércio Leite (coord.). Liberdade 

de expressão no século XXI. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2016, p. 6.  
10 A propósito da remoção de conteúdos, entende-se inserida na função de moderação própria 

dos administradores das redes sociais tendo por parâmetros as regras estabelecidas pelas políticas 

de cada rede social. No caso do Twitter, por exemplo, algumas das regras podem ser acessadas 

no endereço https://help.twitter.com/pt/rules-and-policies/media-policy, acesso em 29/06/2021. 

Sobre a formação de bolhas em virtude do controle e direcionamento do conteúdo de publicações 

pelos administradores das redes sociais, ver LONGHI, João Victor Rozatti. Responsabilidade civil e 

redes sociais – Retirada de conteúdo, perfis falsos, discursos de ódio e fake news. Indaiatuba: Ed. 

Foco, 2020.  
11 MARTINS, Sandra Regina Carvalho. Censura. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, v. 112, jan./dez. 2017, p. 662 e p. 682. 
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Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a 

liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao 

pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar 

funcionamento do sistema democrático”. E é de relevo à democracia que o 

ambiente digital, onde inseridas as redes sociais, esteja submetido a regras claras 

que respeitem os direitos fundamentais dos seus usuários, em especial a liberdade 

de expressão, com todos os direitos que lhe são correlatos, como a honra e a 

privacidade. 

 A ausência de regramento legal específico no tocante às políticas 

estabelecidas pelos administradores das redes sociais para o banimento de contas 

no Twitter confere a estes poderes que, na prática, podem ultrapassar os limites do 

que se espera de quem exerce a função de moderador da ferramenta. Nesse 

sentido, as regras, que são feitas pelo moderador, podem se mostrar pouco claras 

e, mesmo, configurar censura no sentido do que defende Mathiesen. A aplicação 

das políticas das redes sociais ou mesmo a ausência de um processo regular, similar 

àquele adotado pelo Poder Judiciário, pode dar causa a abusos, caracterizados 

pelo cerceamento do direito de proferir e de ouvir o discurso. 
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DIREITO AO ESQUECIMENTO: A INCONSTITUCIONALIDADE E A 

CONCORRÊNCIA ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Jéssica Aparecida de Oliveira Fidelis1 

Letícia Oliveira Sousa2 

 

INTRODUÇÃO  

TEMA / PROBLEMA 

A presente pesquisa apresenta uma reflexão sobre a inconstitucionalidade 

do direito ao esquecimento. No contexto da concorrência entre o direito à 

liberdade de expressão e os direitos da personalidade, qual deve ser priorizado?  

  

OBJETIVOS 

O objetivo da presente pesquisa é analisar o conflito existente entre direitos 

fundamentais. Nesse sentido, foi observado o julgamento do Recurso 

Extraordinário, nº 1.010.606, pelo Supremo Tribunal Federal, do conhecido caso 

Aída Jacob Curi. 

 

JUSTIFICATIVA 

Para comprovar a inconstitucionalidade do direito ao esquecimento foi 

averiguada a fundamentação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no 

julgamento do Recurso Extraordinário, nº 1.010.606. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa que se propõe, na classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), 

pertence à vertente metodológica jurídico-social. Já o tipo genérico de pesquisa, 

 
1 Graduanda em Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
2 Graduanda em Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
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foi escolhido o tipo jurídico-projetivo. O raciocínio desenvolvido foi 

predominantemente dialético e, quanto ao gênero de pesquisa, foi adotada a 

pesquisa teórica.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A princípio, define-se direito ao esquecimento como sendo a “Pretensão 

apta a impedir a divulgação, seja em plataformas tradicionais ou virtuais, de fatos 

ou dados verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do 

tempo, teriam se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público 

relevante ” (GOMA, 2021). Nesse sentido, em 2013, o enunciado 531 da VI Jornada 

de Direito Civil reconheceu o direito ao esquecimento, mediante o artigo 11º, do 

Código Civil, o qual expõe:  

Art. 11° “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 

personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 

exercício sofrer limitação voluntária” (BRASIL, 2002).  

Entretanto, no dia 11 de fevereiro de 2021, houve o julgamento do Recurso 

Extraordinário com repercussão nacional, sob nº 1.010.606, pelo Supremo Tribunal 

Federal, do caso Aída Jacob Curi. Tratava-se da aplicação do direito ao 

esquecimento, requerido pelos irmãos da vítima, ao ter sido divulgado o 

assassinato, ocorrido em 1958, no programa Linha Direta, da Rede Globo de 

Televisão, 50 anos depois da fatalidade. 

A partir do caso supracitado, em fevereiro de 2021, a decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) concluiu que o direito ao esquecimento é inconstitucional. A 

decisão expressa que: 

"É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao 

esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da 

passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e 

licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social - 

analógicos ou digitais (STF, 2021). 

 

Outrossim, o artigo 220 da Constituição elucida a impossibilidade de 

restrição da liberdade de imprensa: 
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Art. 220. “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição” (BRASIL, 1988).  

Posto isso, a ministra Cármen Lúcia justificou o seu voto contrário ao direito 

ao esquecimento com a fundamentação de que a partir do uso desse direito é 

impossível, sob o viés jurídico, a geração futura reconhecer os desafios enfrentados 

no passado, como a escravidão, a violência contra a mulher, contra os índios e 

contra os homossexuais, bem como a tortura e o feminicídio. Além disso, ressaltou 

que não há como impor ao sistema jurídico brasileiro um direito ao esquecimento 

que traz limitações a liberdade de expressão e a memória coletiva, visto que as 

conquistas históricas, de todas as gerações, não podem ser ofuscadas em vista de 

um interesse individual.  

Ademais, para comprovar essa concepção da importância da liberdade 

de imprensa em contextos eleitorais, ilustra-se o projeto “CTRL + X”, o qual 

demonstra que, em períodos de eleição, aumenta-se o número de ações 

embasadas no direito ao esquecimento, em que visam retirar, do ambiente virtual, 

informações a respeito do histórico das figuras políticas. É notório que esse cenário 

é extremamente danoso, pois casos ilícitos, tais como a corrupção, podem ser 

excluídos do domínio público, o que possibilita a manipulação do eleitorado. Dessa 

maneira, segundo Cármen Lúcia, o direito ao esquecimento pode ser utilizado 

politicamente como instrumento de falsificação da verdade e invisibilização de 

fatos, “que poderiam mostrar as feridas e conquistas de um povo”. 

 

CONCLUSÃO 

A partir do exposto, verifica-se que não há previsibilidade expressa do 

direito ao esquecimento tanto no texto constitucional, quanto nas legislações 

infraconstitucionais. Além disso, é ilícita a restrição do direito fundamental de 

manifestação do pensamento elucidado na Constituição de 1988. Assim, casos 

que tenham relevância pública e histórica não podem deixar de ser expostos ao 
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público, tal como o ilustrado crime cometido contra a vida de Aída Curi, que 

permite vislumbrar a persistência da violência contra a mulher.  

Outrossim, caso ocorra abusos ou excessos no exercício da liberdade de 

expressão, os fatos deverão ser analisados individualmente, conforme as 

perspectivas constitucionais, principalmente o princípio da dignidade da pessoa 

humana, à proteção da honra, da privacidade e da imagem do indivíduo. Para 

mais, é importante ressaltar que se constatado essas infrações há possibilidade de 

responsabilização cível e penal.  
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DIREITO PRIVADO ENTRE ESQUECIMENTO E LEMBRANÇA: TENSÕES E 

CONSTRUÇÕES NO ÂMBITO DAS REDES SOCIAIS 

 

André Maciel Silva Ferreira1 

 

INTRODUÇÃO 

O projeto “Memorial Inuméraveis”, organizado por jornalistas e artistas 

mineiros, resgata a memória de sujeitos que faleceram em virtude da doença 

Covid-19 no contexto brasileiro entre os anos de 2020 e 2021, com coleta e 

compilação de testemunhos. Por meio de site institucional próprio, com vinculação 

de seus relatos também por meio de conta na rede social Instagram, tem como 

objetivo recontar a história de vida de cada pessoa e de fazer perpetuar sua 

identidade, impedindo que o seu falecimento seja tido como apenas outro número 

no contexto atual2. 

O que o projeto traz à luz é uma tensão constitutiva nas relações de 

intersubjetividade nos ambientes sociais e digitais: enquanto a perpetuação da 

identidade pessoal depende em certa medida das atitudes de memória que os 

vivos têm para com os mortos, as possibilidades proporcionadas pela virtualidade 

– e em especial pelas redes sociais – denotam um tempo próprio, em que essa 

relação de esquecimento e memória se comporta de forma diferenciada.  

 

  

 
1 Mestrando em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. 
2 “Inumeráveis é um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do novo coronavírus 

no Brasil. É uma celebração de cada vida que existiu e que existe, e de como podemos entrelaçá-

las para construir memória, afeto, respeito e futuro. [...] Se nem todas as vítimas tiveram a chance 

de ter um velório ou de se despedir de seus entes queridos, queremos que tenham ao menos a 

chance de terem a sua história contada. De ganharem identidade e alma para seguir vivendo para 

sempre na nossa memória.” PAVONI, Edson et al. Inumeráveis. Disponível em 

https://inumeraveis.com.br/sobre/. Acesso em 31 mai. 2021. 
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TEMA-PROBLEMA 

Nesses termos, o trabalho busca investigar como é possível pensar na utilização das 

possibilidades ofertadas pelas novas tecnologias para a construção de uma 

política comunitária – no âmbito das manifestações privadas veiculadas pelas 

redes sociais – que seja marcada não pelo esquecimento, mas pela perpetuação 

e proteção da personalidade dos sujeitos falecidos. 

 

OBJETIVOS 

a) Entender como se dá a tensão entre esquecimento e lembrança em face do 

contexto pandêmico e da insuficiência das intervenções de caráter público no 

enfrentamento dos apagamentos pessoais. 

b) Compreender como as tensões entre esquecimento e lembrança são 

constitutivas da própria experiência de respeito à memória. 

c) Investigar como se dá a tensão entre esquecimento e lembrança nas redes 

sociais. 

d) Investigar a possibilidade de se pensar, por meio da análise do projeto “Memorial 

Inumeráveis”, na formulação de uma prática de direito privado que dê valor à 

proteção da pessoa [falecida] inserida na tensão lembrar-esquecer. 

 

JUSTIFICATIVA 

O trabalho se torna necessário tendo em vista um contexto generalizado de 

esquecimento das individualidades e pessoalidades, marcado pela des-

sensibilização em virtude das mortes por Covid-19 no contexto brasileiro. Nessa 

vivência, as políticas sociais são incapazes de fornecer uma saída para o 

esvaziamento das mortes injustas provocadas por uma política-do-esquecimento, 

de forma que se torna imprescindível pensar na tutela e promoção de iniciativas 

privadas que tenham como objetivo ressaltar a importância do indivíduo falecido 

para a sua comunidade.  

DESENVOLVIMENTO 
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Com Michel Foucault3 e Achille Mbembe4, percebe-se que as dimensões de 

normatividade que perpassam a sociedade são estabelecidas por relações de 

poder sobre os corpos, que assumem a feição de uma capacidade de decidir, 

sobre os sujeitos, entre o fazer-viver e o deixar-morrer. Aquele que morre, nesse 

contexto, deixa de ser uma pessoa que fazia parte de um contexto, tornando-se 

um outro [esquecido]: a tensão entre lembrar e esquecer se constitui na própria 

prática de ser membro de uma comunidade, em oposição ao não-membro – 

aquele que morre em razão do poder que é exercido.  

Essa dimensão de tensão na memória se reproduz no interior da prática 

institucional do direito, na medida em que lembrar e esquecer são aspectos do 

jurídico enquanto impactante do corpo cultural. Assim, conforme Stephan Kirste5, 

essa tensão faz parte do direito – dimensão da memória cultural –, na medida em 

que os indivíduos formam suas memórias em um grupo social. 

Se a memória, formadora das identidades pessoais, é impactada pelo 

ambiente jurídico, dentro desse ambiente é necessária a formação de um espaço 

em que o esquecimento e a lembrança se tornem significativos e possam ser 

equalizados de forma adequada. Esse espaço, quando deixado nas mãos dos 

sujeitos envolvidos na situação – espaço privado de atuação – pode res-significar 

a prática institucional de esquecimento que os corpos públicos e políticos 

disseminam: um espaço em que o morto não seja retirado de sua comunidade6, 

mas perdure na forma que esse espaço proporcionar. 

Tal espaço (com temporalidade distinta) pode ser encontrado nas redes 

sociais7, que comportam, dentro de si, a necessidade de se atentar à proteção e 

 
3 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Trad. Maria Ermantina Galvão. 2. Ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2019. p. 201-210. 
4 MBEMBE, Achille. Necropolítica. Trad. Renata Santini. São Paulo: n-1 edições, 2018. 
5 KIRSTE, Stephan. A contribuição do direito à memória cultural. Cadernos da escola de Direito e 

Relações Internacionais da Unibrasil. V. 7, N. 7, Jan/Dez. Curitiba: Unibrasil, 2007. p. 319-343. 
6 NASCIMENTO, Wanderson Flor do. Da necropolítica à ikupolítica. Dossiê Filosofia e Macumba. 

Revista Cult. Ed. 254. São Paulo: Bregantini. p. 29-32. 
7 STOKES, Patrick. Ghosts in the Machine: Do the Dead Live on in Facebook?. Philos. Technol. 25, 363–

379 (2012). https://doi.org/10.1007/s13347-011-0050-7. p. 366-371. 
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promoção do sujeito de direito, seja do ente falecido, digno de respeito, seja dos 

familiares que dele se lembram. Permite-se, com isso, que a própria comunidade 

defina o que entende como respeito à pessoa humana e no que consistem as 

manifestações privadas que são, por si mesmas, políticas de lembrança no âmbito 

dessas redes – a que o Projeto Inumeráveis exemplifica. 

Para proteger tais possibilidades, a prática jurídica deve permitir que os 

grupos sociais usem dessas redes da forma que entendem por adequadas, visto 

que o próprio controle do social gera um esquecimento generalizado. É papel de 

um direito privado preocupado com a pessoa humana proteger tais espaços de 

autodeterminação da lembrança da interferência indevida de um campo público 

mais preocupado com o esquecimento. 

 

CONCLUSÃO 

No âmbito da própria construção de uma memória individual e coletiva, a tensão 

entre lembrar e esquecer será sempre reproduzida. Conclui-se que, para isso, as 

redes sociais fornecem uma alternativa não só democraticamente acessível, como 

adequada para lidar com a tensão supracitada. Proteger a pessoa do falecido 

não significa apenas evitar seu esquecimento, mas garantir que a comunidade por 

ele composta não se desfaça, o que se torna possível quando as manifestações 

da autonomia privada não se focam apenas na acessibilidade digital 

disponibilizada para esquecer o passado. 

 

  



 

  

53 

REFERÊNCIAS 

FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Trad. Maria Ermantina Galvão. 2. Ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2019. 

KIRSTE, Stephan. A contribuição do direito à memória cultural. Cadernos da escola 

de Direito e Relações Internacionais da Unibrasil. V. 7, N. 7, Jan/Dez. Curitiba: 

Unibrasil, 2007. p. 319-343. 

MBEMBE, Achille. Necropolítica. Trad. Renata Santini. São Paulo: n-1 edições, 2018. 

NASCIMENTO, Wanderson Flor do. Da necropolítica à ikupolítica. Dossiê Filosofia e 

Macumba. Revista Cult. Ed. 254. São Paulo: Bregantini. p. 29-32.  

