ANAIS DO I COLÓQUIO NACIONAL DO IEDC

DIREITO
E TECNOLOGIA

Grupos

de

Trabalho

ANAIS DO I COLÓQUIO NACIONAL DO IEDC

DIREITO E
TECNOLOGIA
Grupos

de

Trabalho

ANAIS DO I COLÓQUIO NACIONAL DO IEDC

DIREITO E
TECNOLOGIA

Pesquisas apresentadas nos Grupos de Trabalho

Organizadores:
Fabio Roberto D’Avila
Maria Eduarda Azambuja Amaral

Título original: Direito e Tecnologia – Anais do I Colóquio Nacional do IEDC
Copyright © 2022 by Fabio Roberto D'Avila / Maria Eduarda Azambuja Amaral
1ª edição: Maio 2022
O conteúdo desta obra é de total responsabilidade do autor
e não reflete necessariamente a opinião da editora.
Organizadores:
Fabio Roberto D'Avila / Maria Eduarda Azambuja Amaral
Revisão de texto:
3GB Consulting
Projeto gráfico e capa:
Jéssica Wendy

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

Colóquio Nacional do IEDC : grupos de trabalho (1. : 2021 : Brasil)
Direito e tecnologia : Anais / organizado por Fabio Roberto
D’Avila, Maria Eduarda Azambuja Amaral. — Porto Alegre : Citadel,
2022.
484 p.
Bibliografia
ISBN 978-65-5047-157-6
1. Tecnologia e Direito 2. Legislação I. Título II. D’Avila, Fabio
Roberto III. Amaral, Maria Eduarda Azambuja
22-2688

CDD 340

Angélica Ilacqua - Bibliotecária - CRB-8/7057

APRESENTAÇÃO
O I Colóquio Nacional do IEDC – “Direito e Tecnologia” –, promovido pelo
Instituto Eduardo Correia, proporcionou ao público acadêmico e profissional
um debate profundo e reflexivo sobre temas que perpassam a interface entre
Direito e Tecnologia. Ao reunir reconhecidos professores, pesquisadores e alunos
dos mais diversos cantos do Brasil, o I Colóquio Nacional do IEDC propiciou
um olhar interdisciplinar acerca dos impactos da tecnologia no âmbito jurídico,
garantindo um debate plural sobre desafio de pensar as Ciências Criminais, o
Direito Constitucional e a Filosofia do Direito a partir de um espectro amplo
de possibilidades. Voltado ao fomento do diálogo e à troca de experiências e
de conhecimentos científicos, o evento oportunizou o estudo de excelência na
temática, notadamente pela sua proposta extensiva de examinar o complexo
diálogo entre o cenário jurídico e as novas tecnologias.
O evento ocorreu nos dias 16 e 17 de abril de 2021, na modalidade online,
e contou com a participação de estudantes de graduação e pós-graduação, os
quais apresentaram suas pesquisas em Grupos de Trabalho temáticos e tiveram a
oportunidade de dialogar com pesquisadores de referência na área, verticalizando
ainda mais o conhecimento e produzindo os artigos que aqui são ofertados à
comunidade acadêmico-científica.
Desejamos a todos uma leitura enriquecedora, inquietante e desafiadora!
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Dra. Emília Merlini Giuliani
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Dr. Fabio Roberto D’Avila (Presidente do IEDC)

PROGRAMAÇÃO I COLÓQUIO
NACIONAL DO IEDC
16 DE ABRIL DE 2021
8h30 – Abertura
Palestrante: Dr. Alberto Silva Franco
Título da Palestra: Direito e Tecnologia: inquietações

9h – Mesa 1
Palestrante: Dra. Heloisa Estellita
Título da Palestra: Digitalização e Criminalidade Econômica
Palestrante: Dr. Alaor Leite
Título da Palestra: Segurança Nacional, Estado de Direito e Liberdade de
Expressão: ataques discursivos a instituições praticados no ambiente digital
como novo desafio para o Direito Penal
Mediador da mesa: Dr. Miguel Wedy

10h30 – Mesa 2
Palestrante: Dr. Diogo Malan
Título da Palestra: Audiências criminais virtuais
Palestrante: Dra. Keity Saboya
Título da Palestra: Inteligência artificial e aplicação da pena
Palestrante: Dr. Paulo Busato
Título da Palestra: De máquinas a seres vivos: quem atua nos resultados delitivos
derivados de deciões cibernéticas?
Mediadora da mesa: Dra. Marion Bach

14h – Mesa 3
Palestrante: Dra. Márcia Fernandes
Título da Palestra: Slippery slope e Covid-19

Palestrante: Dr. Giovani Saavedra
Título da Palestra: Proteção de Dados e Compliance
Mediador da mesa: Dr. Marcelo Ruivo

17 DE ABRIL DE 2021
9h – Mesa 1
Palestrante: Dra. Raquel Scalcon
Título da Palestra: Criminalização de Fake News
Palestrante: Dr. Davi Tangerino
Título da Palestra: Criminalização das Fake News
Mediador da mesa: Me. Rafael de Souza Lira

10h30 – Mesa 2
Palestrante: Dr. Maurício Zanoide
Título da Palestra: Tecnologia e ética: atuais desafios ao processo penal
Palestrante: Dra. Bárbara Guasque
Título da Palestra: Inteligência artificial, viéses algorítimicos e racismo
Mediadora da mesa: Me. Theodoro Balducci

14h – Mesa 3
Palestrante: Dra. Anelise Becker
Título da Palestra: O Direito como alternativa humana
Palestrante: Dr. Fábio Cardoso Machado
Título da Palestra: Limites da Inteligência Artificial na atividade judicativa
Palestrante: Dra. Cristina Godoy de Oliveira
Título da Palestra: Ética e Inteligência Artificial: riscos e desafios.
Mediadora da mesa: Dra. Maria Eduarda Amaral

18h30 – Encerramento
Palestrante: Dr. Fabio Roberto D’Avila
Título da Palestra: Você habita em mim. Empatia, compaixão e Direito Penal.
Contributos da neurociência cognitiva em prol de um novo Menschenbild

SUMÁRIO
CIBERCRIME
Novos espaços de proteção do direito penal no mundo tecnológico:
a definição e caracterização dos crimes de informática
Daniel Leonhardt dos Santos

13

Os delitos informáticos e a jurisdição criminal no ciberespaço
Felipe Pinheiro Prestes

47

A autorresponsabilidade do ofendido nos cibercrimes
Maria Carolina Castro dos Santos • Roberta Oliveira Dal Sochio

75

DECISÃO JUDICIAL E TECNOLOGIA
A virada tecnológica no sistema de justiça criminal brasileiro: do Projeto Victor à
Resolução 332/2020 do Conselho Nacional de Justiça
Felipe Giacomolli

101

Tecnologia da informação e direito: uma nova abertura ao funcionalismo jurídico?
Ivan Cláudio Pereira Borges

125

Processos estruturais e inteligência artificial: a busca de
alternativas para a pandemia da Covid-19 no Brasil
Marco Félix Jobim • Micaela Porto Filchtiner Linke

143

O contraditório no Código de Processo Civil de 2015 e as ações repetitivas
decorrentes da pandemia da Covid-19
Marco Félix Jobim • Rafaela Sánchez Vissoky

165

O que é isto? – o elo entre a utilização da inteligência artificial
e a busca por eficiência no Processo Penal
Maria Eduarda Vier Klein • Guilherme Augusto de Vargas Soares

187

Sobre a legitimação de um juiz-robô: um flautista de Hamelin para a justiça?
Matheus Almeida Caetano • Theodoro Balducci de Oliveira

221

Decisão judicial com o uso de inteligência artificial e suas barreiras constitucionais
Tales Schmidke Barbosa

251

Decisão judicial, tecnologia e “responsividade”: entre o juízo efetivo
e a indiferença axiológica
Vítor Fernandes da Silva Gonçalves

267

PROTEÇÃO DE DADOS
Vazamentos de dados pessoais: uma análise do art. 66 do Anteprojeto de Lei de 285
Proteção de Dados para segurança pública e persecução penal
Alani Caroline Osowski Figueiredo
Proteção de dados, investigação criminal e eficiência: entre limites e possibilidades 301
no compartilhamento do RIF para os órgãos de persecução penal
Mauirá Duro Schneider
Análise do estado da arte do Banco Nacional de Perfil Genético e Multibiométrico 323
à luz da Lei Geral de Proteção de Dados
Raissa de Cavassin Milanezi

PROVA PENAL E TECNOLOGIA
Inteligência artificial e cooperação jurídica internacional 345
em matéria penal à luz do devido processo legal
Ana Paula Gonzatti da Silva
Inteligência artificial e programas de compliance: uma análise dos 363
possíveis reflexos no processo penal
Anna Carolina Canestraro • Túlio Felippe Xavier Januário
Bitcoin e medidas cautelares patrimoniais: análise da operacionalização 393
Felipe Américo Moraes • Isabela Maria Stoco
Novas tecnologias no processo penal: a prova decorrente 411
do monitoramento de celulares
Humberto Barrionuevo Fabretti • Eduardo Manhoso
Técnicas neurocientíficas como meios de obtenção de prova: 429
novos desafios ao nemo tenetur?
Maria João Carvalho Vaz

SISTEMAS DE VIGILÂNCIA, BIG DATA, PREVISÃO E
CONTROLE DE CRIMES
A “Operação Serenata de Amor” e o controle social dos gastos públicos 447
Debora Manke Vieira • Fabrizio Bon Vecchio
Medo e emergência: o controle penal da internet a partir da figura do inimigo 463
Gabriel Brezinski Rodrigues

CIBERCRIME

NOVOS ESPAÇOS DE
PROTEÇÃO DO DIREITO
PENAL NO MUNDO
TECNOLÓGICO:
a definição e caracterização
dos crimes de informática1
Daniel Leonhardt dos Santos
Doutor em Ciências Criminais (PUC/RS), com período
de pesquisa-sanduíche na Universidade de Coimbra,
Portugal. Mestre em Ciências Criminais e especialista em
Ciências Penais (PUC/RS). Professor e advogado.
https://orcid.org/0000-0002-2954-5325
daniel@leonhardtsantos.com

1

Artigo reduzido e atualizado com base na Lei 14.155, de 27 de maio de 2021. Versão original publicada
em: SANTOS, Daniel Leonhardt dos. Novos espaços de proteção do Direito Penal no mundo tecnológico: a definição e caracterização dos crimes de informática. Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol.
173. ano 28. p. 61-101. São Paulo: Ed. RT, nov. 2020.

Resumo: O objetivo do presente estudo consiste na análise dos
crimes de informática na legislação brasileira e sua adequação ao
modelo estabelecido pelas convenções internacionais. Serão estabelecidas as premissas introdutórias com a análise da legislação
relativa ao tema, tentando estabelecer um paralelo entre as condutas
praticadas no âmbito eletrônico com a legislação jurídico-penal
dos crimes de informática. Na complexa relação entre dogmática
jurídico-penal e novas tecnologias, iremos caracterizar esses crimes,
contextualizando-os a partir de casos divulgados na mídia.
Palavras-chave: Crimes de informática. Direito penal. Novas
tecnologias. Convenção de Budapeste.
Sumário: Introdução. 1. A definição dos crimes de informática 2.
Os crimes de informática na Convenção de Budapeste 3. O paralelo entre a legislação brasileira e as convenções internacionais 4.
Análise dos crimes de informática nos casos divulgados pela mídia.
Exemplos. Conclusão. Referências.
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Introdução
O desenvolvimento tecnológico proporcionou importantes mudanças nas
bases fundamentais da dogmática jurídico-penal, cuja influência se estende à
própria forma de pensar o fundamento e o modo de atuar dos principais níveis
de incidência da normatividade jurídico-penal, sejam eles relacionados à conformação da tipicidade a partir da estrutura estabelecida pelo modelo de crime
como ofensa ao bem jurídico-penal, ao limite da ilicitude ou à redefinição dos
pressupostos da culpabilidade. Desde os avanços da neurociência até a construção
de uma estrutura tecnológica capaz de agir autônoma e independentemente,
nas ciências jurídico-penais recai o inevitável problema de reanálise de antigos
conceitos a partir do prisma de novas estruturas em constante criação e recriação.
O avanço tecnológico assume, assim, o protagonismo nas forças geradoras das
mudanças socioculturais com importantes reflexos para o direito penal: as novas
tecnologias introduziram novos espaços de atuação da normatividade; espaços
não apenas novos, mas também que impuseram a necessidade de uma nova forma
de pensar nos problemas jurídicos e suas consequentes soluções numa complexa
sociedade cujo resguardo do direito – e, especialmente, do direito penal – se dá
a partir de mecanismos cujas bases são estruturadas por conceitos concebidos e
desenvolvidos num tempo e espaço anteriores às mudanças do modo de viver do
homem estabelecidas pelas novas tecnologias.
A ampliação dos espaços de convívio e interação, consequência da expansão
dos mecanismos de comunicação pelo ciberespaço, proporcionou uma consequente ampliação das atividades num contexto de transnacionalização, impondo
a necessária indagação direcionada a importantes questionamentos que, tendo
em vista a transterritorialidade e a transestatalidade dessas condutas, levam a ser
estabelecidas sob uma perspectiva transfronteiriça, cujos efeitos são sentidos globalmente e que, por sua vez, necessitam de uma solução pensada também numa
perspectiva global, no “esforço conjunto da comunidade de Estados mundiais”.2
2

SIEBER, Ulrich. Legal order in a global world: the development of a fragmented system of national,
international, and private norms. Max Planck yearbook of United Nations law. Leiden: Martinus Nijhoff
Publishers, 2010. v. 14. p. 5 (trad. livre); DELMAS-MARTY, Mireille. O direito penal como ética da
mundialização. Revista portuguesa de ciência criminal, Coimbra, ano 14, n. 3, jul.-set. 2004. p. 290. Cf.,
também, KUEHL, Daniel T. From cyberspace to cyberpower: defining the problem. In: KRAMER,
Franklin; STARR, Stuart H.; WENTZ, Larry K. (Org.). Cyberpower and national security. Washington:
National Defense University Press, 2009; TSAGOURIAS, Nicholas. The legal status of cyberspace. In:
TSAGOURIAS, Nicholas; BUCHAN, Russell (Ed.). Research handbook on international law and cyberspace.
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015; FRIEDMAN, Thomas L. The Lexus and the olive tree. Nova
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A mudança na realidade sociocultural proporcionada pelas novas tecnologias
introduziu espaços de convívio e de interação que substituíram, em múltiplos
casos, a tradicional realidade tangível – como é possível verificar com o ciberespaço, com as novas formas de armazenamento de dados, ou mesmo com as novas
formas de automatismo e independência de operações de inteligência artificial – e
criou meios, objetos e valores então desconhecidos do indivíduo e que, ao longo
dos anos, assumiram importante relevo no modo de viver do ser humano e no
modo de atuar da normatividade jurídico-penal e jurídico-processual. A ampliação
do espaço ocupado pelas tecnologias é crescente, e, com a importância que essa
realidade assume3, não pode o direito penal esquecer-se. Situações como aquelas
nas quais a vítima é atropelada por um carro dirigido automaticamente por um
sistema informacional (caso Uber, 2018); nas quais milhões de usuários têm seus
dados pessoais ou de navegação na internet utilizados por terceiros para mapear
perfis e influenciar eleições (caso Facebook e Cambridge Analytica, 2018); nas
quais milhões de dados sensíveis são obtidos a partir da utilização de programas
maliciosos (malwares) (caso LinkedIn, 2012); ou mesmo nas quais hospitais da
rede pública têm seus sistemas informáticos sequestrados, impedindo o tratamento
de pacientes com câncer (caso WannaCry ransomware attack, 2017), precisam,
necessariamente, ser enfrentadas pelo direito penal.

1. A definição dos crimes de informática
A definição e a própria caracterização dos crimes de informática não são
pacíficas nos escritos que tratam especificamente sobre a matéria. O próprio
nome é expressado de diferentes formas, como cybercrimes, e-crime, crimes
de computador, crimes na internet etc.4 Todavia, apesar de os diferentes nomes
York: Farrar, Straus and Giroux, 1999; ARENAL, Celestino del. El nuevo escenario mundial y la teoría de
las relaciones internacionales. In: PÉREZ GONZÁLES, Manuel et al. (Org.). Hacia un nuevo orden internacional y europeo: estudios en homenaje al profesor Don Manuel Díez de Velasco. Madri: Tecnos, 1993.
3

SIEBER, Ulrich. Mastering complexity in the global cyberspace: the harmonization of computer-related
criminal law. In: LELIEUR, Juliette (Coord). Les chemins de l’harmonisation pénale. Paris: Société de
Législation Comparée, 2008. p. 132-3.

4

KASTNER, Philipp; MÉGRET, Frédéric. International legal dimensions of cybercrime. In: TSAGOURIAS,
Nicholas; BUCHAN, Russell (Ed.). Research handbook on International law and cyberspace. Cheltenham:
Edward Elgar Publishing, 2015. p. 190; RAM, Christopher. Cybercrime. In: BOISTER, Neil; CURRIE,
Robert J. (Ed.). Routledge handbook of transnational criminal law. London: Routledge, 2014. p. 379;
MIQUELON-WEISMANN, Miriam F. The convention on cybercrime: a harmonized implementation
of international penal law: what prospects for procedural due process? In: CARR, Indira (Org.). Computer
crime. Farnham: Ashgate, 2009. p. 172-4. SIEBER, Ulrich. Mastering complexity in the global cyberspace: the harmonization of computer-related criminal law. In: LELIEUR, Juliette (Coord.). Les chemins
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anteriormente relacionados apresentarem, aparentemente, o mesmo sentido, a
melhor expressão é aquela que tem direta relação com o próprio conceito do que
se está a analisar. Optamos propositalmente, pois, por utilizar a nomenclatura
crimes de informática, pelos motivos que a seguir serão expostos.
Da mesma forma que o seu nome, não há um consenso com relação à sua
definição. Para alguns, o crime de informática representa um crime praticado
por meio de um computador, no qual o sistema representa apenas um instrumento, uma forma de perpetração do ilícito-típico. Para outros, ele representa um
crime praticado contra um computador, no qual o sistema e seus componentes
– físicos ou não – representam o objeto de proteção da norma – ou mesmo o
seu bem jurídico-penal. Ou, ainda, em um terceiro viés, ele representa a união
dos dois primeiros casos, sendo um crime de informática qualquer conduta na
qual esteja envolvido um computador – ou qualquer elemento a ele associado.
Independentemente da posição a ser adotada, todavia, é equivocada a delimitação
da definição dessa espécie de crime ao termo “computador”5, tendo em vista
o limite associado ao próprio termo, pois há outros mecanismos tecnológicos
passíveis de ser tanto a forma de perpetração do ilícito-típico como o objeto de
proteção da norma, nos quais não há a utilização estrita de um computador –
como celulares, dados em nuvem, consoles etc.
Para nós, assim, um crime de informática representa uma ação dolosa de danificação ou de interrupção do pleno funcionamento de um sistema informático ou
um dado informático. O sistema e o dado informáticos representam o elemento
de concretização do valor tutelado pela norma penal. Materialização que se
manifesta, em virtude das tecnologias, de forma específica, com características
próprias e peculiares. Dessa definição, faz-se uma subdivisão: os crimes de informática próprios representam os crimes que se enquadram no anterior conceito;
e os crimes de informática impróprios representam quaisquer outros crimes cuja

de l’harmonisation pénale. Paris: Société de Législation Comparée, 2008. p. 131. MOITRA, Soumyo D.
Developing policies for cybercrime. Some empirical issues. European journal of crime, criminal law and
criminal justice, Londres, v. 13, n. 3, 2005. p. 438-9.
5

Como na definição utilizada por Moitra: “qualquer conduta não autorizada, desviante ou ilegal na Internet
que envolva um computador (ou computadores) como a ferramenta para a prática da conduta e um
computador (ou computadores) como o destinatário dessa conduta” (MOITRA, Soumyo D. Developing
policies for cybercrime. Some empirical issues. European journal of crime, criminal law and criminal justice,
Londres, v. 13, n. 3. 2005. p. 445-6. Com grifo no original. Trad. Livre).
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informática seja apenas um instrumento para a perpetração do ilícito-típico.6
Os tradicionais crimes praticados pela informática têm algumas importantes
diferenças com relação aos novos crimes que buscam proteger o sistema ou o
dado informático. Diferenças que têm significativa influência no aumento de
complexidade para a solução dos conflitos de jurisdição e para a delimitação do
local do crime, tendo em vista a natureza do próprio objeto de tutela da norma
penal. Um sistema informático representa qualquer dispositivo que, independentemente de estar isolado ou interligado a outros sistemas, tem a capacidade
de executar um programa e realizar o tratamento automático dos dados. Um
dado informático representa qualquer representação de fato, de informações ou
de conceitos processados por um computador, um sistema operacional ou um
programa. Ambos apresentam a característica de poder se manifestar, no mundo,
de forma tanto física como virtual, sendo esse o fator nefrálgico de complexidade
da matéria, para as questões tanto de persecução penal como de delimitação de
preceitos da dogmática jurídico-penal, como a insignificância e a legalidade.

6

Para outros conceitos e outras formas de diferenciar os crimes de informática próprio dos impróprios, Cf.:
CASTRO, Carla Rodrigues Araújo de. Crimes de informática e seus aspectos processuais. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2001. p. 11; FERREIRA, Lóren Formiga de Pinto. Os crimes de informática no direito penal
brasileiro. Disponível em: [www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/os-%E2%80%9Ccrimes-de-inform%C3%A1tica%E2%80%9D -no-direito-penal-brasileiro]. Acesso em: 17.01.2018, s.p; BARROS, Marco
Antonio de et al. Crimes informáticos e a proposição legislativa: considerações para uma reflexão preliminar.
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 865, nov. 2007. p. 399; KERR, Vera Kaiser Sanches. A disciplina, pela
legislação processual penal brasileira, da prova pericial relacionada ao crime informático praticado por meio
da internet. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2011. p.13 e ss.; VIANNA, Túlio Lima. Fundamentos de direito penal informático: do acesso não
autorizado a sistemas computacionais. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 13; CRESPO, Marcelo Xavier
de Freitas. Crimes digitais. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 63; COLLI, Maciel. Cibercrimes: limites e perspectivas à investigação policial de crimes cibernéticos. Curitiba: Juruá Editora, 2010. p. 42-4; VIANNA,
Túlio; MACHADO, Felipe. Crimes informáticos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013. p. 29; SYDOW,
Spencer Toth. Crimes informáticos e suas vítimas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 55 e ss. Alguns autores
diferenciam, ainda, as questões terminológicas da expressão “informática”, dividindo-a em “informática”
e “telemática”. Informática identifica a “ciência do uso da informação” e corresponderia ao aspecto estático dessa ciência, enquanto a telemática representaria a fração dinâmica da transação de informações
pela informática (PAESANI, Liliana Minardi. Direito de informática: comercialização e desenvolvimento
internacional do software. São Paulo: Atlas, 2001. p. 23). Telemática, por outro lado, é “conceituada
como a técnica que trata da comunicação de dados entre equipamentos informáticos distantes uns dos
outros” (PIMENTEL, Alexandre Freire. O direito cibernético: um enfoque teórico e lógico-aplicativo. Rio
de Janeiro: Renovar, 2000. p. 40). Ainda, com relação às diferentes espécies de crimes de informática nos
textos de língua inglesa, Cf., entre outros: JAHANKHANI, Hamid et al. Cybercrime classification and
characteristics. In: AKHGAR, Babak et al. (Org.). Cyber crime and cyber terrorism investigator’s handbook.
Waltham: Syngress (Elsevier), 2014. p. 149 e ss.; DOWNING, Richard W. Shoring up the weakest link:
what lawmakers around the world need to consider in developing comprehensive laws to combat cybercrime. In: CARR, Indira (Org.). Computer crime. Farnham: Ashgate, 2009. p. 9 e ss.; WALL, David S.
Cybercrime: the transformation of crime in the information age. Cambridge: Polity, 2007. p. 8 e ss.
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Podemos elencar as seguintes características associadas aos crimes de informática7: intangíveis; difíceis de prever; transientes; e globais. Características que
trazem a esses crimes uma adicional complexidade quando da análise jurídico-penal
e, especialmente, de delimitação jurisdicional. A virtualização e dificuldade de
visualização desses objetos; as sofisticadas redes de comunicação e de acesso aos
dados e às informações; a facilidade de obscurecimento da identidade e da localização da conduta; a efemeridade dos dados que trafegam por meio de inúmeros
servidores conectados a uma rede global impõem uma transformação à normatividade jurídico-penal dos meios e das ameaças na perpetração do ilícito-típico.
Características que trazem necessárias consequências não só à normatividade
jurídico-penal, mas também à normatividade jurídico-processual8, especialmente
quanto à fragilidade dos meios probatórios associados a essa espécie delitiva.

2. Os crimes de informática na Convenção de Budapeste
A Convenção de Budapeste, criada em 2001 pelo Conselho da Europa,
representa atualmente o principal trabalho internacional de debate sobre os
crimes de informática. Ela representa importante instrumento de uniformização
internacional da legislação penal nos delitos cometidos no âmbito informático,
apresentando recomendações legislativas para os Estados signatários com o intuito
de facilitar a persecução internacional desses delitos.9
Ciente do impacto que as novas tecnologias têm na sociedade e comunidade
internacional, o Conselho da União Europeia10 afirma que é necessária a readaptação das concepções clássicas do Direito Penal, como o local e tempo do
crime, quando da análise dos fatos praticados no âmbito digital, em virtude do
7

SIEBER, Ulrich. Mastering complexity in the global cyberspace: the harmonization of computer-related
criminal law. In: LELIEUR, Juliette (Coord.). Les chemins de l’harmonisation pénale. Paris: Société de
Législation Comparée, 2008. p. 131-2.

8

SIEBER, Ulrich. Mastering complexity in the global cyberspace: the harmonization of computer-related
criminal law. In: LELIEUR, Juliette (Coord.). Les chemins de l’harmonisation pénale. Paris: Société de
Législation Comparée, 2008. p. 136-7.

9

BRITO, Auriney. Direito penal informático. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 48.

10

Conforme exposto no preâmbulo da Convenção de Budapeste: “Conscientes das profundas mudanças
trazidas pela digitalização, convergência e contínua globalização das redes de computador; Preocupados
com o risco de as redes de computador e das informações eletrônicas poderem também ser usadas para o
cometimento de crimes e que provas relativas a essas ofensas possam ser armazenadas e transferidas por essas
redes” (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Convenção de Budapeste, de 23 de novembro de 2001.
Convenção do Cibercrime, Budapeste, 2001). Cf. BRITO, Auriney. Direito penal informático. São Paulo:
Saraiva, 2013. p. 49; BARROS, Marco Antonio de et al. Crimes informáticos e a proposição legislativa:
considerações para uma reflexão preliminar. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 865, nov. 2007. p. 399.
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intrínseco aspecto global nesse meio. Os crimes de informática desconsideram
as fronteiras tradicionais, motivo pelo qual o tempo é um fator importante na
sua investigação.11 Reconhece, também, não apenas a necessidade de colaboração
entre os Estados, mas também a importância de cooperação da iniciativa privada
– como os provedores de acesso à internet – com os órgãos de investigação, dada
a necessidade de velocidade de atuação.12
Nesse sentido, a Convenção de Budapeste sugere a tipificação das condutas
passíveis de enquadramento nessa modalidade delituosa, para que haja uniformização internacional na abordagem dos crimes de informática. O texto ressalta,
porém, o necessário respeito aos tratados internacionais acerca dos direitos humanos. É imprescindível que a investigação desses crimes ocorra respeitando-se as
garantias fundamentais do ser humano e que seja assegurado o direito à liberdade
e à privacidade.13 Foi resguardada especial atenção com relação à proteção da
criança e do adolescente no âmbito eletrônico e à proteção de dados pessoais.
Podemos destacar como principais objetivos da Convenção sobre o Cibercrime:
(i) uniformização dos tipos penais referentes aos crimes de informática pelos
Estados signatários; (ii) definição dos conceitos e preceitos fundamentais, elencando as principais terminologias e uniformizando os principais conceitos para
melhor interpretação e debate; (iii) tentativa de implementação de um sistema
de cooperação internacional para persecução desses crimes.14

11

“Acreditando que uma efetiva luta contra o cibercrime requer um aumento rápido e bem-trabalhado da
cooperação internacional em matérias criminais” (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Convenção de
Budapeste, de 23 de novembro de 2001. Convenção do Cibercrime, Budapeste). Conforme expõe BRITO,
“esse tipo de criminalidade é uma das facetas da vida moderna, em que tudo ocorre muito rápido, e o
combate também deve ser realizado partindo dessa mesma premissa” (BRITO, Auriney. Direito penal
informático. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 50).

12

“Reconhecendo a necessidade de cooperação entre os Estados e a iniciativa privada no combate ao cibercrime e a necessidade de proteger interesses legitimados no uso e no desenvolvimento da tecnologia da
informação” (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Convenção de Budapeste, de 23 de novembro
de 2001. Convenção do Cibercrime, Budapeste, 2001).

13

“Tendo presente a necessidade de garantir um equilíbrio adequado entre os interesses da aplicação da
lei e o respeito pelos direitos fundamentais do ser humano, tal como garantidos pela Convenção para a
Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais do Conselho da Europa de 1950, pelo
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas de 1966, bem como por outros
tratados internacionais aplicáveis em matéria de direitos do Homem, que reafirmam o direito à liberdade
de opinião sem qualquer ingerência, o direito à liberdade de expressão, incluindo a liberdade de procurar, de receber e transmitir informações e ideias de qualquer natureza sem considerações de fronteiras e,
ainda, o direito ao respeito pela vida privada” (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Convenção de
Budapeste, de 23 de novembro de 2001. Convenção do Cibercrime, Budapeste, 2001).

14

BRITO, Auriney. Direito penal informático. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 56.
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Na sua tentativa de uniformização, a Convenção sugere que sejam tipificadas as
ações de acesso ilegítimo, interceptação ilegítima, interferência em dados, interferência
em sistemas, uso abusivo de dispositivos, falsidade informática e burla informática.
O acesso ilegítimo (art. 2º) consiste no acesso ilegal a qualquer sistema
informático – no todo ou em parte – sem autorização e na forma dolosa. A
interceptação ilegítima (art. 3º) consiste na prática dolosa de interceptação sem
autorização de dados informáticos, em transmissões não públicas, sendo elas transmitidas dentro ou fora do sistema informático – isto é, estando ou não em rede.
A interferência de dados (art. 4º) refere-se à conduta dolosa e sem permissão de
danificar, apagar, deteriorar, alterar ou eliminar dados informáticos. A interferência
em sistemas (art. 5º) é a conduta pela qual se obstrui, de forma dolosa e sem autorização, o funcionamento de um sistema informático por meio de introdução,
de transmissão, de danificação, de eliminação, de deterioração, de modificação
ou de supressão de dados informáticos. O uso abusivo de dispositivos (art. 6º)
consiste na produção, na venda, na importação e na distribuição de dispositivos
com a intenção de serem utilizados para a perpetração dos delitos expostos nos
artigos anteriores, excluindo-se, porém, os casos nos quais as condutas descritas
não têm o objetivo de cometer os ilícitos previstos na Convenção. A falsidade
informática (art. 7º) refere-se à introdução, à alteração e à eliminação de dados
informáticos, tornando-os falsos com a intenção de serem utilizados, como se
fossem autênticos, para fins legais. Por fim, a burla informática (art. 8º) consiste
na introdução, na alteração, na eliminação, na supressão de dados informáticos
ou na interferência no funcionamento de um sistema informático, de forma
dolosa, com o fim de obter um benefício econômico ilegítimo.15
A Convenção tratou de reforçar os compromissos assumidos nos instrumentos
internacionais de proteção à propriedade intelectual16, expondo que os Estados
signatários deverão adotar as medidas necessárias com relação à violação do direito
de autor. Aspecto importante, ainda, consiste na possibilidade de responsabilidade penal do provedor de acesso à internet, disposto no artigo 12, que prevê a
15

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Convenção de Budapeste, de 23 de novembro de 2001. Convenção
do Cibercrime, Budapeste, 2001.

16

Entre outros, a Convenção Universal sobre o Direito do Autor, de 1952; a Convenção Internacional
para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores e Fonogramas e aos Organismos de
radiodifusão, de 1961; a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 1971;
o WIPO Copyright Treat, de 1996.
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possibilidade de responsabilidade de pessoas coletivas quando, em benefício próprio, por meio da ação de uma pessoa singular agindo individualmente ou como
membro em posição de direção, praticar uma infração estabelecida na Convenção.
Em 24 de fevereiro de 2005, o Conselho da União Europeia formulou a
Decisão-Quadro 2005/222/JAI referente à matéria dos crimes de informática,
cujo objetivo consiste na tentativa de reforçar a cooperação entre as diferentes
autoridades judiciárias responsáveis pela aplicação da lei penal nos Estadosmembros, por meio da “aproximação das suas disposições de direito penal em
matéria dos ataques contra os sistemas de informação”. Entendendo ser matéria
de forte relevo, dispõe a decisão-quadro que a resposta eficaz às ameaças nesse
meio “pressupõe uma abordagem global em matéria de segurança das redes e
da informação”, sendo as lacunas e diferenças entre as legislações dos Estadosmembros um entrave para a “luta contra a criminalidade organizada e o terrorismo”. As diferenças nas leis penais consistem em um fator que pode dificultar
a cooperação jurídica internacional, e, em virtude da natureza transnacional dos
delitos associados à informática, faz-se imperativa a busca por uma harmonização
das legislações penais nessa matéria e das definições comuns do meio. Ressalta-se,
ainda, a necessidade de se evitar a incriminação exorbitante, principalmente as
atreladas à insignificância.17
A Decisão-Quadro estabelece como crime: (artigo 2º) acesso ilegal aos sistemas
de informação; (artigo 3º) interferência ilegal no sistema; (artigo 4º) interferência
ilegal nos dados. O acesso ilegal consiste na conduta intencional e sem autorização de acessar, mesmo que em parte, um sistema de informação. A interferência
ilegal no sistema consiste na conduta intencional e sem autorização de impedir
ou interromper o funcionamento de um sistema de informação, “introduzindo,
transmitindo, danificando, apagando, deteriorando, alterando, suprimindo ou
tornando inacessíveis os dados informáticos”. A interferência ilegal de dados
consiste na conduta intencional e sem autorização de “apagar, danificar, deteriorar,
alterar, suprimir ou tornar inacessíveis os dados informáticos de um sistema de
informação”.18 Podemos verificar que os três crimes estabelecidos pela DecisãoQuadro devem ser praticados com dolo e sem autorização da vítima. Eles têm
17

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Decisão-Quadro 2005/222/JAI, de 24.02.2005. Relativa a
ataques contra os sistemas de informação. Bruxelas: Jornal Oficial da União Europeia, 24.02.2005.

18

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Decisão-Quadro 2005/222/JAI, de 24.02.2005. Relativa a
ataques contra os sistemas de informação. Bruxelas: Jornal Oficial da União Europeia, 24.02.2005.
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reflexo com os crimes estabelecidos pela Convenção de Budapeste, nos artigos 2º
(acesso ilegítimo), 5º (interferência em sistemas) e 4º (interferência em dados),
respectivamente.
Em 15 de março de 2006, o Parlamento Europeu e o Conselho da União
Europeia formularam a Diretiva 2006/24/CE sobre a “conservação de dados
gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrônicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicação”. A Diretiva
estabelece que os Estados-membros deverão adotar as medidas cabíveis para
conservar os dados relacionados em seu artigo 5º (como as informações necessárias para identificar a fonte ou o destino de uma comunicação ou o código de
identificação atribuído ao usuário do serviço de comunicação) por um período
de seis meses a dois anos. Eles devem estabelecer, ainda, a medida técnica cabível
para resguardar a proteção dos dados armazenados e a forma como ocorrerá o
acesso a esses dados pela autoridade competente.19 Entretanto, em 8 de abril de
2014, a Corte de Justiça da União Europeia decidiu, no caso levado pelo Digital
Rights Ireland, que a referida Diretiva é inválida, pois entendeu-se que houve
excesso com relação aos limites impostos pelo princípio da proporcionalidade,
além de haver excesso com relação à interferência nos direitos fundamentais,
não sendo possível o estabelecimento da tênue linha entre os dados que é ou
não necessário armazenar. Mais, não haveria segurança suficiente para assegurar
a efetiva proteção dos dados armazenados contra o risco de abuso do acesso
ilegítimo a essas informações.20

3. O paralelo entre a legislação brasileira
e as convenções internacionais
Os crimes de informática específicos têm, ainda, incipiente previsão na
legislação brasileira, não sendo possível – como é na legislação de Portugal –
encontrar plena correspondência com os crimes previstos na Convenção de
Budapeste. Situação que vai de encontro aos preceitos internacionais de tentativa
19

CONSELHO E PARLAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2006/24/CE, de 15.03.2006.
Relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrônicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações, e que altera a Diretiva 2002/58/CE.
Estrasburgo: Jornal Oficial da União Europeia, 15.03.2006.

20

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION. Press release n. 54/14. Judgment in joined cases
C-293/12 and C-594/12. Luxemburgo, 08.04.2014. Disponível em: [http://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2014-04/cp140054en.pdf ]. Acesso em: 02.10.2014.
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de harmonização dos crimes no mundo on-line. Há, na imperativa harmonização
internacional dos crimes informáticos, uma necessária e importante premissa.
Importante para que, no mundo global, seja possível não apenas a melhor solução
de questões relacionadas à cooperação internacional e à determinação da jurisdição, como também a justa aplicação dessas medidas. É, pois, necessário que o
Brasil delimite os crimes de informática em consonância com a ordem jurídico-internacional, especialmente a Convenção de Budapeste, para não permanecer
alienado dos fatos praticados no mundo on-line. Ou, pior, legislar mal sobre a
matéria, como se tem percebido em alguns tipos que na sequência iremos expor.
A mais importante adição com relação ao tema ocorreu com a Lei 12.737/2012,
introduzindo os artigos 154-A e 154-B e alterando a redação dos artigos 266 e
298 do Código Penal.21

(a) Acesso ilegítimo
O crime de acesso ilegítimo, previsto no artigo 2º da Convenção de Budapeste,
está presente no artigo 154-A do Código Penal, que prevê o tipo penal de invasão
de dispositivo informático. Com a modificação estabelecida pela Lei 14.155, de
2021, para que ocorra a caracterização do tipo penal, faz-se necessário que a
invasão se estabeleça em dispositivo de uso alheio – excluindo-se, portanto, dispositivo de uso próprio; que a invasão ocorra sem o consentimento do proprietário;
e que o agente tenha dolo com especial fim de obtenção, de adulteração ou de
destruição de dados ou informações ou de instalação de vulnerabilidades para
obter vantagem ilícita. Não é possível, assim, a configuração do ilícito-típico na
forma culposa.
A necessidade de haver, no dispositivo alheio invadido, um mecanismo de
segurança, previsto no tipo penal antes da mudança realizada em 2021, representava excessiva delimitação do âmbito do tipo, que não se faz necessária. Da
mesma forma que esse mesmo dispositivo pertença a um terceiro. Por mais que
a imposição pelo dispositivo de segurança esteja de acordo com a Convenção de
Budapeste, que prevê a possibilidade de os Estados adicionarem, às suas legislações,
essa restrição, entendemos, todavia, que, em virtude da natureza do problema
que circunscreve os crimes de informática próprios, não se faz necessário, pois
o bem jurídico-penal tutelado pela norma penal é a intimidade. Havendo dolo
21

Recentemente atualizado pela Lei 14.155/2021.
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na prática do ilícito-típico, lesão ou perigo de lesão a esse mesmo bem jurídico-penal, está, assim, caracterizado o tipo penal em questão. À semelhança do
crime de invasão de domicílio, trata-se de crime formal, bastando a realização da
conduta para a sua caracterização. O fato de um sistema de informática não ter
nele instalado um mecanismo de segurança em nada influencia a sua delimitação,
muito menos a necessidade de haver a violação dessa mesma proteção. Assim,
pois, na redação anterior do tipo penal, estando ausente o sistema informático
de qualquer mecanismo de segurança ou não ocorrendo a efetiva violação desse
mesmo mecanismo durante a perpetração do ilícito, tal conduta seria atípica.
A previsão “mediante violação indevida de mecanismo de segurança” consistia
em uma grave lacuna na lei, por não amparar os usuários cujos sistemas estejam
desprovidos desses mecanismos. Tratava-se de um equívoco do legislador insanável
pela interpretação, pois não é possível a analogia in malam partem. A lógica é a
mesma para a hipótese de não ser punível o furto em residência sem alarme ou
de um veículo destrancado.22
Crítica semelhante ocorria com a previsão de a invasão ocorrer, necessariamente para a caracterização do tipo penal, em dispositivo informático alheio. Pela
previsão legal antes da mudança legislativa, estaríamos diante de uma conduta
atípica: o acesso a dispositivo próprio para a obtenção indevida de dados informáticos de terceiros armazenados no sistema pertencente ao agente. Assim, no
exemplo exposto por Vianna, em uma lan house onde o proprietário, acessando
máquina de sua propriedade da qual um terceiro utilizou-se anteriormente,
obtém acesso aos dados do usuário que lá frequentou. No mesmo sentido, o
empregador que acessa os e-mails pessoais dos funcionários, sem a autorização
deles, com as informações obtidas por meio do acesso às informações inseridas
nos computadores do local de trabalho.23
Tratava-se, pois, de uma exigência legal desnecessária, que foi modificada pela
Lei 14.155, de 27 de maio de 2021. Pela nova redação, basta que o dispositivo
seja de uso alheio, e não há mais necessidade de violação indevida de mecanismos de segurança. O âmbito do tipo penal foi, ainda, ampliado com a previsão
alternativa do elemento subjetivo especial de instalação de vulnerabilidades para
obter vantagem ilícita.
22

VIANNA, Túlio; MACHADO, Felipe. Crimes informáticos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013. p. 95.

23

VIANNA, Túlio; MACHADO, Felipe. Crimes informáticos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013. p. 94.
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Todavia, para além disso, outras críticas ainda são dirigidas ao artigo 154-A
do Código Penal, especialmente no diz respeito à redação do tipo penal, sendo
referida como “exageradamente” confusa, pois “não se compreende ao certo os
objetivos do legislador, posto que certos aspectos da tipificação parecem irreais,
e sua responsabilização penal, impraticável”.24 Não há a precisa definição do
elemento do tipo penal dispositivo informático por parte do legislador; não há o
preciso limite do grau de permissão ao acesso, se total ao sistema, ou restrito a
determinadas áreas25, ou qual procedimento no caso de o dispositivo informático
ter múltiplos usuários.26
Outra correspondência ao artigo 2º da Convenção de Budapeste consiste no
artigo 72, inciso I, da Lei 9.504/1997, o qual prevê o crime de acesso ilegal a
sistema de tratamento automático de dados do serviço eleitoral para a adulteração
da apuração ou contagem de votos.

(b) Interceptação ilegítima
O crime de interceptação ilegítima, previsto no artigo 3º da Convenção de
Budapeste, está previsto, em uma aproximação à forma de proteção, no artigo
10 da Lei 9.296/199627, o qual dispõe acerca da interceptação dolosa e sem
autorização de comunicações telefônicas ou de sistema informático. O bem
jurídico tradicionalmente tutelado pelo artigo em análise é a inviolabilidade da
comunicação, porém, diferentemente do artigo 154-A do Código Penal, o acesso
às informações ocorreu durante a sua transmissão/transferência de um sistema
informático para outro, e não acessando o sistema informático propriamente,
apenas interceptando-o.
Dizemos que esse tipo penal constitui uma aproximação ao tipo modelo de
interceptação ilegítima devido às diferenças entre ambos os tipos e às críticas traçadas
com relação a essa mesma aproximação. Assim, pois, para Ferreira, a aplicação
do artigo 10 da Lei 9.296/1996 restringe-se apenas às condutas relacionadas
ao específico fim visado pela lei penal na qual ela está inserida, i.e., a obtenção
de provas para fins investigatórios ou processuais; fato que limita a capacidade
24

SYDOW, Spencer Toth. Crimes informáticos e suas vítimas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 289.

25

SYDOW, Spencer Toth. Crimes informáticos e suas vítimas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 293.

26

SYDOW, Spencer Toth. Crimes informáticos e suas vítimas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 297.

27

Com a redação dada pela Lei 13.869/2019.
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de criminalização desse tipo penal, pois, caso a interceptação informática não
seja perpetrada de acordo com o modelo proposto pela lei penal, a conduta não
estará amparada pelo tipo penal em questão. Ele é inadequado para abranger
todas as possibilidades de interceptação comuns atualmente, encontrando melhor
tratamento em legislações de outros países, como no artigo 8º da Lei 109/91 de
Portugal28 (antiga lei sobre crimes de informática).29 Explica a autora que, pela
análise do direito comparado, podemos encontrar exemplos que se aproximam
de forma mais condizente com as novas necessidades decorrentes dos avanços
tecnológicos, fornecendo, como expõe a autora, “uma tutela mais adequada para
os dados e as informações do computador e para o funcionamento dos sistemas
informáticos, que hoje se instalaram em todas as áreas das relações sociais”.30
Numa contraposição com o tipo penal de violação de correspondência (artigo
151 do Código Penal), Castro expõe que, em virtude da especialidade da Lei
9.296/1996, ela abarcaria todas as condutas que interceptem correspondências
por e-mail, aplicando-se o artigo 10 da referida lei em detrimento do artigo 151
do Código Penal. Conforme expõe a autora, “embora o e-mail seja uma correspondência, é uma correspondência eletrônica, transmitida através do computador
e seus acessórios, daí por que a regra da lei especial se adéqua mais perfeitamente
ao caso”. Deve-se resolver o conflito de normas eventualmente existente entre o
artigo 151 do Código Penal e o artigo 10 da Lei 9.296/1996, segundo a autora,
pela aplicação do princípio da especialidade.31
O delito de interceptação ilegítima não se restringe apenas à interceptação de
correspondências on-line, como o e-mail, pois o objeto de proteção da norma
consiste na integridade das comunicações de forma ampla, o que deve abranger
outros meios de interação alheios à tradicional forma de correspondência eletrônica, como aplicativos de comunicação instantânea ou mesmo envio de arquivos
28

FERREIRA, Ivete Senise. A criminalidade informática. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO,
Adalberto (Org.). Direito & Internet: aspectos jurídicos relevantes. Bauru: EDIPRO, 2000. p. 230/231.

29

Art. 8º, Lei 109/91: Quem, sem para tanto estar autorizado, e através de meios técnicos, interceptar comunicações que se processam no interior de um sistema ou rede informáticos, a eles destinados ou deles
provenientes, será punido com pena de prisão de até três anos ou com pena de multa (PORTUGAL. Lei
109, de 11 de junho de 1991. Sobre a criminalidade informática. Promulgada em 26 de junho de 1991.
Atualmente revogada e substituída pela Lei 109/2009).

30

FERREIRA, Ivete Senise. A criminalidade informática. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO,
Adalberto (Org.). Direito & Internet: aspectos jurídicos relevantes. Bauru: EDIPRO, 2000. p. 230-231.

31

CASTRO, Carla Rodrigues Araújo de. Crimes de informática e seus aspectos processuais. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2001. p. 22.
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de forma eletrônica. O ilícito-típico em questão não deve estar restrito, portanto,
ao e-mail, mas deve também proteger, por exemplo, conversas dos aplicativos
WhatsApp, Messenger, Instagram, entre outros. E isso é muito importante, pois,
na eventual promulgação de uma legislação adicionando um tipo penal específico
criminalizando a interceptação ilegítima de dado informático, faz-se necessário o
devido cuidado do legislador quando da restrição do objeto tutelado pela norma,
assim como a forma na qual deve ocorrer a interceptação. Uma desnecessária
restrição poderia inviabilizar a sua aplicação às novas formas de comunicação
cada vez mais frequentes, e, ao contrário, uma criminalização demasiadamente
aberta infringiria os preceitos do princípio da legalidade. Questão complexa que
exige o necessário cuidado no processo de lege ferenda.

(c) Interferência de dados
O crime de interferência de dados, previsto no artigo 4º da Convenção de
Budapeste, não encontra correspondência na legislação nacional. Segundo alguns32,
porém, é possível aproximá-lo, de forma genérica, ao artigo 163 do Código Penal
(dano); aproximação criticável, tendo em vista as diferentes formas de manifestação
do bem jurídico-penal no objeto de tutela da norma. Ambos estão a proteger
o patrimônio, porém, a manifestação do objeto de tutela no crime de interferência de dados, o dado informático, apresenta características – especialmente
associadas à técnica – distintas do tradicional patrimônio lesado pelo crime de
dano. São, pois, tipos penais com características distintas e que, em função disso,
devem receber tratamentos diferentes, tendo em vista a necessidade de respeito
à legalidade e à precisa delimitação (e determinação) da norma jurídico-penal.
Podemos, ainda, relacionar os crimes previstos nos artigos 313-A e 313-B
do Código Penal, que preveem, respectivamente, a inserção de dados falsos em
sistema de informação e a modificação ou alteração não autorizada de sistema
de informações. Ambos os tipos penais, por serem crimes de mão própria, apenas podem ser praticados por funcionário público, o que restringe o âmbito de

32

Cf. BRITO, Auriney. Direito penal informático. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 60; e ASCENSÃO, com
relação ao crime de dano do Código Penal português (art. 212) e a sua aproximação com o art. 5º (dano
informático) da antiga lei de crimes de informática no país (Lei 109/91) (ASCENSÃO, José de Oliveira.
Criminalidade informática. Direito da Sociedade da Informação. Coimbra: Coimbra Editora, 2001. v. II.
p. 217).
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incidência do tipo penal, tendo em vista não ser possível a sua aplicabilidade a
qualquer sujeito ativo perpetrador do ilícito-típico.

(d) Interferência de sistemas
O crime de interferência de sistemas, previsto no artigo 5º da Convenção de
Budapeste, também não encontra previsão exata no ordenamento jurídico interno,
podendo ser aproximado, para alguns33, aos crimes dispostos nos artigos 265 (atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública) e 266, § 1º (interrupção
ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de
informação de utilidade pública), do Código Penal. O objeto de proteção do crime
de interferência de sistemas, diferentemente do crime de interferência de dados, não
é a integridade dos dados informáticos em si, mas o seu adequado processamento/
funcionamento, i.e., a “integridade dos dados permanece inviolada, porém não há
mais como acessá-los, pois o sistema torna-se inoperante”.34
Para Vianna, em função da redação dada ao artigo 266, § 1º, pela Lei
12.737/2012, não é possível associá-lo ao crime de interferência de sistemas,
pois o bem jurídico-penal protegido pela norma penal é a incolumidade pública, sendo amparadas pelo tipo penal apenas as “condutas que atingem um
número indeterminado de pessoas e nunca a uma vítima ou grupo de vítimas
determinado”35, razão pela qual o autor considera não haver correspondente na
legislação nacional do crime de interferência de sistemas.36
(e) Uso abusivo de dispositivos
O crime de uso abusivo de dispositivos pode ser aproximado ao artigo 154-A,
§ 1º, do Código Penal, que tipifica a conduta de difusão, de venda ou de distribuição de dispositivos que serão utilizados para a prática de acesso ilegítimo
de sistema informático; diferencia-se do disposto no artigo 6º da Convenção de
Budapeste pelo fato de o dispositivo nacional prever que a utilização dos mecanismos dispostos no parágrafo deverá ser destinada à prática do crime previsto no
caput do artigo, i.e., restringe-se apenas ao delito de acesso ilegítimo. A previsão
33

BRITO, Auriney. Direito penal informático. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 73.

34

VIANNA, Túlio; MACHADO, Felipe. Crimes informáticos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013. p. 32.

35

VIANNA, Túlio; MACHADO, Felipe. Crimes informáticos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013. p. 104.

36

VIANNA, Túlio; MACHADO, Felipe. Crimes informáticos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013. p. 32.
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da Convenção é mais ampla, abrangendo a utilização desses dispositivos para
qualquer das condutas nela previstas.

(f) Falsidade informática
O tipo de falsidade informática não tem previsão na legislação brasileira. Há
apenas a proteção de documentos públicos ou particulares, porém, sem relação
com o dado eletrônico ou informático.37
(g) Burla informática
O último tipo penal previsto na Convenção de Budapeste, a burla informática,
aproxima-se do artigo 155, § 4º-B (furto mediante fraude cometido por meio de
dispositivo eletrônico ou informático) e do artigo 171, § 2º-A (fraude eletrônica),
do Código Penal, ambos introduzidos pela Lei 14.155/2021. Ressalta-se que a
fraude eletrônica está associada à engenharia social, abordada no próximo capítulo.
(h) Considerações teóricas
Pode-se verificar que a legislação nacional ampliou a tutela dos tipos penais
dos crimes de informática próprios, especialmente com as mudanças realizadas
pela Lei 14.155/2021. Porém, carecem de tutela específica. Por se tratar de um
tema complexo, a utilização de tipos penais esparsos para a proteção do âmbito
informático, como o crime disposto nos artigos 265 e 266, § 1º, do Código
Penal (atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e de interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático
ou de informação de utilidade pública), como substituto do crime disposto na
Convenção de Budapeste de interferência de sistemas (artigo 5º), pode acarretar
dificuldades no enquadramento jurídico-penal de condutas ilícitas praticadas
nesse âmbito. Por uma questão de segurança jurídica, os crimes de informática
têm uma especificidade própria e devem assim ser analisados.
Ainda, deve-se atentar à utilização do direito penal como ultima ratio, evitando-se, sempre que possível, desnecessárias criações normativas. Por outro lado,
mais infringe as garantias fundamentais do indivíduo a criação de ilícito-típicos
sem o respeito aos preceitos fundamentais de uma dogmática jurídico-penal
liberal e garantista – como os preceitos estabelecidos pela teoria do bem jurídico-penal e da ofensividade – em prol de interesses político-criminais do que,
37

VIANNA, Túlio; MACHADO, Felipe. Crimes informáticos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013. p. 62.
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por si só, o excessivo número de leis penais.38 Esse problema acentua-se quando
da aferição da forma e do conteúdo dos crimes de informática próprios, pois o
processo de lege ferenda deverá respeitar, na medida do possível, a liberdade de
atuação e expressão fortemente associada ao ciberespaço e às novas tecnologias.
A internet livre, pregada por defensores de movimentos tecnológicos, torna-se
imperativa para o avanço da programação e a evolução dos aparatos tecnológicos.
A curiosidade é um traço marcante dos programadores que experimentam novas
formas de ultrapassar os limites estabelecidos pelas fronteiras tecnológicas.39
Uma legislação demasiadamente restrita poderia frear esse processo de criação.
Algumas das condutas descritas nas questões terminológicas, como o próprio
hacking, não são necessariamente associadas a uma ação ilícita, pois elas podem
estar direcionadas tanto para o benefício do usuário como para a realização
de testes de segurança.40 Como, porém, estabelecer o reflexo na legislação da
fronteira entre o lícito e ilícito no ciberespaço sem restringir demasiadamente a
liberdade nesse meio?
A elaboração de uma legislação específica dos crimes de informática representa importante passo para a proteção e o resguardo das garantias atreladas à
38

Cf. D’AVILA, Fabio Roberto. Liberdade e segurança em direito penal: o problema da expansão da intervenção penal. Revista Síntese Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 11, n. 71, dez.-jan. 2012.
p. 46; NUCCI, Guilherme de Souza. Prefácio. In: SYDOW, Spencer Toth. Crimes informáticos e suas
vítimas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 11.

39

Cf. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Trad. Roneide Venâncio Majer. 5. ed. São Paulo: Paz e
Terra, 1999. p. 25 e 29.

40

O próprio vírus foi criado e desenvolvido inicialmente como uma experiência, realizada de forma controlada
dentro de um laboratório por Frederick Cohen, em 1983 (CASSANTI, Moisés de Oliveira. Crimes virtuais,
vítimas reais. Rio de Janeiro: Brasport, 2014. p. 09). O próprio Cohen chegou à conclusão de que o vírus
não é necessariamente algo destinado a “propósitos malignos”; exemplo disso consiste nos compression virus,
que, segundo o autor, “poderia ser escrito para encontrar executáveis não infectados, comprimi-los com a
permissão do usuário e prefixar-se a eles. Após a execução, o programa infectado se descomprime e executa
normalmente. […] Estudos indicam que esse vírus pode economizar mais de 50% do espaço ocupado por
arquivos executáveis em um sistema comum. O desempenho de programas infectados diminuiria um pouco à
medida que fossem descompactados e, portanto, o vírus de compactação implementaria uma específica troca
de espaço e tempo” (COHEN, Frederick B. Computer viruses: theory and experiments. 1984. Trad. Livre.
Disponível em: [http://all.net/books/virus/index.html]. Acesso em: 21.01.2018). O dolo é, pois, essencial
para a caracterização de um crime de informática. Conforme expõe Oliveira, não é possível aceitarmos o
entendimento de possibilidade de impetração de um delito de informática por negligência ou imperícia,
tendo vista a dinâmica desse novo âmbito introduzido pelas tecnologias. Segundo o autor, “Definir a ação
da forma culposa poderia afugentar aqueles que estão se familiarizando com esses instrumentos de progresso
da humanidade, restringindo sua utilização a técnicos em computação, causando uma desaceleração na
velocidade do desenvolvimento tecnológico da sociedade. Os programas informáticos estão em constante
alteração e reformulação, sendo que até mesmo usuários experientes enfrentam problemas e podem causar transtornos a partir de uma nova versão de um programa usado de maneira tranquila anteriormente”
(OLIVEIRA, Felipe Cardoso Moreira de. Criminalidade informática. Dissertação (Mestrado em Ciências
Criminais) – Pontifícia Universidade Católica, Porto Alegre, 2002. p. 49).
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internet, além de proporcionar garantia e segurança jurídica, tanto para a vítima
como para o acusado, preceito básico do princípio da legalidade. Verificamos
atualmente uma forte impunidade das condutas ilícitas praticadas no âmbito
informático, que alguns autores associam à ausência de legislação41, e uma enorme cifra negra dos crimes nele praticados. Entretanto, a criação de uma lei e a
imposição de uma pena não diminuirão a incidência do número de crimes, nem
são fatores preponderantes de análise quando da sua perpetração pelo agente
infrator.42 Por outro lado, a ausência de um tipo penal específico, assim como
tipos penais esparsos não relacionados diretamente com a matéria, dificulta tanto
a persecução penal como a própria adequação típica da conduta. Verifica-se essa
problemática pelo tipo penal de dano (art. 163, Código Penal) e a sua relação
com o delito de interferência de dados (artigo 4º) da Convenção de Budapeste.43
Discussão centrada no objeto de proteção de ambos os tipos penais, no qual,
dizem alguns, no crime de dano, o objeto de proteção da norma é coisa corpórea,
“pois somente esta pode ser fisicamente danificada”44 e “só as coisas corpóreas
podem ser objecto do Dano”.45 Outros, por sua vez, dizem que o patrimônio
inserido em uma sequência de bits em um sistema operacional não é motivo
para retirar-se desse bem a sua essência material46; que é perfeitamente aplicável
o disposto no artigo 163 do Código Penal aos dados informáticos, prescindindo
da criação de um tipo penal específico.47 Por fim, há ainda aqueles que afirmam
41

Cf. FERREIRA, Lóren Formiga de Pinto. Os crimes de informática no direito penal brasileiro, Disponível
em: [www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/os-%E2%80%9Ccrimes-de-inform%C3%A1tica%E2%80%9D
-no-direito-penal-brasileiro]. Acesso em: 17.01.2018. p. 14; BARROS, Marco Antonio de et al. Crimes
informáticos e a proposição legislativa: considerações para uma reflexão preliminar. Revista dos Tribunais,
São Paulo, v. 865, nov. 2007. p. 399; SILVA JÚNIOR, Délio Lins. Crimes informáticos: sua vitimização
e a questão do tipo objetivo. In: D’AVILA, Fabio Roberto; SOUZA, Paulo Vinicius Sporleder de (Org.).
Direito penal secundário: estudos sobre crimes econômicos, ambientais, informáticos e outras questões.
São Paulo: Ed. RT, 2006. p. 322.

42

Nas palavras de Queiroz: “mais leis, mais penas, mais policiais, mais juízes, mais prisões significa mais
presos, mas não necessariamente menos delitos” (QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do
direito penal: lineamentos para um direito penal mínimo. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 29).

43

Cf. SANTOS, Daniel Leonhardt dos. Crimes de informática e bem jurídico-penal: contributo à compreensão
da ofensividade em direito penal. Dissertação (Mestrado em Ciências Criminais) – Programa de PósGraduação em Ciências Criminais, Pontifícia Universidade Católica, Porto Alegre, 2014.

44

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 3. p. 162-3.

45

FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Comentário Conimbricense do Código Penal: parte especial, artigos 202º
a 307º. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. t. II. p. 208.

46

SILVA, Rita de Cássia Lopes da. A informação como bem jurídico-penal e o sistema informático. Ciências
Penais, São Paulo, v. 7, jul. 2007. p. 242.

47

VIANNA, Túlio Lima. Do delito de dano e de sua aplicação ao Direito Penal informático. Revista Jus
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não ser possível, como exigência do princípio da legalidade, uma interpretação
in malam partem do art. 163 para a sua caracterização no crime de interferência
de dados.48 Divergências de interpretações que retiram quaisquer padrões mínimos de segurança jurídica de uma criminalização prévia à conduta; a incidência
ou não do art. 163 aos dados informáticos dependerá, em grande medida, da
interpretação utilizada pelo julgador.

4. Análise dos crimes de informática nos casos
divulgados pela mídia. Exemplos.
Uma das características associadas aos crimes de informática consiste na
escassa publicidade existente nos crimes perpetrados pelo meio tecnológico.49
Tem-se quase constantemente a tentativa de prática de um crime de informática – como é possível verificar por meio das plataformas de controle –, assim
como a sua consumação em diferentes escalas. Todavia, de um lado, não recai
sobre eles a importância necessária – cria-se um estado no qual há uma espécie
de conformação com a sua existência –, ou, doutro lado, não há a divulgação,
quando possível evitar-se, em uma tentativa de diminuição dos danos – ou, ainda,
tentativa de se evitar a quebra da cadeia de confiança na prestação dos serviços.
Em outras palavras, um prestador de serviços que opera exclusivamente no espaço
on-line, além de constantemente sofrer tentativas de ataques – muitos realizados
automaticamente por bots –, quando efetivos, sendo possível manter-se eles em
segredo, assim será realizado para se evitar a perda de confiança dos clientes. Em
menor escala, podemos facilmente verificar a constante tentativa de perpetração
desses crimes ao entrarmos na caixa de spam dos nossos e-mails pessoais. Em
um exercício de reflexão, ao depararmo-nos com anúncios eróticos, prêmios e
Navigandi, Teresina, ano 9, n. 482, nov. 2004. Disponível em: [http://jus.com.br/artigos/5828]. Acesso
em: 25.09.2014.
48

CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas. Crimes digitais. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 72-3. Explica o autor
que, quando o legislador criou o tipo penal de dano, não havia, na época, qualquer referência ao dado
informático ou bens imateriais; o termo “coisa” era um bem tangível e material. Nesse sentido, um eventual
dano causado com dolo ao dado informático alheio não está sujeito à aplicação do artigo 163 do Código
Penal, sem exclusão, porém, de eventuais implicações cíveis relacionadas à conduta do agente.