PAVONI, Edson et al. Inumeráveis. Disponível em https://inumeraveis.com.br/. 

Acesso em 31 mai. 2021 

STOKES, Patrick. Ghosts in the Machine: Do the Dead Live on in Facebook?. Philos. 

Technol. 25, 363–379 (2012). https://doi.org/10.1007/s13347-011-0050-7 

  



 

  

54 

DIREITOS DA PERSONALIDADE E VIGILÂNCIA ALGORÍTMICA: UM BREVE 

DIÁLOGO SOB A ÓTICA DO DIREITO CIVIL 

 

Daniele Pabline Sousa Costa1 

Edwiges Carvalho Gomes2  

João Pedro Fideles de Deus e Silva3 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 O interesse pela presente pesquisa adveio da recente notícia de que a 

Canon adota câmeras equipadas com inteligência artificial (IA), em seus escritórios 

na China, para permitir que apenas funcionários sorridentes adentrem as 

instalações da companhia4. A partir disso, faz-se necessário discutir o tema-

problema da violação a direitos da personalidade pela vigilância algorítmica. 

Afinal, “[t]em-se uma clara interligação entre os riscos de novas tecnologias, os 

direitos em sentido amplo e as dificuldades de ser encaminhar soluções 

adequadas”5. Dessa maneira, o objetivo geral é analisar a proteção dada pela 

legislação brasileira atual contra a lesão a direitos da personalidade pela vigilância 

algorítmica. Especificamente, verificar-se-á exemplos atuais de vigilância 

algorítmica e as violações aos direitos da personalidade advindas dela, e analisar-

se-á de dispositivos legais pertinentes ao tema. 

 Para mais, a pesquisa que se propõe encontra-se em estágio inicial de 

desenvolvimento, pertencendo, na classificação de Gustin, Dias e Nicácio6, à 

 
1 Graduanda em Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
2 Graduanda em Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
3 Graduando em Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
4 SUN, Nikki. China's tech workers pushed to limits by surveillance software. Nikkei Asia. 9 jun. 2021. 
5 BERWIG, J. A.; ENGELMANN, W.; WEYERMULLER, A. R. Direito ambiental e nanotecnologias: desafios 

aos novos riscos da inovação. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 16, n. 36, p. 217-246, set./dez. 

2019. p. 221. 
6 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. 

(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. 5ª. ed. São Paulo: Almedina, 2020. 



 

  

55 

vertente metodológica jurídico-social. No tocante ao tipo genérico de pesquisa, 

foi escolhido o tipo jurídico-projetivo. O raciocínio desenvolvido na pesquisa foi 

predominantemente dialético e, quanto ao gênero de pesquisa, foi adotada a 

pesquisa teórica. Sobretudo, o estudo se propõe a esclarecer: a legislação 

brasileira atual é capaz de proteger os direitos da personalidade contra a vigilância 

algorítmica? 

 

DIREITOS DA PERSONALIDADE E VIGILÂNCIA ALGORÍTMICA 

 Em 1 de janeiro de 2021, passou a vigorar o primeiro Código Civil chinês7. A 

nova legislação apresenta avanços na matéria de direitos da personalidade, 

dispondo que as pessoas naturais têm o direito à vida, à integridade física e à 

saúde, ao nome, à imagem, à honra e à privacidade e proteção de dados 

pessoais, entre outros que decorrem da liberdade e da dignidade humana. 

Ademais, é explicitado que esses direitos são intransmissíveis e irrenunciáveis, e que 

nenhuma organização ou indivíduo os pode violar. No entanto, a lei não adereça 

regulações específicas para assegurar tais direitos, o que a torna ineficaz. 

 Nesse sentido, a violação dos direitos da personalidade, principalmente por 

meio da vigilância de funcionários, foi impulsionada com os algoritmos baseados 

em IA, e se faz cada vez mais presente no âmbito das empresas de tecnologia8. 

Gigantes do ramo, como Xiaomi e Alibaba, usam tecnologias que monitoram 

dispositivos conectados à rede da companhia, permitindo o acesso ao histórico de 

navegação e controle sobre o uso de aplicativos. Além disso, funcionários são 

obrigados a fornecer, em determinados horários, fotografias ao vivo como prova 

de que estão no local correto. Logo, percebe-se que a pretensão de controle das 

emoções dos empregados, pela Canon, é apenas um exemplo de uso intrusivo dos 

algoritmos. 

 
7 CHINA. Civil Code of the People’s Republic of China. [Pequim]. 28 maio. 2020. 
8 SUN, Nikki. China's tech workers pushed to limits by surveillance software. Nikkei Asia. 9 jun. 2021. 
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 Nesse contexto, urge analisar como o ordenamento jurídico brasileiro orienta 

a temática do direito à intimidade. A princípio, a Constituição de 1988 estabelece 

que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas 

[...]”9. Sob esse viés, compreende-se que o direito à intimidade é reconhecido no 

rol dos direitos e garantias constitucionais, que busca preservar, sobretudo, a 

intimidade dos cidadãos, de modo a garantir o “direito de estar só, porque 

salvaguardam a esfera de reserva do ser humano, insuscetível de intromissões 

externas"10.  

 Além disso, o direito à intimidade é um dos direitos da personalidade, previsto 

no Código Civil em vigor. A referida legislação estabelece que “a vida privada da 

pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 

providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta 

norma”11. Outrossim, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, dispõe que “a 

inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem”12 é um dos pilares da 

proteção de dados. Nessa continuidade, ressalta-se também que o art. 18, IV, da 

mesma lei dispõe sobre o direito do titular de bloquear dados desnecessários ou 

excessivos. À vista disso, a questão da proteção da intimidade apresenta 

importância significativa na esfera jurídica brasileira, tanto na ordem constitucional 

quanto na ordem supralegal.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir da análise preliminar do tema, conclui-se que são utilizados 

algoritmos para discernir padrões e relações, rastreando atividades de interesse 

com o fito de contribuir a uma finalidade específica. Logo, com a supracitada 

 
9 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da 

República. 
10 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 
11 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da 

República, 2002. 
12 BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Brasília, 

DF: Presidência da República. 
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técnica, aproxima-se da realidade que Foucault determina como “sociedade de 

controle”. Nesse viés, destaca-se também a ilicitude do uso de determinadas 

vigilâncias algorítmicas, à medida que algumas - como nos exemplos chineses - 

violam a privacidade, a intimidade e o princípio constitucional da liberdade. Assim, 

tem-se como resultado que a legislação brasileira atual é capaz de proteger os 

direitos da personalidade contra a vigilância algorítmica, pois apresenta menor 

abstratividade no resguardo desses direitos do que a legislação chinesa. 
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DIREITOS SEXUAIS E ACESSIBILIDADE: USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS DE 

ENTRETENIMENTO SEXUAL POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

Anna Luísa Braz Rodrigues1 

 

INTRODUÇÃO 

O exercício dos direitos sexuais por meio de entretenimento sexual 

disponível em plataformas digitais passou a ser um hábito comum da sociedade. 

Entretanto, a ausência de acessibilidade para pessoas com deficiência nesses 

ambientes virtuais contraria o que determina a Convenção sobre Direitos das 

Pessoas com Deficiência (CDPD) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD - Lei 

13.146/2016). Assim, o presente trabalho visa identificar o acesso ao entretenimento 

sexual como viés do direito ao prazer sexual, bem como analisar a exigência de 

acessibilidade e o desenvolvimento de tecnologias assistivas como medidas de 

inclusão para pessoas com deficiência. A pesquisa pertinente teve natureza 

dogmática, revestindo-se de caráter bibliográfico. 

 

A ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITES DE ENTRETENIMENTO 

SEXUAL  

O consumo de entretenimento sexual é um grande tabu, mas o uso de 

plataformas digitais que disponibilizam esse conteúdo é feito por mais de 22 milhões 

de pessoas no país, de acordo com dados de 20172. Contudo, resta a dúvida: 

pessoas com deficiência são consideradas como público alvo na produção e 

disponibilização desse material?  

 
1 Mestranda em Direito na Universidade Federal de Ouro Preto. 
2SEXY HOT. Inclusão, acessibilidade e prazer: entrevista com a diretora da Playboy Brasil. Gente 

(Globo), 20 de setembro de 2020. Disponível em: https://gente.globo.com/inclusao-acessibilidade-

e-prazer/. Acesso em julho de 2021. 
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Em 2020, um americano utilizou uma lei contra discriminação para propor 

uma ação contra três sites mundiais de pornografia: Pornhub, Redtube e Youporn. 

O pedido exigia que as plataformas incluíssem legendas em seus vídeos. Yaroslav 

Suris anexou uma lista de filmes que teriam despertado seu interesse, mas que não 

foram compreendidos por falta de acessibilidade para surdos3. 

No Brasil, a CDPD e o EPD podem ser usados como base legal para a 

demanda de acesso aos conteúdos sexuais. Há previsão de acessibilidade 

universal como uma condição a ser observada e verificada em entornos, 

processos, bens, produtos, serviços, instrumentos e dispositivos de modo que estes 

sejam compreensíveis e utilizáveis por todas as pessoas, mesmo aquelas com 

diversidades funcionais, com o máximo de segurança, comodidade, autonomia e 

naturalidade4. 

 

OS DIREITOS SEXUAIS, AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E O USO DE PLATAFORMAS DE 

ENTRETENIMENTO SEXUAL POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

Afinal, as empresas devem proporcionar acessibilidade no uso de 

plataformas de entretenimento pessoal por pessoas com deficiência? Há uma 

discriminação específica contra esse grupo, pois carregam o estigma de serem 

assexuados ou incapazes de controlarem seus desejos e vontades. A CDPD e o EPD, 

no entanto, reconhecem os direitos sexuais e garantem a expressão de 

sexualidade em variadas formas e possibilidades5. Especificamente, o direito ao 

prazer sexual inclui o autoerotismo como uma fonte de bem-estar físico, 

 
3Deficiente auditivo pede na justiça legendas em vídeos pornô nos EUA. IstoÉ, 17 de janeiro de 2020. 

Disponível em: https://istoe.com.br/deficiente-auditivo-pede-na-justica-legendas-em-videos-porno-

nos-eua/. Acesso em julho de 2021. 
4GUIMARÃES, Luíza Resende; CASTRO, Maria Clara Versiani de. A questão de acessibilidade: a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiencia no Superior Tribunal de 

Justiça. In: VIEIRA, Marcello Melo; LARA, Mariana Alves. O direito civil nos tribunais superiores: Anais 

do V Congresso Mineiro de Direito Civil. Belo Horizonte: Initia Via, 2020, p. 661. 
5BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. Afirmação de gênero na tutela da pessoa com 

deficiência: um tabu a ser quebrado. In.: MENEZES, Joyceane Bezerra de; TEIXEIRA, Ana Carolina 

Brochado (Coord.). Gênero, vulnerabilidade e autonomia: repercussões jurídicas. Indaiatuba: 

Editora Foco, 2020, p. 106. 
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psicológico, intelectual e espiritual6. Assim, o acesso ao entretenimento sexual em 

plataformas digitais se presta ao pleno exercício desse viés dos direitos sexuais.  

A solução da problemática pode ser encontrada nas tecnologias assistivas 

(TA), definidas na lei brasileira como: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade e visam autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 

social das pessoas com deficiência. A ideia é que os resultados das TA sejam dos 

indivíduos e contribuam com o bem-estar social dos cidadãos com impedimentos7. 

Atualmente, já existem alguns bons exemplos de acessibilidade a serem 

seguidos. Uma produtora de vídeos pornográficos adicionou áudios de descrição 

em português em suas plataformas. A representante da empresa destacou a 

necessidade de atenção à velocidade e ao tom de voz da narração para garantir 

que a pessoa com deficiência visual e auditiva compreendesse o material 

audiodescrito. Sublinhou, ainda, o retorno positivo dos consumidores ao 

agradecerem pela iniciativa, se vincularem permanentemente aos canais de 

consumo e sugerirem novos conteúdos a serem produzidos8.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A CDPD e o EPD são documento normativos que resguardam e promovem 

a autonomia das pessoas com deficiência nos diversos aspectos da vida9. A 

vivência da sexualidade é uma faceta essencial da vida humana e o direito ao 

prazer sexual deve ser visto como um elemento de bem-estar a ser garantido. 

Assim, a acessibilidade deve ser promovida no consumo de entretenimento sexual, 

 
6WORLD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH. Declaration of sexual rights. WAS, Hong Kong, 2014. 
7KAPITANGO-A-SAMBA, Kilwangy. Tecnologia assistiva na Convenção da ONU e no Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. In: MENEZES, Joyceane Bezerra (Org.). Direito das pessoas com deficiência 

psíquica e intelectual nas relações privadas. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2020, p. 1000. 
8SEXY HOT. Inclusão, acessibilidade e prazer: entrevista com a diretora da Playboy Brasil. Gente 

(Globo), 20 de setembro de 2020. Disponível em: https://gente.globo.com/inclusao-acessibilidade-

e-prazer/. Acesso em julho de 2021. 
9LARA, Mariana Alves. Capacidade civil e deficiência: entre autonomia e proteção. Belo Horizonte: 

Editora D’Plácido, 2019, p. 143. 
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sendo as tecnologias assistivas uma forma adequada de incluir pessoas com 

deficiência. Para além, sugere-se que as pessoas com deficiência sejam envolvidas 

no processo de desenvolvimento das plataformas, ferramentas que auxiliam a 

transcrição de voz para texto sejam incluídas em plataformas digitais do ramo e 

até mesmo que chamadas de vídeo com intérpretes de Libras sejam 

disponibilizadas. 
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ESTUDO DE CASO EPIC GAMES V. APPLE: NOVAS PERSPECTIVAS LEGAIS 

PARA AS ECONOMIA DE PLATAFORMA1 

 

Guilherme Souza Bohns Martins2 

 

INTRODUÇÃO 

O tema-problema que concerne a pesquisa é o estudo de caso Epic 

Games, inc. v. Apple inc. visando suas consequências para a economia de 

plataformas. A indústria de jogos nos últimos anos se tornou o maior setor da 

economia de entretenimento do mundo. A economia de plataforma foi um 

grande fator pela rápida ascendência desse setor, possibilitado por esse modelo 

que garante uma infraestrutura que facilita a interação fornecedor e consumidor3. 

As maiores empresas de tecnologia compreenderam que a distribuição é mais 

rentável que a mera produção de conteúdo4. Em um mercado já bem 

estabelecido, a Epic Games, inc. é um novo “player” que angariado pelo lucro 

bilionário de seu jogo Fortnite busca desafiar as “Big Tech”, com a sua própria 

plataforma. A vertente metodológica adotada nesta pesquisa foi a jurídico-

sociológica, a investigação é de caráter jurídico-prospectivo e o raciocínio 

desenvolvido é predominantemente dedutivo.  

 

FATO GERADOR DA LIDE 

No dia 3 de agosto de 2020 a Epic introduziu uma atualização para seu jogo 

Fortnite, no documento enviado para a aprovação da Apple foi omitido certo 

 
1 Trabalho orientado por Flávia Costa Machado. 
2 Graduando em Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara e em Filosofia na Universidade 

Federal de Minas Gerais. 
3 PARKER, Geoffrey. ALSTYNE, Marshall Van. CHOUDARY, Sangeet Paul. Platform Revolution: How 

Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You. 1º.ed. Nova 

Iorque: W. W. Norton & Company, 2016. p. 11. 
4 BOSTOEN, Friso. “Epic v. Apple: Antitrust’s Latest Big Tech Battle Royale”. European Competition and 

Regulatory Law Review. ISSN: 2510-3148. Vol. 5 (2021).Pp. 79 -85. p.3. 
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recurso que possibilitava que microtransações de bens virtuais fossem feitas 

diretamente, burlando a taxa de 30% estabelecida pela App Store no seu In-app 

purchase (IAP) e violando as regras estabelecidas pela plataforma5. Dez dias após 

sua aprovação foi ativado esse método e prontamente a Apple retirou o jogo de 

sua plataforma digital, além de retirar as ferramentas de desenvolvedor da Epic e 

de suas empresas subsidiárias. Em 17 de agosto de 2020 a Epic ajuizou uma ação 

no distrito do norte da Califórnia em face da Apple, o caso ainda espera a 

sentença em primeira instância e provavelmente só findar-se-á na Suprema Corte 

americana. 

 

DESENVOLVIMENTO DO CASO 

O objetivo primário da Epic é desafiar a obrigatoriedade da utilização do 

serviço de IAP com a sua taxa de 30%, e a cláusula anti-steering. Nesse sentido a 

questão principal da ação é quanto a caracterização dessas cláusulas contratuais 

impostas para os desenvolvedores que usem a plataforma, se tais podem ser 

consideradas como um monopólio ilegal ou atrito desmedido de acordo com 

Sherman Antitrust Act. Para tal atribuição é de suma importância a definição sobre 

qual mercado a plataforma da App Store está inserido, pois somente assim definido 

pode-se analisar a existência de concorrência, barreiras e produtos substitutos 

quanto aquele oferecido e regulado pela Apple. 

 

• ALEGAÇÕES DA EPIC 

Na definição de mercado, a Epic utiliza uma sutil distinção que define haver 

dois mercados envolvidos no caso. O primeiro se trata do hardware, sendo esse o 

mercado em que os consumidores adquirem o bem, também chamado de 

foremarket, nessa perspectiva o segundo mercado, que é o mais relevante do 

caso, é o aftermarket que envolve o sistema operacional (OS), incluindo então a 

 
5 APPLE INC. App Store Review Guidelines. Disponível em: https://developer.apple.com/app-

store/review/guidelines. Acesso em 22 de jun. 2021 
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App Store e a IAP, ou seja, a partir da aquisição do bem o consumidor é limitado 

apenas a esse serviço. Esse é um pressuposto notório, já que implica não existir a 

possibilidade de concorrência devido ao sistema IOS não permitir download 

externos. De forma que a cláusula de anti-steering finaliza esse encilhamento, 

impedindo que terceiros informem a seus consumidores métodos alternativos de 

pagamento.  

 

• ALEGAÇÕES DA APPLE 

A Apple, por sua vez, buscou demonstrar que desenvolve seu 

produto/serviço como um todo, de forma em que se produz um ecossistema, esse 

é a relação entre hardware e software. Com essa afirmação busca-se 

compreender que há apenas um mercado e a competição não se trata apenas 

de hardware, mas também do software, além de todas operações e designs 

deliberadamente feitos para atrair consumidores. No caso da Apple isso se 

manifestaria por um sistema mais seguro, privado e intuitivo, em que as limitações 

e restrições da App Store é uma característica do produto em si. Em tal perspectiva 

o mercado é designado pela competição entre esses diversos ecossistemas, não 

havendo monopólio, pois existem diversos competidores, como Samsung, Xiaomi, 

que muitas vezes possuem parcelas de mercado superiores.  

 

CONCLUSÃO 

A partir do exposto conclui-se preliminarmente que a Apple possui o 

argumento mais persuasivo, na atualidade o consumidor ao comprar um 

dispositivo tem em consideração a dimensão holística do produto, o seu software 

é tão importante quanto  seu hardware, que pode se tornar até o foco do produto, 

e a taxa de 30% por enquanto é o padrão em outras plataformas similares6. No 

 
6 ESTADOS UNIDOS. Tribunal do Distrito Norte da Califórnia, Apple Apple Proposed Finding of facts 

and Conclusions of Law.Disponivel:www.cand.uscourts.gov/cases-e-filing/cases-of-interest/epic-

games-inc-v-apple. p.34  
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entanto, a lei antitruste é historicamente muito volátil, e adveio de um contexto 

completamente diferente em 1890, a economia de plataforma ainda é um ponto 

de incerteza nesse âmbito normativo e sua característica monopolística, ou seja, 

do ganhador levar tudo devido a força da network7 é ainda uma problemática 

que não está devidamente trabalhada na jurisprudência.  

Para além do judiciário, a Epic, utilizando uma estratégia típica e única 

dessas novas plataformas8, usou a lide como uma grande campanha publicitária, 

mobilizando seus usuários, sendo a atração do público leigo para a temática pode 

se tornar um fato gerador de novas demandas regulatórias. Na indústria já se 

observa efeitos mais práticos, a Microsoft e a própria Apple anunciaram reduções 

nas taxas cobradas pelas suas plataformas digitais. Inobstante o conteúdo da 

sentença esse é o primeiro caso de seu gênero e criará um novo paradigma de 

comportamento para esse setor que utiliza o modelo da economia de plataforma.  
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EXPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO INFANTOJUVENIL NA INTERNET COMO VIA 

DE MITIGAR DIREITOS À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE 

 

Daniele Pabline Sousa Costa1 

Edwiges Carvalho Gomes2  

Erick Mateus Silva3 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O interesse pela presente pesquisa adveio da análise de uma notícia 

divulgada pelo Portal de notícias G14, que demonstra a construção de uma Rede 

Internacional de pedofilia, a qual se movimenta por meio de fotos e vídeos infantis 

publicados pelos pais na web. Nesse sentido, movimentos como o supracitado 

desrespeitam a Constituição brasileira de 19885, sobretudo, o art. 5º, X; violam 

dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente6, bem como o direito à 

imagem e à privacidade expostos no Código Civil7. Assim, torna-se necessário 

debater sobre a temática proposta, que tem como objetivo geral constatar o 

impacto da exposição da população infantojuvenil na internet como via de mitigar 

o direito da privacidade e intimidade.  

Portanto, o tema-problema da pesquisa permeia os perigos da exibição da 

imagem em redes sociais, principalmente quando se trata de crianças e 

 
1 Graduanda em Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
2 Graduanda em Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
3 Graduando em Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
4 FERRAZ, Maurício; SIQUEIRA, Evandro; MATOS, Marconi. Rede internacional de pedofilia usa fotos e 

vídeos de crianças publicados pelos pais na web. 29 nov. 2020. 
5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da 

República.  
6 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e dá outras providências. Brasília. DF: Presidência da República.  
7 BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da 

República, 2002.  
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adolescentes. De acordo com pesquisa da Kaspersky8, empresa russa da esfera 

tecnológica, 45% dos internautas compartilham vídeos confidenciais e fotos de 

outros, fato corrobora para utilização de imagens com fins ilícitos. Nesse diapasão, 

a teoria conceitual de David Cury Júnior, perspectiva de marco teórico, demonstra 

a importância da proteção jurídica da imagem da criança e do adolescente, 

sujeitos de direitos especiais da personalidade, em face da sua condição peculiar 

de pessoas em desenvolvimento9. Por fim, a pesquisa encontra-se em estágio inicial 

de construção, pertencendo a classificação de Gustin, Dias e Nicácio10, 

especificamente, à vertente metodológica jurídico-social. No tocante ao tipo 

genérico de pesquisa, foi escolhido o jurídico-projetivo. O raciocínio desenvolvido 

predomina-se o raciocínio dialético e quanto ao gênero, adota-se a pesquisa 

teórica. 

 

DIREITO À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

Nesse contexto, é de fundamental importância analisar como o 

ordenamento jurídico brasileiro orienta a temática do direito à privacidade e à 

intimidade. A princípio, a Constituição brasileira de 1988 expressa de forma clara 

que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas 

[...]”11. À vista disso, a norma constitucional buscou assegurar a proteção da vida 

privada e íntima às pessoas. 

A discussão ganha ainda mais importância quando se coloca em debate as 

questões da privacidade e da intimidade face à população infantojuvenil. Sob 

esse viés, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, destaca que a privacidade pode ser compreendida como: “a 

 
8 SALEH, Naíma. Privacidade das crianças na internet: quem deixou você postar isso. 12 jun 2018. 
9 JÚNIOR, David Cury. A proteção jurídica da imagem da criança e do adolescente. São Paulo. 2006. 
10 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. 

(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática. 5ª. ed. São Paulo: Almedina, 2020. 

 
11 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da 

República.  
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promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada 

no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada”12. 

Assim como, abrange “a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, 

dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”13. Logo, a legislação 

especial buscou tutelar, de forma específica, a privacidade dessa parcela 

vulnerável da população. 

Outrossim, o direito à intimidade é um dos direitos da personalidade, previsto 

no Código Civil em vigor. A referida legislação estabelece que “a vida privada da 

pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 

providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta 

norma”14. Dessa forma, a proteção da intimidade da vida privada da pessoa 

natural, principalmente das crianças e dos adolescentes, é, mais uma vez, 

inviolável e tutelada juridicamente15. 

Ressalta-se que, os perigos da superexposição de imagens de crianças não 

são apenas relacionados a um uso de tais imagens em uma rede internacional de 

pedofilia, como já citado inicialmente. Outra consequência desse ato pode ser a 

simulação de um sequestro, uma vez que a pessoa má intencionada pode se 

apropriar de fotos e vídeos disponíveis na rede e assim exigir um resgate. Ademais, 

há a possibilidade de estranhos suplantarem as identidades das crianças na rede, 

ao disponibilizar a data de nascimento do bebê junto com fotos. Por último, é 

necessário citar o cyberbullying que as crianças poderiam sofrer devido a fotos 

vergonhosas postadas pela família, de acordo com o instituto Pew Resarch, 59% 

dos menores de idade passaram por isso em 201816. 

 
12 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e dá outras providências. Brasília. DF: Presidência da República.  
13 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e dá outras providências. Brasília. DF: Presidência da República.  
14 BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da 

República, 2002. 
15 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. 22. ed. 1. vol. São 

Paulo: Saraiva Educação, 2020. 
16 PÉREZ-LANZAC; Carmen. Não publique aquela foto do seu filho nas redes sociais. 5 jul. 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise preliminar do tema, conclui-se que a exposição de 

crianças e adolescentes na internet gera riscos a curto e longo prazo, já que facilita 

a proliferação da imagem para fins ilícitos, afetando o direito da personalidade da 

criança. Nesse sentido, percebe-se que a exposição indevida de fotos do público 

infantojuvenil no meio virtual viola diversos direitos constitucionais, bem como 

previstos em legislações supralegais que buscam proteger esse grupo em 

específico. À vista disso, os direitos à intimidade, à privacidade e à imagem são 

alguns dos principais transgredidos. Assim, tem-se como resultado que o 

ordenamento jurídico brasileiro tutela esses direitos, entretanto a divulgação 

excessiva de conteúdos pessoais desse público causa riscos e mitiga direitos. 
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FACIAL RECOGNITION AS A TOOL FOR DIGITAL DISCRIMINATION 

AGAINST WOMEN 

 

Leticia Rodrigues Clemente1 

João Paulo Terra Silva2 

 

INTRODUCTION 

Currently, it is known that the use of technologies goes beyond what was 

initially conceived. An example of this is facial recognition, which, being more 

secure than a numeric password, is used to unlock cell phones and make payments. 

However, this same tool can, and actually is, also applied by large companies and 

even police agencies around the world, with the purpose of finding missing children, 

locating criminals and, even, preventing crimes before happening: facial 

recognition has, nowadays, a relevant role in society. 

This occurs because, as noted by countless countries, facial recognition has - 

in addition to the ability to establish mass surveillance, when used in public security 

- a biased tendency against certain social groups, such as women and black 

people, despite the diffusion of this technology to provide facilities in others 

everyday circumstances. 

 

DISCUSSIONS AND RESULTS 

Therefore, the present research was based on the deductive method, through 

readings of bibliographies, doctrines, scientific articles, documents and legislation, 

in addition to the study of similar cases, in order to expose the benefits of using Facial 
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Recognition Technologies (FRTs) as a tool to assist in daily situations - and its risks, 

when digital discrimination is brought up. 

Consequently, this research and the debate on the limits of the use of facial 

recognition technologies are justified when the lack of legislation on the subject and 

its potential to offend fundamental human rights, when considering the so-called 

"algorithm prejudice" is noticed, in view of the different levels of efficiency of the tool 

when it comes to female faces. 

Thus, was discussed about the algorithmic bias resulted from the distancing of 

the female population from the elaboration of software responsible for biometric 

identification, and how it influences the accuracy of the results of facial recognition. 

In addition, the low reliability of this instrument was addressed, due to its technical 

and legal limitations, highlighting the relevance and indispensability of specific laws 

to define limits to the application of this technology and the relevant need of 

including more women in this branch of technology. 

In addition to this thought, technology still represents a notable possibility for 

income generation and economic emancipation today, as the sector grows 

exponentially and offers attractive salaries, being one of the highest paid job classes 

in several countries in recent years. However, the unequal access to specialized 

education and the strong presence of stereotypes and prejudices keeps women 

away from studies and careers in these areas. 

Thus, with the worrying defects in facial recognition on women's faces, this 

circumstance must be taken into account when discussing the applicability of 

technology in serious situations, such as in public security in large cities, an 

employment that already occurs around the world. 

Therefore, it can be seen that the central question to be provoked and 

answered by this abstract is: when considering the absence of women from this area 

of technology, in what proportion can facial recognition tools help to substantiate 

discrimination against women, having in mind the reflexes of algorithmic prejudice? 
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In addition to the problems resulting from the lack of informed consent by the 

population, the biggest dilemma about the handling of FRTs in public security is their 

insufficient reliability and efficiency when dealing with women, called algorithmic 

prejudice. Due to historical discrimination against minorities, it is invariably necessary, 

when dealing with public security, to emphasize the way in which the State punishes 

"delinquent" individuals, highly influenced by racial and gender criteria3. 

Thus, using the Machine Learning technique, robots are instructed from 

existing databases, in order to record patterns. However, since the database was 

developed by humans, it remains full of prejudices. As a result, the task of building 

neutral machines is notably complex, not because the technology itself is racist, but 

because racism is closely rooted in the society that feeds it with data. 

 

FINAL CONSIDERATIONS 

Therefore, it can be seen that the purposes for which the equipment is used 

and the way in which it is developed are closely linked to systemic and historical 

injustices. Furthermore, according to a survey by Pretalab, when questioning 693 

people in the technology industry, it found that only a third of workers in the area 

are women and black people4. The results of the study are considerable when 

considering questions about who codes, why they code and how they code, so 

that the population is aware of the scarcity of black women in the development of 

devices with social impact5. 