49

Expõe Hutchings que “Muitos crimes de informática não são relatados às autoridades e, da pequena
porcentagem de crimes de informática relatados, menos de 20% provavelmente resultam em acusações
criminais. Embora o baixo relato e a baixa persecução possam ser típicos da maioria dos tipos de crime,
os crimes de informática são notoriamente difíceis de levar a processos judiciais, com problemas incluindo
legislação inadequada, falta de provas e dificuldades jurisdicionais” (HUTCHINGS, Alice. Crime from
the keyboard: organized cybercrime, co-offending, initiation and knowledge transmission. Crime, law
and social change, [S.l], v. 62, n. 1, 2014. p. 01. Trad. Livre).
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ameaças nessa caixa, o que pensamos? Tendo em vista tratar-se de uma prática
comum desde a popularização da internet, a tendência é de nos acostumarmos
com ela e a associá-la a uma das próprias características do ciberespaço.
Situação que impõe uma dificuldade na realização de uma pesquisa empírica50 que proporcione um panorama numérico a esses casos, por mais que
se busque apenas no meio midiático tais informações. Jurisprudencialmente,
ainda, especialmente em âmbito internacional, não há um conjunto de decisões
suficientemente robusto para permitir uma pesquisa empírica que proporcione
uma relação entre espécies de crimes e modus operandi a partir das ferramentas
tecnológicas. Tem-se os casos divulgados na mídia e os relatórios realizados por
órgãos especiais ou empresas especializadas que proporcionam o panorama da
situação atual dos crimes de informática. Assim, por exemplo, nos relatórios
divulgados pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de
Segurança no Brasil (cert.br)51, ou pelos estudos autônomos patrocinados pelas empresas de segurança.52 Estatísticas que, em virtude de se basearem em
informações fornecidas pelos usuários, sem possibilidade de verificação da sua
idoneidade, são passíveis de produção exagerada e sem fidedignidade com a
realidade53, o que ressalta a dificuldade de se produzir uma pesquisa empírica
referente aos índices de incidentes.
Em outra medida, percebe-se que a divulgação, por meio midiático, dos crimes
de informática ocorre comumente em casos nos quais ou não foi possível manter
o segredo (como no caso de obtenção das senhas no LinkedIn, em 2012), ou
50

Conforme explica Moitra, “Nossas informações atuais baseiam-se principalmente em casos individuais e
anedotas, alguns dados de pesquisa de generalização duvidosa, várias compilações de relatórios não verificados e anúncios de mídia. Mas há muitas questões políticas que exigem informações e análises mais
precisas antes que elas possam ser respondidas adequadamente” (MOITRA, Soumyo D. Developing policies for cybercrime. Some empirical issues. European journal of crime, criminal law and criminal justice,
Londres, v. 13, n. 3, 2005. p. 436. Trad. Livre).

51

Cf. CERT.br. Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Estatísticas
dos Incidentes Reportados ao CERT.br. Disponível em: [https://www.cert.br/stats/incidentes/].

52

Como os relatórios divulgados pelo McAfee: McAfee labs threat report, dez. de 2007. Disponível em: [www.
mcafee.com/us/resources/reports/rp-quarterly-threats-dec-2017.pdf ]. Acesso em: 14.03.2018; SANDLE,
Paul. Cyber crime costs global economy $445 billion a year: report. Reuters, 09.06.2014. Disponível em:
[www.reuters.com/article/us-cybersecurity-mcafee-csis/cyber-crime-costs-global-economy-445-billion-a-year-report-idUSKBN0EK0SV20140609]. Acesso em: 14.03.2018.

53

Cf. FLORÊNCIO, Dinei; HERLEY, Cormac. Sex, lies and cyber-crime surveys. Microsoft Research,
2011. Disponível em: [www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2011/06/SexLiesand
CybercrimeSurveys.pdf ]. Acesso em: 14.03.2018; MOITRA, Soumyo D. Developing policies for cybercrime. Some empirical issues. European journal of crime, criminal law and criminal justice, Londres, v.
13, n. 3. 2005. p. 452.
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foram simultaneamente afetados múltiplos usuários (como nos casos de DDoS
de serviços online). Tentaremos, na sequência, desenvolver alguns exemplos de
crimes de informática. Ressaltamos, todavia, que os exemplos a seguir expostos
consistem em casos divulgados pela mídia, e não casos jurisprudenciais. Isso
ocorre pois, em virtude das existentes barreiras presentes nesse tipo de criminalidade54, não há um conjunto jurisprudencial suficiente para ilustrar a matéria.
O crime de interferência de sistemas representa um dos casos mais comuns
presentes nas condutas praticadas no espaço on-line, no qual há a total ou
parcial interrupção de um sistema informático a partir da interrupção dos serviços prestados ou diminuição do seu tempo de resposta. O mais comum dos
exemplos refere-se ao DDoS, espécie de conduta que utiliza múltiplos sistemas
informáticos para acessar determinado site ou serviço on-line, sobrecarregando
o sistema e ocasionando sua possível interrupção. Situação como no recente
exemplo no qual foram utilizados, conforme divulgado pela mídia, “dezenas de
milhões” de IPs para sobrecarregar os servidores da Dyn55 – companhia que atua
no setor de Domain Name System (DNS) – por meio de um botnet denominado
Mirai, representando um dos ataques de maior escala já registrados56, afetando
múltiplos sites, como Twitter, Spotify, Reddit.57 Outro caso recente de grande

54

Para além daquelas já expostas ao longo deste trabalho, outra barreira na persecução dos crimes praticados
na internet refere-se às próprias prioridades do Poder Judiciário – que, por óbvio, varia de estado para
estado. Num sistema abarrotado por pendências relacionadas a crimes graves – como homicídios, roubos,
estupros –, a investigação de um caso de acesso ilegítimo pode parecer um tanto irrelevante. Em sentido
semelhante, Grabosky expõe: “Todas as agências de execução da lei têm suas prioridades. Se eu, confortavelmente situado na Austrália, fui tolo o suficiente para ser vítima de uma fraude de investimento on-line
originária da Albânia, as autoridades australianas e/ou suas contrapartes albanesas podem ter demandas
mais urgentes. ‘Meu’ caso pode nunca receber séria consideração de investigação pelas autoridades em
qualquer das duas jurisdições” (GRABOSKY, Peter N. Virtual criminality: old wine in new bottles? In:
WALL, David S. (Org.). Cyberspace crime. Aldershot: Ashgate, 2003. p. 79. Trad. Livre).

55

Disponível em: [https://dyn.com/].

56

Cf. VAUGHAN-NICHOLS, Steven J. The Dyn report: what we know so far about the world’s biggest
DDoS attack. ZDNet, 25.10.2016. Disponível em: [www.zdnet.com/article/the-dyn-report-what-we-know-so-far-about-the-worlds-biggest-ddos-attack/]. Acesso em: 14.03.2018; VAUGHAN-NICHOLS,
Steven J. Today’s leading causes of DDoS attacks. ZDNet, 22.02.2017. Disponível em: [www.zdnet.com/
article/todays-leading-causes-of-ddos-attacks/]. Acesso em: 14.03.2018; OSBORNE, Charlie. Catastrophic
botnet to smash social media networks in 2017. ZDNet, 22.11.2016. Disponível em: [www.zdnet.com/
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escala correspondeu ao ataque de DDoS contra os servidores do GitHub58, interrompendo-os totalmente durante cinco minutos, devido ao enorme fluxo de
dados trafegados (1.35 TBps – terabytes per second).59 Nessa situação é possível a
exploração de vulnerabilidades e consequente inserção de malwares, obtenção de
dados sensíveis ou danificação dos dados inseridos nos sistemas. A interrupção
dos servidores pode representar não um fim em si, mas um meio para a realização
de outras condutas.
Outra forma de interrupção de um sistema informático consiste na invasão
(a partir de um acesso ilegítimo) – ou envio por spam ou phishing – e inserção de
um malware no sistema a fim de interromper o seu pleno funcionamento, como
no caso WannaCry ransomware attack, em maio de 2017, afetando notadamente
a rede de hospitais (NHS)60 no Reino Unido. Trata-se do ataque de maior escala
já registrado, no qual foram afetados 200 mil computadores em 150 países61,
propagando-se a partir de um worm e utilizando-se de uma espécie de malware
denominada ransomware, que se traduz, de forma livre, por programa malicioso
de sequestro com pedido de resgate (programa que impede o funcionamento de
um sistema informático, exigindo o perpetrador um resgate para restaurar seu
funcionamento).62 De forma semelhante, no estado do Rio Grande do Sul, na
cidade de Joia, os sistemas informáticos da prefeitura foram totalmente obstruídos
de forma que apenas os invasores podiam retornar o funcionamento dos sistemas,
e exigiram, para a liberação dos dispositivos, uma espécie de “resgaste” em bitcoins.
“A arrecadação e a tributação também estão paralisadas. Serviços de pessoal, como
58
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SKOTTLER. February 28th DDoS incident report. GitHub Engineering, 01.03.2018. Disponível em:
[https://githubengineering.com/ddos-incident-report/]. Acesso em: 14.03.2018.

60

GAYLE, Damien, et al. NHS seeks to recover from global cyber-attack as security concerns resurface: cybersecurity centre says teams ‘working round the clock’ to fix systems rendered inaccessible by international
ransomware attack. The Guardian, 13.05.2017. Disponível em: [www.theguardian.com/society/2017/
may/12/hospitals-across-england-hit-by-large-scale-cyber-attack]. Acesso em: 13.03.2018.

61

PIPER, Elizabeth. Cyber attack hits 200,000 in at least 150 countries: Europol. Reuters, 14.05.2017.
Disponível em: [www.reuters.com/article/us-cyber-attack-europol/cyber-attack-hits-200000-in-at-least-150-countries-europol-idUSKCN18A0FX]. Acesso em: 13.03.2018.

62

Cf. SCHOFIELD, Jack. How can I remove a ransomware infection? The Guardian, 28.07.2016. Disponível
em: [www.theguardian.com/technology/askjack/2016/jul/28/how-can-i-remove-ransom ware-infection].
Acesso em: 13.03.2018; HERN, Alex; Gibbs, Samuel. What is WannaCry ransomware and why is it
attacking global computers? The Guardian, 12.05.2017. Disponível em: [www.theguardian.com/technology/2017/may/12/nhs-ransomware-cyber-attack-what-is-wanacrypt 0r-20]. Acesso em: 13.03.2018.

CIBERCRIME

▪

37

trâmites da folha de pagamento, da concessão de férias a funcionários públicos
e contratações, estão interrompidos, informou a prefeitura.”63 É situação que, se
por um lado pode representar apenas um temporário inconveniente, por outro
pode representar um perigo à vida daqueles envolvidos, como no referido ransomware attack aos hospitais no Reino Unido, no qual alguns pacientes tiveram
que interromper o tratamento para câncer durante o período dos ataques, em
virtude da inacessibilidade dos sistemas informáticos.64
Os casos divulgados na mídia relacionados ao acesso ilegítimo associam-se
normalmente a outros tipos penais, sejam eles crimes de informática próprios,
sejam crimes nos quais o sistema representou apenas um meio para a prática de
tradicionais ilícito-típicos. Apesar de o acesso ilegítimo, por si só, representar um
autônomo crime – tendo em vista estar-se tutelando a intimidade –, o simples
acesso – sem o consequente dano patrimonial ou violação de bens de terceiros
– dificilmente torna-se de conhecimento público. A divulgação de existência
de uma fragilidade no sistema de segurança de uma empresa que atua on-line
representa, conforme ressaltado, um impacto negativo na percepção do público,
motivo pelo qual se tornam de conhecimento público apenas os casos nos quais
múltiplos usuários foram afetados. Tal foi a situação da obtenção das senhas de
acesso ao site do LinkedIn, em 2012, no qual o sistema dos serviços foi acessado e
senhas de 6,5 milhões de usuários foram obtidas e divulgadas em fóruns russos65,
sendo realizadas exaustivas campanhas da companhia para incentivar os usuários
a trocar as senhas para outras diferentes ao longo dos meses que se seguiram.66
Do mesmo acesso realizado ainda em 2012, em 2016 foram postos à venda
117 milhões de senhas de usuários67, levando a novas tentativas de bloqueio das
63
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senhas e a incrementar novas medidas de segurança pela empresa68 – contexto
que proporcionou vastas críticas aos sistemas de segurança por ela utilizados.69
Outros casos com situações semelhantes podem ser citados, como o acesso indevido aos servidores da Sony e a consequente obtenção de informações pessoais e de
cartão de crédito de usuários, atingindo potencialmente 77 milhões de usuários, em
abril de 2011.70 O acesso indevido a mais de 360 mil contas do banco Citigroup,
resultando no furto de 2,7 milhões de dólares de 3.400 contas71 (demorando, inclusive, mais de três semanas para o fato ser comunicado ao público).72 O acesso
indevido, com obtenção de informações sensíveis de usuários cadastrados, ao fórum
do site da BioWare Neverwinter Nights – vinculada à Electronic Arts (EA) –, com
possível obtenção de senhas, de nomes e de telefones.73
O phishing representa, também, uma forma comum de prática dos tipos
penais relativos aos crimes de informática, sendo utilizado no próprio referido
caso de acesso indevido às senhas dos usuários do LinkedIn, assim como no caso
que atingiu oficiais do governo estadunidense a partir do envio de e-mails falsos e
consequente obtenção de senhas.74 Outro caso que obteve grande repercussão na
mídia brasileira foi a obtenção das fotos da atriz Carolina Dieckmann, situação
em: [http://money.cnn.com/2016/05/19/technology/linkedin-hack/index.html]. Acesso em: 13.03.2018.
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que envolveu o uso de phishing por meio de spam e consequente inserção de um
trojan no sistema informático da vítima.75
Percebe-se que as condutas ilícitas praticadas, por exemplo, por meio da
engenharia social – atrelada ao phishing e ao spam – exploram não apenas vulnerabilidades dos sistemas informáticos, mas também, e principalmente, a falta
de informação das vítimas. Nessas condutas, em grande medida a integridade
do sistema e dos dados informáticos é aspecto secundário, pois em primeiro
plano está o cuidado do indivíduo ao utilizar o ciberespaço.76 A resposta a
essas condutas deve unir forças, tendo, de um lado, uma política educacional
de conscientização da população acerca dos riscos associados ao meio e das
práticas de segurança e prevenção, e, de outro lado, a própria legislação – tanto
penal quanto cível. Assumem, aqui, importante papel, nessa união de forças,
o setor privado – especialmente os provedores de serviços e os produtores de
softwares – e a capacidade de autorregulação do setor.77 Assim, acompanhamos
Grabosky ao afirmar que “é em grande medida mais difícil perseguir um ofensor
on-line até os confins da Terra do que prevenir a ofensa em primeiro lugar”.78
Ainda, antes de utilizarmos a normatividade jurídico-penal como instrumento
de solução da criminalidade relacionada às novas tecnologias, é importante
adotarmos medidas educativas e informativas para a sociedade, pois o direito
penal, nesse quesito, deve ser visto efetivamente como a ultima ratio para a
solução do problema.79 Conforme explica Queiroz, uma boa política social
ainda é a melhor política criminal.80
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Conclusão
A definição, o nome e a própria caracterização dos crimes de informática não
são pacíficos. Definimos o crime de informática como a ação dolosa de danificação
ou de interrupção do pleno funcionamento de um sistema ou dado informático.
O sistema e o dado informáticos representam o elemento de concretização do bem
jurídico tutelado por determinada norma penal. São a concretização do valor tutelado pela normatividade jurídico-penal, materialização que se manifesta, em virtude
das tecnologias, de forma específica, com características próprias e peculiares. Por
esse motivo, há adicionais níveis de complexidade na sua análise. Os tradicionais
crimes praticados pela informática apresentam algumas importantes diferenças com
relação aos novos crimes que buscam proteger o sistema e o dado informáticos.
Diferenças que têm significativa influência no aumento da dificuldade na solução
dos conflitos de jurisdição e para a delimitação do local do crime, tendo em vista
a natureza do próprio objeto de tutela da norma penal – complexidade aumentada
em virtude das características associadas a essa nova criminalidade.
Podemos elencar as seguintes características associadas aos crimes de informática:
intangíveis; difíceis de prever; transientes; globais. Tais características trazem a esses
crimes uma adicional complexidade quando da análise jurídico-penal. A virtualização
e dificuldade de visualização desses objetos; as sofisticadas redes de comunicação e
de acesso aos dados e às informações; a facilidade de obscurecimento da identidade
e da localização da conduta; a efemeridade dos dados que trafegam por meio de
inúmeros servidores conectados a uma rede global impõem uma transformação à
normatividade jurídico-penal dos meios e das ameaças na perpetração do ilícito-típico. Essas características trazem necessárias consequências não só à normatividade
jurídico-penal, mas também à normatividade jurídico-processual, especialmente
quanto à fragilidade dos meios probatórios associados a essa espécie delitiva.
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Resumo: Buscou-se analisar, a partir do advento do surgimento
da internet, de que forma o ordenamento jurídico brasileiro vem
tratando os delitos informáticos, principalmente no que diz respeito
às normas legais relacionadas à jurisdição criminal frente ao caráter
transnacional dessas condutas criminosas. Outrossim, tem por intenção demonstrar de forma lógica a construção de um pensamento
relacionado à necessidade de homogeneização entre legislações
em nível mundial, uma vez que o Estado brasileiro se utiliza de
antiquados tratados de auxílio jurídico mútuo em matéria penal,
que por vezes são ineficazes frente às características dessas ações.
Nesse sentido, por meio do Conselho da Europa, preocupado com
as notáveis características dos crimes digitais, surgiu a Convenção
de Cibercriminalidade, ou Convenção de Budapeste, único tratado
em nível internacional a respeito da cibercriminalidade que busca
pacificar as leis dos países signatários, inclusive estipulando dispositivos para dirimir conflitos jurisdicionais positivos e negativos,
além de fomentar a conversação entre Estados para resolver qual
tem maior interesse no processamento da ação criminosa. Por fim,
demonstrou-se que, por certo, a homogeneização de legislações
que abordam os delitos informáticos é o mais coerente caminho
para conter, investigar e processar de forma efetiva essas práticas.
Contudo, em que pese tenha iniciado em julho de 2019 o processo
para inclusão do Brasil no rol de signatários do Tratado, até o presente momento ainda não foi encerrado, permanecendo o Estado
apenas com vagarosas e quase insuficientes ferramentas.
Palavras-chave: Delitos informáticos. Jurisdição. Tratados de auxílio jurídico mútuo em matéria penal. Convenção de Budapeste.
Sumário: 1. Introdução. 2. A internet. 3. Os delitos informáticos.
4. O ciberespaço e a problemática da jurisdição criminal. 5. A
Convenção de Budapeste e a harmonização internacional de legislações contra os delitos informáticos. 6. Conclusão. Referências.
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1. Introdução
O conflito jurisdicional representa aspecto reconhecidamente importante em
relação à legitimidade de um Estado para se declarar competente para conhecer
determinado delito que possa alcançar e prejudicar o cidadão, assim como bem
jurídico tutelado desse, que se encontra sob a sua soberania legislativa e territorial.
Por esse aspecto, primeiramente deve ser observado que há séculos o entendimento do sistema de Vestfália tem permanecido entre os Estado-nação. Isso
significa dizer que cada país tem soberania estatal dentro do seu território, caráter
impeditivo para que autoridades externas se intrometam em questões e assuntos
que sejam tão e somente internos. A estrutura segue preservada nos moldes legais
atuais, garantida e preservada por um sistema de fronteiras geograficamente
demarcadas, exércitos e armas as guarnecendo, que são meios de controle a fim
de limitar imigração e emigração territorial. Ainda, destacam-se as estruturas
alfandegárias a fim de controlar o fluxo de mercadorias nas fronteiras nacionais.
Por consequência, da mesma forma se estrutura a jurisdição da soberania estatal
em relação à aplicação do Direito, de atribuição ao Poder Judiciário. Entende-se
dizer que todos os atos que forem praticados por esse poder constituem emanação
da atividade jurisdicional estatal. Consequentemente, independentemente de o
ato ser praticado por togado de primeira instância ou por ministro das supremas
cortes, serão representações da atividade jurídica.
Contudo, por mais cautelosas que possam ser as nações, quando foi firmado
o tratado de Vestfália, no ano de 1648, não havia sistema de fluxo de informação
eletrônica com capacidade de comunicação global nos moldes da rede mundial
de computadores.

2. A internet
Existem diversas definições técnicas utilizadas para definir a internet. Porém,
em termos gerais, é possível determiná-la como um sistema global descentralizado
de uma rede de computadores interconectados entre si, baseada em padrões e
protocolos de transmissão de informações utilizados na transmissão de pacotes
de dados1, por meio de um moderno e complexo emaranhado de transição
de conteúdo digital da maneira que é conhecida atualmente, interconectando
1

SAN MARTÍN, Cristos Velasco. La jurisdicción y competencia sobre delitos cometidos a través de
sistemas de cómputo e internet. Spanish Edition. Tirant lo Blanch: Edição do Kindle, 2012, p. 497.
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mundialmente milhões de máquinas governamentais, acadêmicas e privadas,
utilizando-se de redes sem fio e cabos de fibra óptica.2
Legalmente, conforme positivado na norma brasileira por meio do disposto
no artigo 5º, inciso I, da Lei 12.965, de 2014, pode-se classificar a internet como
sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala
mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes.
Em contrapartida, até se tornar a ferramenta tal como é reconhecida na sua
estruturação e forma atual, a internet passou por interessante processo evolutivo,
no qual houve uma fusão singular entre estratégia militar, importante atuação
científica, iniciativa tecnológica e inovação contracultural.3
No início, havia a necessidade de se construir um sistema de comunicação
que fosse capaz de ligar pontos estratégicos – como os centros de pesquisas das
forças armadas –, além de ter a capacidade de ser invulnerável a bombardeios.
Na época, a força militar já sabia que obter um meio de comunicação seguro e
eficiente poderia fazer diferença entre ganhar ou perder uma guerra, uma vez
que já comprovado ao longo da história.4
Posteriormente, no dia 1º de setembro de 19695, entrou em funcionamento
a primeira rede de computadores, batizada de ARPANET6, em homenagem
à agência que financiou o projeto.7 O sistema foi responsável por interligar a
Universidade da Califórnia em Los Angeles, o Stanford Researche Institute8, a
Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e a Universidade de Utah, esta
localizada no estado de Nevada; em suma, estavam conectados os centros de
pesquisa que colaboravam com o Departamento de Defesa dos EUA. Todavia,
os cientistas começaram a utilizá-la para suas próprias comunicações.9
2

Ibid., p. 499.

3

CASTELLS, Manuel. Sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e cultura. v. 1.
6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 82-83.

4

VIEIRA, Eduardo. Os bastidores da internet: a história de quem criou os primeiros negócios digitais
do Brasil. [S. l.]: Editora Próprio, Edição do Kindle, 2018, p. 64.

5

Ibid., p. 60.

6

Advanced Research Projects Agency Network.

7

CASTELLS, op. cit., p. 83.

8

Tradução livre: Instituto de Pesquisa de Stanford.

9

CASTELLS, op. cit., p. 83.
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Os pesquisadores precursores na utilização acadêmica da ARPANET, em
1972, enviaram, da UCLA10, às outras três localidades uma mensagem de saudações com o texto “Você está recebendo isto?”, o qual foi respondido minutos
depois de forma afirmativa, com um simples “Sim!”11, tornando a experiência
bem-sucedida, demonstrando ser possível a comunicação e troca de informação
a distância entre computadores, por meio de cabos subterrâneos.
Então, no ano de 1973, o Departamento de Defesa estadunidense assumiu
a administração da ARPANET e colocou o matemático e professor de Stanford
Viton Cerf para chefiar e administrar as pesquisas relacionadas ao referido sistema.
Junto do seu colega, o engenheiro Robert Kahn, eles criaram um mecanismo
que possibilitou a comunicação entre duas máquinas, permitindo que dois equipamentos ligados na rede conversassem entre si, utilizando o mesmo idioma.
O referido equipamento foi batizado Transfer Control Protocol/ Internet Protocol
(TCP/IP).12 Dessa forma, fora possível chegar a um resultado para interligar as
diversas redes que faziam parte da ARPANET. Como exemplo, a CSNET da
National Science Foundation13, que desenvolveu sua rede na década de 1980,
e a BITNET (rede acadêmica não científica), em colaboração com a IBM.14
Conforme a redes foram sendo criadas e conectadas e assim, criando a primeira
grande teia internacional de rede de computadores, durante a mesma década, a
então ARPA-INTERNET passou a ser chamada, apenas, de Internet.15 E por ter
se tornado obsoleta tecnologicamente, depois de ter funcionado por mais de vinte
anos, no dia 28 de fevereiro de 1990, a ARPANET encerrou suas atividades.16
No entanto, no ano de 1989, na Suíça, mais precisamente no Laboratório
Europeu de Partículas Físicas, o físico inglês Tim Berners-Lee inventou a linguagem gráfica Hyper Text Markup Lenguage17, assim criando a World Wide Web
(www, teia de alcance mundial), o que tornou possível a popularização da internet,
10

Universidade da Califórnia.

11

VIEIRA, op. cit., p. 81.

12

Sigla em inglês para “Protocolo TCP/IP”.

13

Tradução livre: Fundação Nacional de Ciência.

14

CASTELLS, 1999, p. 83.

15

VIEIRA, 2018, p. 89.

16

CASTELLS, op. cit., loc. cit.

17

Em português, denominada de Linguagem de Marcação de Hipertexto.
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uma vez que, com um clique, era possível acessar, por meio de ligações, diversos
textos e arquivos disponíveis na rede, originando também a palavra link.18 A
partir desse momento, diversas foram as novidades surgidas com o passar dos
anos, assim como o primeiro browser19; desenvolvido por Marc Andreesen, de 21
anos de idade, até então trabalhando como líder do projeto MOSAIC, permitiu
com que as pessoas, além de compartilharem textos, compartilhassem arquivos
de áudio e imagem em locais de atualizações dinâmicas, conhecidos por sites.20
Conforme explica Castells21, trata-se de uma revolução referente às tecnologias de informação, processamento e comunicação, a Revolução Informacional,
advinda das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), acabando por
estruturar a sociedade em novos parâmetros sob a ótica da globalização, alterando
não somente o acesso à informação, mas também as características da lógica de
produtividade, consumo e interações sociais22.
Consequentemente, o Brasil não ficou de fora do alcance da modernização
responsável pelo surgimento da web. Contudo, foi apenas em 1989, por iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio da Rede Nacional de
Pesquisa (RNP), que se deu a primeira conexão brasileira de troca de informações
utilizando-se de infraestrutura de abrangência nacional. Contudo, até abril de
1995 a rede restringia-se ao interesse da comunidade de educação e pesquisa do
país23, sendo que em maio desse ano ocorreu a abertura comercial da internet
aos brasileiros, havendo estímulo governamental para a criação de provedores
ofertados pela iniciativa privada, a fim de que emergisse à sociedade uma rede de
acesso à web24. Ainda quando a internet dava os primeiros passos de empreendedorismo no Brasil, havia temor quanto à perspectiva de crescimento futuro;
18

VIEIRA, op. cit., p. 106.

19

Ferramenta utilizada pelo usuário para ter acesso às informações disponíveis nos sites, também conhecido como navegador, tem origem relacionada ao verbo e inglês browse, que significa procurar ou olhar
casualmente alguma coisa. (WEBSHARE. O que é Browser ou Navegador? [S. l.]: Glossário WebShare,
[S. d.]. Disponível em: https://www.webshare.com.br/glossario/o-que-e-browser-ou-navegador/. Acesso
em: 15 abr. 2021.)

20

VIEIRA, op. cit., p. 110.

21

CASTELLS, op. cit., p. 68.

22

Ibid., p. 120.

23

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo: Editora
Juarez de Oliveira, 2005, p. 12

24

Ibid., loc. cit.
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não se imaginava o impetuoso crescimento, resultando no grau de importância que

se tem atualmente, nem mesmo que seria utilizada para fins diversos daqueles
planejados originariamente25.
No ano de 2017 o acesso à internet chegou a 74,9% dos domicílios brasileiros, ou seja, cerca de 126,3 milhões de usuários, sendo que dispositivos móveis,
smartphones, são meios de acesso para 97% dos usuários da web26. Nesse sentido,
pode ser evidenciado que a internet no Brasil superou as expectativas existentes
em meados da última década do século XX, tornando-se uma ferramenta imprescindível à população no geral, fato que marcou a história humana, sendo,
inclusive, reconhecido como uma revolução informacional. Apesar de vista com
bons olhos, as relações interpessoais na rede podem ser danosas, atingir diferentes bens jurídicos por meio de novas práticas criminosas, que são conceituadas
amplamente como cibercrimes ou delitos informáticos, que visam às informações
pessoais como objeto da pretensão da ação.

3. Os delitos informáticos
Conceitua-se, doutrinariamente, o crime informático como o fato típico e
antijurídico cometido envolvendo o uso de tecnologia27 – como dispositivos
eletrônicos diversos conectados à web, entre eles, computadores, smartphones,
tablets – contra um sistema, dispositivos informáticos diversos, contra rede de
computadores ou, então, em desfavor de indivíduos. Ainda, pode ser dito como
toda conduta que atente contra o processamento, armazenamento e transmissão
de dados, explorando as fragilidades dos sistemas que integram a complexidade
da rede mundial de computadores28. Ademais, destaca-se afirmando que no crime
cibernético a informática poder ser o bem ofendido ou então o meio a fim de
cometer ofensas aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal29.
25

LEONARDI, op. cit., loc. cit.

26

AGÊNCIA IBGE. PNAD Contínua TIC 2017: Internet chega a três em cada quatro domicílios do
país. Internet chega a três em cada quatro domicílios do país. [S. l.]: Estatísticas Sociais, 20 dez. 2018.
Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/
releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais. Acesso
em: 15 abr. 2021.

27

BARRETO, Alessandro Gonçalves; BRASIL, Beatriz Silveira. Manual de Investigação Cibernética à
luz do Marco Civil da Internet. Rio de Janeiro: Brasport, 2016, p. 43.

28

SAN MARTÍN, 2012, p. 781-799.

29

JESUS, Damásio de; MILAGRE, José Antonio. Manual de Crimes Informáticos. São Paulo: Saraiva,
2016, p. 49.
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Outrossim, legalmente, a legislação internacional específica conceitua –
referindo-se à Convenção de Budapeste30, que será estudada detalhadamente
no momento em que for tratado da jurisdição processual penal dos delitos informáticos, que por sua vez foi embasada e definida mais adequadamente pelo
Conselho da Europa31 – a ação como os atos praticados contra a confidencialidade,
integridade e disponibilidade de sistemas de redes e dados informáticos, bem como a
utilização fraudulenta desses sistemas, rede e dados32.

Definido o conceito de crime informático, faz-se necessário explicar que,
diferentemente do que expôs Pinheiro33, quando se referiu que naturalmente os
crimes virtuais são considerados como um crime-meio, em que se utiliza da rede
virtual a fim de causar dano ao bem jurídico tutelado, com exceção do crimes
praticados por crakers, entende-se diversamente, haja vista que podem sim ser
classificadas como condutas-meio, mas que vem se desenvolvendo como um
crime-fim, conforme inclusive se destaca determinadas tipificações contidas na
Lei 12.737/1234, quando criminaliza a invasão de dispositivo informático por
meio do artigo 154-A, do Código Penal.35
Nesse mesmo sentido, Wendt e Jorge36 distinguem as condutas criminosas
entre crimes cibernéticos e ações prejudiciais atípicas, sendo que o primeiro se
30

O texto em português da Convenção pode ser acessado em: Convenção sobre o Cibercrime. Budapeste,
23.XI.2001. Disponível em: http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/cybercrime/
Documents/Convention%20and%20protocol/ETS_185_Portugese.pdf. Acesso em: 29 abr. 2021.

31

SAN MARTÍN, op. cit., p. 832.

32

BARRETO; BRASIL, 2016, p. 43.

33

PINHEIRO, Patrícia Peck Garrido. Direito digital. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 307.

34

PINHEIRO, 2014, p. 50.

35

“Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante
violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter
vantagem ilícita: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. § 1º Na mesma pena incorre
quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito
de permitir a prática da conduta definida no caput; § 2º Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da
invasão resulta prejuízo econômico. § 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações
eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou
o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.” (BRASIL. Lei 12.737, de 30 de novembro
de 2012. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm. Acesso em: 15 abr. 2021.)

36
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de Investigação. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2013, p. 19-20. Disponível em: https://pt.scribd.com/
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divide em mais duas categorias, quais sejam, crimes cibernéticos abertos – delitos
que podem ser praticados de forma tradicional, ou seja, sem a necessidade de
um computador, contudo, podendo-se também utilizá-los, caracterizando-se,
dessa forma, como uma conduta-meio. Por outro lado, quando se trata de crimes
exclusivamente cibernéticos, figura-se atos criminosos que só podem ser perfectibilizados por meio de sistemas tecnológicos que permitam o acesso à internet,
tutelando a inviolabilidade dos dados – como exemplo, a tipificação contida no
já citado artigo 154-A do Código Penal, ou então o artigo 241-D do Estatuto
da Criança e do Adolescente37.
Ademais, as ações prejudiciais atípicas não se caracterizam como crimes informáticos, pois se trata das condutas praticadas utilizando-se da web, causando
algum transtorno à vítima, porém, sem previsão legal na legislação criminal. São
invasões computacionais obstinadas que, em que pese, tragam intempéries à vítima,
não serão indiciadas criminalmente, contudo, podem ser objeto de ações cíveis
de reparação de danos materiais e morais38.
Outrossim, pode ocorrer a fusão de tais classificações para o cometimento
de um fato criminoso, haja vista que pode um agente cometer delito em que
um bem jurídico informático seja agredido para que ele possa perfectibilizar um
crime-fim, ou seja, agredir bem informático tutelado com a intenção de causar
mal a outro bem, mesmo que não digital39.
Não obstante, Guaragni e Rios40 classificam os delitos informáticos de forma
análoga, quando os dividem em duas classificações, quais sejam, impróprios e
próprios. Em relação ao impróprios, são aqueles cometidos utilizando-se de meios
informáticos de dados, da mesma forma que o crimes cibernéticos abertos de
Wendt.41 São ações tipificadas que não necessariamente exigem meio digital para
37

“Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com
o fim de com ela praticar ato libidinoso: Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” (BRASIL.
Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 5 maio
2021.)

38

WENDT; JORGE, op. cit., p. 19.
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JESUS; MILAGRE, 2016, p. 53.
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GUARAGNI, Fábio André; RIOS, Rodrigo Sánchez. Novas tendências de combate aos crimes cibernéticos: cooperação internacional e perspectivas na realidade brasileira contemporânea. Revista de
Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 18, n. 73, p. 167-196., abr./jun. 2019, p. 175-176. Disponível em:
http://200.205.38.50/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=151418. Acesso em: 30 mar. 2020. Acesso
em: 05 maio 2021.
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WENDT; JORGE, op. cit., p. 19-20.
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serem perpetradas, bem como atingem bens jurídicos diversos e corriqueiramente
tradicionais, portanto, podem ser crimes comuns que foram praticados na web.
Os crimes digitais próprios são atos típicos nos quais o bem jurídico pode ser
a inviolabilidade das informações automatizadas, ou seja, os dados, contudo,
conforme doutrina, atingem no mínimo três dimensões, sendo elas, a privacidade – inviolabilidade de dados – a acessibilidade ou disponibilidade de dados
e a transparência e veracidade dos dados, que conjuntamente se concretizam
na seguridade informática enquanto bem jurídico, tratando-se de delitos que
surgem e encontram formas de crescimento junto com o advento da internet42.
Por outro lado, segundo apontamento de Martín43, o Departamento de Justiça
estadunidense utiliza outra forma de nomenclatura para os delitos cibernéticos
a depender da ação praticada em um equipamento informático. A primeira está
relacionada à máquina como sendo o objeto do crime, estes que fazem parte de um
rol já penalizado pela legislação, onde se insere o roubo de software44 e hardware.45
Já a segunda classificação, na qual se encaixam as demais condutas delituosas
por meio da web, informa que sistema informático se trata do sujeito do crime,
não existindo analogias a demais crimes já penalizados da mesma forma que a
primeira classificação.
Destarte, conforme Jesus e Milagre,46 pode-se classificar os delitos informáticos
em quatro diferentes classificações, quais sejam, crimes informáticos próprios,
crimes informáticos impróprios, crimes informáticos mistos, crime informático
mediato ou indireto.
Os crimes informáticos próprios, especialmente relevantes no estudo em
questão, são caracterizados pelo fato de que o bem jurídico tutelado se trata da
informação em si, ou seja, a norma protege a inviolabilidade das informações
automatizadas, os dados.47 Observa-se que para essa espécie a legislação penal

42
43
44
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GUARAGNI; RIOS, op. cit., p. 178.
SAN MARTÍN, 2012, p. 1105-1115.
Sistema ou programa com determinada função instalada ao computador, que permite o correto funcionamento da máquina.
Dispositivo ou equipamento físico computacional.
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JESUS; MILAGRE, 2016, p. 53-54.
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VIANNA, Túlio; MACHADO, Felipe. Crimes Informáticos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013, p.
32-33. Disponível em: https://www.academia.edu/31426233/CRIMES_INFORM%C3%81TICOS_-_
Conforme_a_Lei_no_12.737_2F?auto=download. Acesso em: 05 maio 2021.
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era lacunosa, uma vez que muitas ações não poderiam ser enquadradas criminalmente48; porém, conforme se molda o presente estudo até então, mostra-se
que já existem tipificações próprias no sistema jurídico pátrio, por exemplo, o já
referenciado artigo 154-A do Código Penal49, bem como a interceptação ilegal
de dados, positivada pelo artigo 10º da Lei 9.296/199650.
Em relação aos crimes informáticos impróprios, são os delitos em que o
computador é utilizado como instrumento para executar o crime, sem que exista
ofensa a bem jurídico informático. São atos de grande popularidade que não
exigem grande conhecimento computacional para o cometimento do ilícito. Os
clássicos exemplos dessa forma criminosa são os delitos contra a honra; contudo, podem ser citados a instigação ao suicídio, estelionato, violação de segredo
profissional, apologia ao crime, injuria racial, tráfico de drogas, dentre outros.
Em síntese, são crimes que poderiam muito bem ser cometidos fora do âmbito
digital, sem inviabilizar o dano ao bem jurídico tutelado51.
Por outro lado, os delitos informáticos mistos são crimes complexos, ou seja,
ações criminosas em que se identifica mais de um tipo penal52; desse modo, mais
de um bem jurídico tutelado é atingido53. A doutrina ainda aponta que são delitos
derivados da invasão de dispositivo informático, e, dada a importância do bem
jurídico protegido diverso da inviolabilidade dos dados informáticos, ganharam
o status de crimes sui generis54. Como exemplo, destaca-se o artigo 67, inciso
VII, da Lei 9.100/9555, em que a fé pública, assim como a inviolabilidade de
dados informáticos, é atingida.
48

JESUS; MILAGRE, op. cit., loc. cit.

49

WENDT; JORGE, 2013, p. 19-20.

50

“Art. 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação
ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4
(quatro) anos, e multa. [...].” (BRASIL. Lei 9.296, de 24 de junho de 1996. Regulamenta o inciso XII,
parte final, do art. 5° da Constituição Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9296.htm. Acesso em: 5 maio 2021.)
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VIANNA; MACHADO, op. cit., p. 30-31.
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HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal: art. 11 a 27. v. 1, 4. ed. t. II. Rio de Janeiro:
Forense, 1958, p. 53.
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JESUS; MILAGRE, op. cit., p. 54.
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VIANNA; MACHADO, op. cit., p. 34-35.
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BRASIL. Lei 9.100, de 29 de setembro de 1995. Estabelece normas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1996, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9100.htm. Acesso em: 1 maio 2020.
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Sobre crime informático mediato ou indireto, a doutrina destaca que o delito
informático é praticado para que um crime-fim não informático seja consumado,
geralmente de ordem patrimonial. Como exemplo, a captura de dados bancários
para que sejam utilizados para desfalcar a conta-corrente da vítima, sendo que
o agente será punido somente pelo furto, nesse caso, o crime-fim, o que se dá
devido à aplicação do Princípio da Consumação. Seria a forma de dizer que o
delito final herdou as características do delito informático que possibilitou sua
perfectibilizarão. Ainda com fins exemplificativos, pode-se citar a invasão à base
dados de determinada empresa de comércio eletrônico para adquirir informações
de cartões de créditos de seus clientes; posteriormente, se ocorrer utilização de
tais informações para compras na web, constituirá, aplicando o referido princípio
penal, crime de estelionato56.
Por óbvio, a última classificação de delito informático parece se confundir
com as duas que a antecederam. Porém, o delito informático mediato não se
confunde com o impróprio, isso porque no primeiro há lesão do direito à inviolabilidade dos dados informáticos, mesmo que não penalizado devido à incidência do Princípio da Consumação. Da mesma forma, não se confunde o crime
informático mediato com o misto, pois neste há dois tipos penais protegendo
diferentes direitos autônomos57.

4. O ciberespaço e a problemática da jurisdição criminal
Atualmente, a internet é uma rede de alcance mundial formada por um conjunto
de dispositivos, sendo que no território da web estão disponíveis diversos serviços que
dão acesso a informações disponibilizadas por sites acessáveis por mecanismos de
buscas, cobrindo, praticamente, todas as áreas dos interesses sociais – dentre eles
existem redes sociais, e-commerce e serviços de mensagens eletrônicas58.
Assim, pode-se afirmar que, a partir do nascimento da World Wide Web,
surge um espaço de comunicação aberta, interconectando mundialmente de
forma sinérgica computadores e memórias informáticas, o que acabou por ser
chamado de ciberespaço, conforme conceitua Levy.59 É o ambiente responsável
56

VIANNA; MACHADO, 2013, p. 35-36.
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Ibid., p. 36.
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LEONARDI, 2005, p. 13.
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LÉVY, Pierre. Cibercultura. Carlos Irineu da Costa (Trad.). São Paulo: Editora 34, 1999, p. 92.
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pela transmissão internacional de dados informáticos, termo que surgiu do
romance ficcional no ano de 1984 intitulado Neuromancer, escrito por Wiliam
Gibson60. Outrossim, não foram necessários longos anos para que aparecessem
sujeitos que descobriram fraquezas nos sistemas de troca de dados por meio do
ciberespaço. Assim, explorando-as, surgiu uma nova espécie de delito, figurando
uma nova ameaça à sociedade informacional, responsável por uma lucrativa prática criminosa que desafia os novos operadores do direito preocupados com atos
com baixa taxa de persecução penal, frente aos desafios intrínsecos à questão, em
especial o Estado com jurisdição responsável pela investigação e pelo julgamento
do criminoso, tema que será cuidadosamente analisado nos parágrafos seguintes.
Os responsáveis por essa espécie de prática criminosa podem ser classificados
como crackers ou alguém desprovido de notório conhecimento informático de
programação computacional valendo-se do pouco conhecimento de alta porcentagem de usuários dos serviços disponibilizados na rede, seja para lazer ou
para negócios, ou então alguém que se utilize de engenharia social para induzir
a vítima a erro. Nesse sentido, a figura que de fato mais mitológica se constrói é
a do cracker, que erroneamente, como já citado, é chamado de hacker. É o sujeito
que não nasce, mas sim é criado, no submundo informático, e que é apoiado
por enorme quantidade de material disponível em redes de compartilhamento61.
Por outro lado, faz-se necessário explanar sobre a dificuldade, na persecução
penal, para a localização e julgamento de um craker, uma vez que, como sustentado, a prática das atividades delitivas se dá por meio da complexidade da rede
em escala mundial, classificada de ciberespaço62, conforme já elencado. O espaço
digital é caracterizado pela transnacionalidade do tráfego de dados, haja vista
que não existem fronteiras estatais no ambiente digital, tornado a identificação
do criminoso tarefa árdua e desafiadora.
Em que pese esse espaço não seja corpóreo nem físico, nem abranja espaço
geográfico tangível, bem como aparente se tratar de uma rede etérea, na verdade é uma representação e construção social à imagem e semelhança do mundo
físico. Assim, para correto funcionamento da transmissão de informação, faz-se
60

GIBSON, William. Neuromancer. Fábio Fernandes (Trad.). 5. ed. São Paulo: Aleph, 2016, p. 25.
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necessário obedecer a critérios matemáticos organizacionais, a fim de permitir
a correta fluidez dos sistemas, processo que se dá por meio dos servidores, espaços físicos de responsabilidade de empresas encarregadas pelo armazenamento,
endereçamento e processamento de toda a espécie de informação disponível na
rede, obrigadas a obedecer a determinadas legislações. São essas informações que
se caracterizam como sendo as provas digitais, assim como os cookies, que podem
ser caracterizados como indícios da atividade criminosa deixados no dispositivo
da vítima que foi invadido63; com elas é possível elucidar crime real.
Ademais, insta salientar que, a partir destas, é possível chegar ao verdadeiro
paradeiro do sujeito cibercriminoso, pois elas detêm informação do internet protocol
(IP), número de identificação de cada dispositivo conectado à rede, conforme
já estudado64. Outrossim, em que pese exista forma de identificar o criminoso
digital por meio do referido IP, os mais habilidosos dentre eles se utilizam de
ferramentas chamadas proxys, que servem para mascarar a localização do agente
delinquente em até mesmo três pontos diferentes ao redor do globo, assim,
utilizando máquinas com endereços intermediários entre o usuário e o destino
a ser alcançado. Dentre essas ferramentas está o TOR (The Onio Router), simples
recurso disponível ao público comum, e localizável em fácil sítio65. Utilizandose desse apetrecho, o criminoso tem a possibilidade de manter sua privacidade,
cometendo crimes e alocando o seu endereço em algum país diverso daquele em
que está sediado, quase impossibilitando o trabalho do investigador.
Feito breve esboço da temática referente ao presente trabalho, quando demonstrado o surgimento e evolução da internet, bem como apresentado o conceito de
ciberespaço como sendo ambiente digital onde se perpetra o delito informático,
assim como a facilidade de cometer o ato utilizando-se da rede, faz-se necessário
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Investigação e prova nos crimes cibernéticos, São Paulo, p. 20 2017. Disponível em: http://www.trf3.
jus.br/documentos/emag/Midias_e_publicacoes/Cadernos_de_Estudos_Crimes_Ciberneticos/Cadernos_
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apontar que se torna evidente desafio delimitar o Estado que terá atribuição
jurisdicional para a investigação e posterior julgamento do delinquente.
Para melhor ilustrar, exemplifica-se por meio do caso real conforme bem
destaca Goodman66 ao citar o assalto realizado por Vladmir Levin, que estava em
seu apartamento em São Petersburgo, na Rússia, e subtraiu US$ 10,7 milhões de
uma agência do Citibank na Times Square, em Nova York, Estados Unidos. A
ação contou com o auxílio de cúmplices ao redor do mundo e transferiu grandes
somas de dinheiro para diferentes contas bancárias na Finlândia, nos Estados
Unidos, na Holanda, na Alemanha e em Israel. Frente à situação, quem teria
jurisdição para o caso? A polícia da Nova York, onde a res furtivae estava, ou
as autoridades russas? Ou, ainda, as polícias dos diferentes países para onde as
somas foram enviadas? O autor do fato nunca precisou ingressar fisicamente no
local para executar o crime nem precisou transportar a grande quantia de notas
de papel; não foram utilizados arsenal bélico nem máscaras.
Dessa forma, demonstrando-se que a internet torna o mundo sem fronteiras, em que a vítima do delito informático pode estar em território nacional
diverso daquele em que o delinquente estava ao tempo do cometimento do
crime, torna-se verdadeiro problema delimitar a competência de persecução e
do julgamento penal.
O ciberespaço de fato não é propriamente um espaço físico, então, não pode
ser caracterizado como um território, muito menos pertencente a determinado
Estado-nação67. Da mesma forma, é errôneo afirmar que os delitos que ocorrem
na rede sejam tratados como crimes virtuais, haja vista que não são de práticas
irreais, trazendo efeitos às pessoas, tanto em caráter patrimonial como psicológico68.
Contudo, conforme já estudado, pode-se caracterizar o ciberespaço pelo
grande fluxo de dados na web por meio das redes de comunicação, fazendo com
que ganhe importância a localização da informação, haja vista que ela indica,
mesmo que de forma mínima, o território da ação criminosa69, podendo-se
atribuir competência penal sobre determinado fato. Porém, mais uma vez se
66
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enfrenta a problemática, pois, como no caso prático, muitas ações podem partir
de um Estado diverso daquele em que se atinge o bem jurídico, podendo causar
tanto conflitos positivos quanto negativos de jurisdição.

5. A Convenção de Budapeste e a harmonização
internacional de legislações contra os delitos informáticos
Determinar o correto lugar físico de onde parte determinada ação criminosa, qual foram os caminhos e etapas até atingir a vítima, conhecido como iter
criminis, assim como onde se encontrava o bem jurídico violado, e o resultado
pretendido: demonstra-se que a localização física da prática do ato de um delito
informático por certo tem relevância para o Poder Judiciário para determinar a
competência jurídica, tanto para a persecução quanto para o processo criminal.
Primeiramente, por meio dessa perspectiva, destaca-se que a dificuldade na
investigação surgirá quando o meio utilizado para a prática criminosa tiver sido
provedor de serviço de internet estrangeiro que não tenha nem sequer escritório
ou representantes no Brasil70, uma vez que a legislação brasileira obriga a cooperação com a autoridade judicial71. Ademais, em que pese exista instituto legal
normatizado no direito interno brasileiro, esse por vezes se mostrará ineficaz,
a depender da particularidade de determinado delito informático, haja vista
que a soberania estatal não terá alcance fora dos limites geográficos brasileiros.
Disso isso, faz-se necessário analisar as atuais ferramentas jurídicas disponíveis
atualmente para o Estado brasileiro a fim de viabilizar as investigações de delitos
informáticos.
Em termos processuais, destaca-se a imprescindibilidade de prova válida
a fim de não originar nulidades no processo criminal. Diante disso, para que
determinada autoridade brasileira obtenha dados a respeito de usuários que utilizaram como meio um serviço de rede informática disponibilizado no exterior,
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ou então sujeito estrangeiro que voltou sua ação ao Brasil, o instituto mais usual
é a morosa72 carta rogatória73.
Outrossim, deve-se apontar a possibilidade de utilização de acordos de cooperação internacional por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça74. Contudo,
cumpre destacar que se trata de procedimento notoriamente lento, haja vista
depender de uma série de requisitos variáveis, uma vez que, para cada país que
o pedido for feito, deverá ser feito de acordo com os requisitos normatizados
em suas legislações, não havendo padronização de larga escala relacionada aos
pedidos. Ademais, ainda dependerá que uma autoridade do país requisitado
receba o protocolo, além de dar início a sua execução75.
O procedimento relacionado a essas cooperações já se mostrava de fato
bastante lento, em alguns casos inócuo, frente à volatilidade das provas digitais
extremamente necessárias quando se trata de crimes perpetrados por meio da
rede, assim como contra bens que muitas vezes não se encontram em espaços
físicos para que sejam feitos exames periciais nos moldes tradicionais dos códigos
de processos penais76.
Ademais, além do processamento vagaroso, essa cooperação internacional
apenas se faz possível em virtude de o Brasil ser signatário de Mutual Legal
Assistance Treaties (MLATs) – Acordos de Assistência Mútua em Matéria Penal
–, que são as determinações que possibilitam essa troca mútua de dados, provas,
informações e diligências necessárias em processos criminais; inclusive, é o método
a ser utilizado quando se trata de delitos informáticos77. Contudo, para que seja
possível o trâmite e para que se perfectibilize, faz-se necessário acordo prévio
e homologado com aquele país onde está o objeto do pedido, o que pode não
haver; assim como a empresa que detém a prova digital necessária nem sempre
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terá vínculo com o local onde o crime esteja sendo investigado, complicando,
quando não estiver impedindo, a obtenção dos dados digitais78.
Atualmente, o Brasil tem acordos bilaterais de Mutual Legal Assistance Treaties
com vinte países79, que podem ser utilizados para requisições de provas a fim
de embasar investigações policiais e processos judiciais relacionados com delitos
informáticos, sendo o mais recente datado do ano de 2017, homologando acordo
por meio do Decreto 9.13080, com a Bélgica. Outrossim, os acordos têm alcance
com Estados da Europa, Ásia e Américas.
Por meio de todos esses atos normativos deferindo o aceite de cooperar, mostra-se que o Brasil tem ferramentas e meios de comunicação com outros Estados
a fim de obter provas e investigar delitos. Contudo, conforme demonstrado, são
métodos lentos, e, frente aos delitos informáticos, podem se tornar ineficazes,
uma vez que as provas, dados disponíveis em servidores das empresas de serviço
de acesso à internet, são excluídas rapidamente.81
Ante o exposto, por certo há necessidade de institutos legais imbuídos de
eficácia investigativa e processual com a intenção de conter a prática delitiva no
ciberespaço, uma vez que uma das finalidades do Direito Penal é justamente positivar atos que, quando praticados, sejam criminalmente punidos. Não havendo
regramento, ou, quando houver, se de alguma forma seja impedido de correta
aplicação, se demonstrará ao possível criminoso digital forte possibilidade de
sair impune.
Sem embargos, preocupado com a problemática dos delitos informáticos
desde o ano de 1996, o Comitê Europeu de Crimes e Problemas, The European
Committee on Crime Problems, decidiu, mediante resolução de novembro de 1996,
estabelecer um comitê de especialistas para tratar de aspectos relacionados aos
crimes cibernéticos. Posteriormente, em 4 de fevereiro de 1997, uma comissão
de ministros munidos de relatórios e recomendações dos especialistas em delitos
78
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informáticos e processualistas penais estabeleceu novo comitê de especialistas
em ciberespaço.82
O denominado Comitê de Especialistas em Ciberespaço iniciou atividades
em abril de 1997, sendo encarregado de encomendar um projeto de convenção
sobre cibercriminalidade até 31 de dezembro de 2001. Após a celebração de
uma dezena de sessões, reuniões e encontros complementares, fora apresentado
aos ministros que haviam feito a requisição o projeto de lei; após a versão final
ser revisada, foi submetida ao Comitê de Especialistas em Ciberespaço durante
a 50ª sessão do plenário, em junho de 2001; posteriormente, foi enviada ao
Comitê de Ministros para adoção para depois ser remetida aos países membros
para firmarem o pacto.83
Nesse sentido, em 21 de setembro de 2001 no âmbito do Conselho da Europa,
foi elaborada e posteriormente firmada por mais de 40 países, como Estados
Unidos, Canadá, África do Sul e Japão, a Convenção sobre a Cibercriminalidade84,
comumente conhecida como Convenção de Budapeste85, que entrou em vigor
em 1º de julho de 200486, postulando a positivação de uma política criminal de
alcance multinacional a fim de fornecer proteção aos indivíduos presentes na
sociedade informacional contra as ações e os sujeitos delinquentes presentes no
ciberespaço. Além disso, enfatiza a necessidade de haver legislação adequada ao
desenvolvimento tecnológico atual.87
A Convenção de Budapeste é o mais amplo e evoluído instrumento jurídico a
firmar tratado de cooperação internacional, buscando formas de conter os delitos
informáticos, observando de forma especificada a segurança das redes computacionais, das violações de direitos autorais, fraudes cometidas utilizando-se de
computadores e pornografia infantil. Para o Conselho da Europa, havia ciência
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da potencialidade dos crimes cometidos por meio da rede. Convencidos da necessidade de buscar, como medida de prioridade, uma política criminal comum
de proteção da sociedade contra essa crescente prática criminosa, buscou-se então
consonância jurídica entre as soberanias dos Estados membros, concebendo a
caracterização do ciberespaço como um espaço comum que é usufruído por
todos os cidadãos que têm acesso e trafegam na web88.
Nesse sentido, os relatores, ao elaborarem o texto da Convenção de Budapeste,
debateram aspectos importante não apenas em relação a competência, mas
também sobre questões de direito material e processual. Assim, o documento
não foi concebido apenas com a intenção de criar novos tipos penalizáveis, mas
também para fomentar a criação de procedimentos processuais penais de direito
penal internacional, por meio de acordos referentes à tecnologia da informação89.
Ademais, por essa perspectiva, faz-se necessário destacar os objetivos da referida
Convenção. Assim, conforme destaca a doutrina de Velasco San Martín90, primeiramente destaca-se a intenção de harmonizar as disposições legais relacionadas
à cibercriminalidade, oferecer aos países membros faculdades necessárias sobre
o procedimento interno para persecução investigativa de delitos informáticos
e outras atividades contra os sistemas informacionais, para que haja obtenção
de provas contidas em dispositivos e sistemas em rede. É importante destacar
que a Convenção de Budapeste traz de roteiro que não necessariamente se exige
adoção por parte do Estado membro; entretanto, que sejam utilizadas definições
equivalentes, para unificar os conceitos trazidos e viabilizar determinados procedimentos91. Ainda, destaca-se como um dos objetivos principais da Convenção
de Cibercriminalidade o regime ágil e efetivo de cooperação internacional entre
os países membros92.
Nesse sentido, conforme aponta o trabalho, uma das maiores problemáticas
relacionadas aos crimes digitais refere-se à jurisdição aplicável ao fato, situação
extensivamente discutida no âmbito do Conselho da Europa. Os peritos do
Comitê sobre o Ciberespaço debateram e propuseram hipóteses para que as
88
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autoridades judiciais tivessem a capacidade efetiva de abordar os aspectos da
jurisdição criminal. Ao final dos debates, o referido Comitê redator decidiu
por incluir princípios norteadores para definição do local da prática dos crimes,
propondo solução para o problema de aplicação da legislação no ciberespaço,
inclusive aspectos para solucionar problemas de bis in idem, quando dois ou mais
países estão envolvidos nos crimes, assim como a resolução de conflitos positivos
e prevenção de conflitos negativos de jurisdição93.
Nesse sentido, a Convenção sobre Cibercriminalidade disponibilizou, no
art. 22, determinações legais a serem observadas a fim da correta aplicação da
competência dos julgadores. Primeiramente, o dispositivo define, no item 194,
que cada parte adotará as medidas legais que se revelarem necessárias para estabelecer competência sobre qualquer uma das tipificações contidas do artigo 2º
ou artigo 11º da referida convenção quando se tratar de ato cometido: a) no seu
território (nesse ponto se observa a adoção do princípio da territorialidade adotado pelo redator95); b) a bordo de um navio ou aeronave do Estado, a bordo de
aeronave matriculada sob as leis do país ou; c) por algum dos cidadãos nacionais
se a infração for punível criminalmente onde tenha sido cometida – em relação
ao ponto a e b, a doutrina destaca que se trata de uma variante do princípio da
territorialidade96; ou então d) que não seja de competência territorial de nenhum
dos Estados.
Ante o exposto, uma vez mencionado no parágrafo acima, a título de esclarecimento, faz-se necessário relatar o rol de tipificações contidas do artigo 2º ao
artigo 11º da Convenção de Budapeste: acesso ilegítimo; interceptação ilegítima;
interferência em dados; interferência em sistemas; uso abusivo de dispositivos;
falsidade informática; burla informática; infrações relacionadas com pornografia
93
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infantil; infrações relacionadas com a violação do direito de autor dos direitos
conexos; e tentativa e cumplicidade97.
De outro canto, ainda em relação ao item 1 do artigo 22 da Convenção, o
item 2 estipula que cada parte poderá se reservar o direito de não aplicar, ou
então aplicar apenas em casos e condições que sejam específicos, as regras de
competência previamente estabelecidas no item 1, alíneas a e b. Em relação
ao item 3, postula-se que o Estado adotará as necessárias medidas que levem a
estabelecer sua competência em relação às infrações contidas no art. 24, item
198, do Tratado, quando a autoria do delitos for presumível e se encontre sob o
seu domínio territorial, nem seja o autor extraditável, após pedido, a outro país,
apenas embasado em sua nacionalidade. De forma suscinta, o item 4 informa que
a Convenção não excluirá qualquer competência penal que seja exercida por um
dos Estados membros em consonância com o seu ordenamento jurídico interno,
ou seja, trata-se de confirmar a soberania estatal do país membro.
Outrossim, o item 5 do art. 22 da Convenção de Budapeste traz dispositivo
que se mostra deveras interessante ao objetivo do presente estudo:
Artigo 22º - Competência
[...]
5. Quando mais que uma Parte reivindique a competência em
relação uma presumível infracção prevista na presente Convenção, as Partes em causa, se for oportuno, consultar-se-ão a fim de
determinarem qual é a jurisdição mais apropriada para o procedimento penal.

Ante o exposto, o redator da referida Convenção demonstra a necessária preocupação referente à competência nos delitos informáticos, dada a característica
transfronteiriça do ato criminoso. Assim, quando mais de um Estado signatário
reivindicar competência sobre a suposta ação delinquente prevista no Tratado,
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as partes irão se consultar a fim de determinar a jurisdição mais apropriada para
o procedimento penal.
Ainda em matéria de cooperação internacional entre Estados membros, a
Convenção sobre Cibercriminalidade traz rol de princípios aplicáveis. Dentre
eles, faz-se necessário destacar os princípio gerais relativos ao auxílio mútuo99,
presente no artigo 25 do pacto. Nesse sentido, postula que os Estados envolvidos
concederão entre si auxílio mútuo da forma mais ampla que puderem no que
se refere às investigações ou procedimento relativos aos delitos cometidos com
ou contra sistemas de dados informáticos. Outrossim, no item 2, expõe-se que
cada parte irá adotar de forma igualitária medidas legislativas, dentre outras que
se revelarem necessárias para cumprir as obrigações estabelecidas nos artigos
27100 e 35101 da Convenção. Ainda, conforme texto anexado, cumpre frisar que
o tratado trouxe dispositivo para ser utilizado como referência a fim de criar
rede de contato investigativa interconectada entre os países membros 24 horas
por dia e sete dias por semana, com o intuito de assegurar a mútua assistência.
Em continuidade ao texto do art. 25 da Convenção, o item 3 expõe que, em
casos de urgência, o Estado pode formular pedido de auxílio ou de comunicação via meios rápidos de comunicação, desde que esses meios de comunicação
ofereçam condições necessárias de autenticação e segurança, com a posterior
confirmação oficial que o Estado requerido exigir, o qual poderá responder utilizando qualquer um dos meios de comunicação. Por meio do item 4, observa-se
que os pedidos de auxílio deverão obedecer a condições fixadas no direito interno
no país requerido, ou então pelos tratados de auxílio mútuo, incluindo-se os
fundamentos que o Estado requerido poderá se recusar a cooperar. Outrossim,
a parte requerida não deve exercer sua faculdade de recusa a auxiliar relativa às
infrações do art. 2º ao art. 11º apenas fundamentando que o pedido se refere a
infração de ordem fiscal. Em relação ao item 5, o texto do pacto informa que,
99
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quando, de acordo com os princípios do tratado, o Estado requerido autoriza a
subordinar o auxílio à dupla imputação, ou seja, ser considerado fato típico em
ambos os países, o requisito estará satisfeito quando a ação for caracterizada como
infração criminal no Estado requisitante, mesmo que não seja caracterizada na
mesma categoria típica ou designação diversa.
Diante disso, destaca-se que a Convenção de Budapeste de 2001 constitui
completa legislação norteadora de regulamentações legais a respeito dos delitos
informáticos, tanto para tipificações quanto para acordos mútuos de cooperação, forma de tutelar diplomacia legal entre Estados a fim de encontrar solução
sobre qual tem maior interesse processual na conduta criminosa. Ademais, ainda
traz a possibilidade de conversação entre nações a fim de aplicação de medidas
provisórias para conservação de dados probatórios necessários na investigação102.
Outrossim, deve ser ressaltado que a Convenção de Budapeste atualmente
é o único instrumento jurídico de caráter global para combate suficientemente
satisfatório e hábil da criminalidade cibernética. Conduto, existem críticas feitas
ao Tratado, haja vista que a Convenção trata os países membros de forma idêntica, sem considerar as diferenças tecnológicas, políticas, sociais e econômicas
de cada um103.
Contudo, mesmo que sejam poucas as críticas a serem feitas ao Tratado, ainda
assim é o instrumento mais coerente e célere sobre delitos informáticos atualmente;
quanto mais Estados o ratificarem, maior alcance e capacidade de combate aos
delitos informáticos haverá. Nessa perspectiva, é interessante destacar que alguns
países latino-americanos já ratificaram a Convenção de Budapeste; dentre esses, a
Argentina, que em 2010, durante a Conferência Octopus, ocorrida entre os dias
23 e 25 de março, expressou formalmente seu compromisso com o Tratado104,
vindo a ratificá-lo oito anos depois, em 5 de junho de 2018105.
Atualmente, é importa dizer que o Brasil ainda não é signatário da Convenção
sobre Cibercriminalidade, ainda que tenha capacidade tanto técnica quanto

102

“Secção 2 – Disposições específicas Título 1 – Auxílio mútuo em matéria de medidas provisórias.”
(CONSELHO DA EUROPA, 2001.)