In other words, if one considers the prejudiced history of the Brazilian penal 

system, it is possible to perceive that the consumption of FRTs would be able to 

 
3 DA SILVA, Rosane Leal; DA SILVA, Fernanda dos Santos Rodrigues. Reconhecimento facial e 

segurança pública: Os perigos do uso da tecnologia no sistema penal seletivo brasileiro. In: 5º 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORANEIDADE: MÍDIAS E DIREITOS DA 

SOCIEDADE EM REDE. 2019. 
4 PRETALAB. Um levantamento sobre a necessidade e a pertinência de incluir mais mulheres negras 

na inovação e na tecnologia. Pretalab. 2018. 
5 TAUTE, Fabian. Reconhecimento Facial e suas controvérsias. Heinrich-Böll-Stiftung. 2020. 
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reinforce discrimination in Brazil when used as a public security tool, since the 

technology itself has elements capable of marginalizing certain minorities. 
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HERANÇA DIGITAL NO BRASIL: O DIREITO À SUCESSÃO DA 

MONETIZAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 
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INTRODUÇÃO  

O tema proposto tem como objeto o estudo do direito da sucessão no que 

se refere a monetização de usuários já falecidos, com foco na problemática do 

procedimento para a herança digital no Brasil, tema contemporâneo e de 

pequena abordagem teórica, mas de grande aplicação prática, não tendo 

objetivo de esgotá-lo completamente, visto sua magnitude e particularidade caso 

a caso. 

A importância desta discussão está no fato de que, em 2020, o Brasil possuía 

134 milhões de usuários de internet4, todos produzindo e compartilhando 

conteúdos digitais. Sabe-se que, atualmente, é possível a monetização das 

produções no âmbito digital, como os vídeos do YouTube ou enquetes do TikTok, 

fazendo surgir, assim, a profissão dos criadores de conteúdo.  

Sendo assim, a problemática surge quando um criador digital falece, dado 

que as produções on-line são eternas e, mesmo após o óbito, continuam gerando 

‘views’ e, consequentemente, dinheiro. Dessa forma, objetiva-se aferir qual é o 

destino da monetização post mortem de um criador de conteúdo e a aplicação 

da herança digital em casos como este. 
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DESENVOLVIMENTO 

Maria Helena Diniz conceitua a herança, prevista no art. 5º, inciso XXX, da 

CF/88, como “o patrimônio do falecido, isto é, o conjunto de direitos e deveres que 

se transmitem aos herdeiros legítimos ou testamentários, exceto se forem 

personalíssimos ou inerentes à pessoa do de cujus”5. Já o artigo 1.784 do Código 

Civil estabelece que, após a morte, ocorre a transmissão dos bens aos herdeiros 

legítimos e testamentários do titular do patrimônio. Tendo em vista tais conceitos, é 

possível perceber que tanto a doutrina quanto as normas brasileiras trazem um 

conceito geral sobre o patrimônio e herança. Podemos inferir, assim, que toda 

criação de conteúdo conduzida às redes sociais são consideradas como 

patrimônio do indivíduo e a herança digital configura-se como sendo estes bens 

digitais deixados pelo de cujus.  

Atualmente, no Brasil, não existe nenhuma legislação própria para tal tema, 

mesmo com a vasta demanda — sequer a tão famigerada Lei Geral de Proteção 

de Dados (LGPD - Lei 13.709/ 2018) foi capaz de conceber efetiva tutela 

jurisdicional ao assunto — permanecendo, então, uma lacuna frente ao tema.  

Pretende-se, aqui, perquirir qual o direito à sucessão das futuras 

monetizações conferidas aos direitos autorais do de cujus. Posto que, os “canais” 

do YouTube, por exemplo, de pessoas que acabam de morrer tem um aumento 

repentino de visualizações, por consequência, de monetização; ademais, dia após 

dia seguem gerando lucro de forma passiva. Além disso, alguns outros “canais” 

continuam com a publicação de vídeos de forma habitual, mesmo após a morte 

de seu titular, para a postagem de trabalhos póstumos e/ou homenagens e, por 

óbvio, acabam gerando repercussão e visualizações de fãs e colegas. 

O crescimento post mortem de criadores de conteúdo se torna exponencial 

após suas mortes, gerando lucro por muito tempo após o óbito. Exemplo disto é o 

 
5 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 6 - direito das sucessões, 26ª edição, 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 77. 
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caso do ator Chadwick Boseman que, após a morte, teve as interações em redes 

sociais 180% maiores que as habituais.6  

A sociedade vive na era digital, sendo os bens digitais de extrema 

relevância social. Dado este valor atribuído as redes sociais atualmente, se tornou 

comum para herdeiros e testamentários requererem, juntamente com os bens 

físicos, as propriedades digitais dos falecidos. Dessa maneira, a pesquisa realizada 

pela empresa de antivírus McAfee revelou que:  

“O valor total atribuído pelos brasileiros entrevistados aos arquivos digitais é 

R$ 238.826,00. Os entrevistados indicam que 38% dos seus arquivos digitais 

são insubstituíveis, o que significa que o valor do seu patrimônio insubstituível 

é R$ 90.754,00”7 

Entretanto, a falta de legislação específica sobre o tema e a magnitude em 

que se pode chegar um acervo digital complica a aquisição de direitos sob os bens 

do falecido, trazendo insegurança jurídica para a sociedade brasileira. Somado a 

isto, ainda não é comum que os indivíduos decidam em vida o que será feito com 

seu acervo digital após a morte, dificultando o levantamento dos bens digitais em 

sua totalidade e causando confusão no ordenamento jurídico. 

 

CONCLUSÃO 

Fato é que o avanço tecnológico perpetrado em nossa sociedade acabou 

transformando e marcando a história ao longo das décadas. Por derradeiro, os 

indivíduos dessa sociedade também acabaram sofrendo diversas mudanças e 

dessa forma, passam a maior parte do tempo conectados, de alguma forma, com 

o ‘big data’. E mesmo após o falecimento os dados continuam circulando, 

gerando visualizações e repercutindo no âmbito financeiro.  

 
6 Informação disponível em: https://vogue.globo.com/celebridade/noticia/2021/05/apos-morte-

mc-kevin-ultrapassa-10-milhoes-de-seguidores-no-instagram.html 
7 Informação disponível em: 

http://web.archive.org/web/20121107035938/http://info.abril.com.br/ftp/Pesquisa-McAfee.pdf 
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No que se dispõe ao testamento, poderá o de cujus indicar o devido 

tratamento e destino de seus dados e recursos dele provido. Entretanto, no Brasil 

não é uma prática recorrente, dado que a sociedade digital ainda é recente e 

sofre atualizações de forma muito intensa, devendo então, o ordenamento jurídico 

se debruçar nesta tese. Ademais, o assunto é muito vago e sem correspondência 

em nossa legislação, necessitando, por óbvio, ser objeto de estudo na esfera 

jurídica, visando com que a devida tutela legislativa seja aplicada. 

Em síntese, com o finco de trazer maior segurança jurídica aos diversos 

membros da sociedade é totalmente viável a inclusão da herança digital no 

ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que, estaria afastando a interpretação 

das normas por analogia e consolidando o tema dentro do Poder Judiciário, para 

a devida tutela jurisdicional, quando necessário. Consta dizer que não se 

pretendeu aqui a criação de um “Código Digital”, que vá, minuciosamente, tratar 

sobre cada detalhe da Era Digital em sociedade. Mas, a maior fundamentação 

acerca do conceito de patrimônio e herança através da legislação seria suficiente 

para suprir a lacuna e evitar a cumulação de processos ao Poder Judiciário.  
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INFÂNCIA(S), TECNOLOGIA E O PAPEL DO DIREITO CIVIL: ESTUDO SOBRE 

OS “YOUTUBERS” MIRINS 

 

Jacqueline Lopes Pereira1 

Lygia Maria Copi2 

 

INTRODUÇÃO  

O recorte desse estudo refere-se à relação entre Direito Civil e os “youtubers 

mirins”, ou seja, crianças e adolescentes que utilizam o Youtube para a publicação 

de vídeos autorais em seus próprios canais, muitas vezes contando com ganhos 

patrimoniais.  

Adota-se a metodologia lógico-dedutiva a partir de revisão bibliográfica de 

obras especializadas sobre Direito Civil, Direito das Crianças e Adolescentes, bem 

como consulta à base de dados, termos de contratação e vídeos do Youtube.  

Eis o problema de pesquisa enunciado: “O Direito Civil - e, especificamente, 

o regime de incapacidades e a autoridade parental - apresenta respostas 

adequadas para as relações jurídicas estabelecidas por ‘youtubers mirins’?”.  

Considerando-se a questão, elencam-se os objetivos: primeiro, estudar o 

papel do Direito Civil no contexto tecnológico de uso de redes sociais por crianças 

e adolescentes, com enfoque ao Youtube. Segundo, explorar o regime de 

incapacidade civil com relação aos youtubers mirins do ponto de vista do exercício 

do direito à imagem e de celebração de contratos de execução pessoal e limites 

da atuação parental. Por fim, refletir sobre experiências estrangeiras, pontuando-

se os possíveis horizontes para o direito brasileiro.  

 

  

 
1 Mestra e Doutoranda em Direito das Relações Sociais (PPGD-UFPR). 
2 Mestra e Doutoranda em Direito das Relações Sociais na Universidade Federal do Paraná - UFPR. 
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DESENVOLVIMENTO 

Ao se dirigir um olhar partindo do Direito Civil à produção de vídeos por 

crianças e adolescentes,  questiona-se a própria possibilidade de se analisar o uso 

de tecnologias e redes sociais sob essas lentes. Rodotà afirma que a identidade 

pessoal no âmbito da sociedade tecnológica vem se dilatando, sendo passível da 

interferência de terceiros em sua constituição, o que representa uma quebra de 

paradigmas com a noção moderna do sujeito de direito “atomizado”3. Daí a 

importância de se examinar as relações jurídicas civis celebradas na rede mundial 

de computadores. 

A presente pesquisa se delimita a crianças e adolescentes, sujeitos 

classicamente considerados “incapazes” ou “relativamente incapazes” para atos 

da vida civil em razão da idade inferior a 18 anos. Estas são consideradas “nativas 

digitais”,  enquanto seus pais são, em sua maioria, “imigrantes digitais”, pois tiveram 

sua educação em meio analógico4. 

Em segundo lugar, analisa-se a estrutura jurídica que embasa a utilização 

do Youtube por esses nativos digitais como produtores de conteúdo. Os “Termos 

de Serviço” do site revelam um contrato de adesão em que o aderente deve ter, 

pelo menos, 13 anos de idade5, com a possibilidade de contratação pela 

modalidade Youtube kids, sem pré-requisito etário, condicionando-se à “permissão 

dos pais ou responsável”, que se comprometem a gerir o conteúdo acessado e 

produzido pelos filhos6. 

 
3 RODOTÀ, Stefano. Il diritto di avere diritti. Bari: Editori Laterza, 2015, p. 318. 
4 PRENSKY, Marc. Digital natives, digital immigrants Part 1. On the Orizon. West Yorkshire: NcB 

University, v.9, n. 5, p. 1-6, out. 2001, p. 1. 
5 YOUTUBE. Termos de serviço. Disponível em: 

https://www.youtube.com/static?gl=BR&template=terms&hl=pt . Acesso em 19 jun. 2021. 
6 GOOGLE. Recursos para os pais. Disponpivel em: 

https://support.google.com/youtube/answer/2802272. Acesso em: 19 jun. 2021. 
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Considerando-se o aumento de canais dessa categoria no Brasil7, é preciso 

ponderar sobre as implicações do exercício do direito à imagem e celebração de 

contratos de execução pessoal por youtubers mirins, além dos limites da atuação 

parental. Sob esse viés, verifica-se que o regime das incapacidades – moldado 

para um sistema eminentemente patrimonial – não corresponde à autonomia e à 

interatividade que demanda a divulgação de imagens através de vídeos no 

Youtube. Ainda que os pais tenham controle sobre o conteúdo produzido pelas 

crianças e adolescentes, o fato é que a atuação parental deve se submeter a 

limites que não violem a autonomia dos youtubers mirins, ao mesmo passo que os 

previnam de violações do direito fundamental à imagem.  

Ademais, youtubers mirins, representados ou assistidos, celebram contratos 

de publicidade e, em situações como essas, o instrumento contratual regulamenta 

uma ação que pessoalmente a criança ou o adolescente deve realizar. Devido à 

incapacidade de agir, esses sujeitos não participam dos contratos a que se 

vinculam. Diante disso, tendo em vista o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade das pessoas menores de 18 anos, busca-se compreender os limites 

da atuação parental e a possibilidade de crianças e adolescentes participarem 

ativamente dos contratos de execução pessoal.  

Ainda, cabe refletir sobre as experiências estrangeiras nessa temática, 

pontuando-se os possíveis horizontes para o direito brasileiro. Examina-se, nesse 

sentido, recente lei aprovada na França8 que regulamenta a atividade dos 

youtubers mirins e limita a ingerência dos pais em relação aos valores auferidos no 

exercício da atividade. Por fim, estuda-se decisão do Supremo Tribunal Espanhol9 

 
7 CORRÊA, Luciana. Geração youtube: Um mapeamento sobre o consumo e a produção de vídeos 

por crianças. ESPM: São Paulo, 2015. Disponível https://criancaeconsumo.org.br/wp-

content/uploads/2018/09/Media-Lab_Luciana_Correa_2016.pdf. Acesso em: 19 jun. 2021). 
8 FRANÇA. Loi du 19 octobre 2020. Disponível em: https://www.vie-publique.fr/loi/273385-loi-19-

octobre-2020-travail-enfants-youtubeurs-influenceurs-sur-internet. Acesso em: 21 jun. 2021. 
9 ESPANHA. Tribunal Supremo. Sentencia nº 1440/2010. Relator: D. Francisco Javier Orduña Moreno. 

Madrid, 05 de fevereiro de 2013. Vlex. Madrid. Disponível em: https://vlex.es/vid/practica-futbol-

nulidad-precontrato-penal-419780070. Acesso em: 21 jun. 2021.  
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que entendeu pela necessidade de participação da criança e do adolescente 

em contratações envolvendo prestações de execução pessoal.  

 

CONCLUSÃO 

Em resposta à pergunta que norteia a pesquisa, conclui-se que o regime 

das incapacidades demanda releitura para aplicação às relações jurídicas 

constituídas por nativos digitais na atividade de youtubers mirins. A autoridade 

parental não pode eclipsar a produção de conteúdo autoral, tampouco ser um 

impeditivo para negócios jurídicos dos filhos envolvendo o direito à imagem ou 

obrigações de execução pessoal.  

Contudo, não se pode deixar de lado a tutela de vulnerabilidade das 

pessoas com menos de 18 anos, sendo preciso que os adultos imigrantes digitais 

empreendam esforços para acompanhar o teor dessas contratações e produção 

de conteúdo, encorajando a participação ativa desses sujeitos para a formação 

do consentimento livre e informado.  

Assim, a assistência e a representação necessitam estar abertas ao 

panorama das novas tecnologias e, principalmente, ao incentivo da participação 

desses sujeitos, sem que isso acarrete a ausência de tutela das vulnerabilidades em 

meio digital.  
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O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E AS FAKE NEWS 

 

Danielly Novais do Rego1 

 

INTRODUÇÃO 

 O exercício do direito à liberdade de expressão ganha novos contornos com 

a ampliação do acesso à internet, de modo a representar, um avanço impar para 

sociedade contemporânea. No entanto, somada aos ganhos positivos, insurge-se 

simultaneamente e gradualmente a possibilidade da manifestação de 

pensamento com uma abertura mais ampla, de modo a veicular informações e 

conteúdos que nunca foram antes veiculados. 

 Com efeito, o espaço virtual, tornou-se um instrumento demasiadamente 

importante para veiculação de comentários com as mais diversas conotações, e 

ainda, a divulgação de falsas informações, o que denomina-se por muitos como – 

fake news2. Assim, almeja-se com o presente trabalho, analisar o exercício do 

direito à liberdade de expressão e os impactos ocasionados pelo uso de fake news 

em uma sociedade da informação. 