103

CIDRÃO; MUNIZ; ALVES, 2018, p. 78.

104

SAN MARTÍN, 2012, p. 1708.

105

COUNCIL OF EUROPE. Convention of Cybercrime de 23 de novembro de 2001.

CIBERCRIME

▪

71

jurídica de ratificá-la, além de certa necessidade de adequação ao atual cenário
global em relação aos delitos informáticos.
Nesse sentido, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa, no ano de
2019, convidou o Brasil a integrar o rol de países que ratificaram a Convenção de
Budapeste; o processo para tanto começou em julho do referido ano, época em
que o governo brasileiro havia manifestado intenção de aderir ao tratado internacional permanecendo apenas como observador das regras, sem ter direito a voto.
Contudo, em que pese o convite tenha validade de apenas três anos para que
o Estado diga se aceita ou não, mesmo que já tenha havido parecer favorável de
um parlamentar e do Ministério Público Federal – que afirma ser compromisso
inadiável –, faz-se necessária a aprovação do Congresso Nacional e, posteriormente
ratificação do chefe do Poder Executivo federal, o presidente106.

Conclusão
Por meio do presente trabalho, fica demonstrada a importância e a necessidade
de uma legislação uníssona em nível internacional, a fim de pacificar as jurisdições
e tipificações referentes aos delitos informáticos, uma vez que apenas Mutual Legal
Assistance Treaties se mostram vagarosos, por vezes inócuos, dadas a complexidade
de seus requisitos e a lentidão de processamento.
Destarte, a Convenção de Budapeste surgiu no âmbito do Conselho da Europa
justamente com o desafio de homogeneizar as normas entre diferentes Estados
para eficaz combate e repressão das práticas criminosas. Além de possibilizar a
cooperação internacional na angariação de provas e manutenção de dados voláteis
e de necessário arquivamento para a solução dos casos, traz a possibilidade de
dirimir os conflitos de competência envolvendo diferentes países que tiveram
de alguma forma a ver com o delitos informáticos, solucionando importante
problema enfrentado pelas autoridades competentes para julgá-los.
Nesse sentido, mostra-se imperiosa a ratificação do Brasil à referida Convenção
de Budapeste, a fim de se tornar parte de um rol internacional de países que
adotaram o pacto para igualar as normas internas com a intenção de viabilizar
trâmites legais investigativos e processuais referentes ao delitos informáticos, assim
106

PORTAL DA PRIVACIDADE. Brasil pode aderir à Convenção de Budapeste sobre crimes cibernéticos. [S. l.]: Portal da Privacidade, 2021. Disponível em: https://www.portaldaprivacidade.com.br/
brasil-pode-aderir-a-convencao-de-budapeste-sobre-crimes-ciberneticos/. Acesso em: 25 jun. 2021.

72

▪

Anais | Colóquio Nacional do IEDC

como dirimir questões voltadas a jurisdição criminal, evitando conflitos positivos
e negativos de competência, inclusive, viabilizando a conversação entre nações
para avaliar qual delas tem maior interesse em determinada ação criminosa cuja
prática e resultado tenha passado por diferentes territórios.
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1. Introdução
Diante da globalização, a internet tornou-se ferramenta indispensável no
cotidiano hodierno, podendo ser visualizada como um sistema mundial de computadores e dispositivos interligados que, além de levar informações relevantes
a todos os pontos do planeta em questão de segundos, serve de vários modos
aos usuários. Trata-se de uma tecnologia imprescindível de conexão incorporada
por grande parte da população mundial. Contudo, apesar de sua importância, a
internet não é um ambiente seguro de fato. Ao contrário, há inúmeros malwares
no sistema, capazes de interferir nos protocolos de forma a facilitar o cometimento
de crimes e disseminar informações falsas.
Por meio de diversos mecanismos (tais como engenharia social, vírus de boot,
vírus time bomb, worm, botnets, deface, cavalo de troia, keylogger, hijacker, rootkit,
sniffer, backdoor, phishing scam etc), é possível invadir um dispositivo eletrônico e
retirar dele informações privadas. Assim, navegar na internet é um risco permitido
aos cidadãos, e a cibersegurança consiste, em suma, em um equilíbrio entre a
confiança e o risco aceitável na web1.
Perante o risco permitido que é navegar na internet, questiona-se o limite da
autorresponsabilidade no ciberespaço. Assim, este artigo busca trazer à tona o
consentimento do ofendido e a colocação em perigo como institutos capazes de
isentar a responsabilidade do agente nos cibercrimes. Para tanto, primeiramente
serão analisados a natureza jurídica e os conceitos correlatos sobre o consentimento do ofendido e, especificamente, a heterocolocação em perigo. Em seguida,
serão traçadas considerações sobre os crimes de informática. Finalmente, serão
questionados o cabimento do consentimento do ofendido e a heterocolocação
em perigo nos cibercrimes. O artigo tem como base a pesquisa bibliográfica e a
metodologia é indutiva.

2. O consentimento do ofendido
Uma das formas de autorresponsabilidade do ofendido é o seu consentimento
com a lesão a bem jurídico próprio. Passemos a analisar esse consentimento para,
posteriormente, confrontar sua incidência na cibercriminalidade.

1

FIGUEIREDO, Herivelton Rezende de. Cibercrime. Revista Jurídica UNIGRAN, Dourados/MS, v.
16, n. 32, jul./dez., 2014, p.92.
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Tradicionalmente, a doutrina, seguindo tanto a concepção causal quanto
a neokantiana, ou a finalista do delito, insere o consentimento do ofendido
como causa de justificação2. Assim, “o consentimento do ofendido, entendido
como anuência do titular do bem jurídico ao fato típico praticado por alguém,
é atualmente aceito como (causa) supralegal de exclusão de ilicitude”3. Ainda
de acordo com essas concepções, são requisitos para a configuração do consentimento do ofendido: a vítima ser capaz, o consentimento ser válido – isto é, sem
fraude, erro, coação –, o bem jurídico ser disponível, o consentimento expresso
ser prévio ou simultâneo à lesão ao bem jurídico e a ciência da situação de fato
que autoriza a justificante4.
Já para o funcionalismo, teoria segundo a qual o direito penal tem a função de
proteger a norma (funcionalismo radical), além do bem jurídico (funcionalismo
moderado), o consentimento do ofendido exclui a tipicidade, consistindo justificativas para tanto: “(i) a renúncia à tutela do bem jurídico por seu titular, (ii)
a caracterização do bem jurídico como a liberdade do titular em dele dispor”5.
O fundamento da posição está no fato de que o consentimento do ofendido é
a livre expressão da liberdade assegurada constitucionalmente, a qual, por meio
da expressão da vontade do titular do bem jurídico, dispensa a proteção penal.
Nesse sentido, Roxin6 lembra que o “argumento decisivo para a aceitação de que
todo consentimento eficaz exclui o tipo radica na teoria liberal, aqui desenvolvida
do bem jurídico referido ao indivíduo”7. No mesmo sentido, conclui o penalista
alemão que “não pode existir lesão alguma ao bem jurídico quando uma ação
se baseia em uma disposição do portador do bem jurídico que menoscaba seu
desenvolvimento senão que, ao contrário, constitui sua expressão”8. Ainda, adi2

TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. Florianópolis: Tirant lo Blanch. 2018, p. 245.

3

MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado – v.1: parte geral. 11. ed. rev. atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2017, p. 430.

4

CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). 8. ed. Salvador:
Juspodivm, 2020, p. 344-345.

5

LINHARES, Antonio Carlos Alves. Autorresponsabilidade da vítima e imputação objetiva. E-book.
São Paulo: Dialética, 2020, p. 32.

6

ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General Tomo I Fundamentos. La Estructura De La Teoría Del
Delito, Madrid: Civitas, 1997, p. 517. Tradução nossa.

7

LINHARES, Antonio Carlos Alves. Autorresponsabilidade da vítima e imputação objetiva. E-book.
São Paulo: Dialética,2020, p. 33.

8

ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General Tomo I Fundamentos. La Estructura De La Teoría Del
Delito, Madrid: Civitas, 1997, p. 517. Tradução nossa.
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te-se que, quando há o consentimento do ofendido, a conduta não apresenta
desvalor no resultado, tampouco desvalor na ação.
Em outras palavras, o fundamento do consentimento do ofendido consiste no
exercício de liberdade de ação daquele que admite. Logo, diante de uma anuência
válida, expressão da liberdade da pessoa humana, não há desvalor do resultado9.
Nesse diapasão, destaca Figueiredo Dias:
Em todos os casos em que a lei proteja a liberdade de disposição do
indivíduo, o acordo do interessado faz com que não se possa nem
deva falar-se da violação do bem-jurídico. Deste modo ficando constituído um verdadeiro paradigma monista do relevo jurídico-penal
do consentimento: este seria sempre uma causa de atipicidade do
comportamento, nunca uma simples causa de justificação10.

De mais a mais, quando a lesão ao bem jurídico decorre da própria consciência e vontade da vítima quanto ao risco assumido, não há que se falar em fato
típico. Nesse sentido, fundamenta-se a exclusão da tipicidade na teoria pessoal
do bem jurídico.
Destarte, “o bem jurídico deve servir ao livre desenvolvimento do indivíduo no
contexto social”11, extinguindo “a relevância jurídico-penal de sua lesão quando
esta decorra de uma atitude de disposição de seu respectivo titular, considerada
como expressão de seu desenvolvimento”12. Com efeito, essa exegese se coaduna
com o texto constitucional, pelo qual o Brasil é considerado Estado Democrático
de Direito, baseado na liberdade e na dignidade do indivíduo13.
Percebe-se que o consentimento do ofendido passa a ser um problema de
lesão a um bem jurídico (tipicidade material) e não de uma causa de justificação
(ilicitude). Assim, a proposta é acolher a teoria do consentimento como renúncia

9

LEQUES, Rossana Brum. Consentimento do ofendido: o exercício da autodeterminação e da liberdade
de ação como fundamentos para a exclusão da tipicidade. In: SILVA, Renato de Mello Jorge; RASSI, João
Daniel. Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho. São Paulo: Liber Ars, 2014, p. 601-616.

10

DIAS, Jorge de Figueiredo Dias. Direito Penal, parte geral, tomo I. Coimbra: Ed. Coimbra, 2007, p. 473.

11

LINHARES, Antonio Carlos Alves. Autorresponsabilidade da vítima e imputação objetiva. E-book.
São Paulo: Dialética,2020, p. 42.

12

LINHARES, Antonio Carlos Alves. Autorresponsabilidade da vítima e imputação objetiva. E-book.
São Paulo: Dialética,2020, p. 42.

13

LINHARES, Antonio Carlos Alves. Autorresponsabilidade da vítima e imputação objetiva. E-book.
São Paulo: Dialética,2020, p. 42.
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a um bem jurídico disponível, em virtude das liberdades constitucionalmente
asseguradas14.
A respeito dos requisitos do consentimento do ofendido, o bem jurídico deve ser
disponível, além de serem observados outros critérios relativos à pessoa (capacidade
de dispor de bem jurídico próprio), à forma, ao objeto (compreendidos neste a
ação e o resultado) e ao momento. Outrossim, os vícios de vontade, tais como erro,
fraude e coação, afastarão a aplicação do instituto do consentimento do ofendido15.

3. Autocolocação, heterocolocação em perigo
e Teoria da Imputação Objetiva
A autocolocação em perigo consiste em mais uma hipótese de autorresponsabilidade do ofendido. Tanto a autocolocação quanto a heterocolocação em
perigo estão ligadas à Teoria da Imputação Objetiva. Isso porque seus conceitos
e características pressupõem a compreensão dessa teoria. Senão, vejamos.
A autocolocação em perigo pode ser conceituada como um instituto capaz
de evitar a responsabilidade penal em virtude de excluir a “imputação objetiva
quando houver inserção da própria vítima em uma situação de perigo concreto,
embora tenha havido a colaboração do agente criador de um risco proibido que
se realizou no resultado”16. Esclarecendo a situação, Juarez Tavares leciona que
“haverá exclusão da imputação quando o fato ficar inteiramente ao encargo da
vítima, ou quando o agente não tiver continuado a participar do processo causal
até a produção do resultado”17.
Por sua vez, a heterocolocação em perigo consentida implica “a assunção de risco
pela vítima por meio de outrem e não de per si, como ocorre na autocolocação”18.
Assim, na heterocolocação em perigo, o indivíduo coloca-se em situação perigosa
14

LINHARES, Antonio Carlos Alves. Autorresponsabilidade da vítima e imputação objetiva. E-book.
São Paulo: Dialética,2020, p. 43.

15

LEQUES, Rossana Brum. Consentimento do ofendido: o exercício da autodeterminação e da liberdade
de ação como fundamentos para a exclusão da tipicidade. In: SILVA, Renato de Mello Jorge; RASSI, João
Daniel. Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho. São Paulo: Liber Ars, 2014, p. 601-616.

16

TANGERINO, Dayane Aparecida Fanti. A (in)aplicabilidade da tese da autocolocação da vítima em
risco aos delitos perpetrados por meio das novas tecnologias. In: SILVA, Renato de Mello Jorge; RASSI,
João Daniel. Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho. São Paulo: Liber Ars, 2014, p. 103.

17

TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. Florianópolis: Tirant lo Blanch. 2018, p.243

18

TANGERINO, Dayane Aparecida Fanti. A (in)aplicabilidade da tese da autocolocação da vítima em
risco aos delitos perpetrados por meio das novas tecnologias. In: SILVA, Renato de Mello Jorge; RASSI,
João Daniel. Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho. São Paulo: Liber Ars, 2014, p.103.
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em virtude do “comportamento de outrem, criador de um risco juridicamente
relevante e não permitido que se realiza no resultado”19. Isso significa que “a vítima
aceita que o agente realize uma ação arriscada que poderá atingi-la”20.
Impende notar a importante diferenciação entre autocolocação e heterocolocação em perigo. De acordo com Bundesgerichtshof (BGH), a distinção entre as
teorias deve ser feita levando em consideração quem detém o domínio do fato: se
a vítima o detiver, será autocolocação em perigo; se o terceiro, heterocolocação em
perigo. Todavia, criticando o critério do BGH, Roxin entende que insta observar
“de quem parte a colocação em perigo que resulta diretamente no resultado”21.
Tal distinção será analisada criticamente no item 6.
Nota-se que a autocolocação e a heterocolocação em perigo sugerem o consentimento do ofendido quanto ao risco de lesão ao bem jurídico. Portanto,
essencial fazer breves considerações acerca da teoria que analisa o risco proibido
apto a caracterizar uma imputação normativa.
De acordo com Rogério Sanches Cunha, a Teoria da Imputação Objetiva,
desenvolvida inicialmente por Karl Larenz (1927) e Richard Honig (1930) e
atualmente reformulada por Claus Roxin e Günther Jakobs – além de outros
autores –, visa delimitar a imputação, tendo em vista que “as construções anteriores do tipo, tanto a do sistema naturalista, que o fazia esgotar-se na causalidade,
mostraram-se disfuncionais”22. A Teoria da Imputação Objetiva sustenta que
“somente o tipo penal e a finalidade da norma podem decidir que espécie de
vinculação entre resultado e ação será relevante para o direito penal: uma questão
jurídico-penal”23. Logo, o nexo causal não deve ser analisado tão somente como
uma categoria ontológica e pré-jurídica como a relação causal, mas também
como uma categoria jurídico-penal, criando-se um nexo causal normativo24.
19

TANGERINO, Dayane Aparecida Fanti. A (in)aplicabilidade da tese da autocolocação da vítima em
risco aos delitos perpetrados por meio das novas tecnologias. In: SILVA, Renato de Mello Jorge; RASSI,
João Daniel. Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho. São Paulo: Liber Ars, 2014, p. 103.

20

TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. Florianópolis: Tirant lo Blanch. 2018, p. 243.

21

ROXIN, Claus. Novos estudos de Direito Penal, São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 136.

22

ROXIN, Claus. Funcionalismo e Imputação Objetiva no Direito Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2002,
p 78-79.

23

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – v. I: parte geral. 15. ed. São Paulo: Saraiva.
2010, p. 298.

24

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – v. I: parte geral. 15. ed. São Paulo: Saraiva.
2010, p. 298.
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De forma a complementar a teoria sine qua non, a Teoria da Imputação
Objetiva impõe que sejam considerados, além da relação de causalidade física,
também critérios normativos25. Nesse diapasão, leciona Tavares que:
(...) esses critérios normativos tenham que se referir necessariamente
aos pressupostos da própria incriminação, quer dizer, estabelece que
o agente, com sua conduta, tenha incrementado um risco para o bem
jurídico, risco esse indevido e materializado no resultado e incluído no
âmbito da extensão do tipo de delito. Nesse esquema a base da imputação se fixa em que a conduta do agente, além de causal para com o
determinado resultado ou para com a lesão ou perigo de lesão de bem
jurídico, deve haver produzido um risco para a ocorrência daquele
resultado ou daquela lesão ou perigo de lesão. O fundamento dessa
argumentação reside em que o direito penal, ao estabelecer os limites
da proibição, atenta apenas para aqueles riscos, que, por sua natureza
e extensão, não possam ser juridicamente tolerados26.

Em suma, a criação ou o aumento de um risco proibido e a realização desse
risco no resultado, que deve estar dentro do alcance do tipo, compõem um
nexo normativo27. Por sua vez, esse nexo é imprescindível para a caracterização
da imputação normativa.
Assim, considera-se, para que haja uma relação de causalidade normativa:
(1) a criação ou incremento de um risco proibido; (2) a realização do risco no
resultado; e (3) o resultado se encontrar dentro do alcance do tipo28.
Dentro da Teoria da Imputação Objetiva, percebe-se que a autocolocação e
heterocolocação em perigo de lesão a bem jurídico excluem a imputação normativa, porquanto a autorresponsabilidade do ofendido, colocando-se na situação de
risco ou incentivando para que terceiro o faça, acarreta consentimento quanto ao
risco do resultado lesivo29. Isso significa que, se o incremento do risco proibido
ocorre pelo próprio ofendido, há uma ruptura da imputação normativa.
25

CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). 8. ed. Salvador:
Juspodivm, 2020, p. 305.

26

TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. Florianópolis: Tirant lo Blanch. 2018, p. 218.

27

CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). 8. ed. Salvador:
Juspodivm, 2020, p. 306.

28

CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). 8. ed. Salvador:
Juspodivm, 2020, p. 306.

29

Vale notar que ROXIN “recusa a solução pelo instituto do consentimento do ofendido, pois aí o consentimento deve abranger o resultado lesivo enquanto na heterocolocação consentida em risco o agente
não espera, tampouco, deseja o resultado lesivo”. ROXIN, apud LINHARES, Antonio Carlos Alves.
Autorresponsabilidade da vítima e imputação objetiva. E-book. São Paulo: Dialética,2020, p. 67.
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No mesmo sentido leciona Fábio D’Ávila:
(...) tais parâmetros encontram lugar apenas na hipótese em que
a autocolocação dolosa em perigo conforma uma manifestação de
vontade válida, o que pressupõe capacidade para consentir, conhecimento do perigo e livre disposição. E, por outro, que a questão
em análise só ganha relevo se o perigo a que se expõe o ofendido
ultrapassa os limites do perigo permitido. Isso porque, na hipótese de
cooperação a autocolocação em perigo permitido, a solução já está
posta pelos critérios anteriormente referidos, nomeadamente pela
ausência de criação ou aumento de um risco proibido30.

Feitas essas considerações sobre a autorresponsabilidade, passaremos a
analisar a cibercriminalidade, a fim de que possamos analisar tais conceitos incidindo sobre os cibercrimes.

4. Cibercriminalidade
O ambiente cibernético, inclusive com a pandemia ocasionada pelo vírus
causador da Covid-19, ganha cada vez mais espaço. Atualmente, houve sabido
aumento da quantidade de aulas a distância, lives, webinários, compras online
etc.; tudo a depender de um suposto ciberespaço seguro e confiável. Assim, “a
manutenção desta nova realidade depende da confiança da segurança da instituição, por isso os riscos devem ser tutelados pelo Estado”31. Nessa perspectiva,
o direito penal, como última ratio, desempenha papel de repressão e prevenção
“ao criminalizar determinadas condutas que ameacem ou quebrem os princípios
básicos do ciberespaço32 que são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade”33. Entretanto, indo de encontro à tutela estatal e violando a cibersegurança,

30

D’ÁVILA, Fábio Roberto. Covid-19: autorresponsabilidade e imputação objetiva - notas introdutórias.
In: GIACOMOLLI, Nereu José (org.) Ciência Criminais e Covid-19. São Paulo: Tirant Lo Blanch,
2020, p. 87.

31

FIGUEIREDO, Herivelton Rezende de. Cibercrime. Revista Jurídica UNIGRAN, Dourados/MS, v.
16, n. 32, jul./dez., 2014, p. 89-90.

32

A cibersegurança caracteriza-se por três princípios básicos: a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, O primeiro princípio garante que “somente as pessoas autorizadas tenham acesso à informação”.
Já o segundo refere-se à “proteção do sistema contra alterações de quem não está autorizado a fazê-lo”.
Por sua vez, o princípio da disponibilidade “garante que os programas e dados estão acessíveis a quem
legitimamente queira usá-los” (FIGUEIREDO, Herivelton Rezende de. Cibercrime. Revista Jurídica
UNIGRAN, Dourados/MS, v. 16, n. 32, jul./dez., 2014, p. 90.

33

FIGUEIREDO, Herivelton Rezende de. Cibercrime. Revista Jurídica UNIGRAN, Dourados/MS, v.
16, n. 32, jul./dez., 2014, p. 90.
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destacam-se mecanismos maliciosos capazes facilitar a consumação de crimes
informáticos, os quais serão brevemente analisados.
No contexto de crimes praticados pela internet, os cibercrimes encontram
diferentes conceitos na doutrina. Para alguns, eles são definidos como um “conjunto específico de crimes relacionados com a utilização de computadores e redes
informáticas”34. Todavia, há crítica doutrinária segundo a qual a delimitação ao
termo “computador” torna o conceito equivocado, em razão de existirem outros
“mecanismos tecnológicos passíveis de ser tanto a forma de perpetração do ilícito-típico como objeto de proteção da norma, nos quais não há a utilização de
um computador”35. Destarte, mais adequado conceituar o cibercrime, também
chamado de crime de informática, como “uma ação dolosa de danificação ou
interrupção do pleno funcionamento de um sistema informático ou um dado
informático”36, consoante Daniel Leonhardt dos Santos.
Questão relevante é a indagação sobre qual é o bem jurídico tutelado pelos crimes de informática. Segundo Fábio D’Ávila e Daniel Leonhardt dos
Santos, a doutrina é divergente em relação ao tema, havendo quem defenda a
segurança informática como bem jurídico tutelado, quem sustente uma ampla
noção de liberdade informática, quem proponha uma noção de inviolabilidade
das informações automatizadas e quem defina o bem jurídico como um dado
informático ou um sistema informático37. Todavia, há de se concordar que assiste
razão à doutrina que identifica “o bem jurídico a partir do valor que expressam ou
resguardam os elementos informáticos sobre os quais recaem a ação”38, porquanto
qualifica o bem jurídico de acordo com os preceitos constitucionais, e não de
forma a preservar dados ou valores vazios de sentido material – por exemplo, a
liberdade informática ou informações automatizadas.
34

FIGUEIREDO, Herivelton Rezende de. Cibercrime. Revista Jurídica UNIGRAN, Dourados/MS, v.
16, n. 32, jul./dez., 2014, p. 92.

35

SANTOS, Daniel Leonhardt dos. Novos espaços de proteção do Direito Penal no mundo tecnológico:
a definição e caracterização dos crimes de informática. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São
Paulo, Revista dos Tribunais, n. 173, nov. 2020, p.68.

36

SANTOS, Daniel Leonhardt dos. Novos espaços de proteção do Direito Penal no mundo tecnológico:
a definição e caracterização dos crimes de informática. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São
Paulo, Revista dos Tribunais, n. 173, nov. 2020, p.68.

37

D’ÁVILA, Fábio Roberto; SANTOS, Daniel Leonhardt dos. Direito Penal e criminalidade informática:
breves aproximações dogmáticas. Duc In Altum - Cadernos de Direito, v. 8, n. 15, maio-ago, 2016, p.
105-106.

38

D’ÁVILA, Fábio Roberto; SANTOS, Daniel Leonhardt dos. Direito Penal e criminalidade informática: breves
aproximações dogmáticas. Duc In Altum - Cadernos de Direito, v. 8, n. 15, maio-ago, 2016, p. 107.
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Destarte, os crimes informáticos podem proteger os bens jurídicos como a
privacidade, o patrimônio, a imagem, pois são valores resguardados pelos elementos informáticos. A exemplo, “o resguardo de dados e sistemas informáticos
de valor econômico, como dados ou sistemas de uma empresa, são mais bem
localizados no capítulo de crimes patrimoniais”39.
Em uma análise perfunctória da legislação brasileira, percebe-se a existência de
ações prejudiciais atípicas e de crimes cibernéticos. As ações prejudiciais atípicas
são aquelas que, conquanto causem algum transtorno à vítima, não constam em
tipo penal apto a criminalizar a conduta, isto é, a conduta causa um problema
para a vítima, mas o agente causador não pode ser punido criminalmente, em
razão da inexistência de norma penal. Exemplifica-se com a situação em que um
indivíduo invade um computador sem o objetivo de obter, alterar ou excluir dados ou informações ou sem violar um “mecanismo de segurança”; nesse caso, os
fatos não são criminosos, por não se adequarem ao art. 154-A do Código Penal
brasileiro, de forma que eventual perda ou dano deve ser postulado na seara cível40.
Já os cibercrimes dividem-se em crimes cibernéticos abertos e crimes exclusivamente cibernéticos:
Com relação aos crimes cibernéticos “abertos”, são aqueles que
podem ser praticados da forma tradicional ou por intermédio de
computadores, ou seja, o computador é apenas um meio para a prática do crime, que também poderia ser cometido sem o uso dele.
Já os crimes “exclusivamente cibernéticos” são diferentes, pois eles
somente podem ser praticados com a utilização de computadores ou
de outros recursos tecnológicos que permitem o acesso à internet.
Um exemplo é o crime de aliciamento de crianças praticado por
intermédio de salas de bate papo na internet, previsto no art. 241D do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/90). Também
são exemplos os crimes de interceptação telemática ilegal e o recém-aprovado crime de invasão de computadores.41

39

D’ÁVILA, Fábio Roberto; SANTOS, Daniel Leonhardt dos. Direito Penal e criminalidade informática:
breves aproximações dogmáticas. Duc In Altum - Cadernos de Direito, v. 8, n. 15, maio-ago, 2016, p.
107.

40

WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira. Crimes cibernéticos. E-book. São Paulo: Brasport,
2013, p. 32.

41

WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira. Crimes cibernéticos. E-book. São Paulo: Brasport,
2013, p. 32-33.
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Nota-se que os crimes de informática podem ser cometidos de várias formas,
pois, na internet, também há a exposição à engenharia social42, vírus de boot43,
vírus time bomb44, worm45, botnets46, deface47, cavalo de troia48, keylogger49, hi-

42

“Espécie de Espionagem. Senhas com datas de nascimento, sobrenome ou nome dos filhos são muito
comuns. Se o hacker tiver acesso a essas informações do usuário, vai tentá-las, como primeira opção, para
descobrir sua senha. Alguns chegam a arrumar emprego temporário na empresa que pretendem invadir.
Lá dentro, prestam atenção nos computadores” (BIELECKI, Valeska, Dossiê Hacker O Segredo das
invasões. São Paulo: Escala Ltda, sem informação do ano de edição, p. 38).
“A engenharia social usa a influência e a persuasão para enganar as pessoas e convencê-las de que o engenheiro social é alguém que na verdade ele não é, ou pela manipulação. Como resultado, o engenheiro
social pode aproveitar-se das pessoas para obter as informações com ou sem uso da tecnologia” (MITNICK,
Kelvin D. A arte de enganar. São Paulo: Pearson Makron Books, 2003, p. 2).

43

“A principal característica dos vírus de boot é que eles se fixam na partição de inicialização do sistema.
Dentre as formas de infecção podemos citar o caso da pessoa que esquece um disquete contaminado no
diretório A: do computador e no momento em que o sistema operacional do computador é inicializado
ocorre a sua infecção. Em seguida, caso outros disquetes sejam inseridos, são também contaminados e
espalham estes arquivos maliciosos em inúmeros computadores. CDs, DVDs ou pendrives podem ser
utilizados para espalhar esses vírus” (WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira. Crimes
cibernéticos. E-book. São Paulo: Brasport, 2013, p. 38).

44

“O programador que elabora esse tipo de código malicioso escolhe determinada ocasião para que o vírus
seja acionado. Quando chega essa data a vítima sofre seus efeitos. Essa modalidade de ameaça também é
chamada de bomba-relógio ou gatilho” (WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira. Crimes
cibernéticos. E-book. São Paulo: Brasport, 2013, p. 38).

45

“Esta modalidade de arquivo malicioso, também conhecida como verme, caracteriza-se pelo fato de residir
na memória ativa do computador e se replicar automaticamente, ou seja, este worm é disseminado em
razão do fato de criarem cópias sem que seja necessária qualquer ação por parte do usuário de computadores” (WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira. Crimes cibernéticos. E-book. São Paulo:
Brasport, 2013, p. 38).

46

“Os botnets são computadores infectados por arquivos maliciosos que possibilitam ao criminoso, de
forma remota, realizar qualquer atividade com o computador da vítima. Eles exploram vulnerabilidades
ou falhas na configuração do sistema operacional ou seus softwares. Em razão dos seus mecanismos de
comunicação, os botnets permitem que um criminoso controle o sistema à distância. A vítima não sabe que
o seu computador está infectado, nem que está realizando ataques contra outros computadores” (WENDT,
Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira. Crimes cibernéticos. E-book. São Paulo: Brasport, 2013,
p. 39).

47

“A palavra deface é oriunda do inglês (defacing) e no âmbito dos crimes cibernéticos é utilizada para caracterizar aqueles que desfiguram sites ou perfis de redes sociais. Os defacers são semelhantes a pichadores, mas
suas atividades não são realizadas em muros e sim em sites, blogs e outros meios” (WENDT, Emerson;
JORGE, Higor Vinicius Nogueira. Crimes cibernéticos. E-book. São Paulo: Brasport, 2013, p. 40).

48

“O cavalo de troia caracteriza-se por ser um programa, normalmente recebido como um ‘presente’ (por
exemplo, cartão virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogo etc.), que, além de executar funções para
as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o
conhecimento do usuário. Algumas das funções maliciosas que podem ser executadas por um cavalo de
troia são: instalação de keyloggers ou screenloggers; furto de senhas e outras informações sensíveis, como
números de cartões de crédito; inclusão de backdoors, para permitir que um atacante tenha total controle
sobre o computador; alteração ou destruição de arquivos” (WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius
Nogueira. Crimes cibernéticos. E-book. São Paulo: Brasport, 2013, p. 44).

49

“O keylogger é um termo oriundo da língua inglesa e significa registrador do teclado, ou seja, realiza a
monitoração das informações digitadas pelo usuário do computador” (WENDT, Emerson; JORGE,
Higor Vinicius Nogueira. Crimes cibernéticos. E-book. São Paulo: Brasport, 2013, p. 44).
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jacker50, rootkit51, sniffer52, backdoor53, phishing scam54,55 etc. Percebe-se, pois, a
variedade de condutas lesivas a que o internauta está exposto, motivo pelo qual
não há dúvida de que o ciberespaço merece tutela estatal.
Restringindo-nos aqui aos cibercrimes, que podem se utilizar de quaisquer
métodos expostos, faremos a análise da incidência do consentimento do ofendido
e da autocolocação em perigo no ciberespaço.

50

“O significado da palavra inglesa hijack é sequestrar, ou seja, este tipo de código malicioso é utilizado para
sequestrar o navegador de internet, direcionando o usuário do computador a sites diferentes daqueles
que ele digitou ou definindo determinado site como sendo a página inicial do navegador” (WENDT,
Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira. Crimes cibernéticos. E-book. São Paulo: Brasport, 2013,
p. 46).
Trata-se de uma forma de capturar sessões, ou seja, “roubar” uma sessão entre dois ou mais computadores, controlando-as ao se fazer passar por outrem. (ULBRICH, Henrique Cesar; DELLA VALLE, James.
Universidade Hacker. 4 ed. São Paulo: Digerati Books, 2004, p. 290).

51

“Os rootkits são programas que permanecem ocultos no computador e podem ser instalados de forma local
ou remota, ou seja, a pessoa que tiver acesso físico a ele pode promover sua instalação ou por intermédio
de outro computador, à distância. Nas duas formas o programa tem que ser executado. No Windows
o arquivo malicioso contamina tarefas e processos da memória e pode proporcionar mensagens de erro
(geralmente de “arquivo inexistente”), que muitas vezes são sintomas do problema. No Linux o programa
malicioso substitui um programa de uma lista de arquivos” (WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius
Nogueira. Crimes cibernéticos. E-book. São Paulo: Brasport, 2013, p. 47).

52

“Os sniffers possuem a finalidade de monitorar todo o tráfego da rede, de modo que todos os dados transmitidos por ela possam ser interceptados e analisados” (WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira.
Crimes cibernéticos. E-book. São Paulo: Brasport, 2013, p. 48).
“Sniffer é um programa, ou um dispositivo, que controla o tráfego da rede e captura informações transmitidas
por ela, isto é, são, basicamente, programas que interceptam dados e trabalham no tráfego da rede Ethernet no
desenvolvimento de compartilhamentos” (OLIVEIRA, Wilson José de. Dossiê Hacker Técnicas Profissionais.
São Paulo: Digerati Books, 2006, p. 131).
Ao fim e ao cabo, acabam por “capturar informações que trafegam pela rede, como logins e senhas em texto
não criptografado, podendo ser utilizadas futuramente por um invasor”. (BIELECKI, Valeska, Dossiê Hacker
O Segredo das invasões. São Paulo: Escala Ltda, sem informação do ano de edição, p. 34).

53

“O backdoor, também chamado de “porta dos fundos”, é um tipo de programa que, ao ser instalado no
computador, deixa uma porta dos fundos aberta, ou seja, deixa o computador vulnerável para ataques
ou invasões” (WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira. Crimes cibernéticos. E-book. São
Paulo: Brasport, 2013, p. 51).

54

“No início a palavra phishing era utilizada para definir a fraude que consistia no envio de e-mail não solicitado pela vítima, que era estimulada a acessar sites fraudulentos. Os sites tinham a intenção de permitir o
acesso às informações eletrônicas da pessoa que lhe acessava, como por exemplo número da conta bancária,
cartão de crédito, senhas, e-mails e outras informações pessoais. Uma característica destas mensagens é que
simulavam ser originadas de uma instituição conhecida, como por exemplo banco, órgão governamental,
empresa etc. Nestes casos o criminoso criava uma falsa história para atrair os usuários de computadores e
com isso acessar as informações nas quais tinha interesse, principalmente visando obter lucros ou causar
prejuízos para as vítimas. Atualmente esta palavra é utilizada para definir também a conduta das pessoas
que encaminham mensagens com a finalidade de induzir a vítima a preencher formulários com seus
dados privados ou a instalar códigos maliciosos, capazes de transmitir para o criminoso cibernético as
informações desejadas” (WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira. Crimes cibernéticos.
E-book. São Paulo: Brasport, 2013p. 53).

55

WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira. Crimes cibernéticos. E-book. São Paulo: Brasport,
2013, p. 53.
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5. Aplicabilidade do consentimento do
ofendido na cibercriminalidade
A respeito do consentimento do ofendido, pensamos ser tal instituto geralmente
aplicável aos crimes de informática, pois esse tipo de criminalidade também é
regido pela Teoria Geral do Delito. Assim, nos cibercrimes, desde que o ofendido
esteja ciente do resultado, poderá com ele anuir.
Ademais, acolhemos a tese funcionalista, de acordo com a qual o consentimento do ofendido deve ser uma causa de exclusão da tipicidade dos crimes de
informática, pois ausente lesão ao bem jurídico diante da disposição deste pelo
seu titular, em exercício de liberdade plenamente assegurado pela Constituição.
Logo, não há lesão a bem jurídico do internauta que voluntariamente e
ciente dos riscos expõe o seu computador a terceiro, pois esse consentimento é
plenamente válido e eficaz. Assim, por exemplo, se o próprio internauta quer
expor o seu equipamento ou seus dados a terceiro, não deve o Direito Penal
criminalizar tal conduta, pois o indivíduo age ciente dos riscos de sua conduta e
voluntariamente. Todavia, ressalta-se que a intervenção nos dados informáticos
deve ocorrer nos limites autorizados pelo internauta para que o consentimento
seja existente, válido e eficaz.
Impende notar que o artigo 154-A do Código Penal56 brasileiro já elenca a
autorização expressa ou tácita do titular como elementar do crime de invasão de
Invasão de dispositivo informático (Incluído pela Lei 12.737, de 2012) Vigência
Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante
violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para
obter vantagem ilícita: (Incluído pela Lei 12.737, de 2012) Vigência
		 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (Incluído pela Lei 12.737, de 2012) Vigência
		 § 1o Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa
de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. (Incluído pela Lei
12.737, de 2012) Vigência
		 § 2o Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo econômico. (Incluído pela
Lei 12.737, de 2012) Vigência
		 § 3o Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado
do dispositivo invadido: (Incluído pela Lei 12.737, de 2012) Vigência
		Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais
grave. (Incluído pela Lei 12.737, de 2012) Vigência
		§ 4o Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver divulgação, comercialização
ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. (Incluído pela Lei 12.737,
de 2012) Vigência
		 § 5o Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra: (Incluído pela Lei 12.737,
de 2012) Vigência
		 I - Presidente da República, governadores e prefeitos; (Incluído pela Lei 12.737, de 2012) Vigência
		 II - Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei 12.737, de 2012) Vigência
56
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dispositivo informático. Apesar de nessa hipótese o consentimento já ser elencado
pelo tipo, isso não descarta que, em outros crimes, a autorização seja entendida
como consentimento e, portanto, como causa de exclusão da tipicidade, em
virtude de não haver lesão juridicamente relevante ao bem jurídico.
Vale notar, por fim, que o consentimento, para ser eficaz, deve ser expresso
e sem vício, isto é, livre de fraude, coação ou erro, como já explanado no tópico
anterior.

6. Possibilidade de incidência da autocolocação e
heterocolocação em perigo nos cibercrimes
Levando em consideração que o ciberespaço apresenta diversas ameaças, o
usuário, ao acessá-lo, está ciente dos riscos que ali se encontram. Todavia, acessar
a internet é um risco permitido, enquanto praticar cibercrimes, obviamente, é
criar riscos proibidos.
No ciberespaço, é possível que o usuário se coloque em perigo e, naturalmente, o internauta põe-se em risco, mas levando em conta riscos permitidos.
Diferentemente de Dayane Tangerino, que defende a ideia de que o internauta
deve estar ciente de todos os riscos da internet e, portanto, desconfiar de mensagens e mecanismos estranhos57, pensamos que a boa-fé do internauta deve, em
regra, ser presumida e pode acobertá-lo em situações nas quais ele é levado a erro.
Adite-se, ainda, que a mera inaplicabilidade da heterocolocação em perigo
em alguns cibercrimes utilizadores de cavalos de troia, worms, etc., não exclui a
		III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado,
da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal; ou (Incluído pela Lei 12.737, de
2012) Vigência
		IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal. (Incluído pela Lei 12.737, de 2012) Vigência
		(BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm >Acesso em: 04 abr. 2021).
57

“(...) a omissão, descuido e por vezes descrença humana são os motores propulsores do ato criminoso, pois
ainda que o delinquente aqui vá se aproveitar da “boa fé” da vítima, esta “boa fé” há que ser reinterpretada
à luz da sociedade risco sob a qual se vive. Não se pode mais alegar a sumária ingenuidade que se verificava
nos nossos antepassados recentes nas relações sociais para, com isso, imputar todo o resultado lesivo ao
autor do fato de forma indiscriminada. A nova vítima, experimentadora da moderna sociedade de risco
deve buscar conhecer, como dever e não direito apenas, todos os perigos aos quais está submetida. Faz-se
necessária uma mudança radical de paradigma representativo da “boa fé” nas relações sociais modernas.
Cada um e todos nós temos o direito à ampla e irrestrita informação, mas passamos a ter também o dever
e a obrigação de nos informar e zelar por nossos dados e pela nossa privacidade” (TANGERINO, Dayane
Aparecida Fanti. A (in)aplicabilidade da tese da autocolocação da vítima em risco aos delitos perpetrados
por meio das novas tecnologias. Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho. São Paulo: Liber Ars,
2014, p. 106-107).
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incidência do instituto em outras hipóteses. Isso porque a heterocolocação em
perigo deve incidir quando, por exemplo, o internauta acessa sítios ilegais ou
softwares piratas (“baixadores” ilegais de músicas ou de filmes, por exemplo).
Nessas hipóteses, o ofendido, ciente de que navega em sítios ilegais, coloca-se
em perigo proibido, motivo pelo qual exclui-se a imputação normativa dos
crimes que ali possam ser praticados contra o internauta, podendo, certamente,
o próprio internauta responder por crimes praticados por ele mesmo (como os
crimes contra direitos autorais).
Ainda, importante notar que, diferentemente da lição de Dayane Tangerino58,
as hipóteses que serão analisadas não versam sobre autocolocação em perigo, mas
sobre heterocolocação. Explicamos.
De acordo com o BGH, é essencial analisar, para compreender se é caso de
heterocolocação ou autocolocação em perigo, quem detém o domínio do fato.
Contudo, esse critério é insuficiente, pois, nos cibercrimes, quando o servidor
disponibiliza um arquivo malicioso associado, ou não, a outro legítimo, ele tem
o domínio do fato. Do mesmo modo, o cliente (o internauta) também tem o
domínio do fato, porquanto este só ocorre em virtude do consentimento em
realizar o download do arquivo. Logo, ambos, o servidor e o internauta, têm o
domínio do fato, tornando o critério do BGH insatisfatório.
Ante a insuficiência do critério do BGH, Roxin sugere que o fator decisivo
é analisar de quem parte a colocação em perigo que influi diretamente no resultado59. No caso dos cibercrimes, a colocação em perigo parte do servidor – pois
este disponibiliza o arquivo malicioso – e se consubstancia no resultado lesivo –
infecção do sistema do internauta (vítima). Nesse contexto, o ofendido consente
com a exposição ao perigo, sem criá-lo, motivo pelo qual resta caracterizada a
heterocolocação em perigo.
Enfim, listamos algumas hipóteses que, para Tangerino60, seriam classificadas
como autocolocação do ofendido em perigo, isentando de responsabilidade criminal o ofensor. Entretanto, com a devida vênia, ousamos discordar da autora,
58
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porquanto, a nosso ver, trata-se exemplos de heterocolocação no teor do que
será exposto.

(a) Primeira hipótese: cavalo de Troia
Pensemos na hipótese atualmente corriqueira do internauta que
recebe um e-mail e, verificando desconhecer o remetente, ainda
assim, acessa o conteúdo da mensagem, baixando arquivos executáveis em seu computador, colocando em risco seu dispositivo
pessoal e o de todos os demais conectados àquela rede61.

A hipótese narrada descreve o meio fraudulento conhecido como cavalo
de troia, também conhecido como trojan horse, pois um arquivo malicioso é
“baixado” no computador. Nesse sentido, explicam Emerson Wendt e Higor
Jorge que a fraude consiste em “encaminhar um arquivo malicioso que, ao ser
executado, compromete o computador da vítima de modo que o invasor possa
tê-lo sob seu domínio”62.
Nota-se que a hipótese, a nosso sentir, é plenamente punível, não caracterizando a heterocolocação do ofendido em perigo, porquanto o ofendido é levado
a erro quando “baixa” o arquivo. Isso significa que a fraude é perpetrada contra
o internauta que acredita “baixar” arquivo executável confiável. Tal fato caracteriza fraude, diante do que o consentimento do ofendido (quanto ao perigo)
é inválido e ineficaz.
Ademais, o fato de o internauta desconhecer o remetente do arquivo não é
sinalizador de má-fé da vítima. Pelo contrário, muitas vezes o remetente disfarça
sua real identidade a fim de levar a vítima a erro.
Ainda, mesmo que o internauta perceba que quem enviou o arquivo é um
desconhecido, tal fato não descaracteriza o cavalo de troia, porque o fato de ser um
remetente desconhecido não autoriza quem quer que seja a enviar arquivos maliciosos.
Nessa hipótese, o cavalo de troia é plenamente punível, não se aplicando o
consentimento do ofendido ou a colocação em perigo, mormente por se tratar
de fraude, a qual invalida a manifestação de vontade da vítima.
61
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(b) Segunda hipótese: engenharia social
Outra hipótese bastante divulgada na mídia, mas que ainda faz
muitas vítimas, é o caso do internauta que recebe uma mensagem
eletrônica solicitando a ele o envio de informações e dados pessoais
a um remetente qualquer (pretenso órgão público, instituição bancária etc.). Mesmo desconhecendo o remetente que solicita a mensagem e presenciando diariamente nos meios de comunicação os
apelos que órgãos públicos, instituições bancárias etc. que informam
que não solicitam informações por meio de mensagem eletrônica,
ainda assim, enviam os dados e informações solicitadas.63

Aventa-se a hipótese conhecida como engenharia social quando o internauta,
em erro, acredita acessar página de instituição bancária, órgãos públicos, e acaba
digitando dados pessoais que são copiados pelo fraudador.
Novamente, percebe-se que o ofendido está em erro ao entrar no site ou navegar na web, pois acredita estar em sítio conhecido, quando não está. Destarte,
o consentimento da vítima é inválido e ineficaz. Sendo assim, não há que se falar
de caso de exclusão de ilicitude, seja por consentimento do ofendido, seja por
heterocolocação em perigo, pois ambos pressupõem que a vítima manifeste sua
vontade sem qualquer vício.

(c) Terceira hipótese: risco permitido para o ofendido
Mais um exemplo cujo comportamento da vítima é conditio sine qua
non para a verificação do resultado lesivo é o usuário que conecta
seu dispositivo móvel (notebook, smartphone, tablet etc.) a rede wireless públicas ou de uso coletivo sem possuir no dispositivo qualquer
sistema de segurança.64

Nesse caso, a vítima não está diante de fraude, pois navega na web, sujeitando-se aos riscos ali permitidos. Ainda, deve-se notar que navegar na internet é
um risco permitido, mesmo que sem sistema de segurança. Destarte, o fato de
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não ter o mecanismo de segurança é irrelevante para caracterizar a criminalização
da conduta, pois não é proibido navegar na internet sem tal sistema.
Ademais, observa-se que o provocador do risco proibido é quem envia o
malware, violando a cibersegurança esperada por quem navega na internet sem
mecanismo de segurança.
Há, sim, um incremento de um risco – tendo em vista a ausência de mecanismo de segurança –, mas esse acréscimo é permitido pelo ordenamento jurídico,
porquanto se trata de risco permitido navegar na web sem sistema de segurança.
Considerando que o incremento ao risco de navegar na internet é permitido no
caso de ausência de mecanismo de segurança, não resta caracterizada a heterocolocação em perigo apta a excluir o nexo normativo. Assim, a vítima coloca-se
em um contexto de risco permitido.
Enfim, nota-se que navegar na internet sem sistema de segurança é um fato
irrelevante para o ordenamento jurídico, exceto no caso de ser acrescido de uma
violação, seja por cibercrime, seja por fato atípico que gere dano ao usuário. Em
outras palavras, acessar a web sem mecanismos de segurança é um risco permitido, não
autorizador de que terceiro lhe ocasione danos por meio de crimes de informática.

(d) Quarta hipótese: baixar arquivo ilegal por
meio de rede peer-to-peer (P2P)
A quarta hipótese é de nossa autoria. Trata-se de situação na qual o usuário
tem seu computador acessado indevidamente por um terceiro, por meio de um
cavalo de troia (trojan horse), quando realiza um download ilegal de um filme
(ou outro documento protegido pelo direito) pelo sistema P2P, por exemplo,
PirateBay. Trata-se de situação que, a nosso entender, é apta a caracterizar a
heterocolocação em perigo, de forma a excluir o nexo normativo. Explicamos.
O P2P é uma rede “que não depende de uma organização central ou hierárquica”65; diante disso, seus integrantes têm as mesmas capacidades e responsabilidades, podendo qualquer dispositivo acessar diretamente os recursos de
outro, sem nenhum controle centralizado66. Nesse ínterim, sustenta-se que o
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surgimento desse tipo de rede “representou a primeira experiência de uma rede
totalmente livre de cláusulas contratuais e restrições tecnológicas impostas pelos
provedores”67.
O P2P cuida de um sistema que veio à tona com “a popularização da internet,
melhores equipamentos e aumento da largura da banda de acesso”68. Trata-se
de sistema colaborativo que é utilizado principalmente para aplicações distribuidoras de arquivos, permitindo a comunicação e colaboração entre todos os
equipamentos conectados69.
Destarte, “baixar” um arquivo ilegal (filme, música etc.) por meio de P2P
é criar um risco proibido ao bem jurídico concernente à criação e à proteção
intelectual. Logo, se o usuário da web utiliza o P2P para baixar arquivos ilícitos
e, por esse meio, são-lhe transferidos arquivos maliciosos, o internauta está ciente
dos riscos, pois navega em sítio ou torrent ilegal e concorda com os perigos, tendo
em vista que “baixa” o arquivo ilícito, assumindo o risco da sua conduta, eis
que ele pode conter diversos malwares. Nessa situação, o internauta não estaria
amparado pelo Direito.
Afere-se que se encontram presentes todos os parâmetros para que se configure a hipótese de heterocolocação em perigo: a colocação dolosa em perigo
e uma manifestação de vontade válida pressupondo capacidade para consentir,
conhecimento do perigo e livre disposição. Destarte, caracterizada está a heterocolocação em perigo na hipótese ora analisada, o que afastaria a responsabilidade
exclusiva do agente, visto que a própria vítima foi a causadora do incremento
do risco não permitido.

7. Conclusão
A internet, rede global que interliga computadores e pessoas, tornou-se objeto de uso cada vez mais comum, em um contexto de expansiva globalização.
67

RAMOS, Flávio Marcílio Paiva. Definição de uma Arquitetura P2P Baseada em Reputação e Orientada
a Serviços. Dissertação para obtenção de título de Mestre no Curso de Engenharia de Eletricidade –
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Feral do Maranhão, São Luís, p. 36, 2009.

68

RAMOS, Flávio Marcílio Paiva. Definição de uma Arquitetura P2P Baseada em Reputação e Orientada
a Serviços. Dissertação para obtenção de título de Mestre no Curso de Engenharia de Eletricidade –
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Feral do Maranhão, São Luís, p. 36, 2009.

69

RAMOS, Flávio Marcílio Paiva. Definição de uma Arquitetura P2P Baseada em Reputação e Orientada
a Serviços. Dissertação para obtenção de título de Mestre no Curso de Engenharia de Eletricidade –
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Feral do Maranhão, São Luís, p. 36, 2009.

CIBERCRIME

▪

95

Conquanto não se trate de tarefa fácil pensar em um mundo sem rede, essa era
a realidade anterior aos anos 1960 e, no Brasil, aos anos 1980.
Todavia, vale lembrar que a internet não é um ambiente seguro de fato.
Aliás, se até quem investe em segurança digital é vítima de invasões, que dirá
os particulares, que desconhecem sobremaneira a fragilidade e a realidade da
exposição virtual.
No contexto de que o ambiente virtual carece da segurança desejada pelos
internautas, destacam-se os mecanismos maliciosos, tais como vírus, worms,
sniffer, etc. Tais invasores são aptos a extrair informações privadas e oportunizam
o cometimento de cibercrimes.
Os crimes informáticos, embora haja divergência na doutrina, protegem os
bens jurídicos que se referem a valores presentes nos elementos informáticos, tais
como privacidade, patrimônio, honra. Além disso, há proteção civil em relação a
condutas atípicas, pois estas podem ocasionar a responsabilidade civil do ofensor.
No que tange à área penal, de acordo com a Teoria da Imputação Objetiva,
é possível que haja a exclusão da tipicidade do cibercrime em alguns casos. Isso
pode ocorrer em virtude do consentimento, da autocolocação e da heterocolocação em perigo do ofendido.
Os institutos do consentimento do ofendido, da autocolocação e da heterocolocação em perigo afastam a tipicidade do cibercrime. O primeiro a exclui em
razão de não haver lesão juridicamente relevante ao bem jurídico. Já os institutos
da colocação em perigo excluem o nexo normativo e, consequentemente, a
imputação objetiva do resultado.
Ainda, o consentimento e a colocação em perigo do ofendido são aplicáveis
aos cibercrimes, desde que preenchidos os requisitos legais e normativos. Assim,
imprescindível o agente ser capaz, conhecer a ação e o resultado possível e não
haver vício de vontade (erro, coação ou fraude).
Concluímos que a heterocolocação em perigo não é, na maior parte dos casos,
aplicável a hipóteses que envolvam cavalo de troia, engenharia social ou outras
fraudes, pois o consentimento quanto ao perigo é inválido. Tampouco os institutos capazes de isentar a responsabilidade penal se aplicam quando o ofendido
estiver criando ou aumentando somente um risco permitido, como é o caso de
navegar na web sem mecanismo de segurança, pois, nesse caso, o internauta não
consente com perigo algum.
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Diferentemente dos casos de fraude, a heterocolocação em perigo é apta a
excluir o nexo causal no caso de download de arquivo ilegal por meio de P2P.
Isso significa que, quando o internauta acessa sites ou torrents ilegais, ciente da
ilegalidade, assume o risco de “baixar” programas maliciosos no seu computador, isentando a responsabilidade de terceiro, produtor desses malwares, tendo
em vista que o próprio internauta está ciente e validamente aceita os riscos de
sua conduta. Isso quer dizer que tanto o internauta quanto o servidor podem
responder por crimes de direitos autorais, mas nenhum deles poderá imputar
ao outro a conduta de transmitir arquivos maliciosos que afetem o dispositivo
informático, tendo em vista a heterocolocação em perigo.
Finalmente, ressaltamos a importância dos institutos da heterocolocação em
perigo e consentimento do ofendido para o Direito Penal, motivo pelo qual a sua
aplicabilidade deve ser cuidadosa e casuisticamente analisada, pois a aplicação
indevida desvirtua os institutos, responsabilizando a vítima por ações criminosas.
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Resumo: A inteligência artificial está presente nas mais diversas
áreas da vida humana, firmando bases também no campo jurídico,
onde o uso dessas ferramentas tecnológicas ganhou espaço em atividades processuais automatizáveis e vem se expandindo em tarefas
de maior complexidade. Compreender e criticar esse fenômeno
contemporâneo é fundamental, sobretudo frente à racionalidade
e discursos fortemente influenciados pela lógica neoliberal que
legitimam o crescente uso da inteligência artificial no sistema de
justiça. Assim, o presente estudo pretende analisar, inicialmente,
os aspectos sociopolíticos da tecnologia e da sociedade democrática
inserida em um cenário tecnopolítico instrumentalizado por uma
racionalidade neoliberal que almeja condicionar comportamentos
e guiar políticas eficientistas que, na maior parte das vezes, contrariam a perspectiva teórica protetora de direitos fundamentais da
pessoa humana. Em um segundo momento, a pesquisa aborda o
Projeto Victor, sistema baseado em inteligência artificial utilizado
pela corte de vértice do Poder Judiciário brasileiro, e a propagação
de outras ferramentas em tribunais ao redor do país, para, ao final,
examinar criticamente a primeira tentativa de regulamentação da
criação e uso da IA no sistema jurídico brasileiro: a Resolução
332/2020 do CNJ.
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1. Considerações iniciais
A tecnologia está amplamente presente nas mais diversas áreas da vida humana e vem transformando nossa vida de forma drástica e profunda. A sociedade
contemporânea, a partir da virada do século XXI, vem atravessando intensos
processos de transformação que derivam das inovações tecnológicas incorporadas
no bojo da denominada Quarta Revolução Industrial. O desenvolvimento e o
avanço de tecnologias como a robótica, os veículos autônomos, a nanotecnologia, a biotecnologia, a internet das coisas e, sobretudo, a inteligência artificial
responsabilizam-se pela mudança histórica e significativa do mundo em que
vivemos1, inclusive no sistema jurídico e na prestação jurisdicional, anunciando
uma série de facilidades, mas também de incertezas, angústias e preocupações.
Nos últimos anos, no campo do direito e da atividade judicial, o uso da
inteligência artificial, doravante também IA, vem ganhando espaço em atividades processuais automatizáveis, principalmente para responder ao problema do
crescimento exponencial de demandas judiciais e da necessidade de respostas cada
vez mais céleres aos anseios da sociedade contemporânea, epistemologicamente
marcada pela lógica neoliberal, cujo papel ultrapassa a esfera econômica e se finca
como racionalidade dominante em todos os campos. Essa tendência expansiva é
realidade em cortes brasileiras e estrangeiras, não sendo poucos os exemplos de
softwares, plataformas, aplicativos ou sistemas jurídicos inteligentes que impactam de maneira complementar a atividade jurisdicional e o sistema de justiça
criminal. Ainda que à primeira vista pareça tentador, a implementação acrítica
da tecnologia e, principalmente, da inteligência artificial no sistema jurídico traz
consigo cenários preocupantes, sobretudo quando orientada por discursos de
redução de imprevisibilidades, segurança jurídica, eficiência e custo-benefício,
catalisadores de um discurso neoliberal travestido de inovação e disrupção.
No Brasil, dados do Relatório Justiça em Números, editado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) desde 2004, revelam as crescentes taxas de congestionamento do Poder Judiciário e indicam os índices de desempenho e produtividade
de seus órgãos. Buscando alternativas a essa situação, de forma pioneira no país,
o Supremo Tribunal Federal, em parceria com a Universidade de Brasília (UNB),
desenvolveu o Projeto Victor, desenvolvido a partir de abordagens avançadas de
1

Sobre a Quarta Revolução Industrial, vide SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo:
Edipro, 2019.

104

▪

Anais | Colóquio Nacional do IEDC

inteligência artificial para utilização no labor de identificação e categorização
dos recursos extraordinários em temas de repercussão geral da Corte Suprema. A
partir das pesquisas e do aprimoramento do Projeto Victor, uma série de outras
cortes brasileiras também passou a tomar iniciativas de criação de seus próprios
sistemas tecnológicos com emprego de técnicas de inteligência artificial.
Diante desse cenário, com a evolução e o amadurecimento do fenômeno no
Brasil, o Conselho Nacional de Justiça editou a primeira regulação acerca da
inteligência artificial na jurisdição, por meio da Resolução 332/2020, que dispõe
sobre a ética, transparência e governança na produção e no uso da tecnologia no
Poder Judiciário. O documento, amplamente debatido por grupos de magistrados,
foi gestado a partir de justificativas para a contribuição da inteligência artificial na
agilidade e coerência do processo de tomada de decisão, embarcando em discursos eficientistas que revelam a lógica gerencial por trás desses supostos avanços.
Destarte, o objetivo do presente artigo é evidenciar alguns dos discursos que
legitimam a implementação de ferramentas tecnológicas pretensamente neutras
e objetivas no âmbito do sistema de justiça por meio de uma bandeira de eficiência utilitarista que acaba por deturpar as funções jurisdicionais precípuas,
especialmente no sistema de justiça criminal. Para isso, inicialmente abordaremos
as lógicas e racionalidades que atravessam a manifestação das novas tecnologias
no sistema de justiça criminal, notadamente o atuarialismo e a ode à eficiência
utilitarista. Em seguida, exporemos a propagação das ferramentas tecnológicas
baseadas em inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro, a iniciar pelo
Projeto Victor, culminando na análise crítica sobre a Resolução 332/2020 do
Conselho Nacional de Justiça.

2. Breve abordagem sociopolítica da tecnologia: o que está por
trás da expansão da inteligência artificial no Poder Judiciário?
Hoje dificilmente imaginamos nossas vidas sem as facilidades tecnológicas. De
motores de busca e tradução on-line a assistentes pessoais virtuais, a inteligência
artificial, doravante também denominada IA, já está presente em muitos aspectos
de nosso cotidiano e, obviamente, das relações sociais, econômicas, políticas e
jurídicas da nossa sociedade. Apesar de muitas vezes invisíveis para a maior parte
das pessoas e apresentadas pelo mercado como uma tecnologia complexa que não

DECISÃO JUDICIAL E TECNOLOGIA

▪

105

precisamos entender desde que cumpridas suas finalidades, os algoritmos2 que
integram os sistemas de inteligência artificial não são neutros, dado que guardam
as intenções de seus programadores ou desenvolvedores.3 Tal constatação é de
grande importância, na medida em que os sistemas de inteligência artificial, em
sua maioria, não são construídos exclusivamente pelos setores públicos e têm
uma finalidade original, ou, nas palavras de O’Neil, uma definição de sucesso
pré-definida4, que são apresentados e vendidos como soluções magníficas que
simplesmente desempenham suas funções sem interferir em nossas opiniões e
práticas.5 Descontrói-se, pois, o mito sobre a objetividade, neutralidade e imparcialidade dos algoritmos e das aplicações baseadas em IA.
Com efeito, o uso de algoritmos em todas as esferas de nossa vida é um fenômeno recente impulsionado pela quantidade de dados e informações produzida
gratuita e diariamente pelas pessoas ao redor do mundo com seus dispositivos
portáteis inteligentes, combinada com o aumento exponencial da capacidade
e processamento computacional dessa infinidade de dados digitais.6 Vivemos,
segundo Han, em uma sociedade positiva que privilegia apenas o valor expositivo
de tudo e tem, como palavra de ordem, a transparência.7 Por esse motivo, os
indivíduos, munidos de smartphones – os quais, na ótica de Lassalle, são as “janelas

2

Para a maior parte dos cientistas da computação e programadores, os algoritmos basicamente consistem no
conjunto de instruções utilizadas para resolver um problema definido (INTRONA, Lucas D.. Algorithms,
Governance and Governmentality: on governing academic writing. Science, Technology, & Human Values,
v. 41, n. 1, p. 17-49, jan. 2016. DOI: 10.1177/0162243915587360. p. 21). Em sentido semelhante,
DOMINGOS compreende o algoritmo como uma fórmula composta por uma sequência de instruções
precisas, objetivas e claras que informam ao dispositivo o que fazer em determinado caso (DOMINGOS,
Pedro. O Algoritmo Mestre. São Paulo: Novatec Editora Ltda., 2017. p. 24).

3

Nesse sentido, Aleš Završnik relata que “o funcionamento de um algoritmo não é neutro, mas reflete
escolhas sobre dados, conexões, inferências, interpretações e limiares de inclusão que servem a um
propósito específico” (ZAVRŠNIK, Aleš. Algorithmic Justice: Algorithms and big data in criminal justice
settings. European Journal of Criminology. n. 00, p. 1-20, 2019, DOI: 10.1177/1477370819876762.
p. 9. Tradução nossa: “The functioning of an algorithm is not neutral, but instead reflects choices about data,
connections, inferences, interpretations and inclusion thresholds that advance a specific purpose”).

4

Conforme O’NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction: How big data increases inequality and threatens
democracy. New York: Crown, 2016.

5

SILVEIRA, Sergio Amadeu. Governo dos Algoritmos. Revista de Políticas Públicas, v. 21, n. 1, p. 267281. DOI: http://dx.doi.org/10.18764/2178-2865.v21n1p267-281. p. 272.

6

RODRIGUES, Anabela Miranda. Inteligência Artificial no Direito Penal – a Justiça Preditiva entre a
Americanização e a Europeização. In: RODRIGUES, Anabela Miranda (coord.). A Inteligência Artificial
no Direito Penal. Coimbra: Almedina, 2020. p. 23.

7

HAN, Byung-Chul. Sociedade da Transparência. Trad. Enio Paulo Giachini. Rio de Janeiro: Vozes,
2017. p. 27.
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exteriores da nossa identidade”8 –, desejam cada vez mais integrar o fluxo de
dados, ainda que signifique abdicar da privacidade, autonomia e individualidade.9
Nesse contexto, o crescimento exponencial de dados disponibilizados e compartilhados nas redes digitais integra e representa o conjunto chamado de big data,
termo popularizado em 2011 pelo relatório do McKinsey Global Institute10, que
se refere a enormes quantidades de informação digital controlada por empresas,
autoridades e outras organizações, sujeitas ao tratamento e análise baseados em
algoritmos.11 Por esse motivo, há quem sugira os dados representarem o novo
petróleo, na medida em que, ao serem devidamente extraídos, tratados e explorados, constituem o recurso mais valioso da sociedade contemporânea.12
Esses dados disponibilizados voluntariamente pelos indivíduos13 em plataformas digitais são de grande valia para grandes corporações ou agentes públicos
que os utilizam na definição de perfis de sujeitos com características semelhantes
(profiling) e na categorização de pessoas em função dos dados para fins diversos,
como concessão de créditos pessoais, acesso a seguros, concessão de asilo político e,
no sistema de justiça criminal, para calcular prognósticos de reincidência e índices
de periculosidade de determinado indivíduo, como veremos melhor posteriormente. Desse modo, o big data torna possível a realização de prognósticos sobre
o comportamento humano.14 Muitas vezes o interesse é simplesmente comercial,
para identificar o perfil de cada consumidor e definir ofertas que apresentem
8

LASSALLE, José María. Ciberleviatán: El colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital.
Barcelona: Arpa & Alfil Editores, 2019. p. 45.

9

HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Trad. Janaína Marcoantonio. 33 ed.
Porto Alegre: L&PM, 2018. p. 387.

10

MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE. Big data: the next frontier for innovation, competition, and productivity. Maio de 2011. Disponível em: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20
Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Big%20data%20The%20next%20frontier%20for%20
innovation/MGI_big_data_exec_summary.pdf. Acesso em: 13 de junho de 2021.

11

GONZÁLEZ, Elena Gil. Big data, privacidad y protección de datos. Madrid: Agencia Española de
Protección de Datos, 2016. p. 17.

12

Nesse sentido, FLORIDI afirma que “they say that data are the new oil. Maybe. (...) it is true that data, like
oil, are a valuable resource and must be refined in order to extract their value” (FLORIDI, Luciano. What
the near future of artificial intelligence could be. Philosophy and Technology, n. 32, p. 1-15, mar. 2019.
DOI: 10.1007/s13347-019-00345-y. p. 3.

13

Segundo Han, a entrega dos dados é fruto nõ de coação, mas de uma necessidade interna das próprias pessoas
desencadeada pelo dispositivo da transparência, o qual obriga a uma exterioridade total com o objetivo de
potencializar a circulação de informação e comunicações (HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: O neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Tradução Maurício Liesen. Belo Horizonte: Editora Âyiné, 2018. p. 20).

14

HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: O neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Tradução Maurício
Liesen. Belo Horizonte: Editora Âyiné, 2018. p. 23.
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maior probabilidade de capturar seu interesse.15 Entretanto, também pode se
aplicar para fins políticos16, pois, como afirmam Amaral e Salles, atrás do big
data escondem-se “complexas tecnologias de poder que compõem a racionalidade
liberal, e que almejam prever e condicionar o comportamento coletivo tanto
para a manutenção da ordem quanto para a produção de receitas políticas”.17
De fato, esse enorme manancial de dados digitais, ou “data tsunami”18,
como diz Lassalle, somado à multidão de pessoas que se arrastam sob a lógica
do “enxame digital”19, torna-se campo fértil para a construção de uma rede que
possibilite a automação de comportamentos guiados por máquinas tecnológicas
que também integram essa rede de corpos e fluxos.20 Sob essa ótica, a humanidade, como sustenta Sadin, caminha a passos largos para a consolidação de
um organismo que avilta o próprio homem, renunciando ao direito de decidir
com plena consciência e à responsabilidade das escolhas envolvidas.21 Além
disso, segundo o movimento pós-humanista – que defende o desenvolvimento
ilimitado da IA e a pesquisa tecnológica e científica livre de normas éticas ou
jurídicas22 –, a tecnologia superaria o humano, dado que o erro e a falibilidade
15

SCHMIDT NETO, André Perin. O livre-arbítrio na era do Big Data. 1. ed. São Paulo: Tirant lo Blanch,
2021. p. 156.

16

Nesse sentido, Han adverte que nesta ágora digital contemporânea, onde a política e o mercado de consumo
(a polis e a economia) se confundem, eleitores se comportam como consumidores, seguindo apenas suas
inclinações individuais, sem responsabilidade pela comunidade. O ato de votar, portanto, se assemelharia
ao ato de comprar. Da mesma forma, o ato de governar também se aproxima da propaganda e do marketing, e as eleições, de uma pesquisa de mercado. Nessa quadra, não seremos mais agentes políticos ativos,
não seremos mais cidadãos, mas consumidores passivos (HAN, Byung-Chul. No Enxame: perspectivas
do digital. Petrópolis: Vozes, 2018. p. 119).

17

AMARAL, Augusto Jobim; SALLES, Eduardo Baldissera Carvalho. Máquinas de Subjetivação, Capitalismo
de Vigilância e Algoritmos: uma aproximação desde o caso brasileiro. In: Actas del III Congreso
Internacional Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC, nov. 2019, p. 9-18, Universidad de Sevilla,
COMPOLITICAS. p. 11-12.

18

O incremento exponencial no tráfego de dados em termos de capacidade de geração e velocidade de
transmissão de dados via smartphones, potencializado pelas tecnologias disruptivas, como a robótica,
inteligência artificial, inteligência das coisas e veículos autônomos, provoca um data tsunami de imensurável envergadura (LASSALLE, José María. Ciberleviatán: El colapso de la democracia liberal frente a la
revolución digital. Barcelona: Arpa & Alfil Editores, 2019. p. 34).

19

HAN, Byung-Chul. No Enxame: perspectivas do digital. Petrópolis: Vozes, 2018.

20

BERARDI, Franco. Depois do Futuro. Trad. Regina Silva. São Paulo: Ubu Editora, 2019. p. 128-129.

21

SADIN, Éric. La Inteligencia Artificial o El Desafío del Siglo: anatomía de un antihumanismo radical.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2020. p. 21.

22

Sobre o movimento pós-humanista, vide LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Inteligencia Artificial y
Posthumanismo. In: PINTO, Henrique Alves; GUEDES, Jefferson Carús; CÉSAR, Joaquim Portes de
Cerqueira (coord.). Inteligência Artificial aplicada ao processo de tomada de decisões. 1. ed. Belo
Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020.
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humana (atributos naturais do homem) não seriam mais aceitáveis, e a sociedade
elegeria o próprio ser humano, com suas intoleráveis vulnerabilidades, como o
inimigo a ser combatido.23
Sob essa ótica, como expõe Rodrigues, a ideia central por trás da sociedade
algorítmica não é a delegação da tomada de decisões aos algoritmos e sistemas artificiais “inteligentes” sem a intervenção humana, mas algo muito mais
profundo, resultante da perda de confiança na falta de objetividade da decisão
humana, inclusive da decisão judicial, que, sendo tomada por um algoritmo,
poderia obter resultados muito mais eficientes e precisos.24 Nessa linha, no que
tange especificamente ao sistema de justiça criminal, os discursos de eficiência a
partir da objetividade do cálculo atuarial do risco de reincidência de condenados
reproduz o fenômeno da Política Criminal Atuarial, que teve início nas primeiras
décadas do século XX, nos Estados Unidos, na execução penal.25 Dieter assevera,
criticamente, que todos os setores da justiça penal foram invadidos por uma forma
de “gerencialismo eficiente”, encabeçada por uma geração de “managers” – ou
gerentes – para os quais a estrutura jurídico-criminal tradicional, excessivamente lenta, cara e arcaica, vinha se mostrando insustentável diante do paradigma
digital e tecnológico.26 Essa busca pela maior eficiência catalisou, também, a
expansão de ferramentas atuariais criadas e desenvolvidas pela iniciativa privada
que operacionalizam a gestão da criminalidade com rapidez e menor custo, como
o famoso “COMPAS”.27
Desse modo, algoritmos incorporados em modelos computacionais baseados
em inteligência artificial estão pressionando não só o sistema de justiça criminal,
23

LASSALLE, José María. Ciberleviatán: El colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital.
Barcelona: Arpa & Alfil Editores, 2019. p. 32.

24

RODRIGUES, Anabela Miranda. Inteligência Artificial no Direito Penal – a Justiça Preditiva entre a
Americanização e a Europeização. In: RODRIGUES, Anabela Miranda (coord.). A Inteligência Artificial
no Direito Penal. Coimbra: Almedina, 2020. p. 23-24.

25

De forma precisa, Dieter refere que os pilares que definem a Política Criminal Atuarial se estruturam
na “síntese dos instrumentos atuariais para identificação de risco com a teoria da incapacitação seletiva
em busca de eficiência na gestão da criminalidade” (DIETER, Maurício Stegemann. Política criminal
atuarial: a criminologia do fim da história. 2012. 309f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012. p. 94).

26

DIETER, Maurício Stegemann. Política criminal atuarial: a criminologia do fim da história. 2012.
309f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
2012. p. 185.

27

DIETER, Maurício Stegemann. Política criminal atuarial: a criminologia do fim da história. 2012.
309f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
2012. p. 185.
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mas também o Poder Judiciário como um todo, prometendo altos índices de
eficiência e soluções rápidas, na medida em que um dos principais argumentos
para inserção de novas tecnologias reside justamente em sua maior “eficiência”
em relação a julgadores humanos. Entretanto, como visto, contemporaneamente,
quando lidamos com a tecnologia, estamos nos referindo não mais tão somente
a uma ferramenta, mas também a uma nova racionalidade que altera a forma
como compreendemos a sociedade, as instituições, os institutos jurídicos e a
própria aplicação do Direito. Nesse sentido, a técnica, despojando-se de seu
caráter meramente instrumental ou subordinado, torna-se uma ideologia, um
mártir da mudança de mentalidade do mundo ocidental contemporâneo que
erige a eficiência como valor supremo.28

3. O Projeto Victor e a propagação de sistemas baseados
em inteligência artificial nas cortes brasileiras
Inicialmente, as inovações tecnológicas foram introduzidas nos tribunais
como ferramentas para auxiliar os agentes humanos na realização de tarefas mais
simples e automatizadas, tais como levantamentos estatísticos, pesquisas jurisprudenciais, classificação de processos, entre outras. Todavia, o estágio atual de
desenvolvimento tecnológico permite a adoção de instrumentos mais sofisticados,
sobretudo aqueles baseados em técnicas de inteligência artificial, seja para fins de
revisão documental, seja para análise probatória, dialética argumentativa e até
criação de peças ou minutas de decisões29. Esse avanço decorre do desenvolvimento das inovações tecnológicas disruptivas no contexto da Quarta Revolução
Industrial, a partir da qual os próprios computadores se tornam capazes de tomar
decisões de forma muito mais célere e eficaz do que os seres humanos, porquanto
um algoritmo operado por um modelo computacional inteligente analisará de
forma automatizada uma enorme quantidade de dados e informações em fração
28

MOZETIC, Vinícius. A Hermenêutica Jurídica da Tecnologia Pós-Moderna como Resposta Para o
Problema da Compreensão, Interpretação e Aplicação do Direito. 2016. 300 f. Tese (Doutorado em
Direito) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Programa de Pós-Graduação em Direito, São Leopoldo,
2016. p. 109.

29

Ver FENOLL, Jordi Nieva. Inteligencia Artificial y Proceso Judicial. Madrid: Marcial Pons, 2018. p. 2331, sobre os usos atuais da inteligência artificial pelos tribunais. Em sentido semelhante, Alexandre Morais
da Rosa e Daniel Henrique Almeida Boeing explicam as principais formas de utilização da inteligência
artificial nos tribunais a partir das classificações de “robô-classificador”, “robô-relator” e “robô-julgador”,
em ROSA, Alexandre Morais da; BOEING, Daniel Henrique Arruda. Ensinando um Robô a Julgar:
pragmática, discricionariedade, heurísticas e vieses no uso de aprendizado de máquina no judiciário.
Florianópolis: Emais Academia, 2020. p. 95-102.
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de segundos, ao passo que a mente humana é capaz de processar uma pequena
quantidade de dados em um tempo muito mais longo.
Faz-se mister consignar que os discursos de justificação ao uso de novas
ferramentas tecnológicas no âmbito do Direito são feitos por empresas privadas
(legal techs) que comercializam seus produtos tecnológicos aos atores judiciais,
criados e desenvolvidos com base nos pressupostos da desregulação, privatização, liberdade individual, custo-benefício e eficiência utilitarista – códigos
característicos da racionalidade neoliberal.30 Na iniciativa privada, a demanda
pelo aumento de eficiência, produtividade e redução de custos conduz a classe
advocatícia a se atualizar e perscrutar ferramentas automatizadas para tomar
conta de tarefas do cotidiano profissional. Pesquisa realizada com escritórios de
advocacia de Londres no ano de 2018 concluiu que 48% deles já aderiram a
softwares baseados em inteligência artificial nas tarefas cotidianas, o que, somado
aos 41% que pretendem adotá-los dentro de um futuro breve, alcança quase a
totalidade (89%) das firmas londrinas.31
Alguns exemplos de softwares baseados em inteligência artificial adotados
por escritórios de advocacia do mundo todo são o Stevie, que constrói histórias
coerentes partindo de dados existentes; os aplicativos Echo e Peirce-Igt, que criam
estratégias acusatórias e defensivas; o Alibi, que elabora um prognóstico, ante
determinado delito, das diferentes explicações sobre o comportamento do réu,
ainda que ele tenha decidido não as explicar32. No que tange à argumentação,
estão disponíveis ferramentas como o Questmap, Argumed e Cato, responsáveis
por estruturar os argumentos jurídicos e formular uma lista de justificativas
contrárias e favoráveis a determinada situação. Também, o Ross Intelligence e o
Ibm’s Watson Debater filtram e fazem um levantamento de argumentos disponíveis em textos na internet e selecionam aqueles mais sólidos, sugerindo os que
apresentarem maior taxa de sucesso.33

30

NUNES, Dierle; MARQUES, Ana Luiza Pinto Coelho. Decisão Judicial e Inteligência Artificial: é possível
a automação da fundamentação. In: NUNES, Dierle; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WOLKART,
Erik Navarro (coord.). Inteligência Artificial e Direito Processual: Os impactos da virada tecnológica
no direito processual. Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p. 572.

31

CRBE. London law firms embrace artificial intelligence. 24 de abril de 2018. Disponível em https://
news.cbre.co.uk/london-law-firms-embrace-artificial-intelligence/. Acesso em: 29 jun. 2021.

32

FENOLL, Jordi Nieva. Inteligencia Artificial y Proceso Judicial. Madrid: Marcial Pons, 2018. p. 26.

33

FENOLL, Jordi Nieva. Inteligencia Artificial y Proceso Judicial. Madrid: Marcial Pons, 2018. p. 29 e 30.
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Esses discursos mercadológicos, contudo, não se restringem à esfera privada. No
âmbito dos tribunais, há um movimento claro e crescente de adoção de soluções de
IA que enfatiza os benefícios proporcionados sob a ótica da eficiência utilitarista,
da velocidade e previsibilidade dos pronunciamentos judiciais e da redução de
custos.34 O maior exemplo brasileiro de introdução de ferramenta baseada em IA
no Poder Judiciário consiste no Projeto Victor, utilizado no âmbito do Supremo
Tribunal Federal desde 30 de agosto de 2018, cuja principal justificativa de criação
residiu no aumento da “eficiência e velocidade de avaliação judicial”.35 Desse
modo, o sistema Victor opera por meio de um sistema composto de algoritmos
de aprendizado de máquina (machine learning)36 que viabiliza a automação de
análises textuais de processos que ingressam no Supremo Tribunal Federal, com
o objetivo de analisar os recursos, identificar padrões e categorizá-los dentro dos
temas de repercussão geral reconhecidos pela Suprema Corte.37
Em síntese, como explica Lage, o sistema aplica técnicas de processamento de
linguagem natural38 e aprendizado de máquina (machine learning) sobre os requisitos processuais do Supremo Tribunal Federal para admissibilidade de recursos
extraordinários para examinar se, no caso apresentado, haveria repercussão geral
34

NUNES, Dierle; MARQUES, Ana Luiza Pinto Coelho. Decisão Judicial e Inteligência Artificial: é possível
a automação da fundamentação. In: NUNES, Dierle; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WOLKART,
Erik Navarro (coord.). Inteligência Artificial e Direito Processual: Os impactos da virada tecnológica
no direito processual. Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p. 572.

35

Segundo noticiado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, “o objetivo inicial é aumentar a velocidade
de tramitação dos processos por meio da utilização da tecnologia para auxiliar o trabalho do Supremo
Tribunal. A máquina não decide, não julga, isso é atividade humana. Está sendo treinado para atuar em
camadas de organização dos processos para aumentar a eficiência e velocidade de avaliação judicial”.
Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038%3E. Acesso
em: 29 jun. 2021.

36

O machine learning, termo cuja origem é comumente atribuída a Arthur Samuel, em 1959, remete à
habilidade da máquina em aprender sem ter sido previamente programada, conforme SAMUEL, Arthur
L. Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers. In: IBM Journal of Research and
Development, vol. 3, n. 3, p. 210-229, jul. 1959. Ainda, sobre as diversas técnicas e aplicações de aprendizado de máquina, vide: SMOLA, Alex; VISHWANATHAN, S.V.N. An Introduction to Machine
Learning. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

37

PEIXOTO, Fabiano Hartmann. Projeto Victor: Relato do desenvolvimento da Inteligência Artificial na
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Revista Brasileira de Inteligência Artificial e Direito,
v. 1, n. 1, p. 1-22. jan-abr. 2020. p. 3.

38

O Processamento de linguagem natural (NLP), uma das diversas possíveis aplicações de inteligência artificial, refere-se aos esforços para ensinar algoritmos a “ler” e “interpretar” a linguagem humana, sobretudo
textos que contenham argumentos jurídicos, fornecendo meios para que o computador desempenhe
satisfatoriamente as atividades jurídicas a ele designadas. Sobre o aprendizado de máquina a textos legais
e as especificidades do campo jurídico, vide ROSA, Alexandre Morais da; BOEING, Daniel Henrique
Arruda. Ensinando um Robô a Julgar: pragmática, discricionariedade, heurísticas e vieses no uso de
aprendizado de máquina no judiciário. Florianópolis: Emais Academia, 2020. p. 28-36.
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já reconhecida pela Corte Suprema.39 O objetivo declarado do projeto, pois, não
seria que o sistema decidisse sobre a repercussão geral ou não de determinado
recurso que ingressa na Corte, mas sim o treinamento de máquinas para atuação
nas tarefas de organização processual e identificação dos temas relacionados,
gerando economia de tempo aos servidores que realizavam o mister.40 Estima-se
que, em média, a mesma tarefa que um servidor do STF levaria 45 minutos
para executar possa ser realizada pelo sistema em apenas cinco segundos. Dessa
forma, conforme identifica Peixoto:
a associação entre um recurso tecnológico com a atividade indispensável do servidor humano projetou para o Victor um cenário
de maior efetividade e acurácia no desempenho de estratégias para
enfrentamento de problemas da primeira parte da jornada (trabalhos
repetitivos e enfadonhos) com maior celeridade, efetividade e redução de estoques de processos. Portanto, o projeto se fundamenta em
uma visão do papel estratégico do trabalho humano e na atuação
complementar e de suporte da inteligência artificial ao ser humano.41

O pioneirismo do Sistema Victor abriu espaço para que outros tribunais brasileiros se alinhassem à nova realidade.42 No Superior Tribunal de Justiça (STJ),
igualmente, estão em desenvolvimento diversos sistemas tecnológicos, como o
Athos, E-Juris, TUA e Sócrates. Este último, destinado ao uso pelos gabinetes
dos ministros da Corte, constitui um sistema de inteligência artificial capaz de
triar e classificar os recursos que ingressam na Corte Superior, oferecendo referências legislativas, destacando alguns precedentes sobre o tema e recomendando
a elaboração de minutas de decisões automatizadas, com base nessas referências

39

LAGE, Fernanda de Carvalho. Manual de Inteligência Artificial no Direito Brasileiro. Salvador: Editora
JusPodivm, 2021. p. 286.

40

MAIA FILHO, Mamede Said; JUNQUILHO, Tainá Aguiar. Projeto Victor: Perspectivas de Aplicação
da Inteligência Artificial ao Direito. Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, v. 19, n.
3, p. 219-238, set.-dez. 2018. p. 226.

41

PEIXOTO, Fabiano Hartmann. Projeto Victor: Relato do desenvolvimento da Inteligência Artificial na
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Revista Brasileira de Inteligência Artificial e Direito,
v. 1, n. 1, p. 1-22. jan.-abr. 2020. p. 6.

42

Além do Projeto Victor no STF, estão sendo implantados outros projetos de inteligência artificial por
diversos Tribunais brasileiros, como Sócrates (STJ); Victoria (TJRJ); Zello (TCU); Alice, Monica, Sofia
(TCU); Sinapses e Carnium (TJRO); Radar e Ratinho (TJMG); Elis (TJPE); Poti, Jerimum e Clara
(TJRN).
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sobre o tema objeto da controvérsia – deixando, por ora, a decisão final nas
mãos dos ministros.43
Além das iniciativas das cortes superiores brasileiras, os Tribunais Estaduais
e Regionais também somam esforços para desenvolver seus próprios sistemas de
inteligência artificial, originariamente criados para suprir as necessidades próprias
de cada corte em particular. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, por exemplo, o software Radar identifica e separa em blocos os recursos
com identidade de pedidos, possibilitando que os magistrados apliquem um
padrão de voto a todos com base na jurisprudência de Tribunais Superiores ou
nas já apreciadas em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).44
Outro projeto semelhante consiste no Leia Precedentes, ferramenta desenvolvida
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que analisa as petições iniciais de cada
processo que ingressa na corte na busca de correlação com as matérias jurídicas
sob julgamento nos Tribunais Superiores, sugerindo – nos casos em que haja
semelhanças – o sobrestamento do processo para aguardar a decisão do Superior
Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Conforme notícia
daquele tribunal, o software está em funcionamento desde 2019 e tem capacidade
de realizar a tarefa de identificação do tema e vinculação, ou não, a um dos temas
precedentes de maneira muito mais eficaz e veloz que seus servidores.45
Esses constituem apenas alguns exemplos de ferramentas em desenvolvimento
no âmbito das cortes nacionais46, chamando a atenção o fato de que, no Brasil,
inexiste iniciativa geral por parte do Poder Judiciário para padronizar determinada
43

Conferência do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, proferida no V Encontro de Magistrados Brasil-EUA
sobre a Inteligência Artificial e o Direito está disponível em: https://www.editorajc.com.br/wp-content/
uploads/224.pdf. Acesso em: 01 jul. 2021.

44

A ferramenta foi utilizada em sessão de julgamento cível realizada em 7 de novembro de 2018 para identificar e classificar recursos com pedidos baseados na Súmula 766 do STJ (legitimidade do Ministério
Público para pleitear medicamentos e tratamento individualizado) e na Súmula 916 do STF (efeitos de
contratos temporários que desrespeitem o inciso IX do artigo 37 da CF), proporcionando o julgamento
simultâneo de mais de 280 processos naquela sessão virtual. Disponível em: https://www.tjmg.jus.br/
portal-tjmg/noticias/tjmg-utiliza-inteligencia-artificial-em-julgamento-virtual.htm#.Xw3oLS0lB0s. Acesso
em: 01 jul. 2021.

45

Disponível em: https://www.tjac.jus.br/noticias/tjac-utiliza-inteligencia-artificial-para-identificar-processos-vinculados-a-precedentes/. Acesso em: 01 jul. 2021.

46

Recentemente foi publicado o primeiro levantamento do uso da inteligência artificial em tribunais brasileiro, fruto da primeira fase da pesquisa desenvolvida pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa
do Judiciário da FGV, cujos dados apontaram que cerca de metade das cortes têm projetos de inteligência
artificial implantados ou em desenvolvimento. Para acesso ao estudo, vide: FGV. Centro de Inovação,
Administração e Pesquisa do Judiciário. Inteligência Artificial: Tecnologia aplicada à gestão dos conflitos
no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: https://ciapj.fgv.br/sites/
ciapj.fgv.br/files/estudos_e_pesquisas_ia_1afase.pdf. Acesso em: 01 jul. 2021.
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ferramenta a todos os órgãos de Justiça. Ao contrário, os projetos surgem em
tribunais espalhados em diversas partes do território nacional, em ambas as
esferas – estadual e federal –, de forma não integrativa e limitados a atender as
demandas locais. Seguindo essa expansão, a tendência é de que, dentro de poucos
anos, a totalidade dos tribunais brasileiros adote ferramentas baseadas em inteligência artificial específicas e restritas à realidade e aos problemas particulares de
seus servidores, correndo-se o risco de gerar uma série de incongruências e um
descompasso entre os órgãos do sistema de Justiça.
Nessa linha, recentemente foi publicado estudo sobre os projetos atuais de
implementação de inteligência artificial nos tribunais brasileiros realizado por
um grupo de pesquisadores da Universidade de Colúmbia (EUA), em parceria
com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, intitulado The
Future of AI in The Brazilian Judicial System.47 O estudo, referência não apenas
para o Conselho Nacional de Justiça, mas também para os Tribunais Superiores
e demais tribunais brasileiros, apontou, com base no mapeamento dos sistemas
existentes – e em construção – no Poder Judiciário brasileiro, bem como em
estudos, pesquisas e entrevistas com advogados e juízes brasileiros, que apenas
dois softwares foram desenvolvidos em parceria com universidades (Victor-STF
e Hércules-TJAL), colaboração altamente recomendada e adotada por outros
Estados ao redor do mundo, como o Canadá e o Reino Unido. Além disso,
o relatório destacou a importância do CNJ no estabelecimento de diretrizes e
parâmetros claros para que os softwares respeitem as exigências de transparência,
privacidade e proteção de dados48.
Como se percebe, esse movimento de introdução de sistemas de inteligência
artificial na Justiça, que alguns denominam virada tecnológica no Direito,49
vem se consolidando e permeando rapidamente todos os níveis da prestação jurisdicional. Entretanto, apesar da possibilidade de tornar mais célere a atividade
47

COLUMBIA SIPA. The Future of AI in the Brazilian Judicial System. 2020. Disponível em: https://
itsrio.org/wp-content/uploads/2020/06/SIPA-Capstone-The-Future-of-AI-in-the-Brazilian-JudicialSystem-1.pdf. Acesso em: 01 jul. 2021.

48

COLUMBIA SIPA. The Future of AI in the Brazilian Judicial System. 2020. Disponível em: https://
itsrio.org/wp-content/uploads/2020/06/SIPA-Capstone-The-Future-of-AI-in-the-Brazilian-JudicialSystem-1.pdf. Acesso em: 10 jun. 2020.

49

NUNES, Dierle; MARQUES, Ana Luiza Pinto Coelho. Inteligência Artificial e Direito Processual: vieses
algorítmicos e os riscos de atribuição de função decisória às máquinas. Revista dos Tribunais Online –
Revista de Processo, São Paulo, v. 285, p. 421-447, nov. de 2018. p. 424.
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jurisdicional, a eficiência e o custo-benefício não são fundamentos válidos para
implementação de inovações tecnológicas no âmbito jurídico, sob pena de
cooptação do Direito por uma lógica da eficiência econômica e utilitarista que
amordaça direitos fundamentais assegurados pela ordem constitucional e democrática. Evidentemente, os efeitos da introdução das inovações tecnológicas,
sobretudo das abordagens mais avançadas de inteligência artificial no sistema de
justiça criminal e no Poder Judiciário, podem se tornar indesejáveis sob o ponto
de vista ético, social e jurídico, caso suas ferramentas não sejam endereçadas à
promoção de interesses coletivos, à ampliação de direitos e garantias fundamentais
e à maximização dos princípios éticos e jurídicos.
No contexto jurídico, especialmente em termos de direito penal e processo
penal onde vigora o tensionamento constante entre o jus puniendi do Estadopersecução e o status libertatis do cidadão, o que é tecnologicamente possível não
é por si jurídico e eticamente legítimo. A busca por eficiência, previsibilidade
e celeridade, mesmo resguardadas pelo mantra da inovação tecnológica, nunca
poderá se sobrepor aos direitos constitucionalmente assegurados e aos pilares
que fundam o Estado Democrático de Direito. Por esses motivos, ultimamente
diversos países e entidades públicas não medem esforços para estabelecerem parâmetros e diretrizes ao desenvolvimento e à utilização saudável de algoritmos e
ferramentas tecnológicas no âmbito judicial, como os dez princípios para uma
IA ética da federação sindical europeia UNI Global Union,50 a Carta Europeia
de Ética sobre o uso da Inteligência Artificial em Sistemas Judiciais emitida em
2018 no âmbito da União Europeia,51 e a Resolução 332/2020 do CNJ aprovada
recentemente no Brasil.

4. A Resolução 332/2020 do CNJ: a primeira
tentativa de regulamentação da inteligência
artificial no Poder Judiciário brasileiro
Com o amadurecimento de pesquisas e avanço no desenvolvimento de ferramentas baseadas em inteligência artificial para utilização em tribunais ao redor
50

Documento disponível em: http://www.thefutureworldofwork.org/media/35420/uni_ethical_ai.pdf.
Acesso em: 01 jul. 2021.

51

Normativa disponível em: https://rm.coe.int/carta-etica-traduzida-para-portugues-revista/168093b7e0.
Acesso em: 01 jul. 2021.
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do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça editou a primeira normativa sobre o
tema: a Resolução 332/2020, que dispõe sobre a ética, transparência e governança
na produção e no uso de IA no Poder Judiciário. Fruto de intensos debates por
grupos de magistrados durante sua tramitação até a promulgação da versão final,
em 21 de agosto de 2020, o documento final da resolução se assemelha muito
à Carta Europeia de Ética sobre o uso da IA em Sistemas Judiciais, emitida pelo
Conselho da Europa em 2018, marco regulatório produzido a partir de estudos
aprofundados sobre como a inteligência artificial vem sendo utilizada nos sistemas judiciários europeus.
A Carta Europeia, reconhecendo a importância das inovações tecnológicas
e pontuando a necessidade de um conjunto de balizas regulatórias da utilização
consciente e sustentável da tecnologia nos sistemas judiciais, enuncia princípios
gerais destinados tanto a agentes públicos (políticos e atores judiciais) quanto a
empresas privadas encarregadas de projetar, criar e implantar ferramentas de IA
nesse campo. O objetivo é garantir que o rápido e exponencial desenvolvimento tecnológico seja sempre utilizado em prol do bem comum e do respeito aos
direitos fundamentais da pessoa, sobretudo aqueles estabelecidos na Convenção
Europeia dos Direitos do Homem (CEDH). Nessa linha, os cinco princípios
fundamentais no uso da IA em sistemas judiciais enunciados são:
• Princípio do respeito aos direitos fundamentais;
• Princípio da não discriminação;
• Princípio da qualidade e segurança (dos sistemas e dados);
• Princípio da transparência, imparcialidade e justiça (fairness);
• Princípio do controle do usuário ou autodeterminação do usuário.52
Além desses princípios, a Carta contém quatro apêndices com estudos aprofundados escritos por pesquisadores de diferentes países da Europa que identificaram uma
série de bons e maus exemplos de emprego de ferramentas baseadas em inteligência
artificial em sistemas judiciais, justificando a aclamação de seus princípios. A Carta
Ética Europeia, além de sua vigência nos países signatários do Conselho de Europa,
também pode servir como guia e exemplo para outros países e regiões.
52

Tais princípios foram abordados com profundidade em QUATTROCOLO, Serena. Intelligenza Artificiale
e Giustizia: nella cornice della carta ética europea, gli spunti per un’urgente discussione tra scienze penali e
informatiche. La Legislazione Penale, dez. 2018. Disponível em: http://www.lalegislazionepenale.eu/
intelligenza-artificiale-e-giustizia-nella-cornice-della-carta-etica-europea-gli-spunti-per-unurgente-discussione-tra-scienze-penali-e-informatiche-serena-quattrocolo/. Acesso em: 01 jul. 2021.
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A Resolução 332/2020 do CNJ, como já mencionado, inspira-se fortemente
na base principiológica oferecida pela Carta Europeia de Ética. Os “considerandos”
da resolução deixam clara a direção tomada pela primeira tentativa de regulação
da IA na jurisdição brasileira, no sentido de reconhecer as potencialidades da IA
na agilidade e coerência do processo de tomada de decisão, enaltecer os princípios da transparência, auditabilidade, imparcialidade e justiça substancial, bem
como reforçar as preocupações com igualdade, não discriminação, pluralidade,
solidariedade, segurança dos dados e privacidade. Ainda, a própria Resolução
332/2020 do CNJ, nos artigos inaugurais, dispõe que a utilização da IA no sistema
judiciário deve se desenvolver com vistas à promoção da igualdade, liberdade e
justiça, e à garantia e respeito da dignidade da pessoa humana.
Um dos pontos que merecem destaque na regulação brasileira é o artigo 7º,
que versa sobre a necessidade de preservação da igualdade, da não discriminação,
da solidariedade e do julgamento justo, e determina o estabelecimento de métodos que reduzam a opressão e marginalização do ser humano e minimizem ou
eliminem erros de julgamento decorrentes de preconceitos, também conhecidos
como vieses. Essa preocupação leva em consideração a lógica dos algoritmos, que,
por serem criados por seres humanos, estão naturalmente sujeitos à incorporação – até mesmo involuntária e inconsciente – de vieses e preconceitos. Ainda,
há a possibilidade da existência de preconceitos e discriminações enraizadas e
culturalmente impregnadas no conjunto de dados que alimentam o sistema
automatizado, que podem replicar e reforçar práticas discriminatórias existentes
na sociedade em face de grupos minoritários.
Nessa linha, relevante e precisa a advertência de Aras:
Se os desenvolvedores são homens brancos; se os dados já são marcados pela injustiça histórica do sistema prisional em países que conheceram ou ainda conhecem o apartheid racial ou o “racial divide”;
se os operadores do sistema (os atores judiciais) são também de certo
grupo étnico, que detém supremacia nas posições de poder, é de se
esperar que os resultados “matemáticos” de sistemas de IA não sejam
adequados, do ponto de vista da justiça e da equidade, embora sejam
precisos, do ponto de vista da resposta “esperada”.53

53

ARAS, Vladmir. A Inteligência Artificial e o direito de ser julgado por humanos. In: PINTO, Henrique
Alves; GUEDES, Jefferson Carús; CÉSAR, Joaquim Portes de Cerqueira (coord.). Inteligência Artificial
aplicada ao processo de tomada de decisões. 1 ed. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020. p. 114.
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Com efeito, um dos maiores exemplos de sistema baseado em IA empregado
em tribunais responsável por polêmicas em torno de resultados eminentemente
discriminatórios consiste no Correctional Offender Management Profiling for
Alternative Sanctions (COMPAS), ferramenta tecnológica fundada na lógica
atuarial e desenvolvida nos EUA pela iniciativa privada para avaliar o risco de
reincidência de acusados e condenados no país. A ferramenta, amplamente
utilizada em vários estados norte-americanos para decidir sobre o prognóstico
de periculosidade do sujeito, influencia não apenas nas decisões proferidas por
magistrados sobre a concessão de liberdade condicional, mas também no cálculo
da pena.54
O uso do COMPAS foi alvo de diversos questionamentos e escrutínios por
organizações públicas após o caso State v. Loomis, que resultou na condenação
de Eric Loomis pela pena máxima sem possibilidade da probation com base nos
resultados da avaliação de risco produzida pela ferramenta algorítmica.55 Em
pesquisa realizada pela agência de notícias independente ProPublica, constatou-se
que os algoritmos do COMPAS classificavam equivocadamente acusados negros
como falsos positivos e indivíduos caucasianos como falsos negativos, mesmo
sem haver uma pergunta específica sobre a cor da pele.56 Ou seja, o COMPAS
atribuiria a pessoas de pele negra uma maior probabilidade de reincidir, mesmo
que a raça do sujeito não fosse um dos parâmetros expressamente consideradas
por seus algoritmos, pois ela correlacionaria outros fatores, como residência
em região de alta criminalidade, histórico criminal de parentes e amizade com
outros criminosos.57
Retornando ao cenário brasileiro e à Resolução 332/2020 do CNJ, especificamente em matéria criminal, a normativa acabou tendo uma postura mais cautelosa
54

MEDEIROS, Nathália Roberta Fett Viana de. Uso da Inteligência Artificial no Processo de Tomada de
Decisões Jurisdicionais. In: NUNES, Dierle; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WOLKART, Erik
Navarro (coord.). Inteligência Artificial e Direito Processual: Os impactos da virada tecnológica no
direito processual. Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p. 600.
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Sobre o caso State v. Loomis e seus desdobramentos, vide CARIA, Rui. O caso State v. Loomis – a pessoa
e a máquina na decisão judicial. In: RODRIGUES, Anabela Miranda (coord.). A Inteligência Artificial
no Direito Penal. Coimbra: Almedina, 2020. p. 245-265.
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PROPUBLICA. Machine Bias: There’s a software used across the country to predict future criminals. And
it’s biased against blacks. 2016. Disponível em: https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing. Acesso em 12 nov. 2020.

57

GRECO, Luís. Poder de Julgar sem Responsabilidade de Julgador: A impossibilidade jurídica do
juiz-robô. São Paulo: Marcial Pons, 2020. p. 29.
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sobre o uso da inteligência artificial, uma vez que o artigo 23º desestimula a
utilização de modelos de inteligência artificial na seara criminal, mormente na
confecção da sugestão de modelos de decisões preditivas. Apesar disso, o parágrafo
primeiro do aludido dispositivo abre margem ao desenvolvimento e utilização
dessas ferramentas para contribuir na dosimetria de penas, no cálculo de prescrição e na verificação do risco de reincidência, abrindo uma perigosa exceção e
até mesmo estimulando sua criação nesses campos sensíveis do processo penal,
onde podem operar de forma discriminatória, como verdadeiras “máquinas de
destruição matemática”58, como denunciado por O’Neil.
Nessa perspectiva, inobstante empresas de tecnologia romantizarem as facilidades da inovação e os tribunais iniciarem a implantação de sistemas de inteligência artificial sob o argumento da celeridade, eficiência e vazão da demanda
do Judiciário, faz-se mister analisar cuidadosamente não só as oportunidades que
se descortinam, mas também, sobretudo, os riscos, impactos e consequências
do uso dessas ferramentas no sistema jurídico, em especial no processo penal,
onde vigora o constante tensionamento entre o jus puniendi estatal e o status
libertatis do cidadão. Por isso, a Resolução 332/2020 do CNJ, apesar da perigosa
caixa de pandora existente no parágrafo primeiro do artigo 23º, afigura-se como
primeiro passo fundamental rumo ao fortalecimento de uma base regulatória
mínima sobre parâmetros éticos e necessários à observância da transparência, do
respeito aos direitos fundamentais, à não discriminação e à dignidade da pessoa
humana, bem como de quaisquer garantias processuais e pessoais que alicerçam
o Estado Democrático de Direito.

5. Considerações finais
No presente trabalho, buscou-se refletir sobre a expansão da tecnologia na
sociedade democrática inserida em um cenário tecnopolítico que ingressa nas
instituições de justiça enfatizando ideologias e discursos carregados pela racionalidade neoliberal que ultrapassam a esfera econômica e abrangem a sociedade
como um todo, orientando-a a partir dos imperativos da eficiência, previsibilidade
e custo-benefício. Essa razão legitima o crescente uso e implantação de novas
tecnologias no âmbito do Direito, em grande parte pautada pelas empresas privadas que desenvolvem e comercializam as inovações tecnológicas, entusiasmadas
58

Conforme O’NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction. New York: Crown Publishers, 2016.
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pela redução de custos, celeridade, eficiência utilitarista e padronização da função
decisória, dogmas valorizados e prometidos por essas novas ferramentas.
Diante desse cenário, a tecnologia assume um novo significado e passa a se
infiltrar na esfera pública e no Poder Judiciário também como uma ideologia,
erigindo a eficiência como valor e objetivo supremo. Não por outro motivo, a
principal justificativa para o desenvolvimento de um sistema de IA para utilização na Suprema Corte brasileira residiu no aumento da eficiência e velocidade
da prática judicial. A partir dessa primeira experiência, muitos outros tribunais
brasileiros também vêm se alinhando a essa realidade e aderindo a sistemas e
ferramentas baseados em inteligência artificial. Todavia, pode-se verificar que
não há imparcialidade, neutralidade ou objetividade nas decisões judiciais fruto
de soluções algorítmicas, especialmente considerando que os sistemas baseados
em IA são permeados pelas subjetividades de seus criadores e programadores.
Dessa forma, importa observar que os resultados esperados com essas inovações tecnológicas aplicadas no sistema de justiça escamoteiam os discursos
mercadológicos de uma razão neoliberal que busca incessantemente a eficiência
utilitarista, o melhor custo-benefício e a velocidade, interesses que na maior parte
das vezes contrariam a perspectiva teórica protetora de direitos fundamentais
da pessoa humana. Evidente, não se pode simplesmente fechar as portas ao
desenvolvimento tecnológico. Logo, expõe-se a necessidade da consolidação de
princípios e balizas regulatórias à criação, ao desenvolvimento e uso saudável
dessas ferramentas no sistema jurídico, que restou satisfatoriamente atingida
no Brasil por meio da Resolução 332/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Todavia, a resolução foi apenas o primeiro passo no cenário brasileiro. O rápido desenvolvimento da tecnologia não tardará para dedicar uma função ainda
maior às ferramentas de inteligência artificial no sistema jurídico, extrapolando as
simples funções de classificação e categorização de processos atualmente implementadas no Supremo Tribunal Federal pelo Projeto Victor, por exemplo. Com
o crescimento exponencial da tecnologia embalada pela racionalidade nefasta
que a atravessa, a ampliação de seu uso a outras dimensões da atividade judicante
sem o devido escrutínio, testagem e programação com vista à maximização da
dignidade humana pode acarretar uma dominação unilateral do sistema de justiça.
Contudo, há também que enaltecer as perspectivas positivas do emprego da
IA para o progresso da humanidade e aprimoramento da prestação jurisdicional.
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Para isso, é necessário buscar o desenvolvimento de ferramentas que garantam
a centralidade do homem e estimulem o exercício da consciência em prol da
igualdade e não discriminação, assim como do respeito aos direitos e garantias
individuais que privilegiem a dignidade da pessoa humana e os valores sagrados
do Estado Democrático de Direito em que vivemos.
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Resumo: O objetivo da presente exposição é propor o funcionalismo
jurídico como possibilidade explicativa da mutação que, aparentemente, ocorre na dinâmica do momento decisório judicial atual
frente à tecnologia da informação de dados. O marco teórico é a
identificação do “funcionalismo jurídico” como racionalidade e
intencionalidade jurídicas nas obras de teoria geral do direito de
António Castanheira Neves. A questão-problema fundamenta-se no
fato da utilização crescente da tecnologia da informação de dados nos
controles dos processos decisórios do Judiciário e na administração
da Justiça no Brasil, que parece permitir anomalias funcionalistas e a
consequente descaracterização do direito. Os controles à cadência de
fluxo das decisões judiciais monocráticas ou colegiadas influenciam
a racionalidade da decisão judicial, uma vez que esta passou a ser
formulada com mais atenção a prazos e relatórios. No caso das decisões
colegiadas em sede judiciária criminal, há estudos preliminares que
procuram demonstrar o aumento sensível dos votos unânimes sobre
os por maioria, o que suscita a suspeita de uma opção deliberada
pela decisão “unânime”, favorecendo a celeridade do julgamento
criminal, ao não permitir recurso, em detrimento do foco principal
que é a análise justa do caso-problema. Também deve ser levada em
consideração a adoção de procedimentos nos regimentos internos
dos tribunais e na lei processual civil que moldam essa racionalidade
da decisão judicial na medida em que impõem o fator tempo como
um dos requisitos da decisão judicial. Via de consequência, a solução
volumosa dos processos judiciais atende mais aos atuais critérios
de eficiência da administração de contenciosos apresentados pelo
Conselho Nacional de Justiça, permitindo supor que o percentual
quantitativo talvez esteja tomando espaço do objetivo qualitativo
nos processos decisórios judiciais.
Palavras-chave: Decisão Judicial. Filosofia do Direito. Funcionalismo
Jurídico. Tecnologia da Informação.
Sumário: Introdução. O funcionalismo jurídico. Os fatos. O problema. Estratégias e táticas. Conclusão.
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Introdução
A exemplo das Disputatas dos Escolásticos, indaga-se o seguinte: por que razão
a turma criminal de um tribunal de justiça com o passar do tempo tende a decidir
grande número de caso em apelação criminal por unanimidade e, lentamente,
passa a proferir as decisões colegiadas por maioria?1 Haveria alguma relação entre
o crescimento das decisões colegiadas unânimes com o fato da impossibilidade
de recurso criminal perante decisões unânimes como figura na lei de regência à
espécie? E mais, por extensão, qual a probabilidade de isso tudo se relacionar com
o relatório estatístico que deve ser enviado pelos desembargadores que compõem
a Turma Criminal ao Conselho Nacional de Justiça?
Também se indaga, aos quatro ventos da sabedoria jurídica, por que a análise
dos pré-requisitos de procedibilidade dos recursos ao STJ é submetida, previamente, a uma verificação meramente mecânica de sua existência e da procedibilidade por analistas judiciários que, munidos de softwares que apuram critérios
previamente inseridos no programa, têm a tarefa de, na prática, decidir pela
procedência ou não do recurso, sem o devido poder da jurisdição?2
Por fim, busca-se um oráculo da sabedoria jurídica para dizer por que, além
da seleção de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas feita pelos
presidentes e vice-presidentes dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais
federais, com base em idêntica questão de direito, como prevê o artigo 1.036 do
novo Código de Processo Civil, o STJ se utiliza de analistas judiciários para fazer
serviço semelhante, identificando recursos com a mesma questão de direito. E
por que tais analistas judiciários identificam a questão de direito com base no
recurso tosco de busca de “palavras-chave”?3
1

Em minha tese de doutorado, transformada em livro – “O Funcionalismo Jurídico no Judiciário
Brasileiro. Esboço de uma teoria da funcionalização da razão prática judicial” –, apresento informações
estatísticas obtidas por meio de mineração de dados, que fiz em parceria com o PhD Doutor José de
Jesus Filho (p. 272). Sob o subtítulo 2.1.6 – Tática do prestígio à univocidade decisória: a unanimidade como defesa funcional –, apresentei ali uma curva ascendente de tendência à decisão unânime na
Terceira Turma Criminal do TJDFT, em detrimento da decisão por maioria. A constatação exposta
nos Quadros 10 a 13, e no Gráfico 26, registrou o fenômeno. Isso, contudo, não me autoriza a fazer
correlação entre as decisões e o funcionalismo jurídico, mas são indícios que podem suportar uma
suposição nesse sentido, mesmo porque a curva ascendente se dá em torno do momento em que o
Conselho Nacional de Justiça passou a monitorar eletronicamente o fluxo de decisões dos tribunais
por meio de relatórios mensais.

2

Essa realidade também está registrada em meu livro acima mencionado. Cf. p. 270-272.

3

Em recente pesquisa que fiz, com alunos da faculdade de direito, via online com a Assessoria-Chefe do
NUGEPNAC, do Superior Tribunal de Justiça, pudemos verificar a ocorrência desses procedimentos.
A utilização do chamado software “ATHOS” no STJ não inibe procedimentos de análise humana para a
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Constatações empíricas como essas, feitas em nossas pesquisas, demonstram
que há uma tendência maior de observância dos parâmetros de controle da produção na concatenação da atividade decisória judicial, passando a compor um
quadro surreal da funcionalização jurídica. Isso alimenta a presunção de que o
controle de fluxo e de racionalização dos procedimentos formais não se detém
nos limites da administração da Justiça ou da aplicação do direito instrumental
civil, influenciando a reprodução da elaboração da decisão judicial, na medida
em que esta se vê premida, também, da urgência das informações estatísticas ao
órgão de controle central, que é o Conselho Nacional de Justiça.
Um dos exemplos mais emblemáticos da força externa à atividade judicial e
funcionalizante é o apelo à tese jurídica da Análise Econômica do Direito, invocada
vez por outra nos recursos ao STJ. Como se sabe, a Analisys Economics of Law,
originária do Law and Economics, tese cujo mais conhecido defensor foi Richard
A. Posner, busca, até hoje, privilegiar a eficiência econômica como solução de
justiça. Eficiência econômica primeiro, não necessariamente eficiência jurídica
de forma autônoma. O universo jurídico seria tão somente um pretexto, um
meio para se alcançar finalidades econômicas. O justo aqui se confunde com a
distribuição equitativa de bens, e não com parâmetros valorativos substancialmente ligados à noção de justiça.4
Em suma, a competência judicial se funcionaliza a cada movimento de
tentativa meramente formal dos problemas do Judiciário brasileiro, e no sentido de que impõe ao direito o papel de mero instrumento de finalidades não
necessariamente jurídicas. Os fatores que impelem esse fenômeno como ondas
“tsunâmicas”, sobrepondo-se umas às outras, em vagas ininterruptas, talvez
estejam intimamente ligados ao desenvolvimento exponencial da tecnologia da
informação de nossa contemporaneidade.

identificação de recursos que possam vir a ser colacionados em blocos de julgamento proposto por técnicos dessa assessoria.
4

Na apresentação da obra Direito & Economia, 5. ed., Robert Cooter e Thomas Ulen afirmam o seguinte:
“Segundo o estilo de raciocínio que os economistas usam para examinar escolhas econômicas (um estilo
que você verá ao longo deste trabalho para analisar regras legais e padrões de um ponto de vista econômico) é muito próximo da análise de custo-benefício que os juízes implicitamente usam para resolver
disputas”. “Podemos, portanto, dizer que o direito versa sobre eficiência em vez de justiça? Com certeza,
versa sobre ambos. Procurar meios para que a lei possa fazer justiça é uma das grandes missões do direito
– em qualquer sistema.” “Mas o direito também pode estar relacionado com o uso mais eficiente dos
recursos escassos da sociedade; ele pode criar incentivos para que as pessoas se comportem de maneira
mais produtiva, ou mesmo mais justa”, p. viii-ix.
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Ao trazermos o tema tecnologia para esse colóquio, o fazemos na perspectiva
da existência de uma racionalidade específica e de uma racionalização de um conjunto de dilemas envolvendo o direito, a jurisdição e a administração da Justiça.
Racionalidade porque a tecnologia a que nos referimos tem a ver com o
domínio racional sobre a administração de dados e o compartilhamento destes.
Racionalidade também porque se trata não apenas de um domínio, mas de uma
intencionalidade embutida no poder que detém, com uma finalidade bem definida.
Racionalização porque os adeptos de soluções fáceis viram na tecnologia da
informação um meio de controle e de produtividade meramente empresarial da
atividade judicial. Há uma confusão entre decidir judicialmente e aplicar a justiça,
com produzir justiça para atender a expectativas funcionalizantes de diminuição
de demandas judiciais. Estas últimas passaram a modelar a administração da
justiça e conseguiram alcançar, via fornecimento constante de relatórios por
ordem do CNJ, a própria produção decisória, pois o tempo tornou-se elemento
sempre presente no raciocínio decisório judicial.

O funcionalismo jurídico
Tem o funcionalismo jurídico a intenção de moldar o direito à sua intencionalidade finalística, seja ela econômica, política, de programação social ou sistêmica,
retirando sua autonomia como ciência que estuda as expectativas deontológicas
do ser humano. Nesse processo se desenvolvem formas de controle que impõem
ao direito um molde específico.
O funcionalismo jurídico foi inicialmente identificado por António Castanheira
Neves, catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, como
uma racionalidade originada dessa modernidade tardia que ainda insiste em se
perpetuar. Por essa racionalidade, há, como ele mesmo explicou, “uma mobilização
de possibilidades e meios para uma programação estratégica de fins controláveis
pelos efeitos”.5 A esse primeiro aspecto da racionalidade se junta outro, que a
complementa, em que toda ação é posta a serviço de expectativas, que se tornam
condições ou meios para os próprios fins aspirados, considerados como resultados. O comportamento humano passaria a ter então fundamento no cálculo do

5

CASTANHEIRA NEVES, António. O Direito hoje e com Que Sentido? O problema actual da autonomia
do direito. Lisboa-PT: Instituto Piaget, 2002, p. 38.
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benefício ou do prejuízo. A consequência seria a prática se converter em técnica. A
fundamentação cederia à instrumentalização, ou a razão instrumental à eficiência.6
É nesse contexto de raciocínio jusfilosófico que a tecnologia de captação,
armazenamento, administração e transmissão de dados está inserida e, via de
consequência, imprime uma aceleração ao estabelecimento do funcionalismo
jurídico porque permite o controle da cadência judicial e judiciária, na expectativa de resultados de eficiência, mais do que de elaboração de meios para o
incremento da qualidade da decisão judicial.
Todo sistema de controle, burocrático, cadencial, para além da mera tentativa
de organização, de racionalização dos problemas com a finalidade de produzir
soluções, gera na outra ponta da tensão estratégias racionais de sobrevivência,
porque seu fim é o “adestramento”, e o ser humano não se deixa adestrar7. A
previsibilidade das decisões, como quer a Análise Econômica do Direito, é uma
forma de adestrar, de fabricar indivíduos que decidem de acordo com a finalidade
da eficiência econômica, que não perturbem a previsibilidade dos investimentos.
A exigência de urgência do produto final parece ser a cadência a que fomos
submetidos por essas tecnologias que administram e transmitem dados. Manuel
Castells, eminente pesquisador espanhol, cientista social, escreveu na célebre obra
Sociedade em Rede: “Meu ponto de partida, e não estou sozinho nesta conjetura,
é que [no final do século XX] vivemos um desses raros intervalos na história. Um
intervalo cuja característica é a transformação de nossa ‘cultura material’ pelos
mecanismos de um novo paradigma tecnológico que se organiza em torno da
tecnologia da informação”.8
Ele definiu essa tecnologia, da mesma maneira que Harvey Brooks e Daniel
Bell, como “o uso de conhecimentos científicos para especificar as vias de se
fazerem as coisas de uma maneira reproduzível”.9 Para ele, o que caracteriza essa
revolução tecnológica é a aplicação dos dados em um ciclo de realimentação
6

CASTANHEIRA NEVES, António. O Direito hoje e com Que Sentido? O problema actual da autonomia
do direito. Lisboa-PT: Instituto Piaget, 2002, p. 39.

7

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 42. Ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2014, p. 167.

8
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cumulativa entre a inovação e seu uso. Isso permite que, à medida que os usuários
se apropriam dessa tecnologia, imediatamente a redefinam. Como ele disse, “pela
primeira vez na história, a mente humana é uma força direta de produção, não
apenas um elemento decisivo no sistema produtivo”.10
Noutras palavras, a tecnologia da informação passou a permitir criatividade
em grau muito acima do que existia na era mecânica, mas o mais impactante é
que passou a exercer um poder de controle, de fiscalização, online, em todos os
processos de administração, armazenamento e compartilhamento de dados judiciais.
A compreensão política da Justiça, reelaborada no momento das revoluções
populares no mundo, notadamente a Revolução Norte-Americana e a Revolução
Francesa, mudou.11 Muito embora se saiba que naqueles tempos procedimentos
burocráticos também foram transformados para dar mais agilidade ao processo
judicial, tais providências não foram protagonistas frente ao próprio direito em si.12
Não é à toa que recentemente o mundo tenha produzido legislação específica
que limita o alcance de tal controle dos dados pessoais, do uso da internet, entre
outros assuntos correlatos. No Brasil temos o Decreto 10.602, de 15 de janeiro
de 2021, que regulamenta o uso de tecnologias da informação e comunicação
(TIC), um novo nome da antiga Lei da Informática (Lei 8.241/91), o Marco
Civil da Internet, Lei 12.965/2014, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
Lei 13.709/2018. Além disso, o tamanho da influência dos chamados “gigantes
da tecnologia” está a incomodar os governos mundiais tal a penetração que têm
na informação dos indivíduos, que hoje têm consigo um importante aparelho
de comunicação, o celular.
A tecnologia digital nasce e colabora com uma sociedade imediatista e narcisista13, para não dizer utilitarista, no sentido de pensar mais concentradamente
10
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nos resultados, nas utilidades que os saberes, as técnicas, as instituições que as
pessoas possam lhe conceder.
As virtudes morais, muitas delas originadas da concepção cristã de mundo,
foram substituídas pelas virtudes que podem proporcionar uma utilidade imediata para o indivíduo. O bom, o belo, o justo, o certo e o errado não têm mais
substância. Sua existência e compreensão se dão a partir do efeito que produzem
na direção do bem-estar individual e nem tanto do coletivo.
Gilles Lipovetsky, filósofo francês, conhecido por várias obras, como A Era do
Vazio e Sociedade Pós-moralista, num encontro (quando se podia!) no Brasil com
Tércio Sampaio Ferraz Jr. e Miguel Reale Jr., reafirmou sua tese principal, de que
as sociedades ocidentais mudaram a partir de 1950, de forma lenta, mostrando
sua lógica em meados do século como uma hipermodernidade ou a “segunda
revolução individualista” – a primeira foi no século XVI. Para ele, desde os anos
50 o “consumo e a comunicação levam a modernidade aos seus mais extremos
limites”. O mundo do consumo e a moda em geral produziram a “massificação”
e a “padronização”. O cidadão metamorfoseou-se em consumidor.
Donde se conclui, de forma muito genérica, que o direito virou consumo,
que o Judiciário é apenas um instrumento para viabilizar o consumo do direito,
que se manifesta de várias maneiras, e a tecnologia da informação agora permite
isso de forma instantânea, o que força a perda do significado material de Justiça
para o da funcionalização jurídica.
Tal noção não é descabida porque, se analisamos o Direito in genere, temos
de considerar diversas investigações, a começar nas relações entre a moral e o
Direito. O Direito parece ser, como até o presente momento se pressupõe, um
fenômeno comum a todos os povos em todos os tempos, porque necessário da
natureza humana. Implica dizer que, além dos fatores particulares e imediatos
que determinam as normas singulares, existem outros gerais e comuns. Então,
para além da pesquisa lógica, fenomenológica e meta-histórica, a investigação
deontológica é sumamente necessária. Cada ser humano tende à faculdade de
julgar e avaliar o Direito existente e sobre ele ajuizar. Noutros termos, o ser
humano tem o sentimento de justiça.
Monteiro Deutsch. Barueri/SP: Manole, 2005. _____________. A Sociedade Pós-Moralista: o crepúsculo
do dever e a ética indolor dos novos tempos democráticos. Tradução Armando Braio Ara. Barueri, SP:
Manole, 2005.
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Ora, essa noção é moldada no decorrer dos tempos. Tanto que não temos o
mesmo direito, por exemplo, trabalhista, de cinquenta anos atrás. Os direitos das
mulheres e das minorias evoluíram. Essa percepção do que seja o justo muda.
Portanto, não é demais pensar que o Direito de hoje é mais consumista (não
consumerista) pois pretende ser um Direito das finalidades imediatas.
Em suma, ao tentarmos identificar os pontos de contato entre essas duas
grandes áreas do saber, os do direito e os da tecnologia da informação, estamos,
na verdade, procurando pela racionalidade dominante nessas duas esferas, no
momento presente, quanto ao que deve ser o justo. Nesse raciocínio, a prestação
jurisdicional mais controlada para produzir celeridade está se tornando o elemento
fundamental do que seria o justo.
Não que a celeridade seja de menor importância. A questão, como já se
disse, é que a celeridade, como ênfase que vem sendo dada, oportunizada pela
tecnologia da informação, está a criar efeitos colaterais de funcionalização sobre
a atividade e a racionalidade jurídicas.
Seria uma atitude inocente a nossa se considerássemos a tecnologia da informação aplicada ao direito apenas um instrumento técnico-digital que serve
ao direito. Na verdade, o que há é conluio entre a tecnologia da informação e o
projeto de racionalização do poder da decisão judicial, que começa com instrumentos de controle de sua dinâmica.
O Conselho Nacional de Justiça extrapolou sua competência constitucional em
várias ocasiões justamente por não entender os limites que lhe foram designados
na Emenda Constitucional n. 45, de 2004. A fiscalização somente pode ser no
âmbito administrativo e funcional de magistrados e servidores. Mas o controle
chegou até o cerne da decisão judicial, o que foi repelido e ajustado após um
trabalho exaustivo no Supremo Tribunal Federal a respeito.
Esclareça-se, o problema não é sobre a existência ou inexistência do controle;
sua necessidade é evidente. A questão é qual o objetivo do controle e como isso
se opera na dinâmica da Justiça, não somente em sua prática administrativa,
no fluxo dos processos, mas na repercussão que isso tem na dinâmica decisória
judicial. Quem trabalha sob determinado nível de pressão por resultados tende
a elaborar estratégias e táticas de superação que nem sempre escapam de uma
funcionalização.
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Neste texto entendemos, a partir do marco teórico identificado por Castanheira
Neves, haver em curso a existência e o desenvolvimento de uma racionalidade
funcionalista jurídica imperando em três dimensões do direito: sobre a compreensão material do direito, sobre o exercício da jurisdição e sobre a administração da
Justiça no Brasil. A tecnologia da informação seria o meio pelo qual a influência
do funcionalismo jurídico é ampliada.
O que se analisa a seguir parte de fatos identificados como funcionalistas jurídicos, organizados em uma forma de apresentação metódica sobre um problema
concreto. Problema esse que leva em consideração o tipo de controle e disciplina
analisados por Michel Foucault14, emblemático na adoção pelo Conselho Nacional
de Justiça15 do método gerencial de empresa denominado Balanced Scorecard16, e,
principalmente, na identificação e análise do funcionalismo jurídico de Antonio
Castanheira Neves.17

Os fatos
A reforma constitucional do Poder Judiciário por meio da Emenda 45, de 8
de dezembro de 2004, criou, além de disposições de controle, também órgãos
de gerenciamento da administração da Justiça no Brasil.18 A previsão legal não
ofereceria grandes indagações se não tivesse havido, a partir de sua implementação,
questionamentos sobre os limites constitucionais de sua ingerência fiscalizatória
no exercício da jurisdição prestada pelos magistrados. A qualidade do serviço da
14

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 42. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. “O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte
do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar
sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente
quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O
corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma
‘anatomia política’, que é também igualmente uma ‘mecânica do poder’, está nascendo; ela define como
se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para
que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina”, p. 135.
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jurisdição começava a ser questionada desde o conteúdo da decisão judicial, o
que implicava sobreposição à análise recursal nas instâncias superiores.
A solução para os dilemas existenciais da atividade do novo órgão resolveu-se na ADI 3367, de 13/04/2005 – cujo relator foi o ministro Cezar Peluso –,
promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros e outros, em que ficou
assentado que o CNJ é órgão interno do Poder Judiciário a exercer controle da
atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura.
No entanto, a definição da natureza do novo órgão, que passou a integrar o
artigo 92 da atual Carta política, com as especificações de suas atribuições no artigo
103-B, não foi suficiente para impedir que um tipo de controle gerencial empresarial baseado na produtividade passasse a ser perseguido como meta pelo CNJ.19
A performance do Judiciário passou a ser medida por instrumentos estatísticos
de apuração direta, online, conectada aos sistemas de andamento de processos
judiciais dos tribunais. Com isso é possível saber se os autos, agora eletrônicos,
estão efetivamente à disposição da análise do magistrado, se foi proferida decisão
final ou não.
A Resolução nº 106, de 6 de abril de 2010, do CNJ, estabeleceu índices
de desempenho do magistrado que podiam servir de parâmetros para cálculos
aritméticos visando a análise da promoção meritocrática do juiz. O primeiro
critério refere-se ao nível de qualidade do serviço jurisdicional prestado pelo
magistrado. Assim, segundo o art. 5º dessa resolução, são verificados sua redação,
a clareza desta, a objetividade, a pertinência da doutrina e jurisprudência citadas
e, por fim, o respeito às súmulas do STF e dos tribunais superiores. Além disso,
no art. 6º, estabeleceu-se um critério quantitativo envolvendo considerações
sobre a estrutura de trabalho do juiz e o volume de trabalho a que está sujeito.
Tais parâmetros servem apenas para verificação de incongruências esdrúxulas
de um texto, de anomalias extremas, porque, em geral, todo magistrado, juiz,
desembargador ou ministro sabe se expressar em redação. A exigência se tornaria
séria se a análise fosse dos argumentos. Na esteira da teoria da argumentação
19

O método de gerenciamento de desempenho do Balanced Scorecard, de Kaplan e Norton, já mencionado
acima, continua sendo aplicado no âmbito de todo o Judiciário brasileiro, com o aval do CNJ; em decisão
de 18 de novembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Corte tem competência exclusiva
para julgar recursos contra atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério
Público, o que significa que as punições aplicadas a juízes e promotores, bem como fiscalização dos gastos
dos tribunais de Justiça e dos órgãos do Ministério Público, bem como outras decisões dos conselhos,
poderão ser contestadas no Supremo. Cf. www.agenciabrasil.ebc.com.br, disponibilizada em 18/11/2020.
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jurídica de Neil MacCormick, o que importa analisar numa decisão judicial é a
justificação interna e a justificação externa.20 Se é consistente e coerente. Consistente
nos níveis de argumentação que desenvolve, e coerente com o acervo probatório
trazido aos autos e com previsão legal no sistema normativo.
O problema se avoluma com a adoção pelo CNJ de um método de gerenciamento, ou melhor, de medição de desempenho denominado Balanced Scorecard,
elaborado por Robert Kaplan e David Norton para controlar a produtividade do
Judiciário em todas as instâncias, excluído o Supremo Tribunal Federal.
De forma muito suspeita se adotou esse método porque houve patrocínio
alienígena do Banco Mundial, com interesse de países estrangeiros. Documento
importante que comprova isso foi o World Tecnhical Paper 280, elaborado por
juristas reunidos na Conferência Internacional sobre a Reforma Judiciária na
América Latina e no Caribe, na cidade de Washington, nos Estados Unidos,
em junho de 1994. O documento resultante dessa conferência foi o World
Technical Paper 319, que trouxe as prescrições aos países dessas regiões para a
reforma do Judiciário pretendida pela entidade. A conclusão final resultou em
recomendações específicas para a implementação de uma reforma que permitisse
o desenvolvimento econômico.
Ao método de Kaplan-Norton se juntou o sistema eletrônico de dados desenvolvido pelos tribunais e pelo CNJ para o controle do andamento dos processos,
sendo que um relatório mensal deve ser gerado pelo próprio juiz, desembargador
ou ministro, com sua senha ou token, comprovando a eficiência quantitativa de
suas decisões.
A busca por um relatório irrepreensível, que para muitos garante a ascensão
funcional da carreira por mérito, passou a moldar o comportamento dos magistrados a partir da eficiência quantitativa, porque a qualitativa se analisaria no
contexto dos recursos que eventualmente surgiriam.
A questão agora seria saber até que ponto essa moldagem comportamental,
impulsionada pela tecnologia da informação, definiria a imagem do Judiciário.
Como os compromissos de gestão definiriam as estratégias lógicas do magistrado?
Como seriam suas escolhas entre a quantidade e a qualidade dos trabalhos de
sua prestação jurisdicional?
20

MAcCORMICK, Neil. Argumentação jurídica e teoria do direito. Tradução: Waldéa Barcellos. São Paulo:
Martins Fontes, 2006.
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A conclusão disso tudo é que tanto os juízes como os tribunais passaram a
revelar estratégias ou táticas de enfrentamento desse tipo de controle, passando
a ter por objetivo zerar a quantidade de processos conclusos.
Por isso a minha pergunta inicial: por que razão, de forma lenta e gradual, uma
turma criminal de um tribunal de justiça passou a ter mais decisões unânimes
nas apelações criminais do que decisões por maioria?
É de questionar também por que o STJ passou a contar com um órgão interno massificador de decisões prontas, pré-fabricadas no programa que analisa
os pré-requisitos intrínsecos e extrínsecos do processo, com o auxílio de analistas
judiciários, sem que os próprios ministros possam ter a oportunidade de fazer
um juízo pessoal de procedibilidade?
E, por fim, por que, além dos IRDRs enviados pelos presidentes e vice-presidentes dos tribunais de segunda instância ao STJ, também há uma verificação de
analistas judiciários sobre a existência ou não de “questões de direito”, sendo que,
mais, tais escolhas partem de “palavras-chave”, e não propriamente da dialética
entre “questão de fato” e “questão de direito”?
Tais exemplos parecem indicar um processo de funcionalização do jurídico,
de cariz operacional, em que o direito passa a ser mero instrumento para se
atingir finalidades contábeis e políticas, no sentido de demonstrar com números
a produtividade do Judiciário, e justificar sua existência.