 Assim, a necessidade de informações com alta velocidade acaba por 

corroborar em uma inobservância da fonte propagadora da informação e da 

veracidade dos conteúdos veiculados, o que insurge em uma abertura para 

exacerbação da utilização do direito à liberdade de expressão e por violar outros 

direitos fundamentais inerentes ao ser humano. 

 Para tanto, far-se-á uma análise do acesso à internet e o resguardo 

constitucional do direito à liberdade de expressão como um primeiro viés, e, 

posteriormente, apontamentos acerca da (in) existência de limites para o exercício 

 
1 Mestranda em Direito no Centro Universitário FG. Bolsista CAPES. 
2 FAUSTINO, André.  Fake news e a liberdade de expressão nas redes sociais na Sociedade da 

Informação/ André Faustino; orientador Gustavo Filipe Barbosa Garcia. -- São Paulo: 2018. 140 p. 

Dissertação (Mestrado - Mestrado em Direito da Sociedade da Informação) -- Faculdades 

Metropolitanas Unidas, 2018)  
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do direito à manifestação, bem como os principais reflexos com a propagação de 

fake news na sociedade contemporânea. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 A propagação do acesso à internet a partir do século XIX ganhou 

proporções intransponíveis, sendo responsável por uma intensa transformação no 

modelo clássico de divulgação de informação e na elaboração de conteúdo. 

Devido as facilidades propiciadas pelo uso da internet, novas modalidades de 

manifestação de pensamento, opinião, notícia foram surgindo ao decorrer dos 

séculos3. 

 A promulgação da Carta Magna de 19884  elenca o direito à liberdade de 

expressão como um direito fundamental, representando, assim, um novo marco 

protetivo, tendo em vista que nas épocas que antecederam a sua promulgação 

era demarcada por uma supressão ou limitação de diversos direitos ora 

concebidos como fundamentais, estando, incluso a possibilidade de  

manifestação de opinião. 

 Com efeito, é possível vislumbrar a existência de uma relação com o avanço 

no acesso à internet com a possibilidade do exercício do direito à liberdade de 

expressão. Nesse aspecto, nota-se uma transformação com o decorrer dos anos 

com a possibilidade de manifestação de opiniões e pensamentos sob um viés da 

praticidade e com um grau muitas vezes ínfimo de compromisso com a veiculação 

de informações verídicas. 

 
3 Faustino, André.  Fake news e a liberdade de expressão nas redes sociais na Sociedade da 

Informação/ André Faustino; orientador Gustavo Filipe Barbosa Garcia. -- São Paulo: 2018. 140 p. 

Dissertação. Mestrado em Direito da Sociedade da Informação) -- Faculdades Metropolitanas 

Unidas, 2018). 
4 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 de junho de 

2021. 
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 A busca por informações e em caráter rápido passou a ser uma das 

características da sociedade contemporânea, o que muitos intitulam como 

sociedade da informação’. No entanto, a incessante busca por céleres 

informações associada com a possibilidade de qualquer indivíduo ser um emissor 

de informação, acaba por demarcar um novo cenário da sociedade, a era das 

fake news.5 Assim, com fundamento do processo de democratização onde todos 

possuem direito de difundir informações, sem observância de preceitos éticos, bem 

como  ausência de identificação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A ampla divulgação de conteúdos e a abertura de propagação de 

informações sob o manto protetivo do direito à liberdade de expressão, acabou, 

por insurgir em um ambiente permeado pela insegurança acerca das informações 

veiculadas, representando, assim, um cenário permeado por notícias falsas, o que 

consequentemente acabam por violar direitos fundamentais protegidos pelo 

ordenamento jurídico. 

 Desse modo, o direito à liberdade de expressão engloba várias formas de 

discursos, no entanto, o seu exercício deve ser proporcional de modo que não 

atente contra outros direitos protegidos constitucionalmente. Assim, faz-se 

necessário que haja um exercício do direito de liberdade de expressão pautado 

em valores constitucionais, éticos, com o escopo de não violar preceitos basilares 

de um estado democrático de direito. 

 

  

 
5 Faustino, André.  Fake news e a liberdade de expressão nas redes sociais na Sociedade da 

Informação/ André Faustino; orientador Gustavo Filipe Barbosa Garcia. -- São Paulo: 2018. 140 p. 

Dissertação (Mestrado - Mestrado em Direito da Sociedade da Informação) -- Faculdades 

Metropolitanas Unidas, 2018).  
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O DIREITO À PRIVACIDADE E A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

(LGPD) 

 

Isabela Murad1 

Bruna Breves Leite2 

 

INTRODUÇÃO 

Modernamente, o rápido desenvolvimento tecnológico tem acarretado 

diversas mudanças no paradigma mundial, incluindo maior evolução social, 

econômica e cultural em um curto período. Contudo, a facilidade proporcionada 

pelo alcance às informações, sejam elas privadas ou públicas, fomenta o risco 

iminente à intimidade, à vida privada, moral e à imagem dos indivíduos. Isto é, a 

privacidade ficou comprometida, exigindo novos mecanismos de proteção por 

parte do ordenamento jurídico. 

Diante disso, este estudo objetiva analisar como a legislação brasileira 

aborda o direito à privacidade, além de identificar os impactos causados pela 

aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados nesse âmbito. Para tanto, realizou-

se uma revisão bibliográfica, por meio da análise de trabalhos já publicados e da 

legislação pertinente, principalmente a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. A 

importância desse trabalho consiste na relevância da proteção e defesa ao direito 

à privacidade, sendo necessário compreender como tem sido realizada sua 

manutenção.  

 

  

 
1 Mestra em Administração na Universidade Federal de Lavras; graduanda em Direito na 

Universidade Federal de Lavras. 
2 Graduanda em Direito na Universidade Federal de Lavras. 



 

  

88 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO À PRIVACIDADE E A LGPD 

De plano, destaca-se que o direito à privacidade é um direito fundamental, 

estando previsto no art. 5º, inciso X, da CF/88, o qual dispõe sobre a inviolabilidade 

da intimidade, vida privada, honra e imagem do indivíduo, com o intuito de 

garantir a dignidade da pessoa humana. Assim, o direito à privacidade é aquele 

que proíbe a interferência do Estado na vida privada, com exceção das hipóteses 

legais3. 

Além disso, o Código Civil prevê, em seu art. 21, que a vida privada é 

inviolável, localizando-se no rol taxativo como um “direito da personalidade”, 

sendo, portanto, inerente ao homem. Há diversas hipóteses presentes em nosso 

ordenamento jurídico que definem condutas que invadem o âmbito privado como 

ilícitas.  

Desse modo, não há dúvidas de que com o avanço da internet, a utilização 

dos dados pessoais invadiu a privacidade das pessoas, tornando necessária a 

criação de normas para sua proteção. Isso porque a sociedade da informação, 

ao estabelecer uma interconectividade entre os espaços público e privado, 

compromete a privacidade4. 

Nesse contexto, insere-se a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 

13.709/2018), que entrou em vigor em 14 de agosto de 2020, para garantir e 

proteger os direitos fundamentais de privacidade e liberdade, além do livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Diante disso, a LGPD possui 

como escopo a criação de um contexto nacional que priorize a segurança jurídica 

através da regulação e uniformização das normas vigentes que protejam os dados 

pessoais da sociedade brasileira, independente de sua localização.  

 
3 GARCEL, Adriane; MORO, Sergio Fernando; SOUZA NETTO, José Laurindo de; HIPPERTT, Karen Paiva. 

Lei geral de proteção de dados: diretrizes e implicações para uma sociedade pandêmica. 

Coletâneas de artigos jurídicos: em homenagem ao Professor José Laurindo de Souza Netto. Viviane 

C. de S. K., Adriane G., José L. de S. N. 1.ed., Curitiba: Clássica Editora, p. 319-344, 2020.  
4 MACHADO, Ronny Max; FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Os impactos da sociedade da informação no 

direito à privacidade da pessoa natural e da pessoa jurídica, Revista Thesis Juris – RTJ, São Paulo, v. 

7, n. 2 , p. 258, jul./dez. 2018. 
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OS IMPACTOS DA LGPD NO DIREITO À PRIVACIDADE 

É inquestionável que a proteção dos dados pessoais está diretamente 

ligada à privacidade e advém dos riscos que a utilização inadequada destes pode 

gerar à pessoa humana. Diante disso, insere-se a LGPD, que visa regulamentar a 

proteção de dados nacionalmente, conciliando a proteção da pessoa, interesse 

público e incentivo ao desenvolvimento econômico e tecnológico ligados à 

circulação da informação5. 

Com isso, a referida lei proporcionará maior proteção ao direito à 

privacidade, uma vez que dispõe de recursos para os casos de violações de 

segurança que impliquem o vazamento e exposição de dados. 

 Relembra-se que antes da LGPD entrar em vigor, a coleta e tratamento de 

dados pessoais ainda não era devidamente tutelada e não havia um órgão que 

fiscalizasse as empresas. Assim, constata-se que com essa lei, o direito à 

privacidade obteve amparo jurídico específico, pois essas normas colaboram para 

tutelar os direitos no meio digital. Ademais, houve a criação Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados (MP 869/2018)6. 

Nesse cenário, nota-se que os impactos da LGPD têm sido consideráveis, 

pois atingem todos os setores da economia, incluindo milhões de empresas.  

Inclusive, quando se fala em pós-pandemia, a LGPD terá papel de destaque ao 

colocar limites à captação, acesso, compartilhamento e utilização dos dados, 

resguardando os direitos fundamentais dos titulares7. Isso ocorre porque as 

empresas não mais podem captar dados pessoais sem que haja o consentimento 

 
5 GARCEL, Adriane; MORO, Sergio Fernando; SOUZA NETTO, José Laurindo de; HIPPERTT, Karen Paiva. 

Lei geral de proteção de dados: diretrizes e implicações para uma sociedade pandêmica. 

Coletâneas de artigos jurídicos: em homenagem ao Professor José Laurindo de Souza Netto. Viviane 

C. de S. K., Adriane G., José L. de S. N. 1.ed., Curitiba: Clássica Editora, p. 319-344, 2020.  
6 CARVALHO, Gisele Primo; PEDRINI, Tainá Fernanda. Direito à privacidade na Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais.  REVISTA DA ESMESC, v.26, n.32, p. 363-382, 2019. 
7 GARCEL, Adriane; MORO, Sergio Fernando; SOUZA NETTO, José Laurindo de; HIPPERTT, Karen Paiva. 

Lei geral de proteção de dados: diretrizes e implicações para uma sociedade pandêmica. 

Coletâneas de artigos jurídicos: em homenagem ao Professor José Laurindo de Souza Netto. Viviane 

C. de S. K., Adriane G., José L. de S. N. 1.ed., Curitiba: Clássica Editora, p. 319-344, 2020.  
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e interesse dos usuários, além de garantir a transparência quanto ao tratamento 

desses dados.  

É possível observar que, cada vez mais, quando se usa um computador ou 

celular, os indivíduos passaram a ser questionados se permitem o acesso aos seus 

dados. No entanto, é necessário que todos os usuários leiam as informações 

contidas nos termos de política e privacidade da empresa para compreender 

como serão utilizados seus dados.  

Portanto, percebe-se que a LGPD trouxe impactos positivos no que tange à 

proteção ao direito de privacidade, mesmo porque, com o desenvolvimento 

exponencial das tecnologias, torna-se imprescindível essa tutela. 

 

CONCLUSÂO 

Conclui-se que a LGPD impactou positivamente o direito à privacidade, 

pois anteriormente não havia uma lei específica e um órgão fiscalizador sobre a 

questão. Porém, os usuários devem estar sempre atentos aos seus dados pessoais. 

Fato é que o direito à privacidade deve ser sempre resguardado e ainda são 

necessárias outras leis que supram as lacunas da LGPD e que tornem essa proteção 

mais efetiva.  
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O DIREITO AO ESQUECIMENTO COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DO 

DIREITO À PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS NA ERA DO CAPITALISMO 

DE VIGILÂNCIA 

 

Enéas Cardoso Neto1 

 

INTRODUÇÃO 

O Direito ao Esquecimento surgiu no ordenamento jurídico nacional por 

meio do Enunciado no 531 da 4a Jornada de Direito Civil da CJF, prevendo que: A 

tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o 

direito ao esquecimento, como um desmembramento do Direito a Privacidade, 

previsto na Carta Magna de 1988, os casos que ganharam maior repercussão no 

Brasil são CASO CHACINA DA CANDELÁRIA, CASO AÍDA CURI, CASO: XUXA X 

GOOGLE, entretanto, em por meio do Recurso Extraordinário (RE) no 1010606 o STF 

decidiu que o Direito ao Esquecimento pelo não cabimento do presente direito no 

ordenamento jurídico nacional, nesse ponto encontra-se o problema da presente 

pesquisa seria cabível a aplicação do Direito ao Esquecimento para a efetivação 

do Direito a Privacidade de dados pessoais, uma vez que, no atual estágio de 

avanço tecnológico os dados pessoais passaram a deter o status de “ouro” e o seu 

uso de forma irregular pode causa inúmeros prejuízos a seus possuidores, como 

fraudes bancarias e os mais diversos golpes e o avanço do capitalismo de 

vigilância? Como objetivo principal da pesquisa e realizar um estudo a respeito do 

Direito ao Esquecimento, do Direito a Privacidade de dados e do Capitalismo de 

Vigilância e traçar um paralelo da possibilidade da utilização do Direito ao 

Esquecimento para a proteção de dados pessoas efetivando o Direito a 

Privacidade. Assim a justificativa da presente pesquisa se encontra na sua 

 
1 Especialista em Direito Civil, Consumidor, Empresarial e Processual Civil na Faculdade Damásio. 
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atualidade, pois, o capitalismo de vigilância é um fenômeno recente do século XXI, 

mas, também na vida prática das pessoas que a qualquer momento podem ser 

alvo dos conglomerados de empresas que visam lucro a todo custo e até mesmo 

de criminosos que cometem os mais diversos tipos de golpes quando obtém acesso 

a esses dados. 

 

DESENVOLVIMENTO  

O direito ao esquecimento pode ser entendido como o direito que uma 

pessoa detém de não ser reiteradamente lembrado por fatos pretéritos que tenha 

cometido, que causem alguma forma de prejuízo, dano, constrangimento a ela 

atualmente, é reconhecido doutrinariamente como uma forma de se assegurar o 

Direito à Privacidade e a Intimidade, nesse sentido seu conceito pode ser 

encontrado a seguir:  

O direito ao esquecimento é o direito que garante que os dados sobre uma 

pessoa somente serão conservados de forma a permitir a identificação do 

sujeito a eles ligado e apenas durante o tempo necessário às finalidades da 

recolha, direito a não ser encontrado, direito a não ser seguido, direito numa 

perspectiva mais ampla acompanhado do direito de ser insensato em 

determinado momento da vida1.  

 

No atual estágio de avanço tecnológico da sociedade os dados pessoais 

passaram a deter um importante status, muitos até mesmo afirmando que seriam 

o novo petróleo, nesse, os dados das pessoas são o alvo no modelo de negócio do 

capitalismo de vigilância. Quanto mais dados se tem, maior será o lucro2. Dessa 

forma as empresas, passaram a utilizar as mais diferentes maneiras para se ter 

acesso aos dados pessoais, como, por exemplo o uso de propaganda direcionada, 

bancos analisam dados para avaliar risco financeiro de clientes, manipulação de 

dados para publicidade por meio neuromarketing e consequentemente aumento 

de vendas e maior retorno lucrativo. 