O problema
O problema a que a Justiça foi submetida com a introdução da tecnologia
da informação no campo da jurisdição vai muito além da padronização e do
controle eletrônico de dados, que impõem uma espécie de mecanização dos
procedimentos judiciais. A adoção de sistemas gerenciais de controle do fluxo de
processos judiciais, inexoravelmente, atingiu o raciocínio decisório que, agora,
mais do que nunca, é refém de uma cadência externa estrita e vigilante do CNJ.
Não existe um problema com a adoção da tecnologia da informação pelo
sistema judiciário, que, aliás, é um facilitador do acesso à Justiça. O problema é
sutil, porém real, na medida em que se passou a confiar mais no controle que o
sistema tecnológico da administração de dados tem do que no verdadeiro papel
de auxílio que deve ter à prestação jurisdicional.
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A força que o controle tecnológico da informação tem intimida o raciocínio
jurídico da prestação jurisdicional a conceder mais valor à forma do que ao conteúdo, maior importância ao fluxo do processo, ao relatório mensal que presta
ao CNJ, do que à análise do caso-problema jurídico. Significa enveredar pelo
funcionalismo jurídico do tipo operacional, utilizando o Direito apenas como
pretexto para a realização de satisfação de uma política pública da jurisdição que
objetiva justificar a reforma do Judiciário do início dos anos 2000.
A elaboração de uma decisão judicial na atualidade passou a ser formatada
por dois elementos: os referenciais jurídicos, como a lei e a jurisprudência, e o
tempo de sua produção. Não é o mesmo que considerar em tempos pretéritos o
tempo razoável para a decisão de um processo, ou mesmo para a decisão de uma
ação urgente como o habeas corpus, o mandado de segurança ou cautelares várias.
Hoje as demais ações também têm seu prazo controlado, não pela urgência
do caso, mas pela urgência do sistema de controle. De forma que a racionalidade judicial, da decisão judicial em si, absorveu o tempo como parâmetro da
produção, como elemento da razão jurídica e judicial. Como se diz em outras
searas do direito, passou a ser da substância do ato. Não há decisão judicial que
não tenha o tempo à espreita.

Estratégias e táticas da racionalidade decisória judicial
A demonstração da relação de causa e efeito entre a adoção do sistema de
gerenciamento de dados e a submissão da produção das decisões judiciais a esse
controle eletrônico instalado pode ser feita, por enquanto, apenas por via indireta.
Isto é, por meio de atitudes estratégicas e táticas adotadas nos últimos tempos
pelos magistrados singulares e pelos colegiados dos tribunais. Mas demonstrar
a correlação entre o conteúdo de uma decisão judicial e o referido sistema eletrônico de controle de fluxo ainda não parece ser viável, muito embora apenas
se possa supor.
O que se verifica com a adoção de novas estratégias e táticas gerenciais dos
magistrados e dos tribunais são possibilidades e probabilidades da diminuição
da qualidade da prestação jurisdicional material. Se o julgador quiser manter seu
acervo processual em dia, de acordo com os prazos monitorados pelo sistema,
deverá impor um ritmo mais célere, o que significa adotar, pelo menos, estratégias
e táticas decisórias mais simples e diretas.
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Tais estratégias e táticas podem ser percebidas em regras jurídicas procedimentais na lei, nas regras jurídicas processuais e procedimentais meramente
administrativas dos tribunais, como os regimentos internos e as resoluções. As
táticas e as estratégias igualmente se manifestam em procedimentos de gestão
nos gabinetes dos magistrados. É fato conhecido pela advocacia e nem sempre
admitido e divulgado oficialmente que a atuação quase constante de estagiários,
além de assessores treinados, na elaboração de relatórios, decisões e votos é real.
As consequências têm aparecido de várias formas. Decisões publicadas com
textos misturados de outros contextos, ou mesmo frases e orações sem sentido
ou com significado ambíguo, são frequentes. Seria deselegante citar aqui casos
sobejamente experimentados pelos operadores do direito, dado o constrangimento
a advogados e juízes. Mas é fato, e não interpretação, comentado, muitas vezes,
em petit comité.
O número de assessores com formação jurídica e adaptados ao modus operandi de cada juiz, desembargador ou ministro não tem sido mais suficiente para
atender a demanda dos processos admitidos para análise. Para atender ao critério
temporal, os magistrados têm lançado mão de expedientes esdrúxulos, que estão
saindo de seu próprio controle.
A funcionalização jurídica operacional, com sua exigência de urgência produtiva das decisões judiciais, soma-se às antigas demandas funcionalistas no direito.
Exemplo atual é ainda a insistência das argumentações da Análise Econômica do
Direito com seu objetivo de eficiência econômica como padrão de justiça. Desde os
primeiros ensaios filosófico-jurídicos na América do Norte, passando por um dos
mais conhecidos defensores da teoria, Richard Posner, com sua Law and Economics,
transmutada em Analysis Economics of Law, e outras mutações assumidas, por
exemplo, no Brasil, permanece a tentativa de tornar o direito como mero instrumento para se atingirem objetivos econômicos como prioridade decisória.21
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GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito e economia: introdução ao movimento Law and Economics.
In: Revista Jurídica da Presidência da República, Brasília, vol. 7, n. 73, pp. 01-10, junho/julho, 2005;
POSNER, Richard. Economics analysis of law. Ninth edition. New York: Wolters Kluwer Law & Business,
2014; __________. The problems of jurisprudence. Seventh printing. Boston: Harvard University Press, 2000.
First paperback edition: 1993; ZYLBERSTAJN, Decio e SZTAJN, Rachel (orgs) Direito & Economia. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2005; MERCURO, N. e MEDEMA, S. G. Economics and the law – from Posner to
Post-Modernism. Princenton-New Jersey: Princenton University Press, 1997; FARACO, Alexandre Ditzel e
SANTOS, Fernando Muniz. Análise econômica do direito e possibilidades aplicativas no Brasil. In: Revista de
Direito Público da Economia, ano 1, n. 1, jan/mar 2003. Belo Horizonte: Fórum, 2003; RIBEIRO, Gustavo
Ferreira e GICO JÚNIOR, Ivo T. (orgs.). O jurista que calculava. Curitiba: CRV, 2013.
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O que queremos dizer com “estratégias e táticas” da racionalidade decisória
judicial é que tais procedimentos inovadores dos magistrados e dos colegiados
são meios de sobrevivência funcional frente aos novos contrapesos de controle
da atividade jurisdicional, como o que exercem o Conselho Nacional de Justiça
e o Conselho Nacional do Ministério Público.
Uma das táticas recentemente utilizadas pelos tribunais tem como esteio a
própria norma processual civil positivada. A tática do julgamento expandido
ou estendido, tecnicamente chamado pela doutrina de “incidente de ampliação
da colegialidade”, ou ainda de “técnica de complementação de julgamento não
unânime”, citada por Gulherme Jales Sokal22, e prevista no artigo 942, do CPC,
abre a possibilidade da univocidade das decisões ao estimular o prolongamento
de um julgamento se o resultado não for unânime.23
Outra tática é a da retração das divergências, ou seja, o voto de ressalva. A
ressalva é uma tática para divergir sem que com seu registro se opere o julgamento estendido, justamente por ter havido divergência manifesta. O STJ já
deixou consignado que o juiz que ressalva entendimento pessoal, mas segue a
jurisprudência de seu tribunal, não incorre em contradição, e contribui para a
estabilidade das decisões anteriormente proferidas.24
Mais uma tática se deve mencionar aqui, para não cansar, mas há muitas
outras mais: é a do julgamento simultâneo. Noutras palavras, o julgamento
por lote ou em bloco, já positivado no artigo 12 do CPC. Trata-se de trazer à
colação processos com a mesma questão de direito. Com essa tática, a jurisdição
de primeiro grau pode ser suprimida, como já foi em vários casos, cooptada
inicialmente pela segunda instância e, depois de inserido em IRDR, incidentes
repetitivos, alçar até a instância última no STJ, sem que os fatos tenham sido
amplamente analisados perante os parâmetros da lei.

22

SOKAL, Guilherme Jales. A nova ordem dos processos no tribunal: colegialidade e garantias no CPC/15, p.
6. Disponível em: www.migalhas.com.br.

23

BORGES, Ivan Cláudio Pereira. O Funcionalismo Jurídico no Judiciário Brasileiro. Esboço de uma teoria
da funcionalização da razão prática judicial. Novas Edições Acadêmicas, 2018, p. 260.

24

BORGES, Ivan Cláudio Pereira. O Funcionalismo Jurídico no Judiciário Brasileiro. Esboço de uma teoria
da funcionalização da razão prática judicial. Novas Edições Acadêmicas, 2018, p. 261.
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Conclusão
A tecnologia da informação é excelente instrumento para armazenamento
e administração dos dados processuais. Sua utilização, contudo, não pode, sob
pretexto do controle dos andamentos dos processos judiciais para aumentar a
celeridade da prestação jurisdicional, criar expectativas funcionalizantes do jurídico
ao enfatizar mais a forma e os procedimentos de controle do que a produção
qualitativa das decisões.
Do que se viu na narrativa acima, está em curso um processo de funcionalismo jurídico em que a forma passa a se tornar protagonista na cadência da
jurisdição, suprimindo instâncias judiciais, suprimindo análises das questões de
direito, suprimindo, enfim, de forma sucinta, a própria prestação jurisdicional,
garantia constitucional.
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Resumo: O presente trabalho de pesquisa objetivou analisar os
processos estruturais e a inteligência artificial como alternativas
para o aprimoramento do sistema de justiça brasileiro, em especial, diante da pandemia da Covid-19. Para tanto, partiu-se de
conceituações iniciais essenciais no que tange ao tema proposto,
contextualizando a crescente presença da inteligência artificial na
resolução de litígios levados ao Poder Judiciário e a concomitante
consolidação dos processos estruturais como alternativa para lidar
com conflitos complexos. O tema foi escolhido diante de sua
contemporaneidade e da relevância jurídica e social que as incertezas sobre o assunto trazem ao contexto atual enfrentado pela
humanidade e, em especial, pela população brasileira. Da análise
realizada, foi possível perceber que os processos estruturais em seu
procedimento decisório não abarcam a utilização da inteligência
artificial, porquanto são pautados pelo diálogo entre o Poder
Judiciário, o Poder Executivo e a sociedade civil, havendo uma
paridade durante a construção da solução, com uma assimetria
pontual do Judiciário nos momentos necessários para a resolução
da questão. Em contrapartida, viu-se o potencial que têm para
lidar com litígios complexos decorrentes da pandemia da Covid-19
de forma adequada. Portanto, as novas tecnologias e os processos
estruturais, que serão essenciais para o desenvolvimento social e
especificamente para a eficiência e efetividade da Justiça respectivamente, não devem atingir indistintamente quaisquer conflitos
levados ao Judiciário, tendo cada um sua esfera de atuação.
Palavras-chave: Técnicas estruturantes. Tecnologia. Processo Civil.
Sumário: 1. Introdução 2. Processos estruturais: um panorama geral
3. A artificialização do Poder Judiciário e a (in)adequação aos processos estruturais 4. Possibilidade de aplicação dos processos estruturais
no contexto pandêmico da Covid-19 no Brasil 5. Considerações.
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1. Introdução
O presente artigo é fruto de trabalho de pesquisa voltado ao tema dos processos estruturais no Brasil e da utilização de inteligência artificial no Poder
Judiciário1, buscando alternativas para a pandemia da Covid-19 no Brasil.2
Tal assunto foi escolhido diante de sua contemporaneidade e da sua relevância
jurídica e social, tendo em mente as incertezas que os pontos em convergência
carregam, em especial no contexto atual enfrentado pela humanidade e, em
foco, pela população brasileira.
Este estudo foi desenvolvido com objetivo de analisar os processos estruturais
e a inteligência artificial no Poder Judiciário, questionando acerca da adequação das novas tecnologias a esses litígios e a possibilidade de utilização de ritos
estruturais frente à pandemia da Covid-19. Para tanto, o trabalho de pesquisa
utilizou, primordialmente, metodologia dedutiva, concretizadas por meio de
revisão doutrinária, e tendo a pesquisa caráter exploratório.
Partiu-se de conceituações iniciais essenciais no que tange ao tema proposto,
contextualizando a consolidação dos processos estruturais como alternativa para
lidar com conflitos complexos e a concomitante presença crescente da inteligência artificial na resolução de litígios levados ao Poder Judiciário. Em sequência,
embasando-se nas características dos processos estruturais e nas necessidades
desses para que sejam procedimentos efetivos e eficientes, voltou-se à problemática abordada, analisando-se a possibilidade de incorporação da inteligência
artificial e a aplicação dos processos estruturais como alternativa para lidar com
os litígios originários da pandemia da Covid-19.

1

A pesquisa já é desenvolvida pelo autor Marco Félix Jobim há algum tempo, tendo como frutos outros
dois artigos que são ponto de partida para o presente trabalho: JOBIM, Marco Félix. Processos estruturais:
inteligência artificial e fase decisória. In: PINTO, Henrique Alves; GUEDES, Jefferson Carús; CÉSAR,
Joaquim Portes de Cerqueira (coords). Inteligência artificial: aplicação ao processo de tomada de
decisões. Belo Horizonte: D’Plácido, 2020. JOBIM, Marco Félix. Inteligência Artificial na tomada de
decisões nos Processos Estruturais: (in)compatibilidade? In: SARLET, Ingo Wolfgang; RUARO, Regina
Linden; LEAL, Augusto Antônio Fontanive. (Orgs). Direito, Ambiente e Tecnologia: estudos em
homenagem ao professor Carlos Alberto Molinaro. Porto Alegre, RS: Editora Fundação Fênix, 2021.

2

O tema da pesquisa já foi abordado pelos autores no que tange aos processos estruturais e à pandemia
da Covid-19 em artigo publicado, o qual é fonte do presente trabalho: JOBIM, Marco Félix; LINKE,
Micaela Porto Filchtiner. A pandemia da Covid-19 no Brasil e os processos estruturais: uma abordagem
para litígios complexos. In: Revista eletrônica de direito processual, v. 21, p. 377-426, 2020.
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2. Processos estruturais: um panorama geral
O direito processual, em todos os seus ramos, é preenchido por conteúdo de
direito material, que busca um processo adequado, tempestivo e eficiente3, de
modo que as técnicas processuais devem ser pensadas a fim de efetivar a tutela
de direitos a que se destinam.4 Nessa linha, o Código de Processo Civil de 20155
objetivou abranger a necessidade de flexibilização das técnicas processuais de
maneira a buscar a mais adequada solução para cada litígio, sobrepondo o mérito
à forma, permitindo maior intervenção de terceiros, autorizando a utilização
de medidas executivas atípicas, a partir das normas processuais fundamentais6
explicitadas em seu primeiro capítulo do código.
Tais mudanças trazidas pela atual legislação processual brasileira abraçam as
tendências de constitucionalização do processo civil e fornecem maior espaço
para o desenvolvimento efetivo de guarida aos direitos transindividuais diante da
judicialização de conflitos de caráter pragmático e prospectivo. Nesse contexto,
frente aos colapsos sistêmicos e institucionais presentes no país, surgem como
opção os processos estruturais para a concretização da proteção jurisdicional
fundamentalmente garantida às lesões ou ameaças a direitos.7
Os processos estruturais surgem com a verificação – originariamente pelo
autor Owen Fiss8 – de possibilidade de promoção da concretização dos direitos
fundamentais, dando significado para as disposições constitucionais9por parte do

3

Sobre a função da eficiência no processo civil, ver: JOBIM, Marco Félix. As funções da eficiência no
processo civil brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

4

Sobre o tema: JOBIM, Marco Félix. Teoria, história e processo. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2016.

5

BRASIL. Código de Processo Civil. Lei 13.105. Brasília: Senado Federal, 2015.

6

Sobre o tema: JOBIM, Marco Félix; MACEDO, Elaine Harzheim. Das normas fundamentais do processo
e o novo Código de Processo Civil brasileiro: repetições e inovações. In: RIBEIRO, Darci Guimarães;
JOBIM, Marco Félix. Desvendando o Novo CPC. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. pp. 90-103.

7

Vide: “Artigo 5º (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Congresso Nacional, 1988).

8

FISS, Owen M. Forward: The Forms of Justice. Harvard Law Review, v. 93, n. 1. Faculty Scholarship
Series 1220, 1979. Disponível em: https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1220. Acesso em: 12
Maio 2019.

9

FISS, Owen. Direito como Razão Pública: Processo, Jurisdição e Sociedade. Coordenação da tradução
Carlos Alberto de Salles. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2017. p. 87.
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Poder Judiciário. A conclusão advém do julgamento do caso Brown v. Board of
Education of Topeka10, na Suprema Corte estadunidense, em 195411 e em 1955.12
No caso, verificou-se a possibilidade de intervenção judicial por meio de
técnicas criativas voltadas para o aperfeiçoamento de instituições e de políticas
públicas, consolidando um instrumento mais maleável e dialogado13 de impulsão para a transformação da realidade social, no caso, a partir da dessegregação
racial nas escolas públicas do país.14 Semelhantes soluções foram observadas no
ordenamento jurídico estadunidense no que tange às reformas prisionais, em
que se destaca o caso Holt v. Sarver15, em que se declarou o estado de inconstitucionalidade em que se encontravam as prisões do Arkansas e se determinou
a sua reforma16; e no que toca às reestruturações de instituições psiquiátricas,
como no caso Wyatt v. Stickney17, no qual novamente se presencia a construção
de um plano para reforma institucional acompanhada pelo Poder Judiciário.18
Diante de tais casos, formou-se doutrina, nos Estados Unidos da América, ao
redor das decisões estruturantes e dos processos estruturais, os quais – tratando de
interesses públicos – têm, segundo Abram Chayes19, características morfológicas,
dentre as quais a delimitação moldável do litígio pelas partes e pelo juízo, a
10

Para uma análise mais completa, ver: JOBIM, Marco Félix. Medidas estruturantes: da Suprema Corte
estadunidense ao Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.

11

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Brown I, 347 U.S. 483, 1954. Disponível em: https://www.oyez.
org/cases/1940-1955/347us483. Acesso em: 04 Maio 2019.

12

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Brown II, 349 U.S. 294, 1955. Disponível em: https://www.
oyez.org/cases/1940-1955/349us294. Acesso em: 04 Maio 2019.

13

ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. In: Revista de
Processo. Volume 225. nov. 2013. (pp. 389-410). p. 4.

14

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; CÔRTES, Victor Augusto Passos Villani. As Medidas Estruturantes
e a Efetividade das Decisões Judiciais no Ordenamento Jurídico Brasileiro. In: Revista Eletrônica de
Direito Processual – REDP. Volume XIII. Rio de Janeiro: UERJ, 2014. (pp. 229-258). p. 232-233.

15

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Holt v. Sarver, 300 F. Supp. 825. U.S. District Court for the
Eastern District of Arkansas. 1969. Disponível em: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/
FSupp/300/825/1820796/. Acesso em 1 jun. 2021.

16

VIOLIN, Jordão. Holt v. Sarver e a Reforma do Sistema Prisional no Arkansas. In: ARENHART, Sérgio
Cruz; JOBIM, Marco Félix. Processos Estruturais. Salvador: Editora Juspodivm, 2017. pp. 303-352.

17

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Wyatt v. Stickney. 344 F. Supp. 373. US District Court for the
Middle District of Alabama. 1972.

18

Sobre este e outros casos estadunidenses vide: VIOLIN, Jordão. Processos Estruturais em Perspectiva
Comparada: a experiência norte-americana na resolução de litígios policêntricos. Tese de doutoramento.
Professor Orientador: Sérgio Cruz Arenhart. fls. 256. Curitiba: Universidade Federal do Paraná (UFPR), 2019.

19

CHAYES, Abram. The role of the Judge in Public Law Litigation. In: Harvard Law Review, volume 89,
Maio 1976, número 7, (pp. I281-I316). p. I302.
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expansão amórfica dos polos processuais, o viés legislativo e previsível do conflito,
a solução prospectiva e negociada, função ativa do juízo com responsabilidade
sobre a organização e adequação da lide para a obtenção de uma solução viável.
Nesse sentido, a verificação da necessidade de adequação do processo de acordo
com esses aspectos se dava diante de violações a direitos fundamentais causadas
por estruturas organizacionais, que necessitavam, portanto, ser reformadas a
fim de não somente evitar novos danos, mas também se alinhar a parâmetros
constitucionais, consoante Robert Cover e Owen Fiss.20
Seguindo essa tendência, litígios imbuídos dessa ideia de reforma estrutural
surgiram em diversos outros ordenamentos jurídicos: garantindo direitos coletivos,
como o direito à alimentação, a fim de dar proteção efetiva ao direito à vida21;
reconhecendo direitos sociais como o direito à saúde22; declarando e determinando a efetivação do direito de educação básica em língua oficial do país23;
remediando a migração interna forçada por conflitos armados civis24; ordenando
a despoluição de bacias hidrográficas.25 Ou seja, percebe-se uma tendência de,
nas palavras de Sérgio Cruz Arenhart, “oferecer ao magistrado a possibilidade
de dar ao caso concreto a proteção necessária”26 retirando as obstruções que por
vezes são impostas pelo processo civil tradicional, de forma que o juízo possa

20

COVER, Robert M.; FISS, Owen M. The Structure of Procedure. Mineola: The Foundation Press,
1979. p. 423.

21

ÍNDIA. People’s Union for Civil Liberties v. Union of India. Writ Petition 196, 2001. Disponível em:
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/peoples-union-civil-liberties-v-union-india-ors-supreme-courtindia-civil-original#:~:text=People’s%20Union%20for%20Civil%20Liberties%20v.,196%20of%20
2001&text=In%202003%2C%20the%20court%20issued,the%20failure%20of%20the%20scheme.
Acesso em: 7 maio 2020.

22

ÁFRICA DO SUL. Treatment Action Campaign v. Minister of Health, Case CCT 8/02, 2002. Disponível
em: http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2002/15.pdf. Acesso em: 7 maio 2020.

23

CANADÁ. Doucet‑Boudreau v. Nova Scotia [Minister of Education], 3 S.C.R. 3, SCC 62, 2003. Disponível
em: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2096/index.do. Acesso em: 7 maio 2020.

24

COLÔMBIA. Corte Constitucional Colombiana (CCC). T 025/04. Sentencia de Tutela n. 025.22 de
janeiro de 2004. Disponível em: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm.
Acesso em: 12 nov. 2019.

25

ARGENTINA. Mendoza, Beatriz c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios. Fallos 331:1622.
Disponível em: http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenosaires-mendoza-beatriz-silvia-otros-estado-nacional-otros-danos-perjuicios-danos-derivados-contaminacionambiental-rio-matanza-riachuelo-fa08000047-2008-07-08/123456789-740-0008-0ots-eupmocsollaf.
Acesso em: 13 Dez. 2019.

26

ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. In: Revista de
Processo. Volume 225. Nov. 2013. (pp. 389-410). p. 5.
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analisar o problema em sua amplitude e dar a solução mais adequada ao caso
em concreto.27
Dessa forma, é possível compreender os processos estruturais por meio da
identificação do litígio28, ou seja, do problema que se precisa resolver, consertar
ou reestruturar. Destaca-se como característica dos litígios estruturais o policentrismo29, a multiplicidade de núcleos de tensão a serem considerados, não sendo
possível num ponto sem, ao mesmo tempo, comprometer os demais, à imagem
da metáfora da teia de aranha de Lon Fuller.30 Nesse sentido, observa-se também
a característica da multipolaridade31, quebrando a noção binária de autor-réu.
Adicionalmente, verifica-se como característica dos processos estruturais a
complexidade, conforme Eduardo Dantas32, ligada à forma como são julgados,
bem como ao cumprimento de suas decisões. Além disso, na decisão do Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.854.847-CE, de reconhecimento de
que os processos que envolvam litígios de natureza estrutural não podem ser
julgados simplesmente aplicando o regramento do processo civil tradicional,
no caso, a técnica da sentença liminar de improcedência do pedido, a ministra
Nancy Andrighi, relatora do voto, refere que os litígios estruturais são também
multifatoriais.33
27

ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. In: Revista de
Processo. Volume 225. Nov. 2013. (pp. 389-410). p. 2-3.

28

Recomenda-se: VITORELLI, Edilson. O devido processo legal coletivo: dos direitos aos litígios. 2. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

29

Conforme entendimento de Sérgio Cruz Arenhart, o policentrismo estaria englobado na multipolaridade.
ARENHART, Sérgio Cruz. Desafios do litígio multipolar. In: REICHELT, Luis Alberto; JOBIM, Marco
Félix (Org.). Coletivização e unidade do direito. Londrina: Thoth, 2019. p. 473.

30

FULLER, Lon L; WINSTON, Kenneth I. The Forms and Limits of Adjudication. In: Harvard Law
Review, Vol. 92, No. 2 (Dec., 1978), pp. 353-409. (p. 395).

31

Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. entendem não ser uma característica presente em todos os litígios
estruturais. DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR.; Hermes. Curso de direito processual civil: processo
coletivo. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2020, v. 4. p. 581.

32

DANTAS, Eduardo Sousa. Ações estruturais e o estado de coisas inconstitucional: a tutela dos direitos
fundamentais em casos de graves violações pelo poder público. Curitiba: Juruá, 2019. p. 102-103.

33

Eis a ementa da decisão: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL DE MENOR POR PERÍODO ACIMA DO TETO LEGAL. DANOS MORAIS.
JULGAMENTO DE LIMINAR IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
REPETITIVA QUE NÃO FOI OBJETO DE PRECEDENTE VINCULANTE. EXISTÊNCIA DE
INÚMERAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS NO JUÍZO ACERCA DO TEMA. IRRELEVÂNCIA.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO JULGAMENTO
PREMATURO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ENVOLVE LITÍGIO DE NATUREZA ESTRUTURAL.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE, EM REGRA, COM O
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO OU COM O JULGAMENTO
ANTECIPADO DO MÉRITO. PROCESSO ESTRUTURAL. NATUREZA COMPLEXA,
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Ademais, pesa, para a caracterização de um litígio estrutural, a violação
sistemática de direitos fundamentais. Não é à toa que, analisando os casos identificados como estruturais, tem-se processos tratando de direito à educação, a
saneamento básico, sistema prisional digno, alimentação, moradia, meio ambiente
equilibrado, inclusive abordando questões climáticas, como no caso da Ação
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 60/DF34.
Logo, vê-se a construção de entendimento sobre os processos estruturais que,
não obstante não seja unânime em sua caracterização, fornece especial atenção às
contingências e necessidades para viabilidade concreta e adequada da proteção
almejada para o direito violado ou ameaçado, harmonizando as decisões estruturais
à lesão a ser impedida ou reparada.35 Com isso, cada característica identificada
no litígio exige a tomada de medidas de acordo, de modo que o procedimento
reste adaptado ao problema que pretende resolver36, exaltando a necessidade
recorrente de flexibilização procedimental que surge em processos dessa espécie.
Por fim, destaca-se que é legítima a possibilidade de utilização dos processos
estruturais no ordenamento jurídico brasileiro acobertada pelos ideais fundamentais do Código de Processo Civil vigente. Portanto, essa espécie de processo
se coloca como alternativa para, no cenário brasileiro atual de múltiplas falhas
sistêmicas e graves bloqueios políticos e institucionais, lidar com litígios complexos e problemas estruturais.
PLURIFATORIAL E POLICÊNTRICA. INSUSCETIBILIDADE DE RESOLUÇÃO PELO PROCESSO
CIVIL ADVERSARIAL E INDIVIDUAL. INDISPENSABILIDADE DA COLABORAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO DO ESTADO E DA SOCIEDADE CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES
PARA O LITÍGIO ESTRUTURAL, MEDIANTE AMPLO CONTRADITÓRIO E CONTRIBUIÇÃO
DE TODOS OS POTENCIAIS ATINGIDOS E BENEFICIÁRIOS DA MEDIDA ESTRUTURANTE.
NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL DIFERENCIADA E ADERENTE ÀS
ESPECIFICIDADES DO DIREITO MATERIAL VERTIDO NA CAUSA, AINDA QUE INEXISTENTE,
NO BRASIL, REGRAS PROCEDIMENTAIS ADEQUADAS PARA A RESOLUÇÃO DOS LITÍGIOS
ESTRUTURAIS. ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A CITAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO
DE INSTRUÇÃO E REJULGAMENTO DA CAUSA, PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS
QUESTÕES”. (BRASIL. Recurso Especial n. 1.854.847-CE. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Terceira
Turma. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Julgado em: 02 Jun. 2020. Publicado em: 04 Jun. 2020.)
34

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n.
60 Distrito Federal. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgado em: 28 jun. 2020. Disponível em: https://
www.conjur.com.br/dl/barroso-stf-ado-60-meio-ambiente.pdf Acesso em: 1 jul. 2020. No item 6,
descreve-se: “O quadro descrito na petição inicial, se confirmado, revela a existência de um estado de
coisas inconstitucional em matéria ambiental, a exigir providências de natureza estrutural. Vale reiterar:
a proteção ambiental não constitui uma opção política, mas um dever constitucional”.

35

ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. In: Revista de
Processo. Volume 225. Nov. 2013. (pp. 389-410). p. 6.

36

ARENHART, Sérgio Cruz; OSNA, Gustavo; JOBIM, Marco Félix. Curso de Processo Estrutural. São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 59-93.
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3. A artificialização do Poder Judiciário e a (in)
adequação aos processos estruturais
Paralelamente à consolidação dos processos estruturais como realidade no
Judiciário de diversos países, inclusive no Brasil, como demonstrado acima, nos
últimos anos a humanidade tem perpassado por uma revolução tecnológica que
vem alterando o rumo de relações sociais, econômicas, políticas e jurídicas, transformando até a percepção temporal com novos paradigmas de tempo. Aquilo que
antes era considerado ficção científica e vislumbrado em filmes futuristas desse
gênero hoje é realidade, principalmente com a chegada da inteligência artificial,
que vem mudando o cotidiano social constantemente.37
Atualmente, enfrenta-se uma revolução tecnológica que vem alterando o
rumo de relações sociais, econômicas, políticas e jurídicas, além de transformar
a percepção espacial e temporal das pessoas. Com essa aceleração da realidade,
impulsionada ainda mais pela pandemia da Covid-19, não há setor que não
tenha sido atingido; o processo jurisdicional tornou-se frequentemente ubíquo,
omnipresente, e atemporal, onitemporal.38
Com isso e em decorrência das facilitações que a inteligência artificial proporciona ao dia a dia, rapidamente essa foi absorvida nas diversas áreas do
conhecimento, sendo uma delas o direito e, em especial, o direito processual
civil. Visivelmente, os algoritmos – conceituados por Paulo Victor Alfeo Reis
como “procedimento lógico-matemático, finito, de passos discretos e eficaz na
solução de um problema ou questão pontual”39 – presentes nos programas de
virtualização do processo transformaram a tramitação do processo, atualmente
majoritariamente eletrônica, participando do rito processual a ser seguido.
No que tange ao processo civil, a necessidade de virtualização ou digitalização da tramitação das ações devido às dificuldades impostas pela pandemia da
Covid-19 acelerou exponencialmente um processo que já vinha ocorrendo no
Judiciário de inclusão de tecnologias dessa espécie para o descongestionamento
do Judiciário. Ocorre que, conforme lição de Luis Alberto Reichelt40, em que
37

Um dos relatos que valem a pena ser lidos está na obra: HARARI, Yuval Noah. 21 Lessons for the 21st
Century. Londres: Jonathan Cape, 2018. p. 19-43.

38

PEGORARO JÚNIOR, Paulo Roberto. A Ubiquidade do Processo Eletrônico e a Superação da Competência
Territorial Relativa. In: Revista de Processo. vol. 263/2017. pp. 453-477.

39

REIS, Paulo Victor Alfeo. Algoritmos e direito. São Paulo: Almedina, 2020. p. 107.

40

REICHELT, Luis Alberto. Inteligência Artificial e Direitos Fundamentais Processuais no Âmbito Cível:
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pese seja bem verdade que as novas tecnologias trazem consigo diversas facilidades
e possibilidades, elas vêm acompanhadas de inúmeros desafios no contexto da
relação jurídico-processual.
Ainda, frente à realidade imposta, surge a dúvida acerca do julgamento de
casos e decisões judiciais feitos por algoritmos, sua legitimidade e necessidade de
transparência41, seus benefícios potenciais e seus malefícios. Não se pode negar a
existência de uma tragédia da Justiça42 – referência ao desastre dos comuns – e a
potencialidade que o uso de novas tecnologias, em especial da inteligência artificial, na gestão processual tem para auxiliar na superação do engarrafamento do
Judiciário. Ocorre que o pensado julgamento por algoritmos, consoante Dierle
Nunes e Ana Luiza Pinto Coelho Marques43, acarreta múltiplos riscos atrelados
aos direitos fundamentais, dentre os quais à participação e à justiça social.
Visualizando as diferentes questões que surgem com a ideia de implementação
da inteligência artificial nas decisões judiciais – o que ainda necessita de amplo
debate e de desenvolvimento jurídico-tecnológico – em processos civis considerados simples, é difícil vislumbrar o uso de inteligência artificial em processos
estruturais, que são baseados no diálogo, no contraditório, no dinamismo do plano
de fundo fático da causa, necessitando de planos discutidos, implementados e
reavaliados constante e repetidamente. A inteligência artificial no momento atual
da sua evolução é uma solução voltada a problemas específicos que se repetem,
e, não obstante esteja previsto que esta cada vez aprenda mais, não é plausível
se pensar na inteligência artificial para resolver litígios estruturais, porquanto o
algoritmo que serviria para um litígio estrutural não serviria para outros, e não
é viável se pensar em um algoritmo específico para cada processo.

uma primeira aproximação. In: Revista de Processo. vol. 312/2021. pp. 387-408.
41

Sobre isso, ver: LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Processo virtual, transparência e accountability. In:
NUNES, Dierle; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WOLKART, Erik Navarro (Org.). Inteligência
artificial e direito processual: os impactos da virada tecnológica no direito processual. Salvador: Juspodivm,
2020. p. 462.

42

Quanto ao ponto, recomenda-se: WOLKART, Erik Navarro. Análise Econômica do Processo Civil:
como a economia, o direito e a psicologia podem vencer a tragédia da justiça. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2019.

43

NUNES, Dierle; MARQUES, Ana Luiza Pinto Coelho. Decisão judicial e inteligência artificial: é possível
a automação da fundamentação? In: NUNES, Dierle; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WOLKART,
Erik Navarro (Org.). Inteligência artificial e direito processual: os impactos da virada tecnológica no
direito processual. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 586.
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Conforme exposto no primeiro capítulo, os litígios estruturais são caracterizados por particularidades próprias que levam a uma ideia diferente para
sua fase decisória: na qual o Judiciário atuaria mais como um mediador para o
diálogo estabelecido entre as partes, em uma relação simétrica e paritária, com
assimetria pontual para decisões urgentes ou para a resolução de algum impasse
de tramitação, por exemplo – sempre com extrema cautela. Desse modo, é a
comunhão de esforços dos envolvidos, o amplo debate, a intervenção abrangente
de terceiros que dão legitimidade ao plano construído pelas partes e ao processo
estrutural em si, buscando a solução mais democrática e adequada44 possível.
Em face a tais ideais acerca das decisões em processos estruturais, observa-se a
inadequação da inteligência artificial para o julgamento de tais casos, considerando
a evolução tecnológica percebida até o momento. Todavia, de acordo com Jordi
Nieva Fenoll45, a inteligência artificial tem potencial de trazer resultados mais
promissores e importantes na parte argumentativa46 do processo.
Com isso, é plausível pensar nas novas tecnologias, nos algoritmos e na inteligência artificial especificamente, auxiliando na coleta e na análise de dados,
na elaboração de possíveis pautas, no atingimento de precedentes para os casos
de descumprimento inclusive nos casos complexos e nos processos estruturais.
Entretanto, a construção colaborativa do plano de trabalho e de reestruturação
que se busca diante de litígios estruturais não se adequa ao uso da inteligência
artificial, porquanto necessita considerar as vontades, até os sentimentos, dos
envolvidos, dos interessados e dos legitimados.
Portanto, é inegável que se necessita buscar alternativas para o aprimoramento do sistema de justiça brasileiro, e este não deve estar afastado da realidade
tecnológica em que se apresenta. Dessa forma, a inteligência artificial e demais
novas tecnologias podem e devem ser utilizadas no Poder Judiciário de maneira
44

ARENHART, Sérgio Cruz; OSNA, Gustavo. Curso de processo civil coletivo. 2. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2020. p. 122. Sobre o tema, escrevem: “Considerando essa série de aspectos, torna-se
imprescindível a essa nova fase jurisdicional. Se a necessidade de que o Judiciário atue em casos complexos
e com elevado impacto social entra na ordem do dia, é imprescindível construir mecanismos capazes de
absorver essa demanda de uma forma mais adequada. Está inserida aí a figura das ‘decisões estruturais’,
sendo essa o cenário que levou à sua construção”.

45

NIEVA FENOLL, Jordi. Inteligencia artificial y proceso judicial. Madrid: Marcial Pons, 2018. p. 28.

46

Pensando na possibilidade de utilização da inteligência artificial no debate travado em um processo judicial,
recomenda-se o vídeo demonstrativo do Project Debater da International Business Machines Corporation
– IBM: INTELLIGENCE SQUARED U.S. IBM Project Debater. 2019. (46min 48s). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=3_yy0dnIc58. Acesso em: 1 abr. 2021.
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a torná-lo mais eficiente; entretanto, essa utilização não pode ser indistinta e
generalizada, deve ser adequada e proporcional. Isso porque não se pode aceitar
a desumanização da jurisdição47, sob pena de impedir evolução dos direitos.48

4. Possibilidade de aplicação dos processos estruturais
no contexto pandêmico da Covid-19 no Brasil
Visto que a busca por alternativas para possibilitar ao sistema de justiça a
resolução eficiente e efetiva de litígios, bem como o cumprimento de suas funções
diante da crise acentuada enfrentada, está presente em diversas frentes, percebe-se
que é necessário buscar diferentes alternativas e soluções para o aprimoramento
do Poder Judiciário de maneira que se consiga atacar o problema como um
todo. As novas tecnologias são partes dessa solução, porém, não são a única e
não devem prevalecer sobre outras, mas sim complementá-las.
Nesse sentido, a ideia de utilização de instrumentos como os processos estruturais vai ao encontro de visões mais amplas da atuação do Poder Judiciário,
levando em consideração sua função e os resultados realmente obtidos para a
sociedade e seu bem comum. Assim, em que pese ambas as alternativas não se
adequem uma à outra, isso não deve deslegitimar qualquer delas, as quais devem
ser desenvolvidas com o devido cuidado, visando o alcance do principal objetivo
jurisdição contemporânea: a promoção da “pacificação social com justiça por
meio do cumprimento de seus escopos jurídicos e políticos e, acima de tudo,
observando as garantias fundamentais”.49
Ainda, comumente contrapõem-se entendimentos acerca da justiça, do devido
processo legal e da proteção de direitos embasada na visão do processo como
fim em si mesmo com as ideias utilitaristas da eficiência do processo civil regido
por seus resultados, frisando que as preocupações sociais não estão adstritas aos
resultados coletivos da ação do Judiciário na proteção eficiente de direitos, não
47

VALENTINI, Rômulo Soares. Para além do teste de Turing jurídico? In: NUNES, Dierle; LUCON, Paulo
Henrique dos Santos; WOLKART, Erik Navarro (Org.). Inteligência artificial e direito processual: os
impactos da virada tecnológica no direito processual. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 547.

48

CHAVES JR., José Eduardo de Resende. Processo em rede orientado a dados. In: NUNES, Dierle;
LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WOLKART, Erik Navarro (Org.). Inteligência artificial e direito
processual: os impactos da virada tecnológica no direito processual. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 528.

49

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Jurisdição e pacificação: limites e possibilidades do uso dos
meios consensuais de resolução de conflitos na tutela de direitos transindividuais e pluri-individuais.
Curitiba: Editora CRV, 2017. p. 60.
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obstante abrangem também a proteção individual dos cidadãos e da distribuição
de justiça por igual.50 Entretanto, a busca por um processo capaz de solucionar
as causas do litígio de forma que a situação fática consolidada não mais gere
conflitos, atuando em prol do coletivo, em nenhum momento tem a intenção
de deixar o indivíduo desprotegido; ao contrário, objetiva-se a proteção de
seus direitos e dos direitos de seus pares em sua totalidade, o que quebra com a
visão cultural do processo civil brasileiro adstrita à resolução das consequências
do problema apresentado, vista de maneira binária e linear, que – conquanto
constitucionalizado – ainda não serve à Constituição da República Federativa
do Brasil em sua integralidade.
Sendo a Constituição atual contrato social – logo, fixo e embasado no consenso
– responsável pela mitigação entre os extremos da atuação estatal51, o diploma
máximo do ordenamento jurídico brasileiro relembra constantemente os poderes
estatais de suas funções para o alcance do bem comum. Nesse sentido, o uso das
cortes judiciais no movimento de direitos humanos – incialmente nos Estados
Unidos da América – como estratégia para o êxito das transformações sociais
exigiu atuação conjunta dos poderes estatais para a concretização das mudanças
determinadas pelo Judiciário em uma visão ampliada da dinamicidade social.52
Quando se coloca em pauta as diferenças entre os sistemas jurídicos de common
law britânico e estadunidense, percebe-se que a atuação do Poder Judiciário está
embasada na ideia formal de que a maioria das pessoas segue a legislação sem
a necessidade de coerção, quando se trata de organizações institucionais, que
estas estão cumprindo seu papel. Ocorre que, no sistema britânico, tal crença
institucional é real, e a atuação dos tribunais resta delimitada à aplicação formal
do direito, enquanto nos Estados Unidos da América falhas sistêmicas são mais
comuns e com isso implicaram em uma atuação mais abrangente e substantiva
dos juízes; consequentemente, as soluções que foram efetivas acabam formando
uma tradição de atuação53 que reflete a história do sistema jurídico local. Nesse
50

BONE, Robert G. Civil Procedure: The Economics of Civil Procedure. Turning Point Series. New
York: Foundation Press, 2003. p. 188.

51

FISS, Owen M. Troubled Beginnings of the Modern State, 1888-1910. Nova York: Cambridge
University Press, 2006. p. 48-49.

52

ROSENBERG, Gerald N. The hollow hope: can courts bring about social change? 2. ed. Chicago:
The University of Chicago Press, 2008. p. 70-71.

53

ATIYAH, P. S.; SUMMERS, Robert S. Form and Substance in Anglo-American Law: A comparative
study of legal reasoning, legal theory and legal institutions. Oxford: Claredon Press, 1987. p. 155-156.
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sentido, o Brasil aproxima-se muito mais da construção estatal estadunidense
– prudente pontuar que a influência é tamanha que o país já foi denominado
Estados Unidos do Brasil –, ainda que seja um sistema de civil law, com espelhamento formal em países europeus, cuja construção governamental se parece
com a britânica.
No caso do Brasil, a descrença social coletiva nas instituições estatais é disseminada ao redor do país em diversos pontos, ainda mais frente a uma crise política,
econômica e social como a desencadeada – ou magnificada – pela pandemia da
Covid-19. Observado esse ponto, o processo coletivo – que já parte do pressuposto de que a sociedade está permanentemente em crise54 – demonstra-se mais
adequado para lidar com litígios complexos, ainda mais no que tange ao controle
de decisões políticas – inseparáveis do contexto atual –, porquanto – de acordo
com Jordão Violin55 – busca a implementação dos valores constitucionais, assegurando com maior amplitude a concretização de direitos e garantias na medida
em que equipara partes individualmente desiguais, proporcionando espaço para
debate quanto à transformação eficiente de grandes estruturas.
A tutela objeto dos processos estruturais visa, portanto, a realização de uma
alteração estrutural que exige, para sua concretização, uma nova organização funcional, mudanças de comportamento de agentes envolvidos ou até da sociedade
como um todo para a garantia de direitos transindividuais fundamentais não
efetivados.56 Com isso, há nesses processos também maior efetividade sentida
pelos grupos afetados, visto que não lhes são características as dificuldades das
ações coletivas declaratórias ou indenizatórias de atingimento dos membros do
grupo durante a execução.57
Portanto, as reconstruções abarcadas pelo direito dos desastres enquadram-se
coerentemente no escopo dos processos estruturais. Não é à toa que o Brasil
– atingido pelo rompimento das barragens mineradoras da Barra do Fundão
e do Córrego do Feijão no estado de Minas Gerais – teve sua primeira ação
54

VIOLIN, Jordão. Protagonismo judiciário e processo coletivo estrutural: O controle jurisdicional de
decisões políticas. Salvador: Editora Juspodivm, 2013. p. 152.
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VIOLIN, Jordão. Protagonismo judiciário e processo coletivo estrutural: O controle jurisdicional de
decisões políticas. Salvador: Editora Juspodivm, 2013. p. 152.
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LIRA, Adriana Costa. O Processo Coletivo Estrutural: mecanismo de combate ao estado de coisas
inconstitucional no Brasil. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2019. p. 92.
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YEAZELL. Stephen C. Civil Procedure. Nova York: Aspen Publishers, 2008. p. 835.
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denominada estrutural desde sua petição inicial ajuizada pelo Ministério Público
Federal em 201958, cujo objetivo era a implementação de um sistema adequado e
independente de fiscalização de barragens, capaz de garantir à sociedade brasileira
a confiabilidade dos empreendimentos, bem como o acesso fácil e simplificado
às informações de risco deles decorrentes, ou seja, de uma reforma sistêmica à
luz do ordenamento jurídico constitucional. O processo em questão culminou
em um acordo judicial firmado59 entre as partes envolvidas, delineando um plano
de reestruturação que atendesse o pleiteado.60
Dessa maneira, os processos estruturais no Brasil, uma possibilidade processual
aventada em casos complexos, foram utilizados expressamente frente aos maiores
desastres que afligiram a população nos últimos anos. Ou seja, ao encontro do
entendido por Jordão Violin61, “os litígios estruturais são um dado social”, sendo
necessário que o direito se adapte e construa instrumentos capazes de resolver o
conflito, independentemente de seu grau de complexidade.
Por conseguinte, a construção de planos dialogados com o auxílio da jurisdição para a reconstrução sistêmica de instituições colapsadas por que urgem os
litígios irradiados, imbuídos de complexidade, do cenário pandêmico tem embasamento teórico internacional e nacional, apresentando-se como oportunidade
58

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Petição Inicial da Ação Civil Pública 100531084.2019.4.01.3800. 5ª Vara Federal Cível da SJMG, Polo ativo: Ministério Público Federal – MPF,
Polo passivo: União e Agência Nacional de Mineração – AMN, 2019. Consulta pública disponível em:
https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.
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de transformação da realidade social brasileira em meio às circunstâncias caóticas
pelas quais se navega. Tal construção não abarca decisões tomadas por meio de
inteligência artificial, conquanto possa beneficiar-se de outras ferramentas das
novas tecnologias, porém, é alternativa para a resolução de litígios complexos
advindos da pandemia da Covid-19 e tem o mesmo escopo de conferir ao sistema
de justiça eficiência e efetividade.

5. Considerações
Em conclusão, partiu-se da percepção de que a pandemia da Covid-19 exalta
conflitos já existentes e cria diversos outros, porquanto traz à baila direitos fundamentais em tensão, consolidando clara tendência à emergência de conflitos
complexos em que inúmeras circunstâncias, perspectivas e possibilidades precisam
ser levadas em consideração para sua efetiva solução. Com isso, percebe-se a
necessidade de permanente transformação do Judiciário no intuito de tornar-se
hábil para a resolução efetiva, adequada e tempestiva dos casos que chegarem às
suas portas, para o que o processo civil serve como instrumento.
Nesse ponto, surgem como opções a inteligência artificial, para o descongestionamento do Judiciário e para a harmonização de decisões e da tramitação de
processos de massa, e os processos estruturais, que se dedicam à implementação
de reformas em sistemas em colapso. Depreende-se a utilização de processos
estruturais para lidar com litígios complexos – inerentes ao atual cenário pandêmico pelas próprias características desse – como uma alternativa eficiente para
encontrar soluções de caráter prospectivo, que atuem na resolução da causa do
conflito e não de suas consequências, de modo duradouro; bem como viu-se que
desenvolvimento de instrumentos tecnológicos e de inteligência artificial têm
potencial de acelerar o processamento de litígios pelo Poder Judiciário.
Entretanto, ambas as alternativas não são compatíveis entre si, voltando-se
cada uma a espécies de litígios completamente diferentes, de modo que se entende
prudente que sejam desenvolvidas com a atenção necessária a fim de que sirvam
à sua função de aprimorar o Poder Judiciário no exercício de suas funções, cada
uma contribuindo em sua esfera de atuação. Afinal, as profundas mudanças
sociais desencadeadas pelo cenário imposto no início de 2020 são impulso para
transformações em diversos sistemas e problemas sociais, inclusive o sistema de
justiça, de maneira que se deve olhar para as oportunidades de efetivação das
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necessárias alterações institucionais de forma que o processo civil sirva para os
seus fins fundamentais.
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ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.
WOLKART, Erik Navarro. Análise Econômica do Processo Civil: como a economia,
o direito e a psicologia podem vencer a tragédia da justiça. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2019.
YEAZELL. Stephen C. Civil Procedure. Nova York: Aspen Publishers, 2008.

O CONTRADITÓRIO NO
CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015 E AS AÇÕES
REPETITIVAS DECORRENTES
DA PANDEMIA DA COVID-19

Rafaela Sánchez Vissoky
Graduanda do Curso de Ciências Jurídicas e Sociais da
Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul e bolsista de Iniciação Científica em Direito
Processual Civil. E-mail: rafaela.vissoky@edu.pucrs.br.

Marco Félix Jobim
Orientador, doutor em Direito, professor da Escola
de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul. E-mail: marco.jobim@edu.pucrs.br.

Resumo: O presente artigo tem como escopo abordar o aumento significativo das ações repetitivas decorrentes da pandemia da Covid-19 e
a relevância do respeito ao contraditório efetivo no Código de Processo
Civil, mormente enquanto inserido nesse instituto. No cenário atual
e ante a intensa diversificação e multiplicidade das demandas que
assolam o Poder Judiciário, requer-se o empreendimento de maiores
esforços para a perfectibilização de uma tutela jurisdicional efetiva,
em atenção aos critérios de celeridade e economia processual. Nesse
contexto, pretende-se perpassar pelos conceitos de jurisdição, processo, ação e acesso à Justiça no ordenamento jurídico brasileiro, para
então conceituar o direito fundamental do contraditório sob a égide
do Código de Processo Civil, trazendo uma perspectiva histórica da
evolução e da importância desse instituto. Na sequência, analisar-se-á
a definição da pandemia da Covid-19 e seus respectivos impactos
sob a perspectiva processual, seguindo pelas consequências jurídicas
deste, incluindo a emergência das ações repetitivas. Posteriormente,
passar-se-á à análise dos desafios do contraditório substancial perante
os direitos coletivos, difusos e individuais e homogêneos, e, finalmente, examinar-se-á o contraditório efetivo nas ações repetitivas
decorrentes da pandemia da Covid-19.
Palavras-chave: Jurisdição. Ações Repetitivas. Contraditório. Direito
Processual Civil. Direitos Fundamentais. Tecnologia. Pandemia.
Sumário: 1. Introdução. 2. Constitucionalização do direito processual
civil. 2.1 A jurisdição e o acesso à Justiça no ordenamento jurídico
brasileiro. 2.2 O processo civil como instrumento à efetivação dos
direitos fundamentais. 3. O direito fundamental ao contraditório
no Código de Processo Civil de 2015. 3.1 Conceito e evolução
histórica do direito ao contraditório. 3.2 Desafios do contraditório
substancial perante os direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos e a inteligência artificial. 4. A pandemia da Covid-19 e
as perspectivas no direito processual civil. 4.1. As consequências
jurídicas das circunstâncias sociais decorrentes da pandemia e o
surgimento das ações repetitivas. 5. Considerações finais.
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1. Introdução
A pandemia da Covid-19 trouxe impactos na vida em sociedade em âmbito
nacional e internacional. Diante desse cenário, para além das mudanças trazidas
no sistema de saúde e na economia brasileira, o direito processual civil também
pende de adaptação às circunstâncias exigidas ante um estado de calamidade
pública, mormente em razão do aumento significativo de demandas repetitivas
perante o Poder Judiciário.
Nesse contexto é que se demonstra a relevância do contraditório no direito
processual civil pátrio para a garantia da prestação de uma tutela jurisdicional
eficaz, isto é, em atenção aos critérios de celeridade e em consonância aos princípios
que respaldam o ordenamento jurídico vigente. É dizer, a tutela jurídica deve
ser prestada em tempo razoável, bem como resguardar os direitos fundamentais
ressalvados pela Constituição Federal.
Não obstante a constante implementação de mecanismos para o fim de
contribuir com a sistematização do julgamento de casos repetitivos, a situação
atual exige um olhar mais cauteloso acerca da influência do contraditório nesse
instituto. Cada vez mais, a massificação das relações jurídicas existentes e a sua
diversificação dificultam a existência de um procedimento único que abarque a
tutela dos interesses dos demandantes.
Nesse viés, com o advento das novas tecnologias e a facilidade do acesso à
informação, transferência, licenciamento e comércio em geral de bens e direitos, há um crescimento exponencial no número de casos que alcançam o Poder
Judiciário, o que contribui para a morosidade judicial e fragiliza a concessão da
tutela jurisdicional adequada.
No mesmo sentido, a taxatividade dos procedimentos cíveis desenhados para
a satisfação dos interesses ora tutelados pelo Estado configura óbice à prestação
jurisdicional adequada em determinadas situações. Outrossim, o processo civil,
cuja natureza é de norma infraconstitucional, desempenha o papel de garantir,
por meio de sua instrumentalização, a prestação de uma tutela jurídica adequada,
eficaz e tempestiva, em atenção aos direitos inerentes à humanidade resguardados
pela lei maior.
É de tal sorte que se compreende que a Constituição Federal detém
caráter vinculante em relação às normas infraconstitucionais perante o Estado
Constitucional, uma vez que resguarda direitos indissociáveis à natureza humana.
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Bem assim, a doutrina e a jurisprudência encontram-se em conformidade no
sentido de que o Código de Processo Civil, tal como norma infraconstitucional,
deve ser interpretado em consonância às disposições da Constituição Federal.
Nesse andar, cuidará o presente artigo da importância do contraditório
substancial no Código de Processo Civil, a partir da análise do surgimento das
ações repetitivas decorrentes da pandemia da Covid-19, por meio do método
dedutivo tradicional, bem como revisão bibliográfica e coleta jurisprudencial,
utilizando-se da legislação comparada, no que couber.

2. A constitucionalização do Direito Processual Civil
Com o advento da Constituição Federal de 1988, tem-se o surgimento de um
Estado Democrático de Direito, também denominado Estado Constitucional.
Nesse contexto, todas as normas infraconstitucionais se submetem à interpretação em consonância ao texto constitucional. Consequentemente, a doutrina e a
legislação constitucional compreendem a existência de princípios fundamentais,
com o escopo de orientar a aplicação das leis ordinárias, em especial o Código
de Processo Civil. Destarte, os denominados princípios fundamentais de direito
processual civil emergem com o intuito de prescrever um “dever ser” do processo
na perspectiva constitucional, por meio da função jurisdicional.1
A constitucionalização dos direitos fundamentais se deu a partir da Virginia
Bill of Rights, em 1776, e com a Déclaration des Droits de l’Hommes et du Citoyen,
em 1789, momento histórico e político em que passou a ser reconhecida a legitimidade da soberania popular.2
É de tal sorte que o processo justo recebe status de princípio fundamental para
a organização do processo no Estado Constitucional.3
Dentre os diversos ramos do direito, merece destaque a relevância do direito constitucional, porquanto resguarda relação direta com a função estatal de

1

BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 6 ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2020. E-book. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618040/
cfi/5!/4/4@0.00:14.2. Acesso em: 23 jan. 2021.

2

BORSATO, Pollyana Souza Rocha. Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais. Revista da
Faculdade de Direito da Uberlândia, [S.l.], v. 39, n. 2, 2011, pp. 525-552.

3

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. 9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. E-book. Disponível em: https://integrada.
minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619344/cfi/3!/4/4@0.00:4.82. Acesso em: 11 jan. 2021.
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prestar a jurisdição.4 No mesmo viés, as ações coletivas também se encontram
vinculadas ao modelo processual constitucional, na medida em que os princípios
constitucionais também necessitam de implementação na esfera coletiva, e esta
é indissociável das funções desempenhadas pelo Ministério Público.5
Imperioso ressaltar que os parâmetros propostos para a efetivação da constitucionalização do direito processual civil pelo julgador se aplicam tanto ao direito
processual quanto ao direito substantivo, de modo a efetivar os valores do Estado
Social, quais sejam, os fins sociais e o bem comum6, consoante previsão do art.
8º do Código de Processo Civil.7
No mesmo sentido, o devido processo legal apenas recebe essa denominação
enquanto adequado, leal e efetivo à satisfação da tutela jurisdicional postulada, formalmente e substancialmente, com a coibição de condutas abusivas e
destoantes dos ditames legais, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.8
Finalmente, para além da função principiológica que compõe o modelo
constitucional do direito processual civil, com o escopo de assegurar a perfectibilização de um mínimo essencial, a Constituição Federal de 1988 predetermina
a estrutura do Poder Judiciário9, por meio da divisão de competências entre os
estados, municípios e a federação.10
4

JÚNIOR, Hermes Zaneti. A Constitucionalização do Processo: o Modelo Constitucional da Justiça
Brasileira e as Relações entre Processo e Constituição. 2. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2014. E-book. Disponível
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485680/recent. Acesso em: 11 jan. 2021.

5

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: direito processual público
e direito processual coletivo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. E-book. Disponível em: https://integrada.
minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502217867/cfi/4!/4/4@0.00:2.18. Acesso em: 11 jan. 2021.

6

ALVIM, Eduardo Arruda; GRANADO, Daniel Willian; FERREIRA, Eduardo Aranha. Direito Processual
Civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. E-book. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611416/cfi/4!/4/4@0.00:16.7. Acesso em: 11 jan. 2021.

7

BRASIL. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência
da República, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/
l13105.htm. Acesso em: 8 fev. 2021.

8

ADRIÃO, Rafael Ribeiro Albuquerque; MASCHIO, Fernanda Martins Prati; SILVA, Rochele Oliveira;
TEIXEIRA, Ana Luiza Figueirêdo Quirino; GIACOMELLI, Cinthia Louzada Ferreira. Instituições do
Processo Civil. Porto Alegre: SAGAH EDUCAÇÃO S.A., 2018. E-book. Disponível em: https://integrada.
minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024526/cfi/3!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 22 jan. 2021.

9

BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2020. E-book. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618040/
cfi/5!/4/4@0.00:14.2. Acesso em: 23 jan. 2021.

10

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 8 fev. 2021.
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2.1 A jurisdição e o acesso à Justiça no ordenamento jurídico brasileiro
Antes de contextualizar o direito de acessar ao Poder Judiciário perante
a realidade brasileira e a pandemia vigente, é pertinente trazer o conceito de
jurisdição como um todo, cuja definição é similar entre as diferentes nações.
O termo “jurisdição” advém do latim jurisdictio, o que significa dizer o direito.
Esse direito, contudo, nem sempre é dotado de conformidade com o que é justo,
tampouco com o que consta da respectiva norma legal aplicável. Por essa razão
é que os juristas distinguem o dizer o direito da aplicação deste.11
Merece destaque o entendimento de Marcelo Barbi Gonçalves, que compreende
o homem como a razão de ser do Estado, do poder e da jurisdição, de modo que
se obriga o reconhecimento do indivíduo como centro do ordenamento jurídico
e da função jurisdicional, não se admitindo o inverso.12
É nesse sentido que a ideia de jurisdição como meio imperativo e arbitrário
de resolução de conflitos perde espaço para os meios alternativos de resolução
de disputas, que conquistam pela celeridade e eficiência quando comparados ao
sistema judiciário formal.13
Para Bruno Cavalcanti Angelin Mendes, historicamente a jurisdição era a
atividade do juiz de solucionar controvérsias com base na aplicação objetiva
do texto da lei, que se sobrepunha às demais normas e atuava paralelamente à
Constituição.14 Não obstante, é latente que o dever da jurisdição atualmente
não se limita à submissão às premissas constitucionais, mas deve conceder tutela
efetiva com efeitos práticos no direito material.15
Nessa perspectiva, o exercício da jurisdição deve prezar pela eficiência processual, sem que esta autorize o atropelamento de garantias fundamentais.16 Não
suficiente, importa mencionar que a dificuldade jurisdicional-constitucional
11

PADUANI, Célio César. Natureza Jurídica da Jurisdição. Revista dos Tribunais Online, Belo Horizonte.
v. 813, p. 739-750, 2003.

12

GONÇALVES, Marcelo Barbi. Teoria Geral da Jurisdição. Salvador: Juspodivm, 2020.

13

MACEDO, Elaine Harzheim Macedo; NETO, Eugênio Facchini. Fuga da Jurisdição? Reflexões sobre a
Busca de Alternativas à Jurisdição. Revista de Direito Brasileira, [S. l.], v. 10, pp. 106-149, 2015.

14

MENDES, Bruno Cavalcanti Angelin. A Jurisdição no Estado Constitucional. Revista DIREITO E
JUSTIÇA – Reflexões Sociojurídicas – Ano XVI – 26, pp. 152-169, 2016.

15

MENDES, Bruno Cavalcanti Angelin. A Jurisdição no Estado Constitucional. Revista DIREITO E
JUSTIÇA – Reflexões Sociojurídicas – Ano XVI – 26, pp. 152-169, 2016.

16

CAMPOS, Eduardo Luiz Cavalcanti. O Princípio da Eficiência no Processo Civil Brasileiro. Orientador:
Prof. Dr. Leonardo José Ribeiro Coutinho Berardo Carneiro da Cunha. 2017. Dissertação: Mestrado em
Direito - Escola de Direito - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017.
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encontra respaldo na possibilidade de disseminação do direito comparado, de
modo que o diálogo entre as diferentes Constituições viabiliza a tomada da
melhor solução possível para o caso concreto.17
Por sua vez, Fredie Didier Jr. compreende a jurisdição como a função, atribuída a terceiro imparcial, de realizar o direito de modo imperativo e criativo,
protegendo situações jurídicas, cuja decisão é insuscetível de controle externo,
e pode vir a se tornar indiscutível.18
Bem assim, o exercício da jurisdição, conquanto inafastável, indelegável,
concreto e adstrito a critérios territoriais, é a porta de acesso à Justiça no ordenamento jurídico brasileiro e à efetivação dos direitos fundamentais. Ainda, é
relevante mencionar que a função jurisdicional tem caráter substitutivo, porquanto o Poder Judiciário põe fim à lide pela aplicação da lei, sendo vedada aos
indivíduos a autotutela, dando lugar a uma decisão vestida de imutabilidade,
pois produz coisa julgada.19
Cássio Scarpinella Bueno entende que a tutela jurisdicional, enquanto eixo
metodológico de estudos, pode ser concedida em caráter cautelar ou antecipado,
de natureza preventiva ou repressiva, o que pode condicionar a característica da
imutabilidade à tomada da decisão final. Destaca, ainda, a qualidade da prestação
da tutela efetiva como direito fundamental perante o modelo constitucional do
processo civil.20
Nesse contexto, ante um cenário de calamidade pública devido à pandemia
da Covid-19, que produz impactos em nível mundial, é indispensável mencionar os efeitos da judicialização do direito de assistência à saúde, cuja satisfação
prescinde de prestações de cunho material por parte do Estado, como o uso de
recursos públicos.21
17

CARDOSO, Gustavo Vitorino. O direito comparado na jurisdição constitucional. Revista Direito GV,
São Paulo, vol. 6, 2, pp. 469-492, 2010.

18

DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte
Geral e Processo de Conhecimento. 23. ed. Salvador: Juspodivm, 2021.

19

ALVIM, Eduardo Arruda; GRANADO, Daniel Willian; FERREIRA, Eduardo Aranha. Direito Processual
Civil. 6. ed. São Paulo: Saraivajur, 2019. E-book. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.
br/#/books/9788553611416/cfi/4!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 14 mar. 2021.

20

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: direito processual público
e direito processual coletivo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. E-book. Disponível em: https://integrada.
minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502217867/cfi/4!/4/4@0.00:2.18. Acesso em: 14 mar. 2021.

21

MASCARENHAS, Caio Gama; RIBAS, Lídia Maria. Materializando diálogos institucionais na judicialização da saúde pública – propostas de convenções processuais coletivas, LINDB e transparência. Revista
de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 7, n. 1, pp. 285-317, 2020.

172

▪

Anais | Colóquio Nacional do IEDC

O direito à saúde é um direito social fundamental, que, portanto, goza de
regime jurídico privilegiado. Sem embargo, essa característica o torna um direito
complexo, ante à colisão com os direitos econômicos e a gestão pública investida
para tanto.22 É o que justifica a utilização do instrumento processual, investindo
poderes a um Estado Soberano para a prestação justa e eficaz desse direito, que,
não por acaso, tem sido objeto crescente de ações judiciais.
Nesse diapasão, a função jurisdicional, enquanto reconhecida nacional e
internacionalmente como a atividade própria do Estado mediante a qual as
normas jurídicas são aplicadas por juízes, vem sofrendo impactos em sua essência
pelo fenômeno de judicialização massiva de macro e microquestões, atraindo
novos componentes e técnicas para o contexto da jurisdição, o que será objeto
do presente estudo.23

2.2 O processo civil como instrumento à
efetivação dos direitos fundamentais
Uma vez apresentada a ideia de constitucionalização do direito processual civil,
torna-se latente o reconhecimento do processo como instrumento à efetivação
dos direitos fundamentais. Tanto é assim que o direito fundamental ao processo
justo constitui parâmetro essencial para a aferição da juridicidade que reveste
a decisão.24 No direito alemão, o direito ao processo justo é identificado como
meio pelo qual se exerce pretensão à justiça (Justizanspruch) e à tutela jurídica
(Rechtsschut-zanspruch).25
A visão do processo civil sob uma perspectiva estritamente formal já tem sido
superada pela parcela majoritária dos doutrinadores. Sob a ótica do formalismo-valorativo, os valores introduzidos no texto constitucional conferem caráter

22

MASCARENHAS, Caio Gama; RIBAS, Lídia Maria. Materializando diálogos institucionais na judicialização da saúde pública – propostas de convenções processuais coletivas, LINDB e transparência. Revista
de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 7, n. 1, pp. 285-317, 2020.

23

SALLES, Bruno Makowiecky. Jurisdição e Inteligência Artificial. Revista da Escola Judiciária do Piauí,
Teresina, v. 2, n. 2, pp. 70-95, 2020.

24

MITIDIERO, Daniel. As relações entre o Processo Civil e a Constituição na Primeira Metade do Século
XX e sua Breve Evolução na Doutrina Processual Civil Brasileira. Revista dos Tribunais Online, [S.l.],
v. 915, pp. 50-60.

25

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. E-book. Disponível em: https://integrada.
minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619344/cfi/3!/4/4@0.00:4.82. Acesso em: 14 mar. 2021.
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axiológico à atividade desenvolvida pelos intérpretes e aplicadores do direito, cuja
proposta é compreender o processo a partir de perspectivas constitucionais.26
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, percebe-se que o legislador se viu na obrigação de compatibilizar o texto infraconstitucional com a
Constituição, de modo que o texto legal já inicia dispondo que o processo civil
será embasado em seus valores.27
No mesmo sentido, a justiça, enquanto valor superior do ordenamento jurídico, impõe ao Estado o dever de empreender os esforços e meios necessários
para atingir o bem público tutelado:28
Questa formulazione del processo civile trova il suo fondamento costituzionale nel dovere del giudice di vegliare sull’effettività della tutela
degli interessi oggetto del processo per ottenere, in questo modo, ciò che
l’articolo 1 della Costituzione Spagnola proclama come valore superiore
dell’ordinamento giuridico: la “giustizia”, che costituisce, senza alcun
dubbio, l’obiettivo finale della funzione giurisdizionale. La “giustizia”,
come valore superiore dell’ordinamento giuridico, rappresenta un ideale
della comunità, un obiettivo da raggiungere da parte dell’ordinamento
giuridico, per cui se esiste un interesse pubblico a che il risultato del processo sia “giusto”, lo stato deve mettere al servizio di chi lo dirige i mezzi
ed i poteri necessari affinché si possa raggiungere suddetto fine.

E não é só. Há mais de cinquenta anos, existiram as primeiras tentativas por
parte dos governos internacionais de abordar uma construção acerca do que
seria o abuso dos direitos processuais, a ser incorporado no código processual.29
A judicialização dos direitos fundamentais, por vezes, decorre da própria
obsolescência da atuação da administração pública, que acaba por ficar adstrita
à legalidade, em vez de priorizar a efetiva prestação dos direitos sociais.30 Na
26

MADUREIRA, Claudio; ZANETTI, Hermes Jr. Formalismo-Valorativo e o Novo Processo Civil. Revista
do Processo, [S.l.], v. 272, pp. 85-125, 2017.

27

FERNANDES, Fernanda Sell de Souto Goulart; Garcia, Denise S. S. Normas Fundamentais do Processo
Civil: A Sintonia da Constituição Federal e o Novo Código de Processo Civil na Garantia e Defesa dos
Direitos Fundamentais. Revista Brasileira de Direitos e Garantias Fundamentais, Brasília: 2016, pp.
98-116.

28

JUNOY, Joan Picó. Il Diritto Processuale Tra il Garantismo e L’efficacia: un Dibattito Mal Impostato.
Revista de Processo, [S.l.], v. 9, pp. 193-208, 2011.

29

ROSZCZYNIALSKA, Katarzyna Gadja. Abuse of procedural rights in Polish and European civil procedure law and the notion of private and public interest. Access to Justice in Eastern Europe, [S.l.], n. 2,
2019, pp. 53-85.

30

BOURGES, Fernanda Schuhli. Administração Pública Dialógica: em busca da concretização isonômica
de direitos fundamentais sociais. Revista Eurolatinoamericana de Direito Administrativo, Santa Fe: v.
5, n. 1, 2018, pp. 29-53.
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mesma linha, as técnicas do ordenamento jurídico brasileiro para expandir a
eficácia dos direitos fundamentais partem da premissa de que tais direitos estão
diretamente interligados à proteção do bem comum.31
Para Ingo Sarlet, as experiências alemã, espanhola e portuguesa influenciaram
o direito constitucional brasileiro, trazendo ênfase às relações entre os direitos fundamentais e o direito privado, ao passo que a prevalência da produção
científica no âmbito do direito privado permite uma análise interpretativa em
conformidade com o texto constitucional.32
Por sua vez, a eficiência da prestação da tutela jurisdicional decorre claramente
da perspectiva neoliberal, uma vez que os direitos fundamentais são líquidos, ou
seja, maleáveis conforme as aspirações do mercado mundial e atentos às mudanças
da sociedade33, como ocorre no presente contexto pandêmico, em que o direito
à saúde recebe destaque dentre o rol de direitos sociais.
Há uma evolução daqueles direitos fundamentais que eram denominados
direitos de primeira dimensão, cuja única finalidade impunha um não agir por
parte do Estado em favor da liberdade do indivíduo, com o escopo de coibir
abusos34, abrindo espaço às novas demandas sociais.
É nesse contexto que, tendo o processo civil como veículo para a disseminação
dos direitos fundamentais, o Estado passa a adquirir função ativa na prestação
destes, que são reflexos da vida econômica e social dos indivíduos.35

3. O direito fundamental ao contraditório
no Código de Processo Civil de 2015
Para maior aprofundamento do tema, é imprescindível contextualizar o
direito ao contraditório em escala mundial, e, em especial, no ordenamento

31

MEZZAROBA, Orides; STRAPAZZON, Carlos Luiz. Direitos Fundamentais e a Dogmática do Bem
Comum Constitucional. Sequência, [S.l.], n. 64, 2012, pp. 335-372.

32

SARLET, Ingo Wolfgang. Neoconstitucionalismo e influência dos direitos fundamentais no direito privado: algumas notas sobre a evolução brasileira. civilista.com.: [S.l.], a. 1, n. 1, 2012.

33

GARCIA, Marcos Leite; DE AQUINO, Sergio Ricardo Fernandes. Direitos Fundamentais Líquidos em
Terrae Brasilis: reflexões. Sequência, [S.l], n. 62, 2011, pp. 223-260.

34

BORSATO, Pollyana Souza Rocha. Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais. Revista da
Faculdade de Direito da Uberlândia, [S.l], v. 39, n. 2, 2011, pp. 525-552.

35

RICKEN, Guilherme. Notas sobre os Reflexos Intergeracionais da Expansão dos Direitos Fundamentais.
Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia, [S.l.], v. 3, n. 1, 2015, pp. 239-250.
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jurídico brasileiro, conquanto caro à prestação jurisdicional efetiva e em atenção
aos direitos fundamentais.
Como bem se sabe, o direito ao contraditório é premissa de natureza processual, que pode conduzir à nulidade de um procedimento quando não atendido.36
Em outras palavras, além de ser um dos princípios mais relevantes do direito
processual civil, é uma baliza da sua aplicação em consonância com os direitos
fundamentais ressalvados pela lei maior.37
Na qualidade de norteador do direito processual civil brasileiro, a situação
pandêmica atual apenas reforça a importância do contraditório nos julgamentos.
Nesse contexto, é preciso mencionar que o tendente crescimento do número de
demandas repetitivas, em especial pela busca assistencial do direito à saúde, exige
cautela ainda mais significativa, uma vez que decisões genéricas e sem qualquer
olhar às peculiaridades do caso concreto podem ser ainda mais lesivas, porquanto
se cuida de um direito social fundamental.38 Mais do que isso, trata-se do direito
mais caro ao ordenamento jurídico vigente, qual seja, o direito à vida.
Diante desse contexto, pertinente se faz a análise do conceito e da evolução
histórica do direito ao contraditório, apresentando suas principais características e
peculiaridades, bem como o papel que representa ante um estado de calamidade
pública, afogamento e desgaste dos sistemas de justiça e saúde.

3.1 Conceito e evolução histórica do direito ao contraditório
Desde os primórdios da humanidade, já existia um complexo de garantias
que ora compreendemos como direito ao contraditório. Não obstante, o uso de
praxes criadas pelos tribunais e pela doutrina deixou de ser suficiente à garantia do contraditório, ante a ausência de um instrumento codificado contendo
medidas taxativas para a inserção efetiva do instituto em nosso ordenamento.39

36

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

37

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

38

MASCARENHAS, Caio Gama; RIBAS, Lídia Maria. Materializando diálogos institucionais na judicialização da saúde pública – propostas de convenções processuais coletivas, LINDB e transparência. Revista
de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 7, n. 1, pp. 285-317, 2020.

39

DUTRA, Victor Barbosa. O desafio do contraditório na tutela de casos repetitivos do CPC/15.
Orientador: Prof. Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves. 2016. Dissertação (mestrado em Direito) - Faculdade
de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.
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O direito fundamental ao contraditório é, essencialmente, uma baliza ao
exercício do direito de ação. Inicialmente, cabe partir da premissa de que o direito ao contraditório rege todo e qualquer processo. É dizer, nem sequer existe
processo sem contraditório.40
Também importa mencionar, nesse sentido, a natureza derivativa do contraditório em relação ao cumprimento do devido processo legal, que se manifesta
em conjunto ao princípio da ampla defesa. Não é por acaso que se compreende
a aplicação do contraditório, de forma irrestrita, aos âmbitos jurisdicional, administrativo e negocial.41
É a previsão do texto constitucional, ipsis litteris:
“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.42
Ademais, o próprio Código de Processo Civil contém provisões para assegurar
o contraditório, a saber:
“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”.43
Na mesma linha, o contraditório se consubstancia em corolário lógico da
dignidade humana (art. 1º, III, da Constituição Federal)44, na medida em que
obsta a existência do sujeito processual como mero objeto do processo. Nesse
olhar, a jurisdição e todos os movimentos que dela advêm apenas adquirem
qualificação e legitimidade enquanto houver a participação efetiva daqueles a
quem interessa o processo.45
Bem assim, o contraditório substancial não é apenas o direito de se manifestar
perante os atos processuais; também consiste na possibilidade de impactar o juiz
40
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l13105.htm. Acesso em: 28 mar. 2021.
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em sua fundamentação, ou seja, é o direito de influência no processo. É o direito à
informação, à reação e à produção de todos os meios de prova por lei admitidos.46
Outrossim, o direito ao contraditório tem como escopo a vedação de decisões-surpresa. É dizer, o ordenamento jurídico brasileiro busca oportunizar a
bilateralidade da audiência por intermédio desses meios, via um binômio ciência e
resposta, ou informação e reação.47 No mesmo sentido, não é suficiente conceder
às partes igualdade material sem que exista uma paridade no âmbito processual
e seus instrumentos, também denominada paridade de armas.48 Portanto, o
processo jurisdicional, na qualidade de lócus do exercício direto do poder do
povo49, deve ser respeitado e assegurado na sua integralidade.

3.2 Desafios do contraditório substancial perante os direitos coletivos,
difusos e individuais homogêneos e a inteligência artificial
O emprego de meios tecnológicos para o julgamento de casos, especialmente
havendo demandas massificadas, vem sendo exaustivamente tratado entre profissionais jurídicos. O uso de algoritmos, ou dos denominados “juízes robôs”,
para a tomada de decisões acarreta preocupações aos aplicadores do direito, na
medida em que não detém a capacidade plena da análise das peculiaridades do
caso concreto. Outrossim, a ausência de domínio por parte dos juízes em relação
ao funcionamento da ferramenta também coloca em ameaça os princípios-base do
ordenamento vigente50, tais como a imparcialidade e o princípio do juiz natural.
Bem assim, a tomada de decisão por parte de algoritmos tende a exercer
julgamentos discriminatórios, além de afetar a transparência decisória, e, como
tema central da presente discussão, cinge-se ao aspecto da impossibilidade de
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exercício ao direito de explicação, também conhecido como direito de influência,
fundamental, assegurado pelo princípio do contraditório.51
Ademais, estratégias de implementação efetiva do direito à influência por
meio do design thinking, legal design e visual law também fazem parte da pauta
jurídica no tema.52 Nesse contexto, havendo um algoritmo com base na experiência humana, sugere-se, para uma análise mais subjetiva, que as evidências
utilizadas sejam baseadas na dimensão política a que pertencem, para evidenciar
os valores públicos na tomada de decisões, especialmente em se tratando de
direitos coletivos.53
Sem embargo, os possíveis obstáculos à implementação da inteligência artificial, como a mitigação do princípio do contraditório perante os direitos difusos,
individuais e coletivos, por si só, não obsta a sua aplicação em determinadas
circunstâncias. Segundo Jordi Nieva Fenoll, seres humanos igualmente são seres
imperfeitos, passíveis de equívocos, parcialidades e erros54:
Pero igualmente se equivoca un juez cuando dicta una sentencia
errando en la interpretación adecuada del ordenamiento jurídico,
o en la elección de la ley aplicable. El ser humano no está exento de
descuidos, errores o inexactitudes. Es crucial entender y asumir las
limitaciones de unos y otros para no suponer la inteligencia artificial
capacidades que no puede tener; pero tampoco para exagerar las capacidades del ser humano.

Nesse cenário, é consabido que as exigências de um contraditório efetivo,
mormente em relação à tutela de casos repetitivos, detectam a tendente fragilização da participação do jurisdicionado, conquanto existente uma perseguição
51
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de resultados pragmáticos, ao passo que as técnicas empreendidas para tanto
tentam solucionar problemas coletivos por meio de causas-piloto.55 No tocante
às demandas coletivas, compreende-se que a legitimidade democrática depende
de participações entre os agentes públicos e a coletividade quando da tomada
de atos de gestão.56
Consequentemente, superada a visão meramente formal do direito ao contraditório, ou como o simples direito à bilateralidade, nasce a necessidade de se
compatibilizar a virada tecnológica e suas inúmeras vantagens, quais sejam, a
celeridade, a segurança jurídica e a mitigação dos custos, com os direitos fundamentais estruturantes do processo.57
Nessa perspectiva, a crise quantitativa sem precedentes que permeia o Poder
Judiciário conduz ao fomento à autocomposição e reformas judiciais, sem que
se olvide dos possíveis prejuízos destes ao sistema vigente. Com isso, passa-se ao
enfrentamento da alternativa denominada inteligência artificial, que, por sua
vez, apresenta suas próprias inconsistências.58

4. A pandemia da Covid-19 e as perspectivas
no âmbito do direito processual civil
A pandemia da Covid-19 produz impacto significativo no que concerne à
prestação da tutela jurisdicional. Isso se denota em praticamente todos os âmbitos
que alcançam as tutelas de direito material pleiteadas, em especial aqueles em
que se cuida do direito à saúde face à pandemia da Covid-19.
É nesse contexto que se compreende a essencialidade do direito à vida,
assegurado por meio do acesso regular aos sistemas de saúde, bem como a sua
55
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supremacia em detrimento de outros direitos advindos da existência humana.
Outrossim, tornam-se acentuadas as desigualdades sociais entre os sujeitos de
direito, trazendo ao Estado o papel de propiciar um tratamento equitativo e uma
prestação efetiva do direito à saúde a todos.

4.1 As consequências jurídicas das circunstâncias sociais
decorrentes da pandemia e o surgimento das ações repetitivas
Um dos marcos trazidos pela vigência do novo Código de Processo Civil
é, sem dúvidas, a previsão legal da hipótese da instauração de um incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR). A Comissão do Senado, presidida
por Luiz Fux, já idealizava um incidente de coletivização, aliado à iniciativa de
fortalecer o instituto jurídico de precedentes no ordenamento jurídico brasileiro,
com o escopo de uniformizar a jurisprudência nacional de forma efetiva.59
Naturalmente, o presente mecanismo passa a compreender diversas áreas do
direito processual civil e do direito constitucional, em especial as ações coletivas, cujas ações envolvem matéria ambiental, trabalhista, civil, tributária e até
mesmo penal.60
Com isso, ocorre o deslocamento das demandas individuais para a abrangência
de demandas cujo espectro é amplo, com o intuito de impedir um fluxo desnecessário de ações repetidas, trazendo economia temporal, financeira e processual
aos julgamentos massificados.61
Não por outro motivo, inspirando-se na doutrina alemã (Musterverfahren), o
Código de Processo Civil institui o instituto do IRDR, que conjuga instrumentos nacionais com características genuínas para a sua aplicação, trazendo maior
efetividade ao julgamento das demandas de massa.62
Bem assim, o cenário de inadequação dos meios processuais tradicionais para
o julgamento de casos repetitivos acaba por obstar a prestação de uma tutela
59
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2015.
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jurisdicional efetiva e o próprio acesso à Justiça, não somente pela duração
razoável do processo, mas também pelo tratamento isonômico e uniformidade
das decisões judiciais.63
É nesse contexto que se reconhece a pandemia da Covid-19 como emergência de saúde pública, ante a multiplicação exponencial dos casos detectados
e a necessidade de prestação jurisdicional para cumprir seus fins.64 O alcance
da pandemia e de seus impactos abrange repercussões de ordem econômica,
atividades públicas e industriais, mercado financeiro e o próprio fenômeno da
globalização.65
Nesse sentido, compreende-se que a pandemia da Covid-19, em se tratando
de circunstância afeta à saúde pública, apenas pode ser contida por meio de
medidas sociais e ações de indivíduos, instituições, comunidades e iniciativas
conjuntas por parte do governo nacional e das corporações internacionais.66 No
caso em estudo, interessa ao processo civil a iniciativa de adequar o procedimento
utilizado para o julgamento efetivo e tempestivo das ações repetitivas.

5. Conclusão
Diante do cenário exposto é que se compreende a relevância de se analisar o
emprego da inteligência artificial para o julgamento de casos repetitivos, mormente
em razão da pandemia da Covid-19, sem que se olvide, em qualquer hipótese,
que essa abordagem colide frontalmente com os direitos fundamentais, sob a
perspectiva constitucional.
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Resumo: Haja vista a expansão do direito penal contemporâneo,
marcado pela demanda social por punição e celeridade procedimental, é inegável a importância do Poder Judiciário em solucionar
conflitos e dar respostas à sociedade. O conceito de eficiência, tomado erroneamente como sinônimo de rapidez, engloba diversos
conceitos revisitados neste ensaio, os quais perpassam a economia,
a análise econômica do direito e o utilitarismo. O que importa
ao processo penal é um conceito de eficiência capaz de torná-lo
garantidor e justo. Objetiva-se, assim, analisar o papel do juiz na
tomada de decisões eficientes, de modo a romper laços com as
raízes “antigarantistas” que assolam o processo penal brasileiro,
uma vez que importa combater a discricionariedade judicial e
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Constituição Federal. No que se refere ao aspecto metodológico,
utilizaram-se, neste estudo, o método monográfico e a técnica de
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1. Introdução
O presente artigo examina a atual situação do processo penal brasileiro,
que, por vezes, em nome da celeridade procedimental e da necessidade de dar
respaldo a uma sociedade que clama por punição, relativiza ou mitiga diversas
garantias constitucionais.
Essa rapidez que a sociedade exige do direito penal é comumente confundida
com eficiência em matéria penal, pois se acredita que um processo penal célere
(portanto, “eficiente”) seria um processo ideal, já que daria à sociedade um
respaldo punitivo mais eficaz. Ocorre que o instituto da eficiência em matéria
penal é mais complexo e difícil de ser atingido, requerendo mecanismos para ser
implementado de maneira correta no ordenamento jurídico, principalmente ao
lidar com um dos direitos mais sensíveis do ser humano, que é a liberdade. Toda
essa problemática apresentada fica mais sensível caso seja observada pela ótica da
inserção do uso da inteligência artificial no âmbito judicial, mais especificamente
no próprio processo penal.
O crescimento da utilização da inteligência artificial nas atividades judiciais é
nítido e irrefreável, porém, é imprescindível que se observem as questões sensíveis
atinentes à prática da justiça penal, sob pena de violações das garantias constitucionais, penais e processuais de nosso ordenamento jurídico. Isso porque a base
da inteligência artificial é a utilização de algoritmos, o que, quando transposto
para a realidade penal brasileira, pode acarretar sérias violações que podem vir
a implicar em enfraquecimento dos paradigmas definidos em nosso contexto
social democrático.
De fato, não se ambiciona a morosidade no processo penal, tampouco se
condena o anseio da população por um procedimento mais célere. Ocorre que
nem sempre o fato de o processo ser rápido – e, com isso, dar uma “resposta” à
sociedade de maneira célere – será o suficiente para que este esteja imbuído de
uma eficiência ideal para um Estado Constitucional.
Ademais, para que seja possível tratar da eficiência ideal no âmbito criminal,
é preciso a conjugação de três fatores, trabalhados por Miguel Tedesco Wedy1:
eficiência, garantias e justiça. Desse modo, um processo rápido, mas que deixe

1

WEDY, Miguel Tedesco. A eficiência e sua repercussão no direito penal e no processo penal. 1. ed.
Porto Alegre: Elegantia Juris, 2016a.
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de preservar as garantias processuais e constitucionais previstas no ordenamento
jurídico brasileiro, nunca será eficiente.
Analisar-se-á a expansão do processo penal contemporâneo e as problemáticas causadas pelo conceito de eficiência, passando-se a investigar o conceito
de eficiência a partir de outras bases teóricas, a exemplo da análise econômica
do direito e utilitarismo, no intuito de alcançar o conceito acima delineado,
denominado “hélice tríplice” (eficiência, garantias e justiça) por Miguel Wedy.2
A promulgação da Constituição Federal de 1988 é posterior à legislação
processual penal, sendo, portanto, responsável por trazer diversas inovações em
matéria de garantias constitucionais. Com vistas a atingir a eficiência ideal no
contexto processual penal, deve-se pensar na exigência de uma “constitucionalização” do processo penal, o que, conforme será demonstrado, já ocorreu no
âmbito civil, com o advento do Novo Código de Processo Civil.
Para tanto, é preciso repensar as raízes antidemocráticas e/ou antigarantistas
veiculadas pelo processo penal brasileiro, sendo necessário analisar o atual papel
do julgador no ordenamento jurídico. Embora a sociedade esteja sob a égide do
Estado Democrático de Direito, no qual todos se submetem ao cumprimento das
leis e da Constituição Federal, na prática, existe uma série de comportamentos
e/ou vícios processuais que não vão de encontro a preceitos constitucionais.
Como exemplo desses comportamentos, podemos citar a inserção da inteligência
artificial no âmbito do processo penal.
Conforme será visto, Lenio Streck aborda que o direito precisa ser livre dos
chamados “predadores externos”. Principalmente na esfera processual penal,
exige-se que o processo seja julgado de maneira técnica e que o direito tenha a
autonomia necessária para esquivar-se da influência dos referidos predadores,
a exemplo de julgamentos com a influência da moral, da política, da mídia, da
economia.
Apresenta-se, como solução e tendência em diversos países, a atuação de
diferentes julgadores para as fases investigativa e processual. Somente com tal
separação é possível afastar o juiz responsável por julgar o processo de elementos
de prova já colhidos no inquérito policial e, com isso, torná-lo o mais imparcial

2

WEDY, Miguel Tedesco. A eficiência e sua repercussão no direito penal e no processo penal. 1. ed.
Porto Alegre: Elegantia Juris, 2016a.
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possível em sua tomada de decisão final, seja para absolver, seja para condenar
um indivíduo.
Para o desenvolvimento do presente ensaio, utilizam-se o método monográfico e a técnica de pesquisa bibliográfica nacional e internacional, bem como a
jurisprudencial.

2. A expansão do processo penal contemporâneo
e o problema da eficiência
O Estado brasileiro vem passando por um momento de crise. Para além
daqueles elementos que classicamente podem ser associados a essa ideia (na
esteira do que propõe José Luis Bolzan de Morais3, como a crise conceitual,
estrutural, constitucional, funcional e política), outra característica marca a atual
conjuntura político-legislativa brasileira: a existência de propostas e projetos de
reformas (alguns já aprovados e transformados em lei) em diversos campos, a
exemplo do âmbito trabalhista, previdenciário, tributário e processual. Ou seja,
o cenário aponta para a necessidade de o Estado se “reinventar”.
Em razão da emergência de transformações, sobretudo na esfera legislativa,
é que ultimamente tem-se vivenciado diversas reformas visando à atualização e
à adequação da lei, a partir das novas demandas trazidas pela sociedade. Nesse
contexto, pode-se afirmar que uma das reformas mais significativas experimentadas nos últimos anos foi a promulgação do Novo Código de Processo Civil,
em 2015 (Lei 13.105/2015).4
A importância das alterações que afetaram o processo civil brasileiro se associa
à criação da legislação anterior, o CPC/73, fora do contexto democrático, isto
é, durante a ditadura militar. Disso decorre que o movimento a partir do qual
é gerada a nova legislação processual civil tem um duplo papel (ou uma dúplice
intenção): consolidar uma concepção de processo civil alinhada ao constitucionalismo democrático (elemento de cunho paradigmático, portanto) mediante
mudanças estruturantes com ela condizentes (transformações na técnica, nos

3

MORAIS, José Luis Bolzan de. As crises do Estado e da Constituição e a transformação espaço-temporal dos direitos humanos. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.

4

BRASIL. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência
da República, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/
l13105.htm. Acesso em: 1 jun. 2020.
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institutos processuais e no papel das instituições, via reforma legislativa no
âmbito processual civil).
É por isso que se diz que, com o novo CPC, há uma constitucionalização do
processo civil, tendo em vista a sua adequação ao núcleo principiológico constitucional brasileiro, o que se percebe com as seguintes inovações: a preocupação
com os limites da decisão judicial (honrando o art. 93, IX, CF/88)5, o reforço
ao contraditório (como garantia de influência), bem como o privilégio do papel
das partes (na linha da defesa de um caráter negocial ao processo civil brasileiro).
Assim como acontecia no âmbito civil, o processo penal ainda não passou
por uma reforma que seja capaz de transformar seus elementos basilares, associando-se à perspectiva dos objetivos constitucionais estabelecidos para o Estado
Democrático de Direito. Isso decorre de sua construção fora do contexto democrático, em razão de o Código de Processo Penal brasileiro ter sido promulgado
no ano de 1941 (Decreto-Lei 3.689/41).6
A exigência da constitucionalização do processo penal e, mais do que isso,
sua convergência com um momento social caracterizado pela demanda popular
por punição (em especial no que diz respeito a processos penais relacionados à
corrupção) colocam o processo penal no centro do debate. Afinal, o que se espera
do processo penal diante dessa reivindicação social de responsabilização? E, mais
importante: o que se espera das instituições jurídicas (tais como o Judiciário e o
Ministério Público) no exercício de suas funções? A relativização de garantias e a
certeza de punição? A proteção dos direitos e garantias fundamentais? A fragilização
do Direito ou sua solidez com a implementação do uso da inteligência artificial?
No fundo, importa perceber que a resposta das perguntas acima elaboradas (a
depender, claro, do modo como forem respondidas e de seu conteúdo) implica
uma concepção de processo penal. Tudo isso revela que elementos paradigmáticos
se relacionam com aspectos institucionais, para o caso específico, que levam a
reformas processuais, portanto.

5

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília,
DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituicao/
constituicao.htm. Acesso em: 11 dez. 2020.

6

BRASIL. Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Brasília, DF: Presidência
da República, 1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ decreto-lei/del3689.htm.
Acesso em: 20 nov. 2020.
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A possibilidade de reformas na legislação penal, a exemplo da inserção da
figura do juiz de garantias, abre espaço único e privilegiado para refletir não só
sobre a necessidade de implementação desse instituto no ordenamento jurídico
brasileiro, mas também sobre qual modelo de processo penal a sociedade deseja
construí-lo e sobre qual concepção possível, diante dos contornos já estabelecidos pelo Estado Constitucional. Isso se dá porque um modelo de Estado que se
qualifica pela democracia exige um modo particular de compreender o processo
penal, em especial acerca da atuação do juiz, a partir dessa concepção.7
Embora a ideia de integridade do Direito seja pensada por Ronald Dworkin8
no nível da justificação da decisão judicial, entende-se, a partir de Lenio Streck9,
que o Direito tem uma espécie de DNA. Isso significa que o Direito Processual
Penal tem, evidentemente, autonomia disciplinar (um regramento próprio, por
assim dizer), mas isso não significa que ele possa ser desvinculado das transformações paradigmáticas (em especial, de cunho filosófico)10 que atravessam as
Teorias do Direito e do Estado. Afinal, como bem lembra Miguel Wedy11, o
processo penal é o direito constitucional que se aplica no cotidiano.
Deve ser concebido um novo modelo de processo penal que não seja refém de
paradigmas antigos, fruto dos ideais autoritários vigentes à época da elaboração
do Código de Processo Penal atual. Conforme abordado por Daniel Kessler de
Oliveira12, ao analisar a exposição de motivos da atual legislação, “hoje já não
mais pode se sustentar uma legislação nascida em berço fascista, inspirada por
ideais totalitários, que conceba o processo penal de uma forma totalmente às
avessas de um processo que se dê em um Estado Democrático”.
7

STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. O que é isto – as garantias processuais penais?
Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2012.

8

DWORKIN, Ronald. O império do Direito. 3. ed. Tradução Luiz Jefferson Camargo. São Paulo: Martins
Fontes, 2014.

9

STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria do Direito
à luz da crítica hermenêutica do Direito. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2017a.

10

STEIN, Ernildo. A caminho do paradigma hermenêutico: ensaios e conferências. 2. ed. Ijuí: Unijui, 2017.

11

WEDY, Miguel Tedesco. A colaboração premiada entre o utilitarismo e a racionalidade de princípios.
Revista Direito e Liberdade, Natal, v. 18, n. 3, p. 213-231, set./dez. 2016b. Na mesma linha, Jorge de
Figueiredo Dias trabalha com a ideia de que o direito processual penal em si, se trata do direito constitucional sendo aplicado. DIAS, Jorge de Figueiredo. “O papel do direito penal na proteção das gerações
futuras”. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra. Coimbra, n. 73, p. 1123-1128. 2003.

12

OLIVEIRA, Daniel Kessler de. A atuação do julgador no processo penal constitucional: o juiz de
garantias como um redutor de danos da fase de investigação preliminar. Rio de Janeiro: Lumen Iuris,
2016. p. 171.
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O cenário aponta para a primordialidade de redemocratização do processo penal. Observa-se, em paralelo, que o processo penal contemporâneo é marcado por
uma série de exigências da sociedade, o que demanda maior intervenção do Poder
Judiciário na resolução de conflitos sociais. Em consequência, há uma verdadeira
expansão do direito penal13, o que requer respostas rápidas do poder estatal.
Segundo aponta Jesús Silva Sánchez14, essa expansão se deve, sobretudo, à
globalização, que exige cada vez mais celeridade no âmbito do direito penal. É
preciso que o direito penal esteja cada vez mais consonante à evolução expansionista da sociedade. Essa realidade, no entanto, acaba por flexibilizar e mitigar
garantias, haja vista que ocorre uma pragmatização do direito e do processo penal.
Em conjunto a essa demanda social por punição, por celeridade processual e
por intervenção judicial nas relações sociais, tem-se a necessidade de um novo agir
do Direito, que acontece, em grande parte, “ao arrepio da própria Constituição
Federal”, uma vez que “estão construindo um novo processo penal, uma nova
forma de viabilizar a legitimação do estado em exercer o jus puniendi, utilizando-se de mecanismos incompatíveis com garantias”.15
Isso porque, nessa chamada sociedade de risco, tem-se exigido muitas respostas
(rápidas) do direito penal. Conforme Miguel Wedy16: “Alguns o querem mais
e mais utilitarista, antecipador de barreiras, com novas formas de imputação
e, não se pode negar, em muitos aspectos, mitigador de garantias individuais”.
Em razão do elevado número de processos judiciais e da busca por punição
e/ou ligeiro julgamento para punir, isso faz com que, muitas vezes, o foco do
processo penal seja somente a celeridade ou a condenação a qualquer custo, ignorando-se por completo a indispensável preservação de garantias constitucionais.

13

Expressão utilizada pelo autor Jésus María Silva Sánchez. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão
do direito penal: aspectos nas sociedades pós-industriais. Tradução Luiz Otávio de Oliveira Rocha. 3.
ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

14

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão do direito penal: aspectos nas sociedades pós-industriais.
Tradução Luiz Otávio de Oliveira Rocha. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
p. 28.

15

VILELA, Augusto Tarradt. Eficiência, processo penal e constituição federal: uma análise diante da retomada do cumprimento da pena provisória pelo Supremo Tribunal Federal. Dissertação (Mestrado em
Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo,
2018. p. 50. Disponível em: http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/ handle/UNISINOS/7496/
Augusto %20Tarradt%20Vilela_.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 22 maio 2020.

16

WEDY, Miguel Tedesco. A eficiência e sua repercussão no direito penal e no processo penal. 1. ed.
Porto Alegre: Elegantia Juris, 2016a. p. 47.
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Essa incompatibilidade advém do que Miguel Wedy chama de uma eficiência
meramente instrumental, a qual é pretendida nos tempos atuais. Nas palavras do
autor: “Essa eficiência pretende vulgarizar garantias em detrimento do combate à corrupção e ao crime, de forma a reduzir a criminalidade e a sensação de impunidade”.17

3. O que é isto? – a eficiência no processo penal
O conceito de eficiência remete à ideia comum de celeridade e obtenção
de resultados. No entanto, a análise desse conceito no cenário processual penal
perpassa a compreensão de que, apesar de sua concepção clássica ser derivada da
economia, não é possível interpretá-la somente sob o viés econômico, devendo
ser entendida dentro do contexto em que estiver inserida.18
Para Miguel Reale19, segundo sua teoria tridimensional do direito, há divergência entre direito e economia, uma vez que direito não é economia, tampouco
produção econômica, mas é, simultaneamente, norma, fato e valor. Apesar disso,
há que se pontuar que, tanto no direito como na economia, existe o conceito de
eficiência, ainda que haja divergências, razão pela qual não é possível limitar a
eficiência somente em seu caráter econômico.
Conforme preceitua Miguel Wedy20: “Circunscrever a eficiência ao seu caráter
econômico é uma redução, como também uma simplificação transpor a realidade
do sistema econômico para o sistema jurídico, sem maiores discussões e digressões”.
No que diz respeito à concepção de eficiência na esfera econômica, tem-se
como principais precursores os economistas Robert Cooter e Thomas Ulen21,
que sustentam que um processo de produção será eficiente quando “1) não for
possível gerar a mesma quantidade de produção usando uma combinação de
insumos de menor custo ou 2) quando não for mais possível obter a mesma
produção utilizando a mesma combinação de insumos”.22
17

WEDY, Miguel Tedesco. A eficiência e sua repercussão no direito penal e no processo penal. 1. ed.
Porto Alegre: Elegantia Juris, 2016a. p. 293.

18

POSNER, Richard A. El análisis económico del derecho. Tradução Eduardo L. Suárez. 2. ed. México:
FCE, 2007. p. 25.

19

REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito: situação atual. São Paulo: Saraiva. 1994. p. 118

20

WEDY, Miguel Tedesco. A eficiência e sua repercussão no direito penal e no processo penal. 1. ed.
Porto Alegre: Elegantia Juris, 2016a. p. 90.

21

COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and economics. 6. ed. Berkeley: Berkeley Law Books, 2016.
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Os autores esclarecem que há outro tipo de eficiência, chamada de Pareto efficiency (eficiência alocativa), vinculada à satisfação das preferências individuais do
ser humano. Segundo os autores, determinada situação deve ser analisada sob a
perspectiva de satisfazer uma pessoa (em sua própria concepção) sem piorar a situação
de outro indivíduo (também em sua própria concepção).23 Ou seja, na interação
entre pessoas, ter-se-á eficiência alocativa quando não houver outra alternativa
preferível para todos os envolvidos, considerando suas preferências individuais.24.
Em razão da problematização acerca da chamada Pareto efficiency, tendo em
vista que poderá haver prejuízo em uma relação, os autores Nicholas Kaldor e
John Richard Hicks apresentaram uma segunda concepção de eficiência, que
ficou conhecida por Kaldor-Hicks.25 O critério sugerido inovou por admitir, segundo Alan Lemos26, a “possibilidade de que numa mudança social eficiente um
indivíduo tenha sua posição melhorada às custas de outro indivíduo, desde que
o perdedor seja recompensado, de modo a manter seu nível inicial de utilidade”.
Posteriormente, a concepção de eficiência foi aprimorada por Richard Posner
e hoje, em Kaldor-Hicks, é considerada uma implicação normativa da análise
econômica do direito.27 Desse modo, não é possível abordar a eficiência sem
submeter sua concepção à análise econômica do direito. Para Miguel Wedy28:
“Seria fechar os olhos para um nicho de pensamento que levou a eficiência mais
longe até os tempos de hoje, relacionando-a com a maximização da riqueza como
um postulado de Justiça”.
23
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3.1.O conceito de eficiência pela ótica teórica da
análise econômica do direito e do utilitarismo
A análise econômica do direito apresenta diversos segmentos, e diversos
autores que os subscrevem.29 No entanto, a ideia central da análise econômica
do direito é a maximização da riqueza. Segundo Ferejohn e Pasquino30: “Todas
as teorias resultantes se estruturam da mesma forma: as escolhas feitas pelos
agentes devem ser explicadas em termos da variabilidade dos constrangimentos
materiais enfrentados por eles”.
Ao fazer uma análise acerca da maximização da riqueza, Richard Posner, de
maneira crítica, a compara com o utilitarismo. Para o autor, ambas se diferem,
pois “um sistema de maximização da riqueza pode parecer um substituto de um
sistema utilitarista, mas é mais do que isso; seu espírito é diferente”.31
Para melhor elucidação de sua crítica ao utilitarismo, Rafael Mery Nieto32
discorre sobre os três argumentos de Richard Posner. Primeiro, o pensador acredita não ser possível medir a satisfação de alguém em critérios objetivos, pois
essa percepção tem um caráter eminentemente subjetivo, fato responsável por
causar, por exemplo, extrema dificuldade na “medição da felicidade” de um ser
humano. Em segundo lugar, ele traz o problema do “monstro utilitário”, traduzido
no pensamento de que as atividades do monstro serão submetidas às limitações
impostas por sua riqueza. Por último, há o problema de se impor limites, tendo
em vista que não é possível aferir com exatidão de quem são os lucros.
Concebida a eficiência mediante a análise econômica do direito, é possível analisá-la como uma “eficiência econômica”, o que constitui elemento preponderante

29
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para a verificação da legitimidade jurídica.33 Desse modo, interpreta-se a eficiência,
também, como critério de justiça.34
A abordagem de Richard Posner centra-se na garantia do livre mercado, implicando que as denominadas garantias individuais (vida, liberdade e trabalho)
se destinem a outros usos, um sistema de recursos legais para afastar e retificar
a violação desses direitos e um sistema de moralidade pessoal para reduzir os
custos de transação no mercado.35
Desse modo, Miguel Wedy36 sustenta que, na esfera penal, a análise econômica
do direito preocupa-se, fundamentalmente, com o efeito dissuasório da pena, ou
seja, a pena é vista como um preço que determinada pessoa irá pagar em decorrência da prática de uma ação causadora de lesão a um bem jurídico penalmente
tutelado. Ao citar Richard Posner37, tem-se que a função do direito penal seria
criar custos adicionais para as condutas ilícitas, para, assim, atingir a eficiência.
Sobre o efeito dissuasório da pena, em caso de sua eficiência ser admitida,
essa apenas ocorrerá nos delitos em que o agente atua racionalmente, sendo
ineficaz na coibição de crimes cometidos de forma impulsiva. Ainda, esse efeito
da pena guarda relação com a prevenção geral negativa da pena, na medida em
que a pena é tida como uma ferramenta de intimidação social. Sobre o tema,
aponta-se uma crítica a essa corrente: a pena tende a se tornar cada vez mais
severa, em uma tentativa de frear a delinquência, a despeito de qualquer limite
à intimidação social, motivo pelo qual essa forma de pensamento não pode
desprezar as garantias constitucionais.
De tal maneira, é possível realizar um exame da realidade da sociedade brasileira.
Isso porque, para a análise econômica do direito, quanto maior o custo (pena)
para o crime, menor será o índice de seu cometimento. Dessa premissa extrai-se
33
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que, após a promulgação da Lei de Crimes Hediondos, no ano de 1990, o índice
de criminalidade dos delitos nela tutelados deveria ter diminuído drasticamente
em decorrência da introdução de normas extremamente rígidas, se comparadas
com o restante do ordenamento jurídico.
Nesse sentido, apresenta-se uma das críticas realizadas por Miguel Tedesco
Wedy38:
O risco, talvez inevitável, o problema de monta que se afigura é um
possível choque entre direitos individuais e a eficiência, ou melhor,
o risco que se corre é talvez o da hipereficiência ou de uma eficiência
ilegítima, isto é, utilizar o direito penal e o direito processual penal
de forma irrefletida e desmensurada, a fim de se atingir a redução
de determinados índices de criminalidade. Ou seja, encarcerar e
prender, com custos menores, ao invés de investir, educar, construir,
distribuir, multiplicar, etc. Eis o risco, a quimera do eficientismo economicista em direito penal e em direito processual penal. Reduzir
a todo o problema criminal a um cálculo de custo-benefício não
parece a solução mais acertada. Da mesma forma, pretender que a
eficiência econômica seja o guião indissociável da utilidade da pena
ou, pior, seja o elemento mais concreto e decisivo para estabelecer
um conteúdo de justiça na utilização do direito penal também parece não convencer, embora possa ter alguma relevância.

Há, ainda, outro problema na tentativa de reduzir o direito penal à referida
concepção de eficiência, na medida em que os indivíduos não são iguais e utilizam variáveis diferentes na aferição do custo-benefício de determinada ação
penalmente típica. Desse modo, em respeito ao princípio da individualização
da pena, não se poderia utilizar um mesmo parâmetro de aplicação da pena para
indivíduos em situação de desigualdade.
Apesar disso, não se deve concluir que há somente falhas na concepção de
eficiência em relação à análise econômica do direito. Fato é que não se pode,
simplesmente, aplicar a teoria de Richard Posner no âmbito do direito penal
brasileiro, posto que não é universalista, mas pensada na sistemática da common
law estadunidense. Salienta-se a importância dos apontamentos críticos feitos
por Miguel Wedy quando da análise da eficiência econômica sob a ótica da esfera
penal, conforme exposto.
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Outra abordagem acerca do conceito de eficiência é trazida pelo posicionamento dos utilitaristas. O utilitarismo foi inaugurado pelas concepções de
Jeremy Bentham, que propôs a realização do “cálculo da felicidade” para orientar
as tomadas de decisões, considerando apenas a quantidade de prazer envolvido.
Luís Gustavo Stein e Miguel Wedy39 explicam que, para o autor, o utilitarismo
traduz-se na soma do interesse de determinados grupos (uma maioria) que passam
a determinar o que é bom e ruim, o que deve ou não deve ser feito, sempre na
busca pelo prazer “comum”.
Segundo Jeremy Bentham e John Stuart Mill40, o princípio da utilidade
pode ser entendido como:
[...] Aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação segundo a tendência que tem a aumentar ou a diminuir a felicidade
da pessoa cujo interesse está em jogo, ou, o que é a mesma coisa em
outros termos, segundo a tendência a promover ou a comprometer
a referida felicidade. Digo qualquer ação, com o que tenciono dizer
que isto vale não somente para qualquer ação de um indivíduo particular, mas também de qualquer ato ou medida de governo.

Para os autores, é necessário realizar o cálculo da felicidade a fim de se aferir
o valor do prazer ou da dor. Para isso, o autor descreve sete dimensões de valores:
1) intensidade, 2) duração, 3) certeza ou incerteza, 4) proximidade ou longinquidade, 5) fecundidade, 6) pureza e, por último, 7) extensão.41
O estudo do utilitarismo em Bentham revela uma correlação entre a eficiência
e o tamanho do bem-estar proporcionado, mostrando que não há somente uma
visão de eficiência do ponto de vista econômico. Mais do que isso, o autor pensa
em condutas que promovam a felicidade ou, ao contrário, que causem dor, a
partir da análise da utilidade.42 Dessa forma, se um item não tiver nenhuma
39
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utilidade, não há como lhe atribuir nenhum valor. Por conseguinte, conforme
abordado por Augusto Tarradt Vilela43:
[...] levando à análise que Bentham toma como útil aquilo que traz
felicidade ao interesse da comunidade, determinados atos podem
levar em consideração circunstâncias que não maximizam a riqueza (verificando a visão economicista), mas tão somente a felicidade,
não podendo haver confusão entre a visão econômica do direito
para a utilitária.

Por fim, em relação à punição de determinada conduta, Miguel Wedy44 esclarece o pensamento do autor de que, para punir ou não punir uma conduta, é
relevante verificar o desvalor de um ato e de suas consequências “perniciosas”, de
acordo com a soma total de suas consequências. Assim, não há como afirmar que,
para Richard Posner, a concepção de eficiência é ligada às sutilezas unicamente
economicistas, mas, sim, que a ineficiência tem correlação com a felicidade e o
bem-estar.45
Conforme exposto, um dos principais problemas na aplicação do utilitarismo
consiste no possível cometimento de abusos, pois os padrões de maximização da
felicidade seriam estabelecidos por uma maioria que nem sempre respeitaria as
minorias. Por isso, a aplicação de uma lógica utilitarista não pode ser admitida a
menos que garantias constitucionais sejam respeitadas, sob pena da existência de
uma sistemática de opressão das minorias. É importante lembrar que as garantias constitucionais se constituem na mais importante ferramenta de defesa das
minorias, que, muitas vezes, acabam sendo prejudicadas por aqueles que detêm
o poder, em decorrência de não terem representação adequada.
Na sociedade brasileira contemporânea, infelizmente, não faltam exemplos
de pensamentos utilitaristas que ignoram garantias constitucionais, sendo que
um dos mais difundidos é a inconstitucional frase “direitos humanos para humanos direitos”.
43
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Pelo exposto, verifica-se que uma visão puramente utilitarista, em algum
momento, acabaria por violar garantias constitucionais cuja conquista foi precedida de inúmeros anos de repressão. Dessa forma, qualquer visão utilitarista a
ser defendida deve, obrigatoriamente, partir das garantias constitucionais para,
somente após, analisar a maximização da felicidade no caso concreto. Não se
pode utilizar uma parcela da população como mero instrumento para alcançar a
felicidade de uma maioria, sob pena de violação de um dos pilares do princípio
da dignidade da pessoa humana.
Assim, analisando ambas as visões (econômica e utilitarista) e como estas
tratam a questão da eficiência, é possível perceber que, apesar de retratarem
aspectos que tangenciam a esfera penal, não tratam de uma eficiência capaz de
legitimar o direito penal e processual penal. Essa conclusão se justifica por dois
motivos: de um lado, devido ao direito existir não apenas para a economia46;
por outro lado, porque não pode ser interpretado e reduzido a um pensamento
meramente utilitarista, pelo qual a eficiência será vista apenas como sinônimo
de presteza jurisdicional e de enfrentamento da impunidade.47
A eficiência que se busca no processo penal é, justamente, aquela que será
responsável por equilibrar o sistema, de modo a conseguir conjugar outros elementos que contribuem para tornar o processo penal mais justo. Salienta-se que
a justiça no âmbito penal significa condenação ou absolvição, não configurando
sinônimo de impunidade.
Para tanto, é necessário que o equilíbrio causado pela eficiência no processo
penal seja conjugado à proteção de garantias constitucionais, de forma que,
independentemente do resultado final do processo, se poderá falar em justiça. Sendo assim, buscar-se-á demonstrar que a eficiência responsável por dar
legitimidade ao processo penal não é a mesma conclamada corriqueiramente
pela sociedade.

46
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4. O que é isto? – a hélice tríplice no processo
penal: garantias, eficiência e justiça
Conforme se extrai do estudo dos diversos conceitos de eficiência, sob o viés
da análise econômica do direito e do utilitarismo, o que se busca para o processo penal não é apenas “um faz de conta” baseado na aceleração procedimental
destinada à rápida obtenção do resultado final. Isso porque o processo penal
deve ser um meio utilizado para fazer justiça, repita-se, seja para condenar, seja
para absolver.
Para se alcançar esse veredicto (seja uma sentença condenatória, seja absolutória) sem que haja desequilíbrio no processo penal, Miguel Wedy48 sublinha que
devem ser conjugados três elementos essenciais: eficiência, garantias e justiça.
Para o autor, é necessária:
[...] a verificação da eficiência a partir de um fundamento (a relação
onto antropológica), de uma função (a proteção subsidiária dos bens
jurídicos mais importantes) e de uma finalidade (o alcançamento da
justiça e da paz jurídica). A partir daí, com o equilíbrio e a presença
desses requisitos, poder-se-ia falar de eficiência legítima em direito
penal. E, por conseguinte, poder-se-ia falar também da repercussão
da eficiência em processo penal.49

A relação ontoantropológica exposta por Miguel Wedy nasce das reflexões
de Faria Costa50, que afirma que o direito penal deve ter um fundamento,
finalidade, sistema e função próprios, partindo do ilícito-típico como ofensa
a interesses objetivos, e não da mera violação de deveres ou dispositivos legais.
O cuidado, no pensamento do autor, é considerado elemento fundamental da
convivencialidade humana.
Já para Miguel Wedy51, é necessário observar a “visão ontoantropológica a
partir do fundamento, da relação de cuidado de perigo, da função de proteção
de bens jurídicos e da finalidade que busca a justiça e a paz”, acrescentando que,
48
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somente quando o “direito penal estiver a reconstruir ou manter uma relação de
cuidado de perigo, proteger um bem jurídico e realizar a justiça e a paz”, é que
se poderá falar de eficiência em matéria penal.
Nesse sentido, a partir dos critérios utilizados por Faria Costa, tem-se uma
concepção de eficiência que passa a se preocupar com a pessoa humana. Segundo
Miguel Wedy52, na lição de Faria Costa, o “eu” (por isso, para “ser”) precisa/
exige o cuidado do “outro”. Assim, para Wedy, a eficiência transforma-se em um
critério de otimização da legitimidade em direito penal. Conforme aborda o autor:
[...] Não se trata mais de conceber a eficiência como um critério de
otimização da riqueza (como requer a análise económica do direito) ou do sistema, mas sim, de entendê-la dentro de um contexto,
dentro de uma unidade de sentido. Uma unidade de sentido entre o
fundamento, a função e a finalidade do direito penal. O fundamento da relação ontoantropológica de cuidado de perigo, a função de
proteção subsidiária e fragmentária dos bens jurídicos mais relevantes e a finalidade de realização da justiça e da paz jurídica. E, assim,
transforma-se a eficiência, como dito. Agora, como um critério de
otimização da legitimidade em direito penal, não mais conduzido
por um princípio de promoção da riqueza, mas, sim, de otimização
da justiça e de limitação da criminalização e da punibilidade.53

É nessa linha que Miguel Wedy formula a denominada hélice tríplice, combinando os três elementos acima mencionados: garantias, eficiência e justiça. O
conjunto desses fatores é extremamente relevante e precisa ser observado sob o
contexto do processo penal brasileiro.
A visão de que a eficiência se configura não somente na celeridade processual,
mas também na preservação de garantias, deve ser assimilada, o que inclui, além
da sociedade como um todo, os próprios operadores do direito, que, por vezes,
acabam optando pelo descumprimento das leis e da Constituição Federal em
prol da obtenção de uma decisão definitiva mais rápida ou mais punitiva.
Cita-se, como exemplo, o debate existente acerca da execução provisória
da pena. Apesar de estar previsto na Constituição Federal que ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a interpretação em relação a esse dispositivo constitucional tem diversos
52
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entendimentos. Essa dubiedade provocou, inclusive, mudanças de posicionamento
nos tribunais no que tange à aplicação do referido artigo, por decisões tomadas
pelo Supremo Tribunal Federal.
No que tange à constante mudança jurisprudencial acerca do tema, o ministro
Luís Roberto Barroso sintetizou o assunto em seu voto, proferido por ocasião
do julgamento de ação declaratória de constitucionalidade de número 43, nos
seguintes termos:
É que se assim não fosse, não teria ocorrido de o STF ter produzido
a seguinte sequência de decisões: de 1988 até 2009, admitia a execução após a condenação em 2º grau; de 2009 a 2016, deixou de
admitir; reiterou esta posição em três julgados e, agora, dispõe-se a
examinar a matéria de novo. Se houvesse um sentido único e fora de
qualquer dúvida, isso não aconteceria.54

A constante mudança na orientação jurisprudencial sobre o tema, em especial
no que se refere ao posicionamento sacramentado na ADC 43, gerou descrença
popular na eficiência da persecução penal brasileira. Tal efeito foi agravado
justamente porque, em decorrência da referida decisão, diversos réus, cujo cumprimento da pena já havia sido iniciado, puderam aguardar seus julgamentos em
liberdade, como determina a Constituição Federal.
Apesar dos respeitáveis argumentos em sentido contrário, não restam dúvidas de que a Suprema Corte adotou o único posicionamento possível diante
da clareza do artigo 283 do Código de Processo Penal55 e do artigo 5º, LVII,
da Constituição Federal.56 O presente ensaio não pretende analisar os detalhes
da possibilidade ou não do cumprimento da pena após a decisão de segunda
54
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instância. Busca-se tão somente utilizar esse imbróglio jurídico como exemplo
de que, mesmo seguindo pelo caminho correto, um posicionamento judicial
pode ser considerado ineficiente em decorrência da maneira como foi adotado.
De 2009 a 2016, cumpria-se a Constituição no que tange à inafastabilidade do
princípio da presunção de inocência, vedando-se o cumprimento antecipado de
pena. No entanto, uma mudança repentina, que perdurou por cerca de três anos,
gerou na sociedade uma percepção de que o sistema processual penal brasileiro
era ineficiente por respeitar as garantias constitucionais. Tal pensamento vai de
encontro à ideia de eficiência defendida por Miguel Wedy, pois se preocupa em
conseguir um resultado a qualquer custo, mesmo que para atingi-lo seja necessário
vilipendiar garantias constitucionais.
Essa constante mudança de posicionamento também causou um efeito
Backlash, o qual, inclusive, provocou a elaboração de diversas propostas de alteração
legislativa e de emendas constitucionais para viabilizar o início do cumprimento
da pena após o acórdão condenatório de segunda instância. Percebe-se, portanto, que, apesar de a decisão proferida pelo STF estar em consonância com as
garantias constitucionais, o caminho que se percorreu até a consolidação desse
entendimento pode causar perigoso retrocesso no que tange à flexibilização da
presunção de inocência.
Com o exemplo supracitado, pretende-se demonstrar que descumprir a lei
e a Constituição Federal torna o processo penal ineficiente e, como no caso
acima, também pode criar danos à sociedade brasileira, visto que 1) propiciou
uma sensação de impunidade, em razão de terem sido soltos diversos réus, após
a preservação da presunção de inocência, 2) causou insegurança ao mundo jurídico, posto que não se poderia prever se a Constituição Federal seria ou não
respeitada, e 3) fez com que muitas pessoas ficassem presas, cumprindo pena
de modo antecipado, em total descumprimento do que preceitua a legislação.
Por oportuno, frisa-se que é necessário fazer uma diferenciação entre a eficiência no processo penal e a eficácia. A eficiência, conforme já descrito, será o
procedimento para chegar ao resultado final de um processo, e deverá contar
com a preservação de garantias para se alcançar a justiça em cada caso específico.
Por sua vez, a eficácia, conforme António Castanheira Neves57, está relacionada
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com a “capacidade de atingir ou realizar os fins/objetivos através dos meios ou
instrumentos mobilizáveis”.
Feitas essas considerações, voltando-se ao conceito de eficiência em matéria
processual penal, Miguel Wedy58 destaca outra importante distinção entre a
denominada eficiência “ideal” e aquela meramente instrumental. A eficiência
ideal é abordada justamente na teoria central do autor, sintetizada na eficiência
que se conjuga com a ideia de justiça e garantias. Por sua vez, a meramente
instrumental é aquela que, segundo o autor:
[...] é uma eficiência própria de um sistema jurídico despreocupado com certas garantias que foram conquistadas com sacrifícios e
adversidades, quando não com o próprio sangue dos cidadãos. Essa
eficiência pretende vulgarizar garantias em detrimento do “combate
à corrupção e ao crime”, de forma a “reduzir a criminalidade” e a
“sensação de impunidade”.59

A eficiência meramente instrumental, apesar de transparecer uma falsa ideia
de combate à criminalidade e ser entendida como sinônimo de celeridade e abreviação procedimental, na verdade, analisando os exemplos práticos do processo
penal, tem um significado totalmente diverso.
De tal modo, é preciso que se busque, no processo penal, a denominada eficiência ideal, de modo que haja redução da criminalidade e celeridade processual,
sem que isso signifique que “vale tudo” no processo penal. Só se chega a um
resultado justo quando não se ignora a existência de garantias fundamentais e
processuais a serem seguidas. O contrário tem como consequência a manutenção
de um Estado ilegítimo quanto à aplicação das leis e da Constituição Federal.
Segundo Miguel Wedy60, a eficiência não pode ser vista como um contraponto
à Justiça, mas, ao invés disso, “[...] a eficiência pode ser um dos halos da Justiça
ou pode ainda gravitar dentro do seu campo de ação ou repercussão”.
Na perspectiva delineada é que se deve buscar, no processo penal contemporâneo, uma maior eficiência e aproximação ao paradigma democrático adotado
58
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pela Constituição de 1988, sendo imprescindível a análise do fenômeno da jurisdição e do papel do juiz no intuito de desvendar quais os possíveis contornos
necessários à construção de um processo penal garantista e eficiente.
Isso porque, repita-se, um processo eficiente, garantista e justo não é sinônimo de um processo moroso, que deixa as pessoas impunes. Aduz o ministro
Luis Roberto Barroso61 que é preciso acabar com duas crenças que existem
no âmbito penal – “(i) a de que garantismo significa que ninguém nunca será
punido, não importa o que tenha feito; e (ii) a de que devido processo legal é o
que nunca termina” – para que, assim, seja possível desconstruir um processo
penal que ainda é autoritário.
Desse modo, apesar de as garantias estarem expressamente contidas nas
normas legais e na Constituição Federal, ainda assim, sua aplicação na prática
processual penal é deficiente. Por essa razão, torna-se imprescindível a análise
do papel do julgador no processo penal brasileiro, uma vez que a condução do
processo e a preservação das garantias processuais e fundamentais passam pela
necessidade de se ter um juiz imparcial, que não cometa abusos e que não seja
protagonista no processo penal.
Para que, de fato, se construa/reconstrua um processo penal balizado pelo
contexto democrático no qual está inserido, é primordial que, primeiro, se examine
o papel do juiz na preservação de garantias e na condução eficiente do processo, a
fim de que se obtenham decisões mais justas. Isso porque, conforme já expresso,
esse liame entre eficiência, justiça e garantias não pode ser quebrado, sob pena de
ocasionar a perda de legitimidade e a densidade axiológica no processo penal.62
Logo, é preciso que se lute não só para que o papel constitucional do juiz seja
desempenhado, mas também para que as instituições passem a preservar o conceito
de eficiência a partir da ideia ontoantropológica, de sorte que as decisões que
tenham densidade sejam capazes de atingir a finalidade da justiça ou paz social,
a partir de uma ideia de equilíbrio. Embora não seja fácil manter o equilíbrio
entre esses três elementos, destaca-se a importância dessa proporcionalidade,
ainda que não sejam concedidos pesos iguais a cada parte.63
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Um processo penal ao revés do que se está expondo, no qual não haja equilíbrio nem respeito às garantias, é um processo que se torna opressor e que não
se insere no Estado Democrático de Direito. No entanto, em observação à realidade brasileira, nota-se a urgência da conciliação entre o teor principiológico
das normas constitucionais e o processo penal, posto que, na prática, o que se
percebe é o desfalecimento dessas garantias.
Esse desfalecimento das garantias se torna ainda mais grave quando pensado
na perspectiva brasileira, uma vez que o povo brasileiro tem pouca memória,
o que viabiliza seu esquecimento em relação aos sacrifícios sofridos no passado
para que as garantias das quais gozam os cidadãos fossem conquistadas.64 Não
se pode olvidar o passado ditatorial e antidemocrático do Brasil, sob pena de os
erros do passado não serem vislumbrados, dando azo à sua repetição no futuro
e/ou presente.
Desse modo, é preciso que se recupere a memória social e que se compreenda
a eficiência ideal no processo penal, não como uma maneira de torná-lo moroso
ou de favorecer a impunidade. Deve-se reconhecer que as formalidades existem
para que sejam seguidas e que, a partir do momento em que se começa a aderir
a exceções, é possível que não haja mais freio capaz de inibir condutas que não
se coadunam com o Estado Constitucional.
Assim, para que seja possível falar em justiça e paz social, tem-se que a única
solução é dar uma resposta hermenêutica e constitucionalmente adequada ao
processo penal, nos termos defendidos por Lenio Streck.65 Isso porque, enquanto
houver arbitrariedades e discricionariedades por parte dos julgadores, não será
possível alcançar um processo penal justo e eficiente. Há que se destacar, por fim,
que a Constituição se dirige não somente ao futuro, pois cabe a ela a relevante
função de proteger os direitos já conquistados.66
Desse modo, conclui-se que o que se almeja no processo penal é que este seja
eficiente, incluindo-se nessa concepção de eficiência a preservação de garantias
Porto Alegre, n. 52, p. 163-186, jan./mar. 2014.
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constitucionais.67 Por conseguinte, merece apreciação o papel desempenhado
pelo juiz na condução do processo, bem como a necessidade de implementação
de institutos que coloquem o processo penal num patamar mais acusatório e
mais democrático e menos autoritário, tornando-o, consequentemente, mais
eficiente e justo.