 Tudo isso acaba provocando uma violação do Direito à Privacidade e 

Intimidade das pessoas, o que pode provocar os mais diferentes tipos de danos 

caso esses dados sejam utilizados de forma irregular por pessoas más 
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intencionadas, assim necessitado de um sistema de freios e contrapesos, pois, a 

falta de controles está levando o capitalismo de vigilância a invadir, cada vez mais, 

a privacidade das pessoas que, por sua vez, entregam mais de seus dados 

comportamentais incondicionalmente, em um relacionamento em que poucos 

ganham muito e muitos recebem migalhas3.  

Pela necessidade de alguma forma de controle dentre elas, podemos usar 

o Direito ao Esquecimento que mesmo tendo sido julgado como incompatível com 

a Constituição Federal, não podemos sepulta-lo para sempre no ordenamento 

jurídico nacional, há casos em que sua aplicação seria extremamente importante 

na ceara do direito privado como nos casos do uso desmedido de dados pessoais, 

principal característica do capitalismo de vigilância, isso, porque, só envolve o 

interesse das partes no âmbito processual inicialmente, não tento interesse público 

julgado, ou fatos históricos como dito no voto da Ministra Carmem Lúcia no RE no 

1010606. 

2Dessa forma, por tudo que foi dito, o Direito ao Esquecimento poderia ser 

utilizado como forma de assegura a proteção de dados pessoais e consequente o 

do Direito à Privacidade e Intimidade, embora tenha sido julgado incompatível 

com a Carta Magna nacional, tal direito poderia ser utilizado no que se refere a 

exclusão de dados pessoais de um indivíduo que estejam armazenados em bancos 

de dados de grandes empresas e de alguma forma causem prejuízo a esse 

indivíduo, ainda mais no atual estágio social de avanço tecnológico e do 

capitalismo de vigilância, em que tais dados promovem uma grande 

concentração de renda para tais empresas. 

  

 
2 MARQUES, Andréa Neves Gonzaga. Direito à intimidade e privacidade. Jus Vigilantibus, Vitória, Fev 

2008. 
2 Disponível em:<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2053951718820549>. Acesso em 21. 

jun. 2021. 
3 Disponível em:<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/4451>. Acesso em: 

20 jun. 2021 
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CONCLUSÕES PRELIMINARES  

Com o avanço tecnológico atual fez surgir o chamado capitalismo de 

vigilância, que nada mais é do que a coleta e utilização de dados pessoais como 

forma de geração de lucros para as empresas, utilizando das mais diferentes formas 

para obtenção desses dados como, por exemplo, uso de propaganda 

direcionada, bancos analisam dados para avaliar risco financeiro de clientes, 

manipulação de dados para publicidade por meio neuromarketing e tantas outras, 

isso veio a provocar sérias violações aos direitos fundamenteis das pessoas em 

especial o Direito à Privacidade e Intimidade, gerando a necessidade de formas 

de controle, como o Direito ao Esquecimento que pode ser utilizado para tal 

controle quando a utilização de forma desmedida de tais dados provoquem 

prejuízos ao seu possuidor, necessitando então de uma reparação a tais danos. 
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O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A 

REGULAMENTAÇÃO DE PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO 

 

Leticia Rodrigues Clemente1 

João Paulo Terra Silva2 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho irá refletir sobre a necessária harmonia entre a dignidade da 

pessoa humana e os avanços científicos, através de pesquisas e tratamentos com 

células-tronco nos dias atuais, segundo a legislação brasileira. O debate se faz 

necessário já que a discordância atual sobre o tema não é benéfica nem para a 

Medicina, nem para o Direito, precisando assim, de uma solução balanceada. 

Além disso, tem como objetivo estudar o conceito de células-tronco, seus 

diferentes tipos e fontes, possibilidades e reflexos éticos.  

Os objetivos desta pesquisa são estudar e debater sobre o reflexo do 

Princípio da dignidade da pessoa humana na limitação de pesquisas com células-

tronco no Brasil e refletir sobre questões éticas, religiosas e legais, através do 

levantamento de dados bibliográficos. Também relatar-se-á o conceito de células-

tronco, suas diferenciações e sua utilidade na Medicina contemporânea, tanto no 

que tange às Células Tronco Embrionárias Humanas (CTEHs) quanto às Células 

Tronco Adultas (CTAs).  

Por fim, o trabalho tem, igualmente, como objetivo comparar pontos de 

vistas e posicionamentos éticos, religiosos, medicinais e legais, a partir de diferentes 

premissas sobre o início da vida propriamente dita, além da historicamente 

controversa questão ética sobre experimentações e pesquisas que envolvam o ser 

humano. O método a ser utilizado será o uso de pesquisas bibliográficas, tanto no 

 
1 Graduanda em Direito na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
2 Graduando em Direito na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
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âmbito legal, quanto medicinal, religioso e filosófico, em livros, artigos, periódicos, 

na legislação nacional e sobre a História mundial, além de estudos sobre ética e 

religião, no que tange à defesa, ou não, de pesquisas com células-tronco. O 

trabalho está estruturado pelo método dedutivo – a partir da premissa específica, 

se debaterá sobre a problemática geral.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Primeiramente, faz-se necessário destacar o conceito e as diferenças entre 

os atualmente conhecidos tipos de células-tronco. Segundo Alice Teixeira Ferreira3, 

“as células-tronco embrionárias são aquelas provenientes da massa celular interna 

do embrião”, este ainda em fase de blastócito, como se verá em breve. São 

classificadas como células-tronco embrionárias humanas (CTEHs) porque provêm 

do próprio embrião, e são células-mães do ser humano em si. Por consequência, 

para ser possível o uso destas, o embrião deverá ser destruído no processo. Por 

outro lado, o segundo gênero de células-tronco conhecidas atualmente são as 

adultas, encontradas em todos os órgãos, e em maior concentração na medula 

óssea, o tutano dos ossos, e no sangue do cordão umbilical, na placenta. Neste 

caso, esquiva-se em grande parte das questões éticas levantadas em desfavor do 

uso de células-tronco embrionárias, já que as células adultas não levam, de 

nenhuma maneira, à destruição embrionária.  

Com isso, destaca-se o valor inestimável para a Medicina e para a 

sociedade como um todo, tendo as células-tronco como um dos garantidores ao 

Direito à Saúde, principalmente no que tange às CTAs, já que estas refletem em 

grande parte das curas em tratamentos utilizando meios alternativos, visto que, 

sendo retiradas do próprio paciente, não ocorre rejeição (fator importante, já que, 

na opção do uso de CTEHs, o paciente teria que ingerir imunossupressores por toda 

 
3Ferreira, Alice Teixeira. 2016, cit. in Diniz, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 10. Ed. São 

Paulo, 2017. 
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sua vida, para evitar que a rejeição ocorra), além de evitar discordâncias ético-

religiosas, já que não requerem a destruição de embriões humanos.  

Entretanto, para que se compreenda a problemática ética e religiosa, 

contrárias ao uso de CTEHs, deve-se estudar, primeiramente, o ciclo embrionário. 

No primeiro dia do ciclo acontece a fertilização do embrião, que começa 

rapidamente a crescer. Do ponto de vista religioso, a vida se iniciaria neste 

momento. Nos segundo e terceiro dias, no estágio de zigoto, o embrião fertilizado 

se divide em duas, depois quatro células, e assim por diante. No quarto dia, as 

divisões celulares começam a se concentrar nas bordas para que, no quinto dia, o 

blastocisto esteja formado. Nele, as CTEHs se encontram agrupadas na chamada 

massa celular interna, ou maciço. É nesse ponto que a extração ocorre e, por 

consequência, a destruição embrionária. Do ponto de vista científico, pelo fato das 

células até este momento não terem sistema neural, não são consideradas vivas, 

podendo, com isso, serem livremente usadas para o desenvolvimento de terapias 

contra doenças degenerativas, por exemplo4.  

No Brasil, a grande problemática se dá pelas inconstitucionalidades na Lei 

11.105 de 2005, a Lei de Biossegurança. Nela está prevista a licitude do uso de 

CTEHs para estudos, em contraposição com os arts. 1, III e 5, caput, da Constituição 

Federal. Este fato ainda é de grande discussão jurisprudencial e, sobretudo, 

doutrinária. Na ADIN 3.510, não sem grandes debates, o STF decidiu pela 

inexistência de violação do direito à vida nas pesquisas com finalidades 

terapêuticas, que utilizem CTEHs, não caracterizando aborto. Para os ministros, que 

não levaram em consideração as novas e mais viáveis técnicas científicas, o uso 

das CTEHs formariam o direito fundamental a uma vida digna, ao garantir o direto 

à saúde e ao planejamento familiar, com total improcedência da ADIN.  

O respeito a este princípio é o cerne de todo o ordenamento jurídico e, por 

isso, deve ser o valor que prevalecerá sobre qualquer tipo de avanço científico, 

 
4Diniz, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 10. Ed. São Paulo, 2017. 
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segundo Maria Helena Diniz5. Disso se percebe a incongruência da decisão na 

citada ADIN, já que o Direito deve aceitar apenas as descobertas científicas cujo 

uso não seja contrário à natureza do homem em si, e sua dignidade como sujeito 

de direitos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como notado anteriormente, as células-tronco têm grande serventia para 

a Medicina contemporânea, como na cura de doenças sanguíneas ou moléstias 

genéticas neuromusculares, além de sua transformação em tecidos do coração, 

fígado e cérebro, sendo de notável importância em diversos tratamentos.  

Esses fatores e princípios devem ser observados pelo legislador quando 

dispor sobre pesquisas com células-tronco, já que suas diferentes origens, no que 

tange ao momento de extração, classificando-as como CTEHs ou CTAs, refletem 

em diferentes possibilidades médicas e diferentes consequências ético-religiosas.  
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O SISTEMA REGISTRAL DE IMÓVEIS E A TECNOLOGIA DO BLOCKCHAIN 

 

Paulo Vinicius de Resende1 

 

INTRODUÇÃO 

 A tecnologia do blockchain carrega em si a promessa de ser um sistema 

incorruptível, de acesso público, seguro, rápido e eficiente. Apesar de ser aplicável 

em vários casos, popularizou-se recentemente pela valorização do bitcoin, 

gerando volume de estudos envolvendo tal tecnologia. Já o sistema registral 

brasileiro recorrentemente é visto - às vezes erroneamente - como um trabalho 

arcaico e analógico. Assim, surgiram vários questionamentos acerca da aplicação 

do blockchain no sistema registral brasileiro. 

 

TEMA-PROBLEMA  

O presente trabalho busca esclarecer a viabilidade e provocar reflexões 

acerca da aplicabilidade da tecnologia do blockchain no sistema de Registro de 

Imóveis do Brasil. 

 

OBJETIVOS  

 Diante de uma inovação que promete ser tão disruptiva, muito se fala de sua 

aplicação dentro da área jurídica. A tecnologia do blockchain tem 

potencialidade para alterar e integrar o sistema de registro de imóveis; entretanto, 

é preciso tecer alguns esclarecimentos para verificar viabilidade e extensão de 

aplicabilidade. 

 

  

 
1 Graduando em Direito na UFMG. 
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JUSTIFICATIVA  

 O presente trabalho é de relevância por vários motivos. Os registros de 

imóveis têm como um de seus pilares a segurança e a tecnologia aqui abordada 

tem como uma de suas características a segurança, de modo que poderíamos 

estar versando sobre a maior eficiência do sistema. Ademais, o setor notarial e 

registral tem uma arrecadação relevante. No primeiro semestre de 2021, conforme 

dados disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça2, foram arrecadados 

mais de 8 bilhões de reais somadas todas as serventias extrajudiciais do Brasil. Vale 

ressaltar, porém, que esse é o faturamento bruto, ou seja, inclui a Taxa de 

Fiscalização repassada ao Judiciário, de cerca de 38%, além dos demais custos de 

funcionamento e outros fiscais. Nesse sentido, por vezes é mencionado o 

blockchain como uma maneira de reduzir tal custo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 O sistema de registro de imóveis do Brasil utiliza um sistema causalista e 

fundado em fólio real. O Fólio nada mais é do que um sistema de livros ou páginas, 

ou seja, basicamente utilizamos um sistema de livros em que constam todos os 

direitos reais daquele imóvel. No caso brasileiro, este serviço, o qual seria de 

natureza pública, foi delegado aos privados por força de disposição constitucional 

do artigo 236. Confere-se ao terceiro a fé pública que é inerente aos agentes 

públicos para exercer as atividades cartoriais. As principais funções e princípios que 

norteiam o sistema registral e notarial são a publicidade, autenticidade, segurança 

e eficácia jurídica. Para garantir tais funções, o registro de imóveis é centralizado e 

os delegatários responsáveis. A certidão de inteiro teor de uma matrícula pode ser 

requerida por qualquer pessoa, independente de justificativa, e lá estarão todos os 

efeitos que são considerados erga omnes; por isso é na matrícula que estarão 

qualificados os proprietários, averbados ônus, constrições e afins. 

 
2 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça Aberta. Relatório de arrecadação. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta. Acesso em: 28. jul. 2021. 
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 A tecnologia de blockchain, a grosso modo, é um modelo de verificação 

descentralizado3 de autenticidade - modelo peer to peer - e documentos 

publicamente visíveis e imutáveis. Abstratamente se assemelha muito à ideia de 

um livro de cartório, que segue uma ordem cronológica e que, em tese, não é 

apagado, mas sempre serão inseridas novas informações. Seria então o fim dos 

cartórios do sistema de registro de imóveis? Ao nosso sentir, de forma alguma! 

 A atividade registral, sobretudo pela sua essência, exige uma constante 

qualificação registral. A qualificação registral é “o juízo valorativo e jurídico do 

registrador acerca do direito a ser inscrito constante no título formal devidamente 

prenotado, que culmina na registrabilidade, se positivo, ou na denegação, se 

negativo. Decorre, portanto, do juízo de prudência registral, do intelecto prática e 

técnico do oficial, exercido com independência jurídica”4. Além disso, existem 

várias variáveis, com a quantidade energética que será necessária para garantir a 

segurança de uma rede descentralizada. Há o problema considerável da 

possibilidade de proprietários anônimos. Por exemplo, veja que até a presente data 

não se sabe a identidade de Satoshi Nakamoto, quem criou o bitcoin. Nesse 

sentido, haveria um considerável risco da tentativa de omissão de propriedade, 

fraude contra credores e à execução. São motivos que nos fazem afastar a ideia 

de indispensabilidade dos oficiais registradores. Vale lembrar, também, que há 

uma senha irrecuperável que garante que uma pessoa seja o titular daquele título 

ou input5. Não há como proceder uma ação de usucapião de um título de 

blockchain e seria necessário a criação de um novo título pela perda de chave do 

privado. Certamente, é muito mais difícil fiscalizar tal situação do que se 

 
3 SOUZA, Wallace Fabrício Paiva. Blockchain e a captação pública de recursos: um comparativo 

entre IPO e ICO à luz das normas da CVM. Belo Horizonte: Editora Expert, 2020, p. 191. 
4 KÜMPEL, Vitor Frederico. Tratado notarial e registral: Ofício de Registro de Imóveis. v. V. t. I. São 

Paulo: YK Editora, 2021, p. 233 
5 “It can be proven mathematically that only  the  possessor  of  the  relevant  private  key  (a  secret  

string  of  letters  and   numbers)  could  have  sent  the  relevant  message”. WERBACH, Kevin. Trust, 

But Not Verify: Why the Blockchain Needs the Law. Berkeley Technology Law Journal, forthcoming 

2018, p. 501. 
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concentrada essa responsabilidade, assim como é a da guarda dos registros e livros 

registrais. 