5. Considerações finais
Diante da análise realizada, constata-se que as mudanças ocorridas na sociedade contemporânea desafiam estruturas já consolidadas no âmbito do processo
penal, uma vez que é recorrente o surgimento de novas demandas jurídicas que
exijam amparo da esfera criminal. Dentro dessa perspectiva se inclui o manejo da
inserção do uso da inteligência artificial no Direito, principalmente no âmbito
do processo penal.
Em razão do fenômeno da globalização, as interações entre os indivíduos se
intensificam e se tornam cada vez mais complexas, estimulando ou potencializando
um maior número de conflitos. Por sua vez, os avanços tecnológicos também
propiciam o surgimento de diferentes comportamentos lesivos, que levam à prática
de novos delitos. Isso exige, cada vez mais, uma resposta inovadora do direito.
E é nesse nicho que a inteligência artificial encontra seu flanco de inserção no
Direito Penal e nos demais ramos do Direito em si.68
Desse modo, no mundo globalizado, inúmeras são as propostas de evolução
e/ou transformação do processo penal em um instrumento mais eficaz, que
busque a resolução dos novos conflitos. Nesse sentido, busca-se maior celeridade
e simplificação procedimental, a fim de tornar o processo penal cada vez mais
rápido e fazer com que este seja suficiente para dar uma resposta aos indivíduos.69
Tal fenômeno faz com que a sociedade clame ao Poder Judiciário respostas
mais céleres e mais punitivas. Conforme esboçado, trata-se de um momento
social caracterizado por essa demanda da população, colocando o processo
penal no centro do debate. Isso porque essa pressão popular exige cada vez
67
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mais postura das instituições, que são responsáveis por manter as garantias e os
direitos fundamentais.
Diante dessa ascensão da utilização do procedimento criminal é que seu estudo e sua necessidade de constitucionalização se tornam ainda mais relevantes.
Isso pois, diferentemente do que ocorreu no âmbito civil, o processo penal ainda
não passou por uma reforma com o condão suficiente de se amoldar ao Estado
Democrático de Direito.
Com isso, passou-se também a analisar o conceito de eficiência, tendo em
vista que a eficiência clamada pelo senso comum, que é vista como sinônimo de
celeridade procedimental e por vezes confundida com esse anseio popular por
punição a qualquer custo, nem sempre será a eficiência ideal ao processo penal.
Isso ocorre porque, apesar de a eficiência ter diversos conceitos, passando-se
pelas matrizes teóricas da análise econômica do direito e do utilitarismo, o que
importa ao processo penal, de fato, é a eficiência contida na chamada hélice
tríplice do direito.
Conforme desenvolvido por Miguel Wedy70 na chamada hélice tríplice do direito,
é necessário que haja a conjugação de três elementos basilares: garantias, eficiência e
justiça. Ou seja, para que se possa falar em eficiência ideal ao procedimento criminal, é preciso que se pense em mecanismos a serem introduzidos no ordenamento
jurídico brasileiro que sejam capazes de unir os três elementos esboçados, pois, assim,
haverá equilíbrio e, por consequência, um processo penal mais justo e uma prestação
jurisdicional mais adequada dentro dos limites legais e constitucionais.
Salienta-se que justiça no âmbito penal significa condenação ou absolvição, e
não é nenhum sinônimo de impunidade. Existe, também, a ideia, fruto do senso
comum, de que um processo penal eficiente (portanto, garantista) seria sinônimo
de impunidade, uma vez que estaria garantindo direitos a um acusado de um
delito criminal. É preciso entender que, sob a égide de um Estado Democrático
de Direito, o que não é garantista é inconstitucional e não é, portanto, legítimo,
não interessando o fato de a pessoa ter cometido um crime, tampouco o crime
pelo qual essa pessoa esteja sendo responsabilizada. Ao direito penal, cabe punir
esse indivíduo dentro dos limites legais e se atentar para que isso ocorra de maneira adequada, ou seja, respeitando-se todas as garantias que lhe são conferidas.
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Por isso, é preciso que se lute para combater não somente as discricionariedades judiciais, mas, de igual modo, os julgadores que decidem com base em seu
livre convencimento. Somente assim se poderá falar na autonomia do direito,
defendida por Lenio Streck.71
Nesse intento, surge a necessidade de separação de um juiz para atuar em
cada fase procedimental, o que, inclusive, já é realidade em outros países, pela
experiência vista na Itália e na Espanha. Conforme analisado, em ambos os
países as jurisprudências foram firmadas no sentido de incompatibilização de
atividades sucessivas desempenhas por um mesmo juiz no âmbito do mesmo
procedimento penal.72
Frente à devida importância conferida a essa separação, aliada à necessidade
de se trazer ao ordenamento jurídico brasileiro mecanismos que sejam capazes
de objetivar a imparcialidade judicial, é que surge a figura do juiz de garantias.
Assim, seria possível afastar o julgador que irá sentenciar um processo criminal
de todo material colhido na investigação preliminar, viabilizando, assim, a preservação da originalidade cognitiva do juiz.73
Indubitavelmente, a reforma que se pretende realizar com a implantação do juiz
de garantias exigirá do Poder Judiciário maior demanda orçamentária e também
organizacional, vez que é impossível realizar uma mudança de tamanha magnitude sem que o Estado empenhe esforços para que isso se concretize. Inclusive,
são várias as soluções apresentadas por autores como Aury Lopes Júnior e Ruiz
Ritter74, que, por exemplo, trazem a ideia da regionalização do juiz de garantias,
de modo que um único “juiz garante” atenda um grupo de comarcas próximas,
ou até mesmo a implantação do inquérito online ou pelo sistema de processo
eletrônico, o que solucionaria possíveis problemas, sem exigir custo elevado.
Sendo assim, diante de toda a análise realizada no presente ensaio, não há
dúvidas quanto à constitucionalidade do referido instituto. Constata-se que,
71
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para todos os problemas apresentados, soluções podem e devem ser tomadas –
algumas das quais já estão sendo apresentadas por diversos juristas. De fato, não
é possível avançar democraticamente sem que haja, para isso, uma mudança de
cunho estrutural e paradigmático.
Mais do que isso, diante de toda a pesquisa realizada, afirma-se que, sem
sombra de dúvidas, a figura do juiz de garantias fará com que o processo penal
progrida e evolua democraticamente. Isso porque, com sua implementação, será
possível uma maior aproximação da imparcialidade judicial, que trará como
consequência direta um processo penal mais garantidor e mais justo; com isso,
conseguiremos falar na eficiência ideal, almejada e delineada neste artigo, e sem
a utilização de qualquer tipo de inteligência artificial para substituir o poder
instrutório e/ou decisório no âmbito processual.
Conclui-se, assim, que, apesar de não ser algo extremamente simples e rápido, a implementação do juiz de garantias deve ser feita de maneira imediata
no processo penal brasileiro, com as devidas reestruturações e investimentos
necessários. Isso visto que, diante da aproximação do julgador com a garantia à
imparcialidade judicial, propiciada pela figura do juiz de garantias, seria possível
tornar o processo penal mais justo, eficiente e garantidor de direitos, o que já
deveria ocorrer dentro de um Estado Democrático de Direito, em que todos
devem se submeter à aplicação das leis e da Constituição Federal.
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Resumo: O problema abordado por este artigo é o da (im)possibilidade de juízes-robôs no sistema de justiça criminal brasileiro
por razões axiológicas e jurídicas; a hipótese geral consiste em
desabilitar os robôs de um poder jurisdicional legítimo. Mas, antes
de comprovar aquele e testar essa, é preciso esboçar alguns básicos
conceitos extrajurídicos dessa temática, circunscrevendo o que se
compreende por juiz-robô e figuras afins (1.). Depois, alerta-se
para um simultâneo e preocupante viés quase antiantropológico
e pró-robótico no tocante às vantagens do juiz-robô sobre o juizhumano (2.). Como objetivo geral, procura-se apontar os principais
problemas antropológicos, filosóficos e técnicos dos juízes-robôs
(3.), ao passo que, como objetivo específico, está o desenvolvimento
dos problemas jurídicos substantivo, processual e constitucional
(garantias constitucionais) daqueles (4.). Por fim, a expectativa
de absolutização do valor justiça por meio de decisões judiciais
automatizadas carrega consigo um perigo não só para o direito,
mas também para o modelo civilizacional construído há séculos
por homens de carne e osso com sangue, suor e lágrimas (5.).
Palavras-chave: Juiz-robô. Inteligência artificial. Justiça sem homens. Sentido do valor justiça.
Sumário: Contextualização da temática. 1. Introdução aos termos
técnicos e primeiras aproximações. 2. As vantagens da máquina
julgadora em relação ao homem julgador e sua tendência antiantropológica. 3. Os problemas extrajurídicos. 4. Os problemas jurídicos. 5. O flautista de Hamelin e os juízes-robôs: o valor justiça,
a sociedade e o direito como responsabilidades exclusivamente e
irrevogavelmente humanas. Conclusões. Referências.
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Contextualização da temática1
A revolução provocada pela IA não deixa – nem poderia – de afetar o direito.
Trata-se hoje de uma realidade em vários países e em diversos ramos do direito2,
inclusive no Brasil.3 Especificamente em matéria criminal, destaca-se o uso do
software privado COMPAS nos EUA, cujo algoritmo secreto realiza aferição de
prognóstico de risco, como se deu no Caso (da condenação criminal de Eric
L.) Loomis em Wisconsin.4 Também há uso de IA no cálculo e na atribuição de
1

Siglas e abreviaturas: IA (inteligência artificial); Ascom-TJMG (Assessoria de Comunicação Institucional
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais); CF (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988); cfr.
(conferir); COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions); CP (Código
Penal); CPC (Código de Processo Civil); CPP (Código de Processo Penal); EPIC (Eletronic Privacy
Information Center); EUA (Estados Unidos da América); JECRIM (Juizado Especial Criminal); IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers); LSI-R (Level of Service Inventory – Revised); p.c. (primeira
coluna); RdDeGF (Revista de Direitos e Garantias Fundamentais); REC (Revista de Estudos Criminais);
RLJ (Revista de Legislação e Jurisprudência); s.c. (segunda coluna); s.p.d. (sem página definida); STF
(Supremo Tribunal Federal); STJ (Superior Tribunal de Justiça); TCU (Tribunal de Contas da União);
TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais);TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

2

Em termos alusivos, a IA decidirá com poder jurisdicional processos cíveis (ações de alimentos e litígios
civis em geral) considerados de baixa complexidade até os (respectivos) montantes de 400€ e 7.000€,
bem como processos administrativos (multas por estacionar em local proibido) na Estônia, cfr. por todos:
Oliveira, Direito, lógica e inteligência artificial, 2019, p. 38 e p. 13, nota (2); Greco, Poder de julgar sem
responsabilidade de julgador, 2020, p. 13, nota 9; p. 13, o Estado alemão já conta com um “ato administrativo completamente automatizado”, o §35a da Lei do Procedimento Administrativo.

3

O Sistema Victor está em uso no STF, e seu algoritmo organiza e seleciona os processos suscetíveis de
repercussão geral, bem como os robôs ALICE (Análise de LIcitaÇões e Editais), SOFIA (Sistema de
Orientação sobre Fatos e Indícios para o Auditor) e MONICA (MONItoramento integrado para Controle
de Aquisições) do TCU examinam editais e atas de preços com o fim de identificar possíveis fraudes e
irregularidades nas compras públicas. Em atividade no STJ está o Programa Sócrates 1.0, que lê em termos semânticos as peças processuais para separá-las e organizá-las, além de buscar precedentes do próprio
tribunal que possam auxiliar no julgamento de cada um dos processos, enquanto, na Procuradoria-Geral
do Distrito Federal está a Dra. Luzia, robô-advogada que analisa processos de execução fiscal e sugere
medidas, conforme o caso, segundo as informações (endereços e bens existentes) necessárias, cfr. por
todos: Ferrari/Becker/Wolkart, RT 995 (2018), p. 637; Bonard de Carvalho, ConJur 2018, s.p.d.;
Greco, Op. cit., p. 14, notas 12 e 13; Brito/Fernandes, RAFDR 91 (2020), p. 95-6 e p. 94-5. Há ainda
a ferramenta Radar do TJMG, que identifica, separa e julga em conjunto os recursos sobre um assunto
comum em vários processos em segundos, Ascom-tjmg, Notícia de 07.11.2018, s.p.d.

4

Em síntese, Loomis tinha um histórico de agressão sexual e cometeu um furto em 2013, com fuga de
um agente de trânsito e participação em um tiroteio com policiais. O seu patamar de pena resultou da
elevada avaliação de risco para a comunidade do algoritmo inerente ao COMPAS, ao qual nem sequer os
juízes tinham acesso. Eis o problema da caixa preta e sua consequente não auditabilidade que se desenvolvem no tópico 3. a seguir. Loomis recorreu à Suprema Corte de Winsconsin, solicitando a revelação
e o acesso aos critérios utilizados pelo algoritmo para considerá-lo como de alto risco quanto a violência,
reincidência e evasão. O procurador-geral objetou que, embora as decisões por algoritmos fossem bastante
recentes, não seria o momento adequado para deliberar judicialmente sobre a sua (in)viabilidade técnica.
Segundo ele, o réu gozava do direito de questionar a análise e as falhas daquela tecnologia, entretanto, sem
poder acessar seu código-fonte. A empresa Northpointe Inc. (atual Equivant) invocou segredo industrial
para não revelar o conteúdo do algoritmo COMPAS. O veredicto foi improcedente para Loomis sob o
argumento de que a sentença teria sido a mesma recebida por uma avaliação humana dos fatos, de seus
crimes e de seus antecedentes. Ele ainda recorreu à Suprema Corte dos EUA mediante o writ de certionari (pedido de admissibilidade para julgamento), mas também lhe foi negado, cfr. por todos: Israni,
JOLTdigest (2017), s.p.d.; Ferrari/Becker/Wolkart, Op. cit., p. 636; Bonard de Carvalho, Op. cit.,
s.p.d.; Brito/Fernandes, Op. cit., p. 92; Rocha, Revista do STJ 1 (2020), p. 8.

224

▪

Anais | Colóquio Nacional do IEDC

penas, bem como em projeções de reincidência nas decisões sobre pedidos de
liberdade condicional, além de avaliações para concessão de fiança ou decretação
de prisão preventiva etc. Segundo um relatório da EPIC, alguns estados utilizaram
softwares semelhantes ao COMPAS para aferir a incidência e o valor de fianças,
conjecturar sentenças e determinar a culpa ou a inocência de acusados nos EUA.
E pior, tudo isso sem quaisquer pré-avaliações dos algoritmos pelos respectivos
poderes públicos e absolutamente sem publicidade, em segredo da população5.
Além disso, mais diretamente quanto ao tema deste trabalho, discute-se se
a IA conduziria a decisões mais justas que as atualmente tomadas por juízes e
legisladores6 e se “o Direito já está no caminho em que sentenças, acórdãos e
outras decisões” serão produto da tecnologia, de modo que, “aos poucos, estar-se-ia deixando a interpretação das leis para o algoritmo?”.7 Considerando-se
como pacífica “a finalidade que nossos juízes-robôs têm de realizar ou promover
a de produzir boas decisões judiciais”8, parece haver expectativa, em grande parte
dos defensores e simpatizantes dos juízes-robôs, de que, com a automatização
de decisões judiciais por máquinas, o direito será otimizado ou alcançará seu
ápice. E isso tanto no sentido de uma maior racionalidade na análise das provas
ou na aplicação das consequências do crime quanto no sentido de uma redução
das discrepâncias entre as sentenças do Judiciário – o que, em tese, prestigiaria
a segurança e a isonomia jurídicas.
Nesse contextualizado estado da arte da IA aplicada à atividade judicial, flutua
a ideia (já materializável) de um possível juiz-robô.

5

Epic, Algorithms in the criminal justice system, 2017, s.p.d., mais especificamente, 46 estados da federação
dos EUA têm exigido a utilização de softwares semelhantes pelos juízes e demais funcionários públicos
envolvidos com a Justiça Criminal; em outros 4 estados, embora não seja obrigatório, o uso é oficialmente
divulgado pelos poderes públicos. Não por acaso, já se iniciou uma tentativa de regulamentação da IA
com projeto de lei (Algorithmic Accountability Act) do estado de Washington, determinando a auditoria
de seus sistemas de machine learning em casos de discriminação ou preconceito, bem como a assunção
de medidas de correção nas comprovadas falhas de suas decisões. Considera-se que “o intuito da norma
é transmitir maior transparência e segurança aos cidadãos evitando situações como aquela ocorrida na
Suprema Corte de Wisconsin”, Brito/Fernandes, Op. cit., p. 103 (p. 102-3).

6

Rutkin, NewScientist 2973 (2014), s.p.d.

7

Pino Estrada, D&T 2015, s.p.d.

8

Greco, Op. cit., p. 18, p. 20, considerando-se que “uma boa decisão judicial produzida por um robô
será, então, aquela que, se tivesse sido tomada por um ser humano, seria entendida como boa tanto no
que atine ao resultado, quanto no que atine à fundamentação”.
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1. Introdução aos termos técnicos e
primeiras aproximações ao juiz-robô
IA são “sistemas que exibem comportamento inteligente por meio da análise
de seu ambiente e da tomada de ações – com certo grau de autonomia – para
alcançar objetivos específicos”.9 Há duas modalidades, a saber: (i) a IA fraca
ou limitada, que se resume a desempenhar apenas uma atividade ou função,
embora com maestria10; e (ii) a IA forte ou geral, que se propõe a desempenhar
atividades ou tarefas que um ser humano realiza.11 A IA não se confunde com
os sistemas autônomos. Estes são programados por meio de um e se, de maneira
que recebem pré-comandos por meio de inputs para certas respostas mediante
outputs, o que possibilita determinar de maneira muito mais precisa os conteúdos
da programação.
A IA foi desenvolvida para resolver problemas práticos de uma forma autodidata – o chamado machine learning, consistente na impossibilidade de determinação dos limites da atividade do programador e do autoaprendizado da
própria máquina. Isto é, o aprendizado da máquina independe da programação
humana. A tecnologia dá conta da tarefa por meio de “algoritmos que podem
‘aprender’ a partir de dados e fazer predições”, o que nada mais é do que “uma
das maneiras de se obter IA”.12 Dentre as diversificadas abordagens do machine
learning, destaca-se o aprendizado profundo (deep learning): a identificação, pelo
algoritmo, de seus próprios erros e a consequente operação dos ajustes indispensáveis para aprimorar os resultados que fornece.13 Por sua vez, “a técnica de machine
learning pode ser definida, então, como a prática de usar algoritmos para coletar
e interpretar dados, fazendo predições sobre fenômenos”14, sendo seu objetivo
“melhorar um critério de performance através da experiência”.15 Chega-se assim
9

European Commission, Artificial Intelligence for Europe (2018), p. 1.

10

Stankovic/Grupta/Rossert/Myers/Nicoli, Exploring legal, ethical and policy implications of artificial
intelligence, 2017, p. 5.

11

Russell/Norvig, Artificial intelligence2, 2003, p. 947.

12

Boeing, Ensinando um robô a julgar, 2020, p. 19 e 22; Rocha, Op. cit., p. 10.

13

Grossfeld, Zendesk 2020, s.p.d.; Boeing, Op. cit., p. 23, p. 25.

14

Ferrari/Becker/Wolkart, Op. cit., p. 638. Ou ainda, “um algoritmo de aprendizagem é aquele que
pode aprender a encontrar um output mais adequado para determinado input a partir de uma base de
dados”, Valentini, Julgamento por computadores?, 2017, p. 59.

15

Boeing, Op. cit., p. 23.
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ao conceito de algoritmo como “sequência finita de instruções executadas por um
programa de computador, com o objetivo de processar informações para um fim
específico”.16 A operação de algoritmos de aprendizagem é “transforma[r] uma
série de inputs em uma série de outputs através da otimização de um critério de
performance”.17 Esses conceitos se enovelam, de forma a constituir tarefa ingrata
– especialmente para juristas – explicá-los em separado, mas se pode estabelecer
que, enquanto os algoritmos são o veículo de implementação do aprendizado
de máquina, esta é uma manifestação de IA.
Como se aproximam em demasiado a forma de aprendizado de máquina
e a operação de algoritmos de aprendizagem, há três espécies de algoritmos de
aprendizagem nesse âmbito: (i) os supervisionados, cujos dados são selecionados
e adequados previamente pelo homem antes de serem inseridos no sistema, ou
seja, a “forma mais simples de machine learning”; (ii) os não supervisionados, nos
quais os dados alimentadores do sistema não são pré-selecionados, de maneira
que “esses algoritmos têm a capacidade de organizar amostras sem que exista uma
classe predefinida”; e (iii) os reforçados, que “são treinados para tomar decisões, e
recebem um feedback sobre o sucesso ou erro da saída, que será utilizado para aprimorar o algoritmo, modificando sua estratégia de forma a alcançar a recompensa
mais alta”, por isso estão focados na “questão da performance, comportando-se
de forma muito semelhante aos seres humanos, que aprendem com base em
consequências positivas ou negativas”.18 Portanto, a IA é o método, enquanto a
16

Conforme o art. 3°, I, da Resolução CNJ n° 332, de 21 de agosto de 2020. Assim, é apropriado dizer
que, “como na metáfora da escada, o algoritmo divide determinada tarefa (chegar até o topo) em tarefas
menores (passar por cada um dos degraus)”, Ferrari/Becker/Wolkart, Op. cit., p. 637.

17

Coglianese/Lehr, The Georgetown Law Journal 105 (2017), p. 1159. Em termos didáticos, “por exemplo,
um algoritmo de uma calculadora que receba as informações para somar 2+2 (input) irá retornar como
resultado o número 4 (output). O output decorre do input, sendo papel do algoritmo fornecer o retorno
dos dados corretos a partir dos dados de entrada. Uma vez que o algoritmo não faz nenhum juízo de
valor para além de sua programação, é necessário que a relação de ‘correção’ entre o input e o output seja
definida de modo preciso e sem ambiguidade. Por isso, os algoritmos precisam ter cada passo de suas
operações cuidadosamente definido”, Valentini, Op. cit., p. 42.

18

Ferrari/Becker/Wolkart, Op. cit., p. 639; p. 641, relembre-se que, com relação aos não supervisionados e aos de reforço [(ii) e (iii)], “ [nem] sequer há controle sobre os inputs utilizados na aprendizagem
de máquinas. Ademais, à medida em que os algoritmos se tornem mais complexos e passem a interagir
uns com os outros, a tendência é a de que esse desafio se agrave”. Há classificações semelhantes, como a
do aprendizado de máquina em: (i’) a supervisionado, cujo o algoritmo foi desenvolvido com base em
dados classificados pelo ser humano; e a (ii’) não supervisionado, cujo o algoritmo busca por semelhanças
dentro de um conjunto de dados de modo a realizar “um processo de clusterização, isto é, o dividir os
dados em agrupamentos (clusters)”, Boeing, Op. cit., p. 23, emprega-se aqui um neologismo a partir do
verbo cluster em inglês que significa agrupar-se, portanto, a “clusterização” seria a atividade ou o ato de
agrupamento de dados. Considerando-se o “aprendizado supervisionado” como aquele empregado por
um agente externo ao apontar “à rede a resposta desejada para o padrão de entrada”, no “aprendizado não
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técnica ou a tecnologia utilizada é o aprendizado de máquina, o qual, por sua
vez, é viabilizado pelos instrumentos chamados algoritmos.
Apresentados os conceitos técnicos básicos, crava-se aqui uma perspectiva
de jurista, e não de programador, uma vez que o direito não deve ficar a reboque da – tampouco se curvar à – tecnologia19, nem o juiz-robô pode ignorar as
normas vigentes de um ordenamento jurídico por questões técnicas. Em termos
diretos, é imprescindível que a tecnologia se desenvolva sob as mínimas bases
jurídicas estabelecidas pela sociedade, e não simplesmente segundo os critérios
e as premissas de outras ciências ou do mercado. Para auxiliar a presente tarefa,
o “aprendizado de máquina no direito” pode ser classificado sob as seguintes
formas: (I) robô-classificador; (II) robô-relator; e (III) robô-julgador.20
O robô-classificador (I) desempenha as atividades de busca e classificação de
dados para os fins de auxiliar em alguma atividade jurisdicional, mas não as de
julgar. Com relação à função de busca, o modelo (I) é manifestado por meio
de algoritmos ou softwares de busca de precedentes judiciais, dispositivos legais
e modelos de peças forenses que auxiliem na configuração de atos processuais
em geral, como petições, manifestações, sentença etc. Com relação à função de
classificação, trata-se de “algoritmos [que] auxiliam humanos em tarefas básicas, tais como encontrar e classificar processos”. Essa, aliás, a função declarada
do Sistema Victor “na sistemática de vinculação de precedentes (Repercussão
Geral, Recursos Repetitivos, Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas,
Incidente de Assunção de Competência, etc.)”.21 Evita-se assim que os processos
sejam julgados duas vezes sem necessidade.

supervisionado (auto-organizado)” inexiste um agente externo a indicar a resposta desejada segundo os
padrões de entrada e o “procedimento de reforço” caracteriza-se “quando uma autoridade externa avalia
a resposta fornecida”, Fernandes, Inteligência artificial, 2003, p. 63.
19

Considerando-se que “existe também o ponto da programação da máquina, tendo em vista que os juízes
não teriam conhecimentos técnicos aptos para isso, necessitando assim de terceiros, influenciando diretamente nas possíveis decisões, tendo em vista serem eles os responsáveis pela formulação da atuação da
IA”, Santana/Oliveira, Op. cit., s.p.d.

20

Embora se arranque dessa classificação básica (a saber, Boeing, Op. cit., p. 95-102; cfr. também p. 104-6
e p. 109-10), antecipa-se que, na discussão acadêmica, surgem figuras aproximadas ou intermediárias,
cfr. a seguir o “assessor-robô” (A), o “mediador/conciliador robô” (B) e o “árbitro-robô” (C).

21

Boeing, Op. cit., p. 109 e p. 95-6. Emprega-se o termo função declarada, porque, embora se advirta que
ele não seria utilizado para o julgamento de feitos, “essa ressalva pode ser apenas temporária”, porque “o
nosso Victor poderá virar o monstro Frankenstein, caso comece a ser usado de forma equivocada, causando
graves distorções no sistema judicial brasileiro”, Bonard de Carvalho, Op. cit., s.p.d.
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Como ponto fraco do robô-classificador, aponta-se o mais elevado perigo de
incutir na mente humana a falsa impressão de que tudo o que seria importante
para o julgamento de certo caso está disponibilizado pela máquina, além de
um possível desencadeamento de “um ambiente de retroalimentação, em que
sugestões levam a decisões, que também passarão a ser sugeridas para novos
casos”, o que, por sua vez, poderá fazer com “que posicionamentos divergentes
da maioria se tornassem ainda mais minoritários”.22 E isso é preocupante por
empobrecer tanto a pluralidade jurídico-científica no Poder Judiciário como o
dissenso inerente à democracia.
O robô-relator ou o robô-parecerista (II) atua na extração e compartimentação de informações relevantes de um ou mais documentos processuais, segundo
diversificados fins. Por exemplo, “a máquina indica ao juiz as páginas em que se
encontram as peças processuais, elenca os argumentos traduzidos por cada uma das
partes e, eventualmente, sugere uma decisão para o caso”.23 Há nesta modalidade
uma maior transparência face ao robô-classificador (I), porque, ao fim e ao cabo,
“o juiz continua tendo que dar os ‘toques finais’ no documento (ou refazê-lo por
completo)”, além de ser “mais fácil saber a real extensão do uso da inteligência
artificial. A saída e a responsabilidade serão sempre humanas (julgador)”.24 Parece
que o art. 19 da Resolução CNJ 332, de 21 de agosto de 2020, bem como o art.
2º, III, da Portaria CNJ 271, de 4 de dezembro de 2020, deixam em aberto a
possibilidade desse robô-parecerista na ordem jurídica nacional.
Como ponto fraco do robô-relator (II) vale citar, primeiramente, a tendência
de o juiz se transformar apenas em um homologador de decisões produzidas
por robôs, elevando-se assim a intervenção da máquina e reduzindo-se a ação
humana em atos jurisdicionais.25 Embora ainda não se trate de decisão jurídica
em sentido estrito, o robô-relator acaba por influenciar diretamente na decisão
humana, uma vez que a máquina pré-seleciona os documentos do processo que
22

Boeing, Op. cit., p. 104.

23

Id, Ibid, p. 99, destaque livre, o “robô-parecerista consiste em condensar informações relevantes de um processo
em um único documento, que eventualmente pode ser utilizado para sugerir decisões a um caso concreto”.

24

Id, Ibid.

25

Buocz, Retskraft 2 (2018), p. 55. Ora, “frise-se, o juiz, como tendência, concordará com a máquina, seja
por conveniência, seja pelo fato de que uma decisão amparada por um algoritmo terá menores chances
de ser revista. Aproveita-se a lógica intuitiva e o atalho promovido pelas heurísticas decisórias”, Boeing,
Op. cit., p. 99. Esse último aspecto já indicia que as fragilidades humanas podem ser alimentadas pela
máquina, o que, antecipa-se aqui, deve levar a uma reflexão crítica sobre as vantagens do juiz-robô (cfr.
o tópico 2. abaixo).
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vão balizar a decisão jurídica humana26: o homem decide, mas está limitado a
decidir com “os olhos” da máquina. Em segundo lugar, em termos de direitos
trabalhistas e de questões laborais, o robô-relator não atingirá de fato os juízes,
“mas sim o trabalho de computação humana rotineiramente realizado por assessores e estagiários para elaboração de minutas e realização de estudos e pesquisas
jurisprudenciais para subsidiar os fundamentos da decisão”.27
Antes de passar ao último protótipo de juiz-robô, é preciso tecer algumas
notas sobre algumas figuras aproximadas ou intermediárias, a saber: (A) o “assessor-robô”, (B) o “mediador/conciliador robô” e (C) o “árbitro-robô”. Há de
se ter cuidado com os algoritmos atuantes “como auxiliares da atividade do juiz,
isto é, com o assessor-robô” (A), porque este “operará como o cavalo de Troia
que promoverá, de forma inevitável, uma progressiva e velada obsolescência
do juiz humano, o único juiz digno desse nome, em favor da máquina”.28 Por
sua vez, há quem reconheça legitimidade ao chamado “mediador/conciliador
robô” (B), que seria implantado nas audiências de mediação e conciliação (art.
3°, §3°, do CPC) e na fase de conciliação obrigatória (art. 334 do CPC), anterior à contestação. Alega-se que ele representaria uma forma de economia na
“redução de despesas com pessoal e estrutura física para realização de audiência
presencial, sem mencionar a economia de tempo das partes com deslocamento
para atos que, em diversas oportunidades, se mostram infrutíferos”.29 Contudo,
não é possível equiparar a atividade jurisdicional do Estado, ainda que voltada
para uma conciliação entre partes capazes sobre bens ou interesses disponíveis,
com a declinação à jurisdição, ao Poder Judiciário, ou seja, com a arbitragem.
Considerando-se que seja legítimo e possível às partes envolvidas admitir
que um robô resolva o conflito de interesses do mesmo modo que podem evitar
a jurisdição do Estado “em favor de um árbitro ou até mesmo de uma disputa
de cara ou coroa”, parece em aberto a possibilidade de um “árbitro robô” (C),
uma vez que “quem pode se submeter à aleatoriedade de um lançamento de

26

Boeing, Op. cit., p. 109.

27

Valentini, Op. cit., p. 106-7.

28

Greco, Op. cit., p. 63; p. 66, “tampouco o assessor-robô é algo que deveríamos institucionalizar, porque
ele gera uma tentação dificilmente resistível de uma entrega fática da tomada de decisão à máquina”.

29

Brito/Fernandes, Op. cit., p. 96 e 97.
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moeda pode submeter-se à irresponsabilidade de uma máquina”.30 Segundo
o art. 4°, §2°, da Lei 9.307/1996, a arbitragem pode ser reconhecida para os
fins de solução de conflitos por meio da celebração de contratos de adesão com
cláusula destacada em negrito devidamente assinada em separado. Entretanto, “o
consenso não pode ser usado para legitimar o surgimento velado de um sistema
de duas classes, cuja existência já é denunciada em outros setores”, isto é, que
“‘os privilegiados... são processados predominantemente por pessoas, as massas
pelas máquinas’”.31 Por essas razões, esse dispositivo pode representar “uma segunda porta de entrada para uma permissibilidade restrita de uma justiça estatal
robótica para regular certas relações contratuais, como disputas sobre direitos
de passageiros de avião”, entretanto, ainda assim, “não se tratará, a rigor, do juiz
(estatal)-robô, e sim do árbitro robô”.32
O terceiro e último modelo é o do robô-julgador (III), cujas funções são bem
próximas às do modelo anterior (robô-relator), mas se diferenciam quanto “ao
resultado gerado pelo algoritmo, que será tido como a própria decisão judicial.
Aplica-se, principalmente, em demandas repetitivas”.33 Assim, o robô-julgador
seria aquilo que se imagina de um juiz-robô propriamente dito, uma vez que
produz “um ato completamente automatizado, através do qual se decide um
processo judicial”.34 Poder-se-ia falar de um “juiz-robô” em sentido amplo, pois
não se trata de delimitar o que se compreende por decisão judicial.35 Assim,
para os fins deste artigo, considera-se como juiz-robô todo aparato tecnológico automatizado que decida, ainda que em caráter provisório e parcial, sobre
quaisquer pontos controversos que possam envolver algum prejuízo material e/
ou processual aos jurisdicionados.36 Por conseguinte, decisões de todo e qualquer
30

Greco, Op. cit., p. 53.

31

Id, Ibid.

32

Id, Ibid.

33

Boeing, Op. cit., p. 101.

34

Id, Ibid.

35

Dessa forma, “por decisão judicial compreender-se-á um ato que, se fosse praticado por um ser humano,
receberia sem reservas essa qualificação”, Greco, Op. cit., p. 18.

36

Afasta-se da compreensão favorável à IA em atos processuais sem cunho decisório, “aqueles atos em que
predominam a função administrativa ou de polícia judicial”, por exemplo, sob o argumento de que o
CPC, no art. 203, §4°, estabelece a realização de atos meramente ordinatórios pelas secretarias judiciais,
revistos aqueles pelo juiz apenas quando necessário, Brito/Fernandes, Op. cit., p. 99. Esse afastamento
se justifica porque os atos processuais sem cunho decisório são ainda atos do poder jurisdicional de um
Estado capitaneados no bojo de um processo judicial; esses atos processuais, mesmo destituídos de natureza
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tipo em processo penal37 compõem o rol de atos jurisdicionais passíveis de serem
praticados por um juiz-robô.
A seguir apontam-se as vantagens do juiz-robô sobre o juiz-humano (2) com
sua inerente perspectiva contra-antropológica.

2. As vantagens da máquina julgadora em relação ao
homem julgador e sua tendência anti-antropológica
Inicia-se este item com duas pesquisas empíricas que demonstram algumas
das fragilidades humanas relacionadas ao munus publicum de julgar. Em primeiro
lugar, classificado como um dos exemplos do fenômeno chamado “depauperamento do juízo”, eis os resultados acerca das discrepantes decisões de juízes em
pedidos de liberdade condicional em Israel38: a proporção de deferimentos sobe
após cada refeição, chegando até 65% de aprovação, mas, “durante as cerca de
duas horas até os juízes comerem de novo, a taxa de aprovação desce regularmente,
até cerca de zero, mesmo antes da refeição”.39 A conclusão do estudo foi que,
sob a fadiga e a fome, “os juízes tendem a acomodar-se à posição mais fácil da
negação dos pedidos de liberdade condicional”.40 A segunda pesquisa refere-se ao
denominado “efeito de ancoragem” e foi realizada com juízes alemães com médias
superiores a quinze anos de experiência em tribunais. Após lerem a descrição
de uma mulher presa por roubar uma loja, eles lançavam um par de dados, os
quais estavam viciados – sem que eles soubessem –, por isso, todo e qualquer
lançamento estava condicionado a ser um três ou um nove. Assim que os dados
decisória, podem implicar medidas de intervenção estatal em direitos fundamentais da pessoa humana.
37

Enquanto espécies do gênero decisões definitivas, não se trata de abarcar somente as decisões condenatórias (art. 387 do CPP), absolutórias (art. 386 do CPP, seja a própria ou a imprópria) e declaratórias
(art. 107 do CP); estão incluídas as decisões interlocutórias em geral (simples, mista terminativa, mista
não terminativa). Embora fora do âmbito jurídico-penal, especificamente sobre despachos e impulsos
processuais, “é possível vislumbrar, sem maiores entraves, a IA na edição de atos processuais sem cunho
decisório”, Brito/Fernandes, Op. cit., p. 99. Assim, “somente permitem que juízes sejam substituídos
em situações específicas (IA fraca), uma vez que tais profissionais executam tarefas de diferentes naturezas,
excedendo, portanto, o escopo de atuação daquele tipo de inteligência”, Boeing, Op. cit., p. 92; Buocz,
Op. cit., p. 46.

38

Em carácter exclusivamente informativo, destaca-se que os oito juízes israelenses não sabiam dos detalhes
do estudo. Eles foram avaliados durante dois dias inteiros em que avaliavam pedidos de liberdade condicional apresentados de forma aleatória; para cada decisão, levavam uma média de seis minutos. Apenas
35% dos pedidos foram deferidos, e a falta de decisão era indeferimento do pedido. O tempo de cada
decisão foi registrado, bem como os três turnos de intervalo para refeições, o intervalo da manhã, o do
almoço e o do lanche. Para mais detalhes, cfr.: Kahneman, Pensar, depressa e devagar, 2015, p. 61.

39

Id, Ibid.

40

Id, Ibid.
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paravam, era perguntado aos juízes se condenariam a mulher e se por tempo de
prisão inferior ou superior, em meses, aos números obtidos nos respectivos lançamentos de dados. Instados a fundamentar suas sentenças de condenação, “em
média, aqueles que haviam obtido um nove disseram que a condenariam a oito
meses; aqueles que haviam obtido um três disseram que a condenariam a cinco
meses; o efeito de ancoragem foi de 50%”.41 Isso posto, suponha o leitor que
os dados viciados fossem algoritmos secretos ou opacos; eis o que está em jogo
na problemática suscitada, conforme a seguir desenvolvido no tópico 3, in fine.
Sem qualquer espanto ou alarde, a partir dos dois experimentos apresentados,
concluiu-se parcialmente que, “ao contrário de um humano, a máquina, se instruída
de modo correto, é capaz de aplicar regras sistematicamente, sem desvio por humor,
cansaço ou outro fator humano”.42 Nesse sentido, são invocadas como vantagens do
juiz-robô a imparcialidade da máquina ao julgar diferentes jurisdicionados da mesma
forma e ao sustentar uma maior “uniformidade da jurisprudência, transparecendo
imparcialidade” em comparação ao juiz humano43; o elevado índice de acertos da
máquina, o que, por sinal, levou ao emprego da automação na medicina e na aviação44;
a capacidade de armazenamento, leitura e manipulação de dados pela máquina, uma
vez que “nenhuma pessoa, mesmo contando com ajuda, pode analisar manualmente
essa quantidade de casos, sem recursos computacionais”.45
Esse procedimento concomitante de ênfase tanto nas fragilidades humanas
quanto nas capacidades das máquinas no tocante ao desempenho de certas atividades (nomeadamente aqui a de julgar) invariavelmente conduz e conduzirá a uma
compreensão de mundo cada vez menos antropológica. Eis a chamada “utopia
tecnológica”, que faz com que o homem tenha uma compreensão equivocada
sobre o mundo, em especial sobre a sua espécie, de modo que a tecnologia seja
considerada “invencível”, “demonstrável, permanente, materialmente-fundada
e dependente apenas de leis físicas e matemáticas”, ou seja, “clara, amoral,
invulnerável, repetível e sem mácula”.46 Enquanto isso, os homens são conside41

Id, Ibid, p. 170.

42

Oliveira, Op. cit., p. 35.

43

Id, Ibid, p. 35.

44

Id, Ibid, p. 31.

45

Id, Ibid, p. 27; Boeing, Op. cit., p. 92.

46

Mcbride, SIGCAS Computers & Society 45-3 (2015), p. 181, s.c.
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rados “vulneráveis, imperfeitos, pateticamente não confiáveis e perigosos”, isto
é, “abrigam confusão, incerteza, emoções imprevisíveis”. As consequências são
impactantes e vão desde “a completa exclusão dos humanos e a autonomia plena
da tecnologia” – em outras palavras, “a tecnologia absorve o humano” –, até uma
independência desagregadora entre ambos.47
Tanto é que se costuma apontar como ponto em favor dessas tecnologias que
“a mudança de paradigma implica igualmente uma mudança de proporções, já
que milhares ou mesmo milhões de processos poderão ser julgados em frações de
segundo”.48 Entretanto, exatamente por isso mesmo é que “uma justiça que julga
280 processos com um clique de computador, isto é, que possivelmente decide o
destino de 280 vidas, age como administração: de justiça, definitivamente, não
se cuida”.49 Também muito preocupante é o reconhecimento de que, “em casos
excepcionais, será buscado eliminar o fator humano da elaboração de decisões,
ainda que estas tenham que ser revistas posteriormente por juízes de carne e osso
(o que não remove por completo, portanto, o homo sapiens da equação)”.50 Eis o
perigo de rompimento do dique (slippery slope) ao se reconhecer a legitimidade
de juízes-robôs em determinados e limitados âmbitos, porque, ao fim e ao cabo,
será uma questão de tempo tanto para que os seres humanos não controlem mais
as decisões jurídicas, como para que até os processos criminais também estejam
entregues às máquinas de julgar. E, seguindo esse raciocínio, a mensagem passada
é que o ser humano é um problema para a Justiça.
Outras alegadas vantagens dos juízes-robôs são a promoção de um mais amplo
e qualitativo acesso à Justiça51, o que, em tese, permitiria que juízes e funcionários
pudessem se debruçar sobre “casos complexos e individuais”.52 Eis um argumento
47

Id, Ibid, “a plena autonomia não reconhece a interdependência da máquina e do humano”.

48

Boeing, Op. cit., p. 106.

49

Greco, Op. cit., p. 51; Foster/Bitencourt/Previdelli, RdDeGF 19 (2018), p. 190. Em referência
ao caso concreto, Ascom-tjmg, Notícia de 07.11.2018, s.p.d., em sessão inédita da 8ª Câmara Cível do
TJMG, julgou-se “com apenas um click no computador, um total de 280 processos. Em menos de um
segundo, todos os processos foram julgados”. Isso seria ainda mais inadmissível no âmbito jurídico-penal,
sob a ótica do princípio do juiz natural, pois “seria como se uma ampla gama de casos tivesse um único
juiz – o que acabaria por solapar o critério de aleatoriedade do magistrado encarregado de julgar uma
determinada demanda”, Santana/Oliveira, Op. cit., s.p.d.

50

Boeing, Op. cit., p. 92, destaque livre, tanto é que, em continuação, reconhece que “isso ocorrerá nos
casos em que ‘juízes-robôs’ irão decidir litígios do início ao fim e humanos se tornam uma espécie de
instância recursal”.

51

Boeing, Op. cit., p. 15; Valentini, Op. cit., p. 107; Oliveira, Op. cit., p. 34.

52

Oliveira, Op. cit., p. 31.
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unilateral, pois o problema do acesso à Justiça necessitaria de outras soluções que
não exatamente as de redução do fluxo de processos.53 Passa-se então ao item
seguinte para apontar os principais problemas extrajurídicos dos juízes-robôs.

3. Os problemas extrajurídicos
Existem razões antropológicas, filosóficas, teórico-políticas e técnicas contrárias à legitimidade de decisões robóticas dotadas de jurisdicionalidade. Quanto
às primeiras, estritamente sobre o ato de valorar e julgar, “somente o homem
pode avaliar e julgar a conduta de outrem homem”.54 Em 1906, do instigante
diálogo entre dois personagens (o homem velho e o homem jovem) sobre o ser
humano ser ou não uma simples máquina e nada mais, o primeiro concordava,
enquanto o segundo objetava que “[a máquina] não faz nada mais nada menos
que a lei dela permite e obriga a fazer. Não há nada pessoal sobre ela, ela não
pode escolher”.55 A máquina não é dotada de autodeterminação como os seres
humanos, e os “computadores podem ser inteligentes, mas não são sábios”.56
Quanto ao aspecto filosófico-moral, embora se utilizem expressões como “máquina moral” ou “ética da máquina” com relação à IA, exclusivamente o homem é
um “genuíno agente moral”, portanto, resta aos robôs somente a condição de “seres
que simulam comportamentos morais”.57 Para se constituir em um “genuíno agente
moral”, é indispensável gozar “[d]a possibilidade para comportamento imoral”,
assim, “continuo a argumentar que nós não podemos querer moralmente robôs
para ser agentes morais genuínos, mas apenas seres que simulam comportamentos
morais”.58 Além disso, “a máquina, diversamente do ser humano, não se sabe mortal,

53

Ainda que, ao fim de 2019, 77,1 milhões de processos ativos seguissem aguardando uma solução definitiva no Judiciário nacional, Conselho Nacional de Justiça, Relatório Justiça em Números, 2020, p. 1.
Como não é objeto deste artigo e pelos limites presentes, apenas se afirma que não se nega o volume de
processos como um problema, e mais, um problema grave da Justiça brasileira, mas não é evidentemente
o juiz-robô a solução, pois as causas daquele nem sequer são beliscadas por essa tecnologia. Por isso, são
tendenciosas algumas propostas de legitimação do juiz-robô focadas apenas no “grande impacto no total
de processos”, como em: Oliveira, Op. cit., p. 31; embora restrito ao robô-relator, em processos de baixa
complexidade, mas “elaborando decisões ‘pré-fabricadas’ para juízes”, Boeing, Op. cit., p. 99.

54

Nader, Introdução ao estudo do Direito, 2005, p. 233.

55

Twain, What is man? And other Stories (1906), 2009, p. 8.
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Rocha, Op. cit., p. 17.
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Beavers, Annual Meeting of the Association of Practical and Professional Ethics (2009), p. 1.
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Id, Ibid.
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efêmera e vulnerável”, por conseguinte, “como pode o robô decidir sobre a vida de
um alguém, se ele literalmente não faz ideia de o que é viver?”.59
Já na seara da Ciência Política e da Teoria do Estado, um dos problemas mais
sérios e pouco divulgados a tangenciar a soberania estatal relacionada à robotização do Poder Judiciário dos Estados é saber “quem exatamente deve oferecer o
fornecimento, a implementação e a manutenção do sistema. Por razões de segurança e imparcialidade, o ideal é que o poder público seja responsável por isso”.
Considerando-se o cenário brasileiro, “talvez o respectivo tribunal em parceria
com o Conselho Nacional de Justiça”.60 Agora, um outro problema político, sobretudo político-criminal, é que os algoritmos têm sido convocados ad nauseam
em razão do acúmulo de processos em juízos de primeira e segunda instâncias
e nos tribunais superiores, mas sem levar em conta a população carcerária. Não
deixa de causar grande perplexidade que uma possibilidade de uso da IA com
indiscutíveis vantagens sociais seja ignorada pela quase unanimidade das referências
bibliográficas consultadas, “como o superencarceramento, pela criação de um
sistema que monitorasse automaticamente o fim do período de cumprimento
de pena do preso”. Seria possível que também se “alertasse, de forma eficiente,
a serventia cartorária sobre os períodos de análise da possibilidade de concessão
de certos benefícios de execução penal”, o que evitaria, por conseguinte, “que
muitos detentos fiquem abandonados no sistema, sem progressão de regime ou
acompanhamento da sua situação”.61
Por fim, embora não se proponha discutir em profundidade a questão da
(in)viabilidade técnica dos juízes-robôs62, apontam-se alguns dos principais
problemas de funcionamento dos algoritmos de decisão no âmbito da atividade jurisdicional. Primeiramente, as ambiguidades e vaguezas da comunicação
59

Greco, Op. cit., p. 46 e 47.

60

Oliveira, Op. cit., p. 48. Além disso, “se o sistema está agindo com autoridade jurídica, é natural que o
poder público se encarregue de provê-lo, em vez de delegar a tarefa para um ente privado, como tem sido
feito no emprego de outras tecnologias no judiciário”.

61

Bonard de Carvalho, Op. cit., s.p.d. A mesma crítica parece aplicável à omissão de tema da prescrição
no §2° do art. 23 da Resolução CNJ nº 332/2020, quando estabelece que “não devem indicar conclusão
mais prejudicial ao réu do que aquela a que o magistrado chegaria sem sua utilização”. Isso reforça ainda
mais a crítica anteriormente feita à manipulação das “vantagens” de isonomia e do melhor acesso à Justiça
com os juízes-robôs.
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Reconhecem de modo geral a sua possibilidade técnica, cfr.: Valentini, Op. cit., p. 27. Ao não se negar
a possibilidade técnica, mas advertir – e bem – que “ainda que o problema da realizabilidade apresente
natureza predominantemente técnica, essa dimensão não o esgota”, Greco, Op. cit., p. 17.
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humana dificultam em demasiado a operacionalidade dos algoritmos, além
de fragilizar a suposta imparcialidade da máquina, “vez que eles estarão apenas importando dos seres humanos certas definições linguísticas ou legais. A
construção de algoritmos, então, terá o risco de enviesamento”.63 Logo, a partir
desses problemas, “pode-se estar caminhando em direção a um cenário em que
algoritmos enviesados, supostamente imparciais, decidem o futuro das pessoas
em aspectos sensíveis de suas vidas”.64 Além disso, está a imperfeição de data
sets viciados que faz “com que os algoritmos herdem vieses cognitivos presentes
na sociedade”.65 Consequentemente, a pior faceta das decisões humanas seria
apenas potencializada pelos juízes-robôs, portanto.
Outro grave problema é o da “discriminação”, sendo preciso ter consciência
de que os “algoritmos não são neutros”.66 Além disso, outro problema consiste na
chamada opacidade, no segredo das decisões algorítmicas em geral, considerando-se
que, “pela complexidade de sua operação, a mera observação do output por um ser
humano – ainda que seu próprio programador – dificilmente poderia conduzir a
alguma conclusão sobre os processos internos que conduziram os inputs até lá”,
logo, isso torna “o algoritmo uma verdadeira caixa-preta”.67 Assim, a “falta de
transparência das decisões, o problema da ‘black box’ das redes neurais: embora
bastante exatos em predição, não são claros sobre o porquê daquele diagnóstico”.68
Considerando-se esse modelo de IA opaco ou obscuro, com capacidade de crescimento exponencial e projeção para operar em prejuízo daqueles a ele sujeitos69,
“para evitar que os mesmos [sic] [os algoritmos] se tornem ‘armas de destruição
matemática’”, torna-se “necessário velar para que tais modelos sejam elaborados
63

Boeing, Op. cit., p. 46-7. Como exemplo de um possível enviesamento legal não criado pela máquina,
mas que pode ser replicado por ela, está em que “a controvérsia não se resume às partes do processo, mas
também inclui juízes de diferentes varas ou tribunais e até doutrinadores, como se viu para a ambiguidade
do artigo 5º, inciso XII, da Constituição da República”. Ora, se há uma questão sobre a qual “a própria
comunidade de especialistas do direito não chega a um consenso sobre o conhecimento jurídico aplicável, então o engenheiro de conhecimento não poderá definir o que exatamente deve ser representado”,
Oliveira, Op. cit., p. 78.

64

Boeing, Op. cit., p. 15.
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Ferrari/Becker/Wolkart, Op. cit., p. 641.
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Id., Ibid., p. 643.
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Id, Ibid, p. 642; p. 644, além disso, as “decisões algorítmicas não são, por si só, mais acuradas ou científicas.
Muito menos inquestionáveis. É preciso criar estratégias para a auditagem de algoritmos, especialmente
quando utilizados pelo poder público ou quando restritivos de valores fundamentais como liberdade”.
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Oliveira, Op. cit., p. 41.
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O’Neil, Weapons of math destruction, 2017, p. 54-5.
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de forma transparente e conjunta com todos aqueles que serão afetados por suas
decisões, bem como que seus resultados sejam cuidadosamente auditados”.70
Por fim, há a indesmentível possibilidade de uma IA do Poder Judiciário ser
invadida por um malware, o que, inclusive, já ocorreu com os chamados carros
autônomos ou autoconduzidos.71 Evidentemente que esse comportamento
já está tipificado no art. 154-A do CP, mas, para além de todos os problemas
evidenciados neste trabalho, a questão é se as decisões judiciais deveriam estar
expostas a tamanho risco no âmbito virtual.
No item seguinte, é chegada a vez de apontar as questões gerais de direito e
especiais de direito penal, de direito processual penal e direito constitucional.

4. Os problemas jurídicos
Como “problema fundamental dos juízes-robôs” – e até mesmo geral de direito
– está a “dissociação entre exercício de poder e responsabilidade individual de uma
maneira até então desconhecida na história da humanidade”, porque se trata, ao
fim e ao cabo, de um “poder de julgar sem responsabilidade de julgador”.72 E há
um significativo agravante político-jurídico: o juiz-robô representaria o exercício
de um poder sem responsabilidade individual destituído também de legitimidade
democrática. Portanto, nunca é demasiado recordar que “o juiz recebe do povo,
através da Constituição, a legitimação formal de suas decisões”.73
70

Boeing, Op. cit., p. 109. Assim, destaca-se que, “por exemplo, a auditabilidade do sistema é possível ao
se seguir a cadeia de raciocínio dedutivo que permitiu ao sistema alcançar uma determinada decisão; o
sistema é capaz de apresentar explicações nesse formato, tal como faria um ser humano ao argumentar (a
parte técnica deste trabalho deixará isso mais claro)”, Oliveira, Op. cit., p. 47-8.
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Alusivamente, cf.: Chowdhury/ Karmakar/ Kamruzzaman et. al, IEEEAccess 8 (2020), p. 207320, s.c.;
Caetano, REC 77 (2020), p. 163, nota 36, onde são mencionados acidentes fatais e não fatais caracterizados por problemas operacionais da IA, para além dos problemas jurídicos e axiológicos inerentes aos
algoritmos de acidente dos veículos autoconduzidos. Por fim, invoca-se a mesma crítica do epidemiologista da OMS sobre a segurança no trânsito rodoviário para a segurança no Poder Judiciário: seria “(...)
‘bastante ingênuo’ (...)” defender que os carros autônomos [ou que os juízes-robôs] serão a “(...) ‘solução
milagrosa’(...)” para os acidentes rodoviários [ou para os problemas da Justiça], além de que, sendo necessário um período de tempo para a total substituição da frota de carros comuns [ou para a implantação de
IAs de decisão nos Tribunais], é pertinente se questionar: “‘O que é suposto fazermos nesse meio tempo?
Deixar milhões de pessoas morrer nas rodovias [ou erros judiciários ocorrem nos processos]? E assim e
se a solução milagrosa nunca chegar? Nós precisamos assumir que ela não virá’”, Krug apud Baker, The
Guardian (2019), s.p.d.
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Greco, Op. cit., p. 61 e p. 47; eis o argumento da “impossibilidade jurídica de poder sem responsabilidade”,
porque “a utilização de robôs na justiça nega uma outra dimensão fundamental daquilo que entendemos
por direito: a dimensão da responsabilidade”; está aqui “a barreira decisiva e intransponível ao juiz-robô:
diferentemente do juiz humano, o robô não responde pelo que ele decide, porque esse ele, a rigor, inexiste.
O robô não presta contas de sua decisão, muito menos de suas razões”, Id, Ibid, p. 43, 44 e 45.
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Dallari, O Poder dos Juízes2, 2002, p. 89.
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Como desdobramento imediato da confluência entre esse poder sem responsabilidade jurídica e a presunção juris tantum, mas quase jure et de jure de acerto
relacionada aos juízes-robôs74, está a constituição de uma terrível barreira aos recursos
jurídicos.75 Isso está em consonância com dois movimentos simultâneos, mas em
sentidos diversos: um confortável aos simpatizantes ou defensores da legitimidade
do juiz-robô, considerando que “será muito mais conveniente aos juízes humanos
ratificarem a sentença artificial”; e um constrangedor aos jurisdicionados, pois
“será simplesmente mais trabalhoso discordar e explicar a falha da inteligência
artificial”, uma vez que “deriva da dificuldade de se discordar de certa ‘autoridade’
que os algoritmos têm por conta de suas pressupostas precisão e neutralidade”.76
Se já eram significativas as dificuldades de se fazer reconhecer nos tribunais
um possível erro de colegas juízes para a admissão de recursos77, parece se retomar
uma probatio diabolica de traços tecnológicos, uma vez que, agora, o recorrente
terá de comprovar o erro de uma máquina perante o tribunal, cuja presunção de
erro é – ao menos em termos práticos – praticamente nula.78 Por conseguinte,
há uma inadmissível inversão do ônus probatório em direito processual penal,
considerando-se que, nesse contexto, o recorrente dependerá da (1) auditaria
do algoritmo que revele todos os passos que levaram à decisão questionada, da
74

A título de menção, sobre o Sistema Radar do TJMG, “segundo o desembargador Afrânio Vilela, foi testado
inúmeras vezes, até se chegar a um padrão de confiança absoluta na tecnologia utilizada e poder ser empregado
em julgamentos reais, como o de hoje”, Ascom-tjmg, Notícia de 07.11.2018, s.p.d., destaque livre.

75

Nesse sentido, mas com uma postura mais cautelosa, afirma-se que, “com isso, possivelmente o número de
recursos às instâncias superiores reduzirá, uma vez que a uniformidade será resguardada proporcionando
maior coesão e segurança jurídica para os jurisdicionados”, Brito/Fernandes, Op. cit., p. 104.

76

Boeing, Op. cit., p. 101. Além de possíveis problemas práticos, como o decorrente de um caso real ocorrido no sistema de recebimento de iniciais do TJSP. Uma inicial foi direcionada para determinado rito
(sumaríssimo, JECRIM), embora o seu conteúdo fosse para outro rito (ordinário ou comum). A partir
disso, a inicial foi considerada inepta pela competência. O jurisdicionado recorre por meio de uma apelação, uma vez que seria o recurso adequado ao rito comum, conforme o correto direcionamento dado
na inicial. Como o sistema do TJSP recebeu a inicial no âmbito do JECRIM por um erro exclusivo do
Sistema do Tribunal, o recurso em epígrafe simplesmente ficou em um vácuo institucional. E pior. A
situação nem sequer foi comunicada ao juízo do caso nem ao jurisdicionado. Este, após certo tempo sem
quaisquer retornos do cartório responsável, dirige-se pessoalmente para esclarecer o problema.

77

Até hoje é justamente o erro humano o fundamento dos recursos em geral; “tampouco com juízes humanos é possível excluir erros em todos os casos individuais, e essa é a razão pela qual o sistema jurídico
conhece a figura dos chamados recursos”, Greco, Op. cit., p. 21. Assim, com o juiz-robô, questiona-se:
continuaria o sistema de recursos o mesmo? Seria preciso institucionalizar outra categoria de recursos
específicos contra as decisões jurídicas tomadas por máquinas? Seriam os recursos classificados e sistematizados conforme a instância decisória, a saber, o homem ou a máquina?
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Por exemplo, “o emprego de algoritmos para a tomada de decisões costuma ser associado a uma pretensa
cientificidade do resultado obtido, que o torna mais facilmente aceitável, ainda que desacompanhado de
discussões fundamentadas sobre a estrutura e funcionamento do algoritmo”, Ferrari/Becker/Wolkart,
Op. cit., p. 642.

DECISÃO JUDICIAL E TECNOLOGIA

▪

239

(2) autorização dessa auditoria e da revelação de seu segredo, caso isso seja imprescindível ao esclarecimento dos fatos, bem como da (3) assistência técnica e
especializada de peritos informáticos.
Com relação aos problemas de direito penal material, é especialmente no
âmbito da culpabilidade que estão os maiores empecilhos à admissão jurídica de
juízes-robôs. Por exemplo, com relação ao LSI-R79, o algoritmo calcula e atribui
uma pontuação ao réu, e, como se pode notar, “o modelo nem sequer precisa
analisar uma resposta relativa à raça para se tornar racista, pois tal informação é
desnecessária quando as demais já apontam para questões racialmente sensíveis”;
como consequência, “o risco de correlações ilusórias enviesa o resultado”.80 Ocorre
que, evidentemente, o LSI-R é incompatível com um direito penal do fato, pois
“é inadmissível que seja avaliado o histórico criminal de parentes ou amigos que
nada têm a ver com o delito para efetuar a dosimetria da pena do réu”.81
Tal “indicação de score acaba exercendo papel silencioso no momento de atribuição de responsabilidade e no quantum de aplicação da pena”82, violando assim
os princípios da culpabilidade, da individualização da pena83 e da proibição de
responsabilização criminal por fatos de terceiros (responsabilidade ex iniuria tertii).
As dimensões diacrônica e sincrônica do princípio da igualdade na determinação
da pena84 são deliberadamente infringidas, pois, se o “LSI-R é utilizado no cálculo
79

Trata-se de um questionário criado em 1995 que foi aplicado aos detentos com o fim de medir qual o risco
de (segundo uma escala de alto, médio ou baixo grau de) reincidência individual por meio de ponderações
estatísticas. Quando se considera o contexto de superpopulação negra nos presídios estadunidenses com penas
20% maiores aplicadas aos homens negros se comparado aos brancos em condenações por crimes similares,
soma-se ainda que 24 estados adotaram algoritmos que prometiam um sistema mais imparcial e sem vieses
para tornar as sentenças judiciais mais homogêneas e previsíveis, além de evitar manter pessoas por mais tempo
presas injustamente, economizando-se recursos públicos. Conforme os três elementos supracitados (trecho da
nota 69), há quem considere o LSI-R um exemplo de “máquinas de destruição matemática”, O’Neil, Op. cit.,
p. 44-8. Destaca-se ainda que não se sabe ao certo “qual o peso que o algoritmo dá a essas questões”, dentre
as quais se destacam: “quantas condenações anteriores tu tiveste?”, “qual é a influência de drogas ou álcool
na prática do crime?”, além de outras que envolvem circunstâncias de local de nascimento, formação escolar,
histórico criminal de familiares e amigos, valendo aqui a crítica de que “é bastante pretensioso, para dizer o
mínimo, afirmar que respostas de um questionário socioeconômico seriam capazes de definir a probabilidade
que uma pessoa venha a reincidir em práticas criminosas”, Boeing, Op. cit., p. 88, 86 e 103.
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Boeing, Op. cit., p. 87.
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Rocha, Op. cit., p. 16. Assim, “os detentos também são questionados sobre se os seus amigos e parentes
têm antecedentes criminais”, O’Neil, Op. cit., p. 46. Por fim, se sabe que tanto nos EUA quanto no
Brasil “é ilegal (e inconstitucional) julgar alguém por algo que ele não fez”, Boeing, Op. cit., p. 87.
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Boeing, Op. cit., p. 87.
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Rocha, Op. cit., p. 21, “um dos princípios básicos do Direito Penal brasileiro é a individualização da
pena, não aparentando ser legal nem constitucional as generalizações embutidas nesses modelos de IA”.
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“A igualdade potencia, desta forma, a certeza diacrónica e sincrónica. Certeza diacrónica, porquanto a
factos iguais, e dentro do mesmo quadro legal, correspondem, no arco temporal, reações ou consequências
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da pena, uma pessoa vinda de uma região socioeconomicamente vulnerável terá
maiores chances de ser taxada com um alto grau de possibilidade de reincidência”
– e é exatamente isso “o que lhe fará ser condenada por mais anos”.85
Em temos de direito processual penal, por se tratar de algoritmo opaco quanto
às razões operacionais que levam a determinada solução, é evidente que, no Caso
Loomis, “o réu foi impedido de realizar a defesa adequada, uma vez que desconhecia
os critérios do software para classificá-lo como potencial reincidente”.86 Portanto,
violados foram os princípios da ampla defesa e do contraditório tanto pelo COMPAS,
como pelo LSI-R, uma vez que “o direito à ampla defesa e ao contraditório são
fundamentais em qualquer democracia, porém, estão sendo sonegados de cada
um dos indivíduos submetidos a essas análises algorítmicas”.87 Ora, “uma máquina
não ouve, nem nada aprecia, pelo simples fato de ela nada compreende[r]. Não há
direito real ao contraditório (art. 5° LV CF) diante de uma máquina”.88
Além disso, se os algoritmos fossem viciados como os dados do supramencionado experimento com os juízes alemães, não seria de se espantar a possibilidade
de uma institucionalização ad hoc de restrições à interposição de recursos diante
da inexistência de transparência acerca dos critérios de funcionamento dos algoritmos de decisão. Isso porque, “para se reformar uma decisão tecnicamente
correta feita pelo computador, é preciso que o ser humano intervenha, em um
verdadeiro juízo de distinguish exaustivamente fundamentado”, de modo a “demonstrar por que aquele caso comporta decisão diferente da encontrada pelo
sistema que se baseou na busca de inúmeros casos análogos da jurisprudência”.89
Não é exagero afirmar que isso poderia representar uma versão digital da famigerada prova de Deus sob a perspectiva da dificuldade ou mesmo da impossibilidade
de contraprova. Além disso, alusivamente, há outras dúvidas neste âmbito, como:
quais casos seriam objeto de decisões automáticas? Em caso de questionamento, a
jurídico-penais idênticas ou iguais. Certeza sincrónica, porquanto a factos iguais, levados a cabo ao mesmo
tempo, se seguem, em linha de máxima, consequências semelhantes ou iguais, independentemente do
lugar em que tais factos tenham sido praticados”, Faria Costa, RLJ 3974 (2012), p. 294, p.c.
85

Boeing, Op. cit., p. 88.
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Brito/Fernandes, Op. cit., p. 92.
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Rocha, Op. cit., p. 16. Ao apontar que “a transparência se amolda aos conceitos de devido processo legal,
ampla defesa e imparcialidade, embasadores do princípio do juiz natural”, Santana/Oliveira, Op. cit.,
s.p.d.
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Greco, Op. cit., p. 59.

89

Valentini, Op. cit., p. 122.
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máquina ou o humano erraria, ou os dois errariam? Quais seriam os desdobramentos
desses erros? E se o caso apresentar mais de uma solução, o que fazer?
Quanto aos problemas de ordem constitucional, em consonância com as
questões antropológica e filosófica envolvendo os juízes-robôs, não se pode negar
a infração ao art. 1º, III, da CF, pois “a ideia de uma justiça sob a responsabilidade de máquinas é possivelmente uma violação da dimensão jurídico-objetiva
da dignidade humana”.90 Assim, também em alinhamento com aquelas questões,
outro obstáculo intransponível aos juízes-robôs seria a exigência constitucional
de que somente uma pessoa humana pode ser “autoridade competente” e, portanto, personificar o juízo ou compor o tribunal.91 Nesse ponto, tanto a proposta
de uma supervisão humana em instância superior (“não basta prever um recurso
a uma supervisão por um juiz humano”) quanto a de um “juiz-programador”
são insuficientes. A primeira não apenas pelo argumento pragmático “de que a
decisão da máquina, tomada em velocidade e volume sobre-humano, terá a seu
favor a inércia e tardará em ser modificada, mas já pela consideração principiológica de que há atos que apenas um juiz pode praticar”. A segunda decorre de
que, contrariamente ao art. 5º, XXXVII e LIII, da CF, o ser humano “reuniria
tanto poder em sua própria pessoa que dificilmente se poderia falar em um juiz
natural”, pois seria “uma submissão do poder judicial a grupos econômicos, o que
parece inaceitável tanto a partir da ideia de juiz natural (art. 101 I 2 GG; art. 5º
XXXVII e LIII CF) quanto a partir da ideia de democracia (art. 20 II GG; art.
1º caput e parágrafo único CF)”.92
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Greco, Op. cit., p. 59.
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Id, Ibid, p. 41, o que decorreria da interpretação do art. 5º, XXXVII e LIII, da CF. Além disso, em
termos exemplificativos, poder-se-ia também convocar o art. 93, I, e o art. 37, I e VIII, da CF. A partir
disso, não apenas a questão do juiz-robô é colocada em xeque, mas também se poderia questionar “se se
parece imaginável entregar a decisão a um funcionário público não-juiz, um escrevente, um policial, um
oficial de justiça ou até mesmo a um promotor de justiça; tudo aquilo que pode ser feito por um policial,
um oficial de justiça ou promotor, poderá ser entregue a um robô, sem que as objeções aqui delineadas
tenham incidência. Se não há outras objeções a fazer, isso teria de ser examinado em outro estudo, sobre a
possibilidade jurídica não mais do juiz- e sim do funcionário público e também do promotor-robô”, Id.,
Ibid., p. 50. Também assim, “a necessária humanidade da função judicial não pode, jamais, ser suplantada
desse ofício. O uso de juízes-robôs seria a algoritmização do direito alçada ao seu nível máximo”, além de
“toda a estrutura da Lei Orgânica da Magistratura e da carreira judicial nacional, conforme preconizada
pela Carta Magna, apresentam à sociedade um juiz de carne e osso e, no caso brasileiro, devidamente
concursado ou com ingresso na carreira pelo quinto constitucional”, Foster/Bitencourt/Previdelli,
Op. cit., p. 191 e 194.
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Greco, Op. cit., p. 50, 48, 51, 48 e 49. Cfr. sobretudo a violação do princípio do juiz natural na nota
49, in fine.
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O problema da ausência de transparência dos algoritmos de decisão dos
juízes-robôs ainda viola o princípio do juiz natural por ricochete. Afinal, aquela
acaba por causar uma “limitação do contraditório e da ampla defesa e consequentemente na própria imparcialidade da decisão, tendo em vista que todos são
atributos constituintes do princípio constitucional do juiz natural”.93 Segundo
o enlace entre a dignidade e a pessoa humana com a autoridade competente, se
aplicada tal tecnologia ao Poder Judiciário, constituiria, de forma segura, uma
infração ao art. 5º, XXXV, da CF, isto é, “uma violação da dimensão tanto individual quanto objetiva do direito a ser ouvido por um juiz”.94 Eis a violação da
garantia do juiz natural prevista na CF. Logo, “a maior barreira que se desenha,
em matéria de julgamentos automatizados ou ‘robóticos’, é a do juiz natural”.95
Talvez a questão mais sensível à implementação legal do juiz-robô seja a
compatibilidade da “opacidade” de seus algoritmos de decisão – especialmente “quando se trata de modelos que utilizam aprendizado de máquina, cujos
detalhes de seu modo de funcionamento não são conhecidos nem mesmo por
seus programadores”96 – com os princípios da motivação e da publicidade
das decisões jurisdicionais, segundo o art. 93, IX, da CF. Especialmente em
casos como o do COMPAS, a obrigatoriedade de publicidade e transparência
é infringida desde o seu primeiro funcionamento oficial, uma vez que, caso
sejam “utilizados pela Administração Pública, algoritmos devem seguir certos
padrões mínimos de transparência e prestação de contas, bem como os princípios
de direito que orientam o agir administrativo”.97 Por fim, como o comando
normativo que exige publicidade e transparência vige para todos os poderes
públicos e não apenas para o Judiciário, não basta cumprir com a eficiência se
a publicidade, a legalidade, a moralidade e a impessoalidade forem violadas,
conforme o art. 37, caput, da CF.
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Santana/Oliveira, Op. cit., s.p.d., “ainda mais a imparcialidade, pois a constituição prévia de um juízo
sem interferência externa faz com que arbitrariedades sejam evitadas”.
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Greco, Op. cit., p. 59.
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Foster/Bitencourt/Previdelli, Op. cit., p. 191; p. 194, “apresenta-se, na utilização de juízes-robôs, a
amarra do Direito Fundamental ao juiz natural que implica a necessidade de um julgador humano. O robô
é um julgador, para o presente momento, de exceção, afrontando o disposto no art. 5º, XXXVII, CF”.
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Boeing, Op. cit., p. 89.
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Id, Ibid, p. 94.
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Com relação à obrigatoriedade de motivação98 das decisões judiciais, o principal empecilho à legitimidade das decisões jurídicas automatizadas decorre do
modus operandi do aprendizado de máquina, porque “não é possível descrever
passo a passo como tais algoritmos chegam a determinada decisão, aspecto que
lhes confere a alcunha de ‘caixa-preta’”.99 Além disso, “a questão das premissas
da tomada de decisão (algoritmo) será relevante, porque deverão ser motivadas
e não há algo ‘dado’ no Direito”, “não há nada evidente, nem implícito no
Direito. Daí a importância do art. 489 do CPC e da nova redação do art. 315,
§2°, do CPP”.100 A realidade prática obriga ao reconhecimento da importância
da repetição desse comando jurídico da CF no CPP, já que no Brasil “a (grande)
maioria dos atores jurídicos só cumpre algum dispositivo constitucional quando
este está repetido em lei ordinária (vejam-se os casos, por exemplo, do direito ao
silêncio e da proibição da prova ilícita e da condução coercitiva)”.101
Por fim, com relação ao argumento de que “o duplo grau de jurisdição
(revisão da coleta do input) pode ser realizado por um órgão colegiado (com
ou sem auxílio de sistemas especializados)”102, é preciso ressaltar que, como os
algoritmos recusam “ao afetado os fundamentos da decisão que o prejudica”,
obsta-lhe “justamente aquilo que constitui a juridicidade da conclusão que o
98

Sendo que “motivar é justificar a decisão tomada, fornecendo uma argumentação convincente, indicando
a legitimidade das escolhas feitas pelo juiz [...] explicitando as razões do dispositivo, deve convencer as
partes de que a sentença não resulta uma tomada de posição arbitrária”, Perelman, Lógica Jurídica,
2000, p. 222. Inclusive, conforme já alertado, em razão do déficit de legitimidade democrática do Poder
Judiciário – porque ele não se submete ao sufrágio universal ou à soberania popular, como os demais poderes da República –, os juízes têm um ônus maior em fundamentar suas decisões. Portanto, “desde um
ponto de vista político, a motivação das decisões judiciais cumpre um papel fundamental para legitimar
a própria função jurisdicional, pois permite que haja uma transparência das decisões judiciais”, o que,
conforme destacado, é também uma exigência constitucional (art. 37, caput, da CF); além de constituir
“um democrático controle por parte dos jurisdicionados, sejam (imediatamente) as partes no processo,
seja o cidadão”, Moreira, ConJur 2020, s.p.d.
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Boeing, Op. cit., p. 107, p. 27, ao não ser “necessário especificar um modelo prévio” no machine learning,
“o que acaba sendo justamente o que lhe permite desempenhar tarefas que os seres humanos não conseguem explicar”; Oliveira, Op. cit., p. 18-9, “algoritmos de machine learning baseados em estatística para
reconhecimento de padrões em dados são precisos em obter uma resposta correta, mas ‘raciocinam’ de
modo pouco humano, dificultando a sua compreensão”.
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Boeing, Op. cit., p. 41 e 42. Ao destacar que “uma máquina não pode substituir a capacidade de apreciação e valoração humana, tampouco pode motivar uma sentença, como deve fazer um juiz”, Santana/
Oliveira, Op. cit., s.p.d.
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Moreira, Op. cit., s.p.d., “assim, dispositivos legais como este novo parágrafo 2º, do artigo 315, são importantes para que se crie uma cultura no sentido de se exigir no processo penal uma motivação idônea
— e não algo meramente decorativo — para todas as decisões judiciais”. Embora seja um tanto desolador
em termos de cultura e ciência jurídicas nacionais, em termos de preservação concreta de garantias fundamentais dos jurisdicionados, reconhece-se, nas palavras do autor, que “esta alteração foi importante”.
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Valentini, Op. cit., p. 133.
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atinge, aquele fator que a diferencia de um mero fato de poder”.103 Portanto,
“corre-se o risco de impor barreiras ao princípio do duplo grau de jurisdição,
o que seria especialmente problemático no caso de algoritmos enviesados”.104
Passa-se ao último tópico deste artigo como antessala das conclusões.

5. O flautista de Hamelin e os juízes-robôs: o valor
justiça, a sociedade e o direito como responsabilidades
exclusivamente e irrevogavelmente humanas
Considerando-se as fragilidades do homem, não se pode projetar uma Justiça
humana perfeita e sem erros, o que, por outro lado, não isenta aquele de buscar
sempre oferecer a melhor prestação jurisdicional possível. Além disso, a justiça é
nomeadamente um valor humano, portanto, os juízes-robôs apenas mimetizarão
os critérios, conceitos e elementos daquilo que a jurisprudência, o direito positivo,
as doutrinas e as literaturas jurídicas admitem como justo. Contudo, os algoritmos de decisão dos juízes-robôs poderão adotar critérios outros que escapam ao
controle humano105, e pior, como caixas-pretas que são, sem quaisquer explicações ou fundamentações sobre como chegaram a determinada decisão “justa”.
Diante desse contexto, há uma constante de duplo sentido que opera sempre
nas costas do falível e limitado homem: uma hipervalorização do desempenho
e da perfeição da máquina concomitantemente a uma infravalorização da capacidade humana a partir de seus erros e limitações.106 Então são elevados os
riscos de implementação de um puro e obcecado consequencialismo de cariz
antiantropológico nas atividades jurisdicionais, logo, eis o perigo da busca por
uma Justiça humana perfeita por meio da máquina. Esse afã pelo valor justiça
absoluto poderá negá-lo quando se exclui o ser humano – sim, ainda que com
todas as suas conhecidas limitações – de seu núcleo essencial ou quando torna-o
reconhecidamente incapaz de fazer Justiça com sentido de justiça.
103

Greco, Op. cit., p. 33.

104

Boeing, Op. cit., p. 102.
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Não por acaso se afirma que “a transferência de processos decisórios para máquinas e algoritmos, tal como
vem sendo feita na atualidade, transforma-os em verdadeiros oráculos do nosso tempo” (Frazão, Jota
2017, s.p.d.) ou ainda “que, em muitos aspectos, parece um retorno ao tempo dos julgamentos criminais
decididos pelas ordálias” (Rocha, Op. cit., p. 16).

106

Também nesse sentido, ao advertir sobre certo “ponto sem retorno”, caracterizado por “uma vez que
comecemos a confiar na máquina não conseguimos mais parar”, Bartlett, The people vc. Tech, 2018, p.
38; Boeing, Op. cit., p. 55 (cfr. nota 25 acima).
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Dessa forma, como o flautista de Hamelin107 livrou o pequeno povoado alemão
da praga de ratos devido às notas “encantadoras” de sua flauta, os juízes-robôs
poderão livrar o Poder Judiciário das pragas de excesso de processos e de vieses
humanos nas decisões jurídicas com as encantadoras decisões judiciais automatizadas. Não obstante, cabe recordar que, assim como o flautista hipnotizou
posteriormente também as crianças de Hamelin e as fez desaparecerem para todo
o sempre, os juízes-robôs poderão sublimar o que um dia se compreendeu por
justiça, civilização humana e direito. Por isso, quando o debate sobre os juízes-robôs se pauta concomitantemente por uma reducionista antropologia negativa
do homem e uma eufórica robótica positiva da máquina, deve-se advertir que
“o juiz-robô seguramente não é o primeiro, mas talvez seja o último, passo que
daremos em uma direção errada”.108 Diante dos modelos de juiz-robô apresentados, “o robô-julgador” representa esse “passo adiante, já que seus resultados são
considerados vinculativos e se elimina do processo decisório completamente o
componente humano, que se torna uma instância revisora”.109 Eis a consolidação
do domínio robótico no processo decisório humano.
Portanto, é imperioso assimilar que “o direito é e tem de continuar a ser obra
nossa. Nenhuma máquina pode nos prescrever de que maneira nós, enquanto
responsáveis, temos de conviver uns com os outros”. E mais, “dessa decisão e
dessa responsabilidade não podemos nos furtar”.110 Enquanto comunidade de
seres-com-os-outros, não se pode permitir que os juízes-robôs assumam o controle
do Poder Judiciário como o flautista dominou o povoado de Hamelin. Ao fim
e ao cabo, as máquinas, “que aprendem de forma autônoma, autonomizam-se
também de nós, seres humanos”111, porque “o objetivo de autonomia total pode
107

Sem ignorar as outras versões existentes, considera-se aqui a versão mais divulgada do conto para todos
os efeitos.
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Greco, Op. cit., p. 64.
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Boeing, Op. cit., p. 109.
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Greco, Op. cit., p. 64. Não em outro sentido parece ir a preocupação com “o perigo já iminente de uma
singularidade jurídica, que consistiria no momento em que abdicaríamos, de forma definitiva, de nossa
responsabilidade pelo direito, em favor de máquinas”, “o indivíduo, enquanto sujeito de direito, direito
do qual ele é o coautor, não pode alienar-se, como se não se tratasse de seu direito”. Além disso, “quem
exerce poder sobre um outro tem de assumir a responsabilidade que a isso corresponde, o que supera as
capacidades de uma máquina, que não participa da vulnerabilidade e da efemeridade da condição humana. Justiça é algo devemos a cada um de nós reciprocamente, enquanto seres humanos. Não podemos
escapar desse dever, escondendo-nos atrás de máquinas. Quaisquer passos nesse sentido devem ser, de uma
perspectiva ético-jurídica, (des)qualificados como ‘experimentos proibidos’”, Id, Ibid, p. 62 e p. 65-6.
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ser um objetivo de desconexão deontológica e as éticas nas quais o relacionamento
desaparece e o indivíduo é o árbitro final”.112
Por fim, os defensores e simpatizantes dos juízes-robôs dentro do Poder Judiciário
não percebem que são também diretamente e negativamente afetados, porque,
além da implosão do próprio encargo de julgar, é inegável que “encomendar a um
homem a tremenda missão de julgar, e depois dizer-lhe como deve julgar, parece
um paradoxo ou um sarcasmo; não é mecanizá-lo, ou automatizá-lo; é algo pior:
é desumanizá-lo”.113 Isso é desacreditar não só o homem em abstrato, mas cada
um dos juízes humanos e a Justiça como sentido norteador do Poder Judiciário.

Conclusões
As vantagens dos juízes-robôs poderiam ser alcançadas por outras medidas
independentes e aquém da robotização das decisões, a não ser que se admita o
ser humano como problema jurídico. Essa tentativa de legitimar os juízes-robôs
a partir sobretudo das fragilidades humanas e do irretocável acerto das máquinas
estabelece uma perigosa ponte antiantropológica e pró-robótica para uma justiça
absoluta, sem retorno para um direito e uma sociedade constituída por e para seres
humanos – com todas as previsíveis e imprevisíveis consequências daí advindas.
Esse aparato destituído de rosto e investido de poder jurisdicional (os juízes-robôs) representa uma indiferença axiológica e jurídica perante o ser humano, seja
ele juiz de direito, seja ele jurisdicionado, bem como uma afronta à civilização e
ao direito construídos durante séculos de sangue, suor e lágrimas. Nesse sentido,
parece que apenas o robô-classificador (I) guardaria alguma compatibilidade com
a ordem jurídica nacional por mais constituir um robô-gestor do que realmente
decisor, não subvertendo as balizas do direito penal material, do direito processual
penal e do direito constitucional.
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Resumo: Atualmente, as capacidades computacionais estão sendo
expandidas rapidamente, e as conquistas obtidas com o auxílio de
ferramentas de inteligência artificial (IA) são inegáveis. As decisões
automatizadas podem trazer grandes benefícios para a humanidade,
sendo inegável também que as máquinas representam perigo à
autonomia do ser humano, como indivíduo, e podem gerar mecanismos potencialmente discriminatórios em razão da possibilidade
de manejo perverso de algoritmos. As dificuldades são ainda maiores
quando os algoritmos utilizam sistemas de aprendizagem, de forma
que o controle da lógica subjacente (ex ante) é insuficiente para
a garantia de uma decisão corretamente fundamentada e garantidora dos direitos e garantias fundamentais. Superada a questão
do potencial discriminatório da decisão, também existem barreiras constitucionais impeditivas da decisão judicial automatizada.
Liberdade do poder de julgar sem responsabilidade imbrica com
ideia central do sistema democrático, em que o poder degenerado
gera degeneração.
Palavras-chave: Inteligência artificial. Decisão judicial automatizada. Barreiras constitucionais. Indelegabilidade da decisão humana.
Sumário: 1. Introdução. 2. Um breve conceito de inteligência
artificial; 3. Conceito de decisões automatizadas; 4. Potencial discriminatório e a tutela da pessoa humana; 5. Decisões judiciais
automatizadas e suas barreiras constitucionais; 6. Indelegabilidade
da decisão humana; 7. Considerações finais.
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1. Introdução
As conquistas obtidas com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial
(IA) são inegáveis. A realidade atual convive com uma crescente implementação
de artefatos de análise de comportamento humano por meio dessa modalidade
de tecnologia, sendo inegável também que as máquinas representam perigo à
autonomia do ser humano, como indivíduo, e podem gerar mecanismos potencialmente discriminatórios em razão da possibilidade de manejo perverso de
algoritmos nas decisões automatizadas.
O sistema algorítmico pode produzir resultados discriminatórios e refletir
preconceitos já existentes, principalmente pela utilização de correlações, e não
de causalidades.
Tudo isso aqui discutido adquire maior complexidade quando considerado o
atual estado da arte do desenvolvimento da ciência da computação no campo da
IA (inteligência artificial), principalmente quando se trata de aprendizagem das
máquinas, denominado pelos cientistas da computação de machine learning, que
pode “mudar as regras do jogo”. Ou seja, o algoritmo inteligente faz uma espécie de
previsão com base nos acontecimentos pretéritos e estima uma probabilidade futura.
Os métodos estatísticos utilizados no processamento de dados por algoritmos
podem reproduzir, além dos vieses já existentes, os vieses criados pela máquina
com base na análise pretérita de dados, levando a resultados discriminatórios
já existentes nos processos tradicionais de tomadas de decisões, como atribuir a
pessoas de pele escura maior probabilidade de reincidência.
Nessa senda é que a presente pesquisa buscará analisar a possibilidade jurídica
na tomada de decisões judiciais automatizadas e suas possíveis barreiras constitucionais, tanto jurídico-positivas como pré-positivas, por possível incompatibilidade
com a natureza do direito.
O método utilizado para realização deste trabalho é o hipotético-dedutivo
na abordagem e estruturalista no procedimento, por meio de pesquisas do tipo
bibliográficas e explicativas.

2. Um breve conceito de inteligência artificial
Cabe esclarecer, antes de tudo, que não faz parte do escopo do presente estudo
formular uma definição sem controvérsias para a inteligência artificial. É muito
comum encontrarmos referências a elementos da IA sem, porém, conceituá-la.
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Para John McCarthy, a inteligência artificial é a ciência e a engenharia de se
fazer máquinas inteligentes. Está relacionada à tarefa similar de usar computadores
para entender inteligência humana, entretanto, IA não necessita estar restrita a
métodos que são biologicamente observáveis.1 Segundo o mesmo autor, sobre a
IA pode haver três abordagens: IA forte, IA fraca e IA pragmática. Pela primeira
abordagem, acredita-se que o computador possa pensar da mesma forma que
os humanos. De acordo com a IA fraca, o computador só precisaria agir como
se fosse inteligente. Na abordagem pragmática, não importa se as máquinas se
pareçam com humanos ou não, e sim qual uso se pode fazer delas.
Nas palavras de Peter Norvig e Stuart Russel2, existem quatro concepções
a respeito do que seria fundamental para o conceito de IA: a hipótese segundo
a qual a IA pode agir como um ser humano (abordagem do teste de Turing); a
hipótese de que a IA pensa como um ser humano (abordagem da ciência cognitiva); a hipótese de que a IA pensa racionalmente (abordagem baseada nas “leis do
pensamento”, com acento logicista); e a hipótese de que a IA age racionalmente
(abordagem do agente racional, com ênfase nas inferências corretas).
Com o objetivo de delimitar o campo de pesquisa e facilitar a compreensão
deste estudo, IA, neste trabalho, será entendida como uma criação algorítmica
destinada a cumprir finalidades específicas com base no recebimento de dados
objetivos (input) para gerar resultados também objetivos (outputs). Nas palavras
de Freitas3, o ponto crítico é que os algoritmos de aprendizagem na IA são organizados com maior complexidade do que na automação, pois não apenas seguem
regras como também tomam decisões, aprendendo sozinhos sobre dados coligidos.
Na tecnologia denominada machine learning, adentram na máquina, além do
input e output, o resultado desejado, o que torna um algoritmo capaz de tornar
a relação entre dado e resultado verdadeira. É o que se chama de algoritmos
1

Tradução livre do autor. No original, em inglês: “It is the science and engineering of making intelligent
machines, especially intelligent computer programs. It is related to the similar task of using computers
to understand human intelligence, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically
observable”. McCARTHY, John. What is Artificial Intelligence? Stanford University, Revised Nov. 2007.
Não paginado. Disponível em: <http://www.formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html>. Acesso
em: 22 nov. 2020.

2

RUSSEL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach. 3. ed. Londres: Pearson
Education Limited, 2016. P. 2-5 Apud FREITAS, Juarez; FREITAS, Thomas Bellini. Direito e inteligência
artificial: em defesa do humano. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 27-28.

3

FREITAS, Juarez; FREITAS, Thomas Bellini. Direito e inteligência artificial: em defesa do humano. Belo
Horizonte: Fórum, 2020. p. 29.
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inteligentes, também conhecidos como learners – são algoritmos que criam
outros algoritmos.
A inteligência artificial é o meio em que decisões automatizadas, judiciais ou
não, podem ser tomadas, pois são alimentadas com dados, motivo que levou ao
tópico conceitual descrito no presente item.
Indiscutivelmente, independentemente da vertente conceitual adotada, embora a inteligência artificial albergue aspectos que a aproximam da inteligência
humana4, existem tarefas indelegáveis que devem ser objeto de regulação estatal,
com a finalidade de preservar o protocolo ético-jurídico da inteligência artificial.

3. Conceito de decisões automatizadas
Em que pese não exista um conceito específico de decisão automatizada no
direito brasileiro, o art. 20 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)
apresenta uma definição interpretativa ao considerar que o titular de dados
tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em
tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seu interesse, incluídas
as decisões destinadas a definir seu perfil pessoal, profissional, de consumo e
de crédito ou os aspectos de sua personalidade, sendo as informações dispostas
claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para
a decisão automatizada.
É muito comum encontrarmos referências para decisões automatizadas que
levam em consideração apenas decisões de definição de perfis, quando, na verdade,
a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (Lei 13.709/2018) trata o assunto
de maneira bem mais ampla, incluindo como conceito interpretativo qualquer
decisão tomada unicamente com base em tratamento automatizado de dados
pessoais, inclusive as decisões destinadas a definir perfil pessoal, de consumo, de
crédito e aspectos da personalidade.5
No Brasil, decisão automatizada pode ser considerada uma tomada de decisão com utilização da inteligência artificial, independentemente da intervenção
humana. Pode ser uma decisão decorrente de um sistema algorítmico destinada
a cumprir finalidades específicas com base no recebimento de dados objetivos
4

Ibid., p. 27.

5

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em
tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a
definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.
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(input) para gerar resultados também objetivos (outputs), ou também as decisões
mais sofisticadas e menos explícitas, com a utilização das técnicas de aprendizagem das máquinas.
Na tecnologia de aprendizagem, denominada machine learning, adentram na
máquina, além do input e output, o resultado desejado, o que torna um algoritmo capaz de tornar a relação entre dado e resultado sempre verdadeira. É o que
se chama de algoritmos inteligentes, também conhecidos como learners – são
algoritmos que criam outros algoritmos.
O ponto crítico é que os algoritmos de aprendizagem na IA são organizados
com maior complexidade do que na automação, pois não apenas seguem regras
como também tomam decisões, aprendendo sozinhos sobre dados coligidos.6
Existe no Brasil um projeto de lei7 em andamento que visa alterar a Lei Geral
de Proteção de Dados para definir a expressão “decisão automatizada”, projeto esse
que conceitua como sendo o processo de escolha, de classificação, de aprovação ou
rejeição, de atribuição de nota, medida, pontuação ou escore, de cálculo de risco
ou de probabilidade, ou outro semelhante, realizado pelo tratamento de dados
pessoais utilizando regras, cálculos, instruções, algoritmos, análises estatísticas,
inteligência artificial, aprendizado de máquina ou outra técnica computacional.

4. Potencial discriminatório e a tutela da pessoa humana
Com definição já positivada no plano internacional e contida na Convenção
Internacional sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação, aprovada
pelas Nações Unidas em 1965 e ratificada pelo Brasil em 1968, a conduta discriminatória pode ser considerada toda distinção, exclusão, restrição ou preferência
baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional e étnica que resulte na
anulação ou restrição de direitos ou de seu efetivo exercício.8
O §2º do art. 5 da CRFB dispõe que, além dos direitos e garantias já existentes na Constituição, estes não excluem os tratados internacionais em que a
6

FREITAS, Juarez, FREITAS, Thomas Bellini, Direito e inteligência artificial: em defesa do humano, Belo
Horizonte, Fórum, 2020, pp. 29.

7

BRASIL, Senado Federal, Projeto de Lei 4496, de 2019, Altera a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), para definir a expressão “decisão automatizada”,
Brasília, DF, 2019. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7990633&ts=1614605995923&disposition=inline. Acesso em: 28 nov. 2020.

8

RODRIGUEZ, Daniel Piñero. O direito fundamental à proteção de dados: vigilância, privacidade e regulação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021. p. 19.
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República Federativa do Brasil seja parte9, demonstrando a relevância no ordenamento brasileiro das disposições proibitivas de discriminação, inclusive as já
existentes no corpo da Constituição, como se vê, por exemplo, no art. 7º, XX,
quando trata da proteção do mercado de trabalho da mulher.10
Trazendo o assunto para o objeto da presente pesquisa, a discriminação
algorítmica decorre do fato de alguém ser julgado a partir das características generalizadas de determinado grupo, em que as características individuais de uma
pessoa são desconsideradas, sendo ela vista apenas como membro de um dado
conjunto de pessoas. A ocorrência da discriminação torna-se melhor explicável
quando utilizado o conceito de generalizações classificada por Schauer11 em
consistentes (universais e não universais) e inconsistentes.
As generalizações consistentes seriam as subdividias em universais e não universais. Nas universais tem-se como destaque o exemplo utilizado por Aristóteles
de que “Todos os humanos são mortais”, o que significa que a totalidade da
raça humana um dia, de fato, morre, de modo que essa generalização se mostra
verdadeira em 100% dos casos. Nas não universais a generalização se presta a
descrever não a totalidade de um grupo, mas sim uma característica compartilhada da maioria dos indivíduos daquele grupo.12
Generalizações inconsistentes são as que falham em preencher os parâmetros anteriormente definidos. Utilizamos como exemplo uma afirmação de que
“arianos são impulsivos”, o que é de fácil verificação não ser uma característica
universal, pois não há evidências de que essas pessoas sejam mais impulsivas que
aquelas nascidas em outros períodos do ano.
O ponto-chave da generalização é que com muita frequência os algoritmos
utilizam características de um grupo para avaliar a totalidade dos indivíduos, o
9

Art. 5º, § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte.

10

Ibid., p.20.

11

SCHAUER, F. Profiles, Probabilities, and Stereotypes. Cambridge: Harvard University Press, 2006 Apud
SCHERTEL MENDES, Laura; MATTIUZZO, Marcela. DISCRIMINAÇÃO ALGORÍTMICA:
CONCEITO, FUNDAMENTO LEGAL E TIPOLOGIA. Direito Público, [S.l.], v. 16, n. 90, dez.
2019. ISSN 2236-1766. Disponível em: <https://portal.idp.emnuvens.com.br/direitopublico/article/
view/3766>. Acesso em: 29 nov. 2020.

12

BARBOSA, Tales, “Inteligência artificial e discriminação algorítmica” in VEIGA, Fábio da Silva, BRITO,
Paulo de, PIERDONÁ, Zélia Luiza, Future Law, vol. II, Porto, Instituto Iberoamericano de Estudos
Jurídicos e Universidade Lusófona do Porto, 2021, pp. 455.
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que é uma forma de discriminação. Isso porque os agentes ainda precisam tomar
grandes decisões quando do tratamento desses dados, e consequentemente tendem
a utilizar características facilmente observáveis, como gênero, raça, orientação
sexual, como proxies para características produtivas algorítmicas.
Outro aspecto importante para chegarmos ao assunto específico que interessa
para esta pesquisa é o fato de que a discriminação pode ocorrer por diferenças
exógenas ou endógenas entre grupos. Nas exógenas, a variável que distingue um
grupo do outro é externa, e nas endógenas é interna. Para demonstrar a caracterização da discriminação endógena, utiliza-se como exemplo a contratação de
profissionais mulheres para alguns cargos específicos empresariais, pois é possível
afirmar que as mulheres foram, historicamente, mais envolvidas na criação dos
filhos e em tarefas domésticas do que os homens.
Mas esse é um resultado do fato de que a elas foram dadas menos oportunidades profissionais, consideradas por muito tempo como incompatíveis com
as tarefas domésticas, e não uma característica inerente do sexo feminino que
torna as mulheres menos capacitadas ou menos interessadas em oportunidades
profissionais.
A consequência da discriminação, nesse caso, leva à confirmação da hipótese
inicial, pois estamos analisando uma variável endógena. Diferentemente, tomando-se o mercado de seguro de automóveis como exemplo, é fácil observar que
o seguro para motoristas jovens do sexo masculino é mais caro do que o para
motoristas jovens do sexo feminino.
O gênero guarda forte correlação com a taxa de acidentes de trânsito e, assim,
é frequentemente utilizado para precificação. Nesse segundo cenário, porém, o
gênero não é uma variável endógena, mas sim exógena, pois nada no fato de que
os homens pagam mais por seguros leva esse grupo a efetivamente se envolver
em mais acidentes.13
O que é possível concluir para o conceito de discriminação algorítmica é que
em alguns casos, mesmo que uma classificação possa ser consistente sob o ponto
de vista estatístico, pode se mostrar discriminatória e injusta.

13

SCHERTEL MENDES, Laura; MATTIUZZO, Marcela. DISCRIMINAÇÃO ALGORÍTMICA:
CONCEITO, FUNDAMENTO LEGAL E TIPOLOGIA. Direito Público, [S.l.], v. 16, n. 90, dez.
2019. ISSN 2236-1766. Disponível em: <https://portal.idp.emnuvens.com.br/direitopublico/article/
view/3766>. Acesso em: 29 nov. 2020.
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Laura Mendes14 sistematiza quatro tipos principais de discriminação algorítmica: discriminação por erro estatístico, discriminação por generalização,
discriminação pelo uso de informações sensíveis e discriminação limitadora do
exercício de direitos. Na discriminação por erro estatístico, o tipo de discriminação
pode ser conceituado como decorrente de erro cometido pelos engenheiros ou
cientistas de dados responsáveis pelo desenho do algoritmo.
Discriminação por generalização é quando algumas pessoas são equivocadamente
classificadas em certos grupos, de modo que, embora o algoritmo esteja correto e
as informações também, ainda assim o resultado será uma generalização incorreta,
na medida em que mesmo um resultado estatisticamente relevante apresentará
um percentual de pessoas que não se encaixam perfeitamente naquela média.
A discriminação pelo uso de informações sensíveis é assim considerada por se
basear em dados ou proxies legalmente protegidos. É o que ocorre, por exemplo,
quando um algoritmo utiliza informações sobre identificação religiosa de um
indivíduo para designar seu credit scoring no Brasil, pois a Lei do Cadastro Positivo
proíbe o uso desse tipo de informação para essa finalidade.
Quando se trata da discriminação limitadora do exercício de direitos, novamente
podem se apresentar resultados estatisticamente corretos e relevantes, mas que
ainda assim pode ser considerados discriminatórios; porém, o problema advém
não do tipo de dado utilizado, mas da relação entre a informação utilizada pelo
algoritmo e a realização de um direito. Se o direito é demasiadamente afetado,
é provável que o uso seja discriminatório.
O princípio da dignidade da pessoa humana é a fórmula jurídico-normativa
que impede a mercantilização do homem, porque com ele o sistema de direito
absorve um conteúdo ético que impõe o respeito à igualdade humana e à singularidade da pessoa como dado universalmente sujeito ao respeito de todos. Todas
as formas de excluir o homem do ambiente social de direitos fundamentais, de
participação política livre, de atuação profissional respeitosa, de segurança pessoal
e coletiva pacífica são inadmissíveis numa perspectiva, proposta ou garantia de
Estado Democrático.15
14

Ibid.

		ANTUNES ROCHA, Carmem Lúcia. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
E A EXCLUSÃO SOCIAL. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, [S.l.], n. 2, p. 49-67,
dez. 2001. ISSN 1677-1419. Disponível em: <http://www.revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/
view/29>. Acesso em: 25 jun. 2021.
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Para além da proteção de dados e dos contornos do direito à privacidade, a
discriminação algorítmica nas decisões automatizadas imbrica com o princípio
universal da dignidade da pessoa humana, e implica necessidade de uma relação,
mais fidedigna quanto possível, entre os dados e a pessoa humana, isto é, uma
composição tanto clara quanto transparente em termos de garantia do direito de
acesso de revisão e também de retificação das decisões automatizadas, incluindo
qualquer tipo de perfilização.16
Feitas essas considerações com a tentativa de demonstrar as formas de generalização geradoras da discriminação algorítmica, bem como a classificação das
tipologias discriminatórias, passamos ao ponto de análise do potencial discriminatório na decisão judicial automatizada.
Importa salientar, antes de tudo, que o direito à explicação é essencial para
se vislumbrar com clareza o trajeto das decisões algorítmicas e os potenciais
erros presentes no processo de tomada de decisão por inteligência artificial, de
modo a possibilitar que a IA se torne cada vez mais segura em suas relações da
máquina com o homem, colaborando para decisões imparciais aptas a serem
supervisionadas e alteradas durante o projeto ou funcionamento

5. Decisões judiciais automatizadas e
suas barreiras constitucionais
Ainda que fosse superado o impedimento aparente da discriminação algorítmica como barreira para utilização da decisão automatizada na esfera judicial,
até porque o juiz humano não é isento de discriminações não algorítmicas, na
Constituição Federal de 1988 a objeção pode inicialmente ser encontrada no
art. 5º, XXXVII17, que traz expresso o princípio do juiz natural, bem como no
inciso LIII do mesmo artigo, que declara que ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente.18

16

RUARO, Regina Linden, SARLET, Gabrielle, “O direito fundamental à proteção de dados sensíveis no
sistema normativo brasileiro: uma análise acerca das hipóteses de tratamento e da obrigatoriedade do
consentimento livre, esclarecido e informado sob o enfoque da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”,
in DONEDA, Danilo et al., orgs., Tratado de Proteção de Dados Pessoais, São Paulo, Grupo Gen, 2020,
pp. 177-191.

17

Art. 5º, XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção.

18

Art. 5º, LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

DECISÃO JUDICIAL E TECNOLOGIA

▪

261

Além da barreira jurídico-positiva constitucional, o impedimento decisivo
na utilização da inteligência artificial para tomada de decisões automatizadas na
esfera judicial é o fato de que não há uma prestação de contas da fundamentação
ou motivação da decisão, atuando assim fora das razões do direito, mesmo que
pela lógica algorítmica pudesse ser explicável.
A decisão judicial automatizada significaria uma liberdade de poder de julgar
sem limitação de responsabilidade, o que também vai de encontro à dignidade da
pessoa humana, cuja fundamentabilidade sustenta a democracia e o atual molde
do Estado de Direito.19 Onde há exercício de poder deve haver responsabilidade,
visto que em ambos há relações diretamente proporcionais.
Na questão fática, embora expressamente vedada pelo problema jurídico-positivo constitucional da necessidade de juiz natural, a lucratividade se sobreporia
a qualquer juízo ideal ou protetor dos direitos fundamentais.
Na questão da permissibilidade, no sentido normativo-prescritivo, a ideia
de justiça sob a responsabilidade de máquinas é possivelmente uma violação
da dimensão jurídico-objetiva da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,
da CF/88), e seguramente uma violação da dimensão tanto individual quanto
objetiva do direito a ser ouvido por um juiz (art. 5º, XXXV CF/88): “a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Não há direito real ao contraditório (art. 5º, LC da CF/88) diante de uma
máquina.20
Muito mais grave do que a questão da singularidade humana para denotar a
possível explosão da inteligência, com o que ficaria marcada a última invenção da
humanidade, uma vez que todas as ulteriores invenções adviriam das máquinas,
é o perigo iminente de uma singularidade jurídica, que consistiria no momento
em que abdicaríamos, de forma definitiva, da responsabilidade do direito em
favor das máquinas.21

19

RUARO, Regina Linden, SARLET, Gabrielle, “O direito fundamental à proteção de dados sensíveis no
sistema normativo brasileiro: uma análise acerca das hipóteses de tratamento e da obrigatoriedade do
consentimento livre, esclarecido e informado sob o enfoque da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”,
in DONEDA, Danilo et al., orgs., Tratado de Proteção de Dados Pessoais, São Paulo, Grupo Gen, 2020,
pp. 177-191.

20

GRECO, Luís. Poder de julgar sem responsabilidade do julgador: a impossibilidade jurídica do juiz robô.
São Paulo, SP: Marcial Pons, 2020, pp. 59.

21

Ibid., pag. 47.
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Há quem estabeleça como premissa para utilização da decisão judicial automatizada a descrição de que tal decisão se deu por meio de inteligência artificial,
o que não parece solucionar o problema também por inexistir no ordenamento
brasileiro necessidade de demonstração da lógica subjacente do tratamento de
dados pessoais. Ou seja, não há fundamentação consistente da lógica algorítmica.
Dentro dessa lógica é que foi aprovado enunciado na I Jornada de Direito
Administrativo, ocorrida no Conselho da Justiça Federal no ano de 2020, de que
“a decisão administrativa robótica deve ser suficientemente motivada, sendo a sua
opacidade motivo de invalidação”22, o que carrega o próprio contexto fundamental
da decisão humana, que nada mais é do que a necessidade de ser fundamentada,
tanto a lógica ex ante, na lógica da construção da cadeia algorítmica, quanto ex
post, que se trata da fundamentação decisória.
O uso da inteligência artificial deve, antes de tudo, atuar como assistente
da humanidade, aliviando as tarefas fungíveis, desprovidas de grandezas propriamente humana, tudo sem abdicar da indelegável supervisão humana. Há
diversas situações de inequívocas indelegabilidades decisórias, como a decisão
que requer a presença das virtudes entrelaçadas à justiça e à compaixão; a
decisão em que a vítima da decisão algorítmica se revelar antijurídica, como
no campo sancionatório; decisões em que a pontual delegação bloquearia a
interligação ecossistêmica equilibrada, travando a marcha evolutiva natural
da humanidade.23
Nas palavras do Juarez Freitas sobre a indelegabilidade das decisões intrinsicamente humanas:
Existe o indelegável, e é encargo irrenunciável do Estado Democrático não consentir que a inteligência artificial usurpe a esfera privativa
do intrinsicamente humano.

Inviável, portanto, a submissão do poder do Estado a grandes conglomerados
econômicos ou reduzida as máquinas.

22

I JORNADA de Direito Administrativo aprova 40 enunciados, Conselho da Justiça Federal, 10 de ago.
2020. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2020/08-agosto/i-jornada-de-direito-administrativo-aprova-40-enunciados. Acesso em: 10 jul. 2021.

23

FREITAS, Juarez, FREITAS, Thomas Bellini, Direito e inteligência artificial: em defesa do humano. Belo
Horizonte, Fórum, 2020, pp. 74-75.
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6. Indelegabilidade da decisão humana
Como criação de uma diretriz para decisão algorítmica, Freitas24 sugere uma
tábua de diretrizes ético-jurídicas para ser utilizada como filtro vinculante da
regulação da inteligência artificial. Dentre as diretrizes que o autor sugere, a indelegabilidade da decisão intrinsicamente humanada merece destaque pela relação
direta e oponível à discriminação algorítmica. Com base no que preceitua Freitas,
aparecem na referida tábula situações inequívocas de indelegabilidade decisórias:
(a) as hipóteses em que a decisão requer a presença das virtudes entrelaçadas à
justiça e à compaixão; (b) as hipóteses em que a aquiescência da possível vítima
da decisão algorítmica se revelar antijurídica, como pode suceder no campo sancionatório; e (c) as hipóteses em que a pontual delegação bloquearia a interligação
ecossistêmica equilibrada, travando a marcha evolutiva natural da humanidade.
Na mesma tábula sugerida está elencada a supervisão humana em todas
as etapas da inteligência artificial, destacando o sopesamento dos impactos
algorítmicos, que tem relação com a discriminação objeto do presente estudo.
Não só o sopesamento, mas também a supervisão humana no projeto contribui para evitar enviesamento das decisões algorítmicas e sua consequente
caracterização discriminatória.
Em muitos casos, a inteligência artificial pode reduzir os vieses decisórios,
desde que exista uma supervisão determinando a presença humana como última
instância, tornando passível de reversão dos critérios discriminatórios ou contra
aplicações hostis aos objetivos constitucionais.
Como orientação ética convergente ao que aqui se expõe, a União Europeia
arrolou como imperativos éticos: i) respeito à autonomia humana; ii) prevenção
de danos; iii) equidade; e iv) explicabilidade.25 A explicabilidade, em especial
destaque, é crucial para se criar e manter a confiança dos utilizadores nos sistemas
de inteligência artificial, emanando a transparência dos processos de decisões
algorítmicas, visando reprimir preconceitos humanos e sociais, capaz de ter
seus efeitos multiplicados quando se tratar de decisões algorítmicas. A função
primordial das decisões algorítmicas é melhorar a tomada de decisões e tornar o

24

Ibid., pag. 75.

25

COMISSÃO EUROPEIA. Orientações éticas para uma IA de confiança. Bruxelas: Comissão
Europeia, 2019. P.14. Disponível em: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/
d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-pt/format-PDF
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processo o mais imparcial possível com base na eliminação da subjetividade das
decisões humanas, desde que, repita-se, a presença humana seja utilizada como
última instância de supervisão da decisão algorítmica com liberdade de reversão.
O direito à explicação é essencial para se vislumbrar com clareza o trajeto das
decisões algorítmicas e os potenciais erros presentes no processo de tomada de
decisão por inteligência artificial, de modo a possibilitar que a IA se torne cada
vez mais segura em suas relações da máquina com o homem, colaborando para
decisões imparciais aptas a serem supervisionadas e alteradas durante o projeto
ou funcionamento.
Diante disso, em que pese a inteligência artificial possa trazer benefícios nas
decisões judiciais em atividades meramente rotineiras, existem diversos impeditivos para implementação da decisão totalmente automatizada.

7. Conclusão
A inteligência artificial é, sem dúvida, forte aliada dos atos judiciais repetitivos
e rotineiros, principalmente pelo aumento da eficiência nesse tipo de atividade.
Porém, a utilização desse tipo de tecnologia sem qualquer critério de segurança
pode carregar resultados enviesados e discriminatórios como consequência do
manejo perverso dos algoritmos, que carregam como alimentação dados pretéritos
muitas vezes já discriminatórios.
Ainda que a decisão judicial automatizada possa ser considerada realizável
nos casos em que for ultrapassado o caráter meramente discriminatório, a ideia
de justiça estatal automatizada é inaceitável se considerada a necessidade de
alimentação de dados do programa que efetuará decisões, pois as decisões serão
sempre boas se obedecerem aos dados com base nos quais ele foi treinado.
Além disso, a barreira instransponível da decisão judicial automatizada é a
barreira jurídico-positiva imposta pelo direito fundamental do princípio do juiz
natural (art. 5º, XXXVII da CF/88) e também do fato de que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (art. 5º, LIII, da CF/88).
Outra barreira intransponível da permissibilidade está insculpida no direito
real ao contraditório e ampla defesa (art. 5º LV da CF/88), pois a máquina não
ouve, não sente e também não responde pelo que decide.
Não há como desconsiderar também a importância do potencial discriminatório decorrente do uso de algoritmos para implementação de decisão judicial
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automatizada, o que vai de encontro ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
5 (Igualdade de Gênero) e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10 (Redução
das Desigualdades), da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.
Por essas razões que a decisão judicial totalmente automatizada se mostra
irrealizável, e o contexto demonstra que é o tipo de decisão eminentemente
humana e indelegável.
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em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/LSU/?uri=celex:31995L0046. Acesso
em: 31 out. 2019.
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Resumo: É inegável a assertiva de que a evolução tecnológica tem
possibilitado questionamentos fundamentais à realização do direito
e à construção da decisão judicial por humanos e não humanos,
sobretudo por algoritmos e uma possível inteligência artificial.
Ocorre que as consequências dessa “informatização jurídica” podem
ser desastrosas, principalmente quando se trata do chamado responsive judge, prática jurídico-metodológica em expansão, que busca
justamente uma maior “responsividade” da função adjudicativa.
Daí porque fundamental a problemática posta neste trabalho,
qual seja o estudo do(s) limite(s) entre a efetividade da utilização
de algoritmos para construção de decisão judicial e a sua possível
indiferença axiológica. O objetivo fundamental deste trabalho é,
portanto, compreender em que medida a “euforia tecnológica” é
aplicada ao essencial teórico do responsive judge.
Palavras-chave: Decisão judicial. Tecnologia. Responsividade.
Sumário: 1. Introdução. 2. Considerações acerca do responsive
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1. Introdução
Primeiramente, insta consignar que este trabalho faz parte de um projeto
que conjuga duas atividades distintas: a primeira é a dissertação de mestrado em desenvolvimento na Universidade de Coimbra, sobre os problemas
jurídico-metodológicos de uma específica prática adjudicativa denominada
responsive judge; a segunda é a pesquisa desenvolvida no Núcleo de Pesquisa em
Interpretação e Decisão Judicial (NuPID), especificamente a linha de pesquisa
denominada Epistemologia, Inteligência Artificial e Decisão Judicial, coordenada pelo professor Hugo de Brito Machado Segundo, que muito contribuiu
para este artigo.
O presente trabalho propõe, assim, por meio da(s) perspectiva(s) do responsive judge, a reflexão sobre problemas fundamentais à realização do direito e à
construção de decisão judicial por humanos e não humanos, sobretudo por algoritmos e uma possível inteligência artificial (IA), de sorte que a “informatização
jurídica” pode ter consequências desastrosas, principalmente quando se trata de
uma prática (cuja pretensão é jurídico-)metodológica e busca justamente uma
maior “responsividade” da função adjudicativa, ou uma conduta “responsiva”
dos agentes que a integram ou deveriam integrar.
Dessa forma, a “pergunta-problema” adotada aqui é a seguinte: “Qual o limite
entre a efetividade da utilização de algoritmos para construção de decisão judicial
e a sua possível (ou necessária?) indiferença axiológica?”. Em outras palavras, o
objetivo proposto é compreender em que medida a tecnologia e, principalmente,
a inteligência artificial são úteis ou mesmo aplicáveis ao responsive judge e quais
problemas elas evidenciam à prática adjudicativa.
A pretensão ora assumida não é de aprofundar o estudo do responsive judge,
tampouco da IA aplicada à decisão judicial; em verdade, pretende-se demonstrar
que a “euforia tecnológica”, a ânsia por computadorizar tudo aquilo que seja
possível, antes de se concretizar perante o direito, talvez demonstre problemas
comumente velados ou não tão discutidos como é necessário. Daí porque a
inteligência artificial é tratada aqui como um meio para discussão da prática
adjudicativa, mais precisamente dos momentos de juízo valorativo, os quais
pressupõem, necessariamente, uma axiologia necessariamente jurídica e, por isso,
humana(?), tudo isso, é claro, a partir da(s) perspectiva(s) do responsive judge.
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Assim, além desta (1) “Introdução”, proponho o seguinte itinerário: 2)
“Considerações acerca do responsive judge” – nesta primeira parte do trabalho
abordarei as premissas fundamentais da prática adjucativa em comento, revelando-se o fio condutor para as discussões futuras; 3) “A inteligência artificial
e o responsive judge” – tópico em que serão tratados exemplos de tecnologias,
“inteligentes” ou não, já aplicadas ou potencialmente aplicáveis à decisão judicial.
Isso permitirá a análise crítica do que realmente está em causa quando pretendemos utilizar um sistema informático como elemento de decisão, já não como
mero instrumento facilitador; 4) “Considerações críticas” – oportunidade em
que retomaremos o responsive judge para propor a(s) hipótese(s) de solução da
pergunta-problema já anunciada; e 5) “Conclusão” – por fim, poderemos tecer
“considerações finais” acerca do estudo ora proposto.

2. Considerações acerca do responsive judge
O responsive judge se apresenta, é verdade, como uma prática adjudicativa
dotada de conceitos “multifacetados”1, que pode assumir diversas acepções,
distintas entre si, motivo pelo qual proponho sistematizá-las em ao menos três
“modelos”, não taxativos, portanto. O primeiro deles, com Mateusz Stępień, é
um autodenominado “modelo responsivo”, ou melhor, um caminho necessário
para a construção de um método de decisão baseado numa ética das virtudes, um
modelo “aretaico”2; o segundo, com Tânia Sourdin, busca propor um conceito
universalista, no sentido de generalizar as práticas comuns ao juízo que pretende
ser “responsivo”, com o claro intuito de se afastar dos problemas jurídico-metodológicos delas insurgido; por fim, há ainda um terceiro modelo que, para evitar
eventuais pré-julgamentos, sugiro denominar “terceira via”, segundo a qual, com
Philippe Nonet e Philip Selzinck, o responsive judge surge como uma possível
resposta à dicotomia “integridade-abertura” do sistema jurídico.

1

Cf. SOURDIN, Tania; ZARISKI, Archie. What is responsive judging. In: The Responsive Judge –
International perspectives. Tania Sourdin and Archie Zariski (eds.). Singapore: Springer: 2018, p.3.

2

Para uma introdução ao estudo da ética aretaica, recomenda-se a leitura de: BOWIN, John. Aristotle’s
Virtue Ethics. In: A Companion to World Literature, 1-11, 2020. Disponível em: https://people.ucsc.
edu/~jbowin/virtue.pdf. Acesso em 08 de maio de 2021; ANSCOMBE, Gertrude Elizabeth Margaret.
Modern Moral Philosophy. In: Philosophy, vol. 33, no. 124, 1958, pp. 1–19. Disponível em: www.jstor.
org/stable/3749051. Acesso em 08 de maio de 2021; e ainda NUSSBAUM, Martha C. Virtue Ethics: A
Misleading Category? In: The Journal of Ethics, 1999, Vol.3, 3, pp. 163-201. Disponível em: https://
www.jstor.org/stable/25115613. Acesso em 08 de maio de 2021.
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2.1. O modelo responsivo
O que nos é relevante acerca do primeiro modelo, especialmente para os fins
deste trabalho, é ressaltar que existe uma intencionalidade própria do julgador,
que pretende ser “aretaico”, de forma que as decisões judiciais, ou a metodologia
por elas adotadas, retratam um processo, um estágio de “autocultura” do magistrado.3 Dessa forma, o que está em causa é uma “responsividade” (responsiveness)
do julgador, caracterizada pela sabedoria prática (phronêsis) e uma razão (logos)
específica, vale dizer, um consequencialismo próprio, construído por meio das
experiências do magistrado.
Poder-se-ia dizer que estamos diante de um “juiz Hércules” dworkiniano, que
constrói e assegura a integridade do direito através da atitude interpretativa. No
entanto, para o “modelo responsivo” de responsive judge – que tenciona, portanto,
se consagrar “aretaico” –, o julgador se vê obrigado a adotar uma metodologia
inclusiva, cooperativa e, consequentemente, aberta às influências externas, ao
mesmo tempo que, por meio da sua experiência epistemológica e axiológica,
analisa as consequências da sua (futura) decisão.
O que se verifica aqui é um julgador consciente das suas limitações, mas
“persistente” no tocante à tentativa de composição entre as partes litigantes, ao
mesmo tempo que é “contemplativo”, de forma a constituir sua própria experiência com o intuito de melhor compreender o problema jurídico perante as
macro e microrrelações sociais, as primeiras consistentes na própria sociedade
em que se desenvolve e se aplica o direito (im)posto, as segundas constituídas
pelos valores particulares invocados pelos litigantes.
Assim, o modelo responsivo invoca a responsiveness como elemento constitutivo da decisão, isto é, a sensibilidade do julgador “eticamente virtuoso” – no
sentido da ética aretaica – é assumida como fio condutor, um caminho epistêmico
da metodologia jurídica, cujo fim último depende justamente dessa habilidade
pessoal de uma espécie de “juiz-filósofo”.
2.2. O modelo universalista
Já o modelo proposto por Sourdin adota uma concepção ímpar segundo
a qual a metodologia a ser adotada pelo magistrado, na verdade, não rejeita
3

Ver: STĘPIEŃ, Mateusz. The Three Stages of Judges’ Self–Development. In: Virtue, Law, and Justice.
Eds.: A. Amaya and H. H. Lai. Oxford: Hart Publishing: 2013, pp. 137-151.
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qualquer concepção “tradicional” da metodologia adjudicativa, seja de origem
normativista ou realista, e assume o papel do juiz como um facilitador da autoconstrução social.4 O que está em causa, pois, é um julgador dotado de uma
responsive conduct, já não de responsiveness, como no modelo anterior, de forma
que a ética (das virtudes) não é constitutiva do direito, mas reduzida à conduta
adotada pelo agente – pelo juiz – e, portanto, à função “auxiliar” do direito.5
Nota-se que a “responsividade” ora adotada, responsive conduct, na verdade, diz
respeito ao modo pelo qual o julgador se apresenta perante o litígio e os litigantes,
de forma