 Parece muito lúcida a sugestão de modelo escrita por José Renato de Freitas 

Nalini, Substituto de Oficial Registrador em São Paulo6. É o tratamento da 

tecnologia do blockchain não como finalidade ou substituição dos cartórios, mas 

a utilização dessa inovação como instrumento, com critérios e regras muito 

definidos pelo Conselho Nacional de Justiça e adequado, no que couber, pelas 

Corregedorias Estaduais de Justiça. Ao nosso sentir, há um deslumbramento natural 

com as novas tecnologias; entretanto, talvez por desconhecimento profundo do 

funcionamento do sistema registral brasileiro, há quem pense na extinção dos 

cartórios de imóveis, ao invés de seu aprimoramento, e isto sim que precisa ser uma 

busca incessável! 

 

CONCLUSÃO  

 Por todo o exposto acima, apesar da grande inovação que é a tecnologia 

do blockchain e a verificação descentralizada de autenticidade de operações e 

documentos, não conseguimos enxergar o desuso ou o fim dos cartórios de 

registros de imóveis. Isso porque a atividade de qualificação registral tem natureza 

muito particular, de alta complexidade intelectual, visando proteger a 

coletividade e não apesar satisfazer a autonomia negocial estrita das partes. Além 

disso, existem vários outros fatores preocupantes, como a estrutura necessária para 

manter essa rede, sobretudo em cidades do interior e que contam com pouca 

estrutura de qualidade, a quantidade de gasto energético justamente em um 

momento de pensamento observando a sustentabilidade, a possibilidade e 

responsabilidade pela perda do título eletrônico e, por fim, a possibilidade de 

fraude contra credores e à execução. 

 

 
6 NALINI, José Renato de Freitas. O registro de imóveis e o registro em blockchain In Direito Registral 

e Novas Tecnologias. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 334. 
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REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA POST-MORTEM E O ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO: APONTAMENTOS SOBRE O RECURSO ESPECIAL N. 

1918421/SP 

 

Juliana Carvalho Pavão1 

Rita de Cássia Resquetti Tarifa Espolador2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente resumo tem como objetivo fazer apontamentos críticos sobre o 

Recurso Especial n. 1918421/SP, julgado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, envolvendo reprodução humana assistida (RHA) post-mortem. Assim, a 

finalidade é debater se a decisão foi adequada aos preceitos negociais do Direito 

Civil Brasileiro, com especial destaque a manifestação de vontade do falecido. 

É extremamente importante discutir o tema da RHA post-mortem, porque o 

procedimento está sendo realizado no contexto brasileiro, e não há legislação. 

Ademais, esse julgado consiste em uma resposta de uma das maiores cortes do 

país, podendo repercutir em outros casos. Diante disso, o resumo consiste em um 

estudo de caso. 

 

RECURSO ESPECIAL N. 1918421/SP E A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO FALECIDO 

Em junho de 2021, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

analisou um caso sobre reprodução humana assistida post-mortem, o Recurso 

Especial n. 1918421/SP. No caso em análise, um casal tinha criopreservado seus 

embriões em uma clínica especializada, e no contrato de armazenamento foi 

 
1 Doutoranda em Direito na Universidade Federal do Paraná. 
2 Doutora em Direito na Universidade Federal do Paraná.  
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determinado que, na hipótese de falecimento de um dos cônjuges, o outro ficaria 

com a custódia dos embriões3. 

O marido faleceu e a viúva desejou implantar os embriões. Entretanto, os 

filhos do falecido ingressaram no Judiciário para impedir que o procedimento fosse 

realizado, mantendo o planejamento sucessório previsto em testamento particular 

do falecido, que apenas contemplava os filhos já nascidos e a viúva4. 

Com a apresentação do caso ao Judiciário, discutiu-se se o falecido 

haveria autorizado que o material fosse utilizado após sua morte, e principalmente, 

como deveria ter sido realizada essa autorização. Em primeira instância, o juiz 

deferiu o pedido dos filhos do falecido, determinando que os embriões não fossem 

implantados. Em recurso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a 

decisão, compreendendo que no contrato de criopreservação dos embriões 

previa a custódia deles ao cônjuge sobrevivente5. 

Em novo recurso, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu 

favorável aos filhos, impedindo a viúva de utilizar os embriões. Segundo 

informações do site do STJ6, o ministro Luis Felipe Salomão apontou que o 

ordenamento jurídico brasileiro não regulamenta adequadamente a questão, mas 

há outros dispositivos como Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), 

Provimento 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça e Enunciado 633 do Conselho 

de Justiça Federal. Nesses dispositivos fica evidente a necessidade de autorização 

prévia e específica do falecido, e o enunciado prevê que a manifestação deve 

ser realizada por instrumento público ou particular com firma reconhecida. Diante 

disso, o ministro defendeu que não houve a manifestação de vontade do falecido. 

 
3 STJ. Implantação de embriões congelados em viúva exige autorização expressa do falecido, 

decide Quarta Turma. Notícias STJ. Publicado em 15/06/2021. Disponível em: 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/15062021-Implantacao-de-

embrioes-congelados-em-viuva-exige-autorizacao-expressa-do-falecido--decide-Quarta-

Turma.aspx . Acesso em: 09 jul 2021. 
4 STJ, op cit., 2021. 
5 STJ, op. cit., 2021. 
6 STJ, op. cit., 2021. 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/15062021-Implantacao-de-embrioes-congelados-em-viuva-exige-autorizacao-expressa-do-falecido--decide-Quarta-Turma.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/15062021-Implantacao-de-embrioes-congelados-em-viuva-exige-autorizacao-expressa-do-falecido--decide-Quarta-Turma.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/15062021-Implantacao-de-embrioes-congelados-em-viuva-exige-autorizacao-expressa-do-falecido--decide-Quarta-Turma.aspx
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Esse caso ilustra bem um problema latente na realidade brasileira: as 

biotecnologias estão cada vez mais presentes na sociedade, entretanto existe uma 

escassez normativa que resulta no encaminhamento dos conflitos ao Poder 

Judiciário. No caso em tela, utiliza-se dispositivos que não têm força de lei 

(Enunciado, Provimento e Resolução do CFM), devido a ausência legislativa. 

Percebe-se que o CFM já abordou por diversas vezes a temática da RHA, 

enquanto que “(...) o Poder Legislativo assiste passivamente à ausência de lei sobre 

a matéria”7. Mas, mesmo sem previsão legal, as relações se concretizam na forma 

de negócios jurídicos baseados no princípio da autonomia no campo negocial. 

Assim, o regramento feito ocorre a partir da autonomia privada8.  

Contudo, é essencial a previsão de normas específicas para detalhar 

formalidades que sejam consideradas vitais.  Noemí Lídia Nicolau aponta que o 

Código Civil poderia apresentar normas novas para a teoria geral do negócio 

jurídico, principalmente dialogando com os direitos da personalidade, tendo em 

vista os novos negócios que surgem9. 

No caso em tela foi exigida uma formalidade que não está prevista em lei, 

sendo desconsiderado o contrato previamente assinado que determinava a 

custódia dos embriões para o cônjuge sobrevivente. A manifestação de vontade 

é elemento essencial para qualquer negócio jurídico, entretanto, sem uma 

exigência legal, deve-se considerar qualquer forma de manifestação de vontade. 

Obviamente, quando se trata de embriões criopreservados, a sua 

implantação post-mortem afetará diretamente o plano sucessório. Por isso, é 

extremamente importante discutir como será compreendida que a vontade do 

 
7 MASCARENHAS, Igor de Lucena; DADALTO, Luciana. Instabilidade normativa: nova resolução do 

CFM sobre reprodução humana assistida. Jota: Opinião e Análise. Publicado em: 01/07/2021. 

Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/instabilidade-normativa-nova-

resolucao-do-cfm-sobre-reproducao-humana-assistida-01072021 . Acesso em: 9 jul 2021. 
8 MEIRELES, op. cit., 2009, p. 123. MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia privada e dignidade 

humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 123. 
9 NICOLAU, Noemí Lídia. Una pecularidad del modelo jurídico derivado del nuovo código civil 

brasileño. Rivista di Diritto dell’Integrazione e Unificazione del Diritto in Europa e in America Latina, v. 

16, 2003. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/instabilidade-normativa-nova-resolucao-do-cfm-sobre-reproducao-humana-assistida-01072021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/instabilidade-normativa-nova-resolucao-do-cfm-sobre-reproducao-humana-assistida-01072021


 

  

108 

falecido era a implantação ou não, e principalmente a previsão legal do prazo 

que poderá ser implantado o embrião, como por exemplo a legislação espanhola 

prevê10. Assim, é urgente que o campo legislativo brasileiro discuta e regulamente 

esse procedimento. 

 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, percebe-se que há uma omissão legislativa no tocante 

a RHA, mais especificamente ao procedimento post-mortem. É essencial que haja 

a unificação de quais serão as formalidades legais exigidas para a realização do 

procedimento, com o intuito de garantir a segurança aos envolvidos. 

Como está previsto hoje, a autonomia adquire grande relevância, contudo 

não tem contornos bem definidos, o que deveria ser realizado na forma de lei. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL EM CONTRATOS ELETRÔNICOS NÃO 

CUMPRIDOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA: UMA ANÁLISE ACERCA 

DA TEORIA DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA1 

 

Fabrício Lafuente Pena2 

 

INTRODUÇÃO 

Não restam dúvidas que a pandemia de covid-19 alterou profundamente o 

modus vivendi de grande parte da população brasileira. Seja no âmbito social, 

político ou econômico, diversas mudanças provocadas por uma situação jamais 

vivenciada anteriormente fizeram com que novas situações surgissem no campo 

jurídico. As relações contratuais não são exceção: tornou-se imperiosa a criação 

de novas cláusulas de revisão contratual (ou até mesmo, em situações mais 

extremas, a rescisão do contrato), de modo a evitar com que houvesse 

onerosidade excessiva por uma das partes ou prejuízos além do esperado. Sob essa 

ótica, o presente estudo visa analisar a possibilidade de alteração das cláusulas 

contratuais firmadas, em meio eletrônico, entre empresas com seus consumidores, 

que, devido à pandemia e às medidas de isolamento, não puderam adimplir com 

suas obrigações. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves, a contratação eletrônica 

engloba as negociações e contratos celebrados através da utilização de qualquer 

meio eletrônico. Ela surge muito ligada à noção de prestação de serviços da 

sociedade de informação e pode ser entendida como contratação em rede, no 

âmbito de uma loja virtual; ou contratação em linha, em que não há negociação 

 
1 Trabalho orientado por Flávia Costa Machado. 
2 Graduando em Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
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entre as partes; e até mesmo contratação por meio de comunicação virtual, 

através de meios eletrônicos3. Alguns exemplos a serem analisados são as reservas 

de hotéis e a compra de passagens aéreas, ambas feitas online. Aplica-se nesses 

contratos o Código de Defesa do Consumidor, por haver presente as figuras de 

fornecedor e consumidor, assim como um liame jurídico entre eles.  

Não obstante, são características peculiares dos contratos eletrônicos a 

despersonalização da relação jurídica, já presente nos contratos de adesão, mas 

que é potencializada por não haver a presença física das duas partes; a 

simultaneidade da oferta e da aceitação, que não provém de uma manifestação 

de vontade verbal propriamente dita; e a desterritorialização da contratação, o 

que poderia gerar dúvidas acerca de qual lei se aplicaria no caso de contratações 

transnacionais. 

Durante muito tempo, os contratos foram regidos pelo princípio do pacta 

sunt servanda, que estabelecia que tudo que era acordado entre as partes se fazia 

lei e gerava 

obrigatoriedade indiscutível, sob pena de execução patrimonial em caso de 

inadimplemento. Com as evoluções sociais e jurídicas ao longo da história, o Direito 

tratou de relativizar a obrigatoriedade contratual, permitindo a revisão do 

conteúdo do negócio, ou até mesmo a resolução da avença, em função de 

transformações imprevisíveis que onerassem excessivamente um dos contratantes. 

Para analisar como tais contratos foram alterados em virtude da pandemia, 

apresenta-se o seguinte exemplo: suponha que, no mês de janeiro de 2020, um 

indivíduo, com o intuito de aproveitar suas férias, compra uma passagem de avião 

para Milão para abril do mesmo ano (cidade essa que se tornou o epicentro da 

pandemia nesse mês) no site da companhia aérea X, e faz uma reserva no site de 

um hotel na mesma cidade, para ali se hospedar durante duas semanas, também 

em abril, pagando parte do valor da sua hospedagem em avanço. Em 

 
3 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil: Contratos. 7. ed. Salvador: 

Juspodium, 2017. (p. 362). 
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decorrência do aumento do número de casos na cidade, todos os voos para a 

Itália vêm a ser cancelados por decreto governamental e ele fica impedido de 

passar suas férias em Milão naquele momento. 

O primeiro caso de covid-19 no Brasil foi confirmado em março de 2020. 

Ainda não haviam respostas concretas, ou até mesmo conhecimento das 

consequências da doença no mundo. A primeira onda de covid no Brasil, portanto, 

poderia ser caracterizada juridicamente como caso fortuito ou força maior, 

excludentes de responsabilidade civil. A ação ou omissão em questão se originou 

de um fato que não podia ser previsto ou evitado. Ademais, o Congresso Nacional, 

através do Decreto nº 6 de 2020, declarou estado de calamidade pública até 31 

de dezembro do mesmo ano, o que somente evidencia a imprevisibilidade e 

inevitabilidade da pandemia no país. Os elementos da imprevisibilidade e 

inevitabilidade da ocorrência da pandemia são fundamentais para caracterizar 

essa exoneração de responsabilidade.   

No entanto, diante da situação fática, a mais adequada análise jurídica seria 

acerca da teoria da imprevisão, prevista no artigo 478 do Código Civil. Como 

conceitua Miguel Maria de Serpa Lopes: “a imprevisão consiste, assim, no 

desequilíbrio das prestações sucessivas ou diferidas, em consequência de 

acontecimentos ulteriores à formação do contrato, independentemente da 

vontade das partes, de tal forma extraordinários e anormais que impossível se 

tornava prevê-los razoável e antecedentemente. São acontecimentos 

supervenientes que alteram profundamente a economia do contrato, por tal forma 

perturbando o seu equilíbrio, como inicialmente estava fixado, que se torna certo 

que as partes jamais contratariam se pudessem ter podido antes antever esses 

fatos. Se, em tais circunstâncias, o contrato fosse mantido, redundaria num 

enriquecimento anormal, em benefício do credor, determinando um 

empobrecimento da mesma natureza, em relação ao devedor. 

Consequentemente, a imprevisão tende a alterar ou excluir a força obrigatória dos 

contratos.”² O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso V, 
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consagra a possibilidade de modificação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Ele não menciona a 

imprevisibilidade como fator fundamental para a revisão contratual, mas garante 

a ocorrência da mesma. Seria, nesse caso, em razão da teoria da onerosidade 

excessiva, que se admitiria a revisão contratual em termos menos rígidos do que os 

da teoria da imprevisão, em atenção à hipossuficiência do consumidor. 

 

CONCLUSÃO 

O objetivo então seria garantir a conservação do contrato, de tal forma que, 

livre de cláusulas abusivas, fosse possível reestabelecer o equilíbrio entre as partes 

através da revisão contratual e a inserção de novas cláusulas. Vale ressaltar que 

não se confundem a teoria da imprevisão com as hipóteses de caso fortuito ou 

força maior. A primeira pressupõe a superveniência de fato imprevisto que dificulta 

excessivamente a prestação de uma das partes, gerando, via de regra, a revisão 

das cláusulas contratuais. O caso fortuito e a força maior geram a impossibilidade 

absoluta no cumprimento da obrigação, determinando a extinção do contrato.  

Portanto, diante da situação apresentada, seria possível a alteração dos 

contratos eletrônicos estabelecidos pelo indivíduo e os fornecedores dos serviços 

de transporte aéreo e hotéis. Talvez uma transformação do valor das passagens e 

da hospedagem em vales que possibilitassem que ele usasse dos serviços do hotel 

e da companhia aérea em outro momento, para outro destino ou outra filial do 

hotel, caso desejasse, quando a situação pandêmica ficasse mais favorável para 

viagens a turismo. O fato é que, assim como a sociedade se altera a todo 

momento, as próprias relações jurídicas privadas também, de modo a se 

adaptarem às novas realidades e buscarem sempre satisfazer os interesses de 

ambas as partes da maneira mais equilibrada e idônea possível.  
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UMA ANÁLISE SOBRE A INAPLICABILIDADE DA LEI 5768/1971 E A 

INSEGURANÇA DO CONSUMIDOR FRENTE AOS SORTEIOS ONLINE  

 

André Phillipe Souza e Silva1 

Erick Mateus Silva2 

João Victor de Souza3 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O interesse pela presente pesquisa adveio do recente aumento de sorteios 

e rifas realizado pelas plataformas digitais, principalmente pelo instagram, que 

operam sem fiscalização e regulamentação, tanto por parte do poder público, 

quanto pelos usuários e responsáveis pelas plataformas digitais.Nesse sentido, 

observa-se que esses sorteios, na prática, não seguem qualquer legislação e são 

feitas de forma livre por empresas e “influencers”. O resultado, portanto, é um 

consumidor desprotegido, que pode ser enganado facilmente. Nesta ótica, é 

possível ver relações obrigacionais na qual não se apresenta o vínculo jurídico, ou 

seja, obrigações naturais, na qual há dívida (shuld) sem responsabilidade 

(haftung).4 Sendo assim, o objetivo com a presente análise é constatar a 

inaplicabilidade e pouca adaptabilidade da lei regulamentadora da atividade de 

sorteios no meio digital.  

 

 A LEI 5768/1971 E SUA INEFICÁCIA  

Há uma lei que regula sorteios e rifas, a Lei número 5768 de 1971. Tal Lei institui 

a legislação sobre a distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio, vale-brinde 

 
1 Graduando em Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
2 Graduando em Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
3 Graduando em Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara. 
4 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Obrigações. 15. ed. rev., 

ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021 
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ou concursos a título de propaganda. Sendo assim, apenas pessoas jurídicas que 

exerçam atividade comercial e/ou industrial ou de compra e venda de bens 

imóveis podem realizar os sorteios, além de emissoras de televisão e de rádio, 

seguindo as devidas orientações.5 Ademais, quanto ao procedimento, o valor dos 

prêmios deverá ser fixado em razão da receita operacional da empresa ou da 

natureza de sua atividade econômica, assim como é proibida a distribuição ou 

conversão do prêmio em dinheiro.  

Além disso, a participação do interessado deve ser precedida de cadastro 

por meio de aplicativos contendo as especificações de CPF, devendo a empresa 

autorizada assegurar o sigilo das informações prestadas, sendo vedada a 

participação de menores de idade. Ademais, a realização destes métodos de 

propaganda dependerá de prévia autorização do Ministério da Fazenda, além dos 

termos da própria lei e de seu regulamento. Caso não cumpridas as exigências 

impostas na lei, o dispositivo estabelece penas de multa e a proibição da empresa 

de realizar novas operações em dado prazo. 2 

Em se tratando da aplicabilidade da lei, há um embate dos princípios da 

liberdade contratual privada e do formalismo moderado. Levando em conta a 

teoria de Ronald Dworkin, em um embate de princípios, deve-se escolher o que 

tem mais justificação no caso concreto, isto é, qual argumento tem mais força ao 

aplicar a lei. Logo, observa-se que como a Lei em questão é inaplicável na 

realidade atual pelo excesso de formalismo que ela exige. Assim o princípio da 

liberdade contratual privada tem mais força, mais justificação. Isso se deve a 

imensa liberdade que há em contratos formais ou informais que acontecem nas 

redes sociais, estes que prezam pela liberdade e rapidez .6 

 
5 BRASIL. Lei n° 5768, de 20 de dez. de 1971. Abre a legislação sobre distribuição gratuita de prêmios, 

mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a título de propaganda, estabelece normas de proteção 

à poupança popular, e dá outras providências. Brasília, DF. Dez de 1971. 
6 DWORKIN, Ronald. Levando direitos a sério; tradução e notas Nelson Boeira. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002. 
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Ademais, a Lei 5768 entrou em vigor em 1971, período ditatorial, e por esse 

motivo carrega grande formalismo devido à época, em que o Estado era muito 

presente em tudo. Além disso, nota-se também a disrupção que a internet trouxe 

em questão de facilidade de sorteios, disrupção essa que não foi acompanhada 

pela lei, que se apresenta inaplicável na atualidade, apesar de ela ser editada em 

2020, a lei ainda apresenta um formalismo procedimental inaplicável. 

Sendo assim, mostra-se necessário analisar tal rigor, que tem como resultado 

a inaplicabilidade. Primeiramente, de acordo com a lei supracitada, apenas 

pessoas jurídicas podem fazer sorteios, o que não faz sentido se observado como 

sorteios são feitos na atualidade. Isso acontece porque a maioria dos sorteios, que 

buscam divulgar o perfil de uma empresa ou influencer, por exemplo, são feitos por 

usuários destas redes, que quase sempre não são pessoas jurídicas e não têm 

conhecimento da Lei 5768/1971. Além disso, em se tratando do procedimento 

necessário para os sorteios, a lei se mostra inaplicável se forem observados os 

sorteios que ocorrem em perfis do Instagram, que é o exemplo mais comum na 

atualidade. Outra exigência inaplicável é a prévia autorização do Ministério da 

Fazenda, além dos termos da própria lei e de seu regulamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, ao observar um sorteio em uma rede social, é visível que nenhuma 

das exigências citadas são seguidas, e aliado a uma falta de fiscalização, há a 

completa ineficiência da lei. O resultado, portanto, é o usuário/consumidor à 

mercê de possíveis golpes nas redes, onde não há nenhuma jurisdição e nenhuma 

garantia de recebimento de prêmio. Observa-se também que por vezes a 

participação no sorteio depende da compra de um produto ou de outros 

requisitos, como seguir outros usuários e divulgar a conta do realizador do sorteio.  

Desse modo, mostra-se necessário a revogação da Lei 5768/1971 e a criação 

de outra. Nesta, é preciso se atentar à como os sorteios são feitos nas redes sociais 

e regulá-los, sem tirar a autonomia do contrato, que é feito informalmente. Assim, 
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tal regulação deve ser incubida à própria plataforma, que deve se certificar que 

seus usuários estão realizando sorteios observando a boa-fé. Em caso de 

descumprimento, a plataforma também deve ser incubida da punição e apenas 

em último caso, o conflito deve ser levado à justiça. Como já exposto e levando 

em conta a obra de Dworkin, neste caso de embate de princípios, a liberdade 

contratual privada tem um “melhor argumento” ao observar o caso concreto, que 

é o que a proposta de lei busca regular. 3 

Por fim, a pesquisa encontra-se em estágio inicial de desenvolvimento, 

pertencendo a classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), mais 

especificamente, à vertente metodológica jurídico-social.7 No tocante ao tipo 

genérico de pesquisa, foi escolhido o jurídico-projetivo. O raciocínio desenvolvido 

na foi predominantemente dialético e quanto ao gênero, adota-se a pesquisa 

teórica. Dessa maneira, a pesquisa se propõe a analisar a segurança do 

consumidor frente às rifas e sorteios on-line. Logo, tem-se preliminarmente como 

resultado que apesar de a Lei 5768/1971 se encontrar em vigor, ela não é seguida 

na prática e o consumidor/usuário se encontra desprotegido. 
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WRONGFUL PROLONGATION OF LIFE E NOVOS DANOS PASSÍVEIS DE 

INDENIZAÇÃO 

 

Letícia Mendes Barbosa1 

 

INTRODUÇÃO  

 O desenvolvimento de novas tecnologias, que impactam diagnósticos e 

terapêuticas, levam à mudança de postura por parte de médicos e pacientes. A 

estes se concede a possibilidade de se manifestarem  acerca dos métodos de 

tratamento aos quais desejam ser submetidos, por meio de documentos 

conhecidos como diretivas antecipadas de vontade (DAVs). Populares em diversos 

países da Europa e nos EUA, as DAVs têm tutela legal ainda incipiente no Brasil.  

 Faz-se necessário fornecer respostas e soluções a possíveis 

descumprimentos das disposições das DAVs. Tem-se, pois, as ações de wrongful 

prolongation of life, expressão que em tradução literal significa prolongamento 

indevido da vida, por inobservância do desejo manifesto do paciente em DAVs. 

Isto posto, indica-se que, com este resumo, objetiva-se indicar que o wrongful 

prolongation of life pode ser tomado como fundamento para ressarcimento de 

danos, por se tratar de dano existencial, passível de indenização.  

 

WRONGFUL PROLONGATION OF LIFE E AUTONOMIA DA PESSOA HUMANA 

Entende-se wrongful prolongation of life como expressão que indica o 

prolongamento indevido da vida, com inobservância do que é manifestado pelo 

paciente em sede de DAVs2. O tema guarda estreitas relações com a autonomia 

da pessoa humana, bem como com a capacidade para consentir, recusar e 

 
1 Mestranda em Direito Civil na Universidade Federal de Ouro Preto. 
2    DADALTO, Luciana; GONSALVES, Nathalia Recchiutti. Wrongful prolongation of life: um novo dano 

para um novo paradigma de proteção da autonomia. RBDCivil, Belo Horizonte, v. 25, jul./set. 2020.  
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decidir acerca de tratamentos médicos, sendo a capacidade um dos elementos 

constitutivos do consentimento informado.  

As DAVs são gênero de manifestação de vontade para tratamento médico, 

do qual são espécies o testamento vital e o mandato duradouro. O testamento 

vital tem caráter vinculante, mas, ainda assim, o respeito às suas disposições gera 

controvérsias e relutâncias entre familiares do paciente e equipe médica3. Isto 

decorre, em parte, da inexistência de legislação específica sobre a matéria no 

país: há apenas a Resolução nº 1.995/2012, do Conselho Federal de Medicina 

(CFM), vinculante entre médicos, e algumas disposições do Código de Ética 

Médica (CEM). 

Salienta-se que o prolongamento indevido da vida desrespeita ato 

autônomo daquele que redige DAVs. Parte-se do pressuposto de que decisões 

existenciais só são legítimas quando tomadas pelo titular do direito, desde que 

consciente de seus atos. E se entende que uma forma de concretizar a dignidade 

da pessoa humana é assegurar liberdade na condução de sua vivência4, o que 

perpassa pela decisão sobre tratamentos a que deseja se submeter e em quais 

circunstâncias não quer o prolongamento de sua vida. Outro pressuposto das DAVs 

é a capacidade para consentir. Esta, como aludido, é um dos elementos do 

consentimento informando, que também comporta voluntariedade e informação. 

Em suma, essa capacidade tem caráter instrumental e engloba habilidade para 

compreender, autorreferenciar e manipular informações; e para comunicar 

decisões5.  

 Compete destacar que ações de wrongful prolongation of life, embora 

ainda não populares no Brasil, já ocorrem nos EUA. Data de 2013 o primeiro caso 

 
3    DADALTO, Luciana; TUPINAMBÁS, Unai; GRECO, Dirceu Bartolomeu. Diretivas antecipadas de 

vontade: um modelo brasileiro. Revista Bioética, Belo Horizonte, n. 21, 2013, p. 468.  
4    TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Autonomia existencial. RBDCivil, Belo Horizonte, v. 16, abr./jun. 

2018, p. 100-103.  
5    RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite. As pessoas com deficiência mental e o consentimento informado 

nas intervenções médicas. In: MENEZES, Joyceane Bezerra (org.). Direito das pessoas com 

deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas. Rio de Janeiro: Processo, 2016, p. 11-12.  



 

  

120 

no qual a Corte de Justiça Estadunidense teve contato com a matéria, e se tem 

notícias de ações em anos seguintes. Em sua grande maioria, essas ações diziam 

respeito à não observância de cláusulas de não reanimação presentes em DAVs. 

Assim, analisa-se a possibilidade de responsabilização em ações de worngful 

prolongation of life no ordenamento jurídico brasileiro: seriam novas espécies de 

danos passíveis de indenização?  

 

WRONGFUL PROLONGATION OF LIFE COMO FUNDAMENTO PARA INDENIZAÇÃO 

 De modo a se pensar na possibilidade de ressarcimento em decorrência de 

dano causado pelo wrongful prolongation of life, é preciso repensar o modo como 

se concebe a vida. Se antes esta era percebida em sua suposta sacralidade e 

associada a aspectos biológicos, agora deve ser tomada sob uma perspectiva 

biográfica. Assim, é entendida enquanto construção de uma história, que engloba 

valores e desejos de uma pessoa6. A escolha pela vida biográfica, e não biológica, 

também atende aos pressupostos do direito civil-constitucional, haja vista que se 

coaduna com o alçar da pessoa humana à condição de centro do ordenamento 

e ter sua dignidade como fundamento a ser protegido7. 

 Entende-se que o wrongful prolongation of life pode ser utilizado, pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, como fundamento para indenizar. Está-se diante 

do descumprimento de uma vontade previamente manifestada, o que encontra 

respaldo no Código de Ética Médica. O art. 35 desse diploma legal aponta que o 

excesso terapêutico viola a ética profissional; os art. 24 e 28 vedam práticas que 

violem ou desrespeitem a autonomia do paciente. Já o art. 31 dispõe que o 

médico não pode macular o direito do paciente de livremente decidir sobre a 

 
6    DADALTO, Luciana; GONSALVES, Nathalia Recchiutti. Wrongful prolongation of life: um novo dano 

para um novo paradigma de proteção da autonomia. RBDCivil, Belo Horizonte, v. 25, jul./set. 2020, 

p. 278.  
7    SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 

reparação à diluição dos danos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 87-88.  
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execução de práticas diagnósticas e terapêuticas, o que ele faz por meio de 

DAVs8.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Conclui-se, primeiro, pela necessidade de regulação legislativa das DAVs 

no Brasil, haja vista que, muito embora o CEM e algumas Resoluções do CFM assim 

o façam, eles têm força normativa apenas entre médicos. Regulamentar as 

diretivas é uma forma de respeito à autonomia e à autodeterminação da pessoa 

que decide acerca dos cuidados e tratamentos médicos aos quais pretende ser 

submetida, e que condizem com seus valores de vida e desejos. Segundo, 

demonstra-se que o wrongful prolongation of life pode ser utilizado como 

fundamento para responsabilizações e consequentes indenizações. Defende-se 

estar-se diante de um dano existencial, decorrente do descumprimento de 

manifestação de vontade e que é passível de indenização.   
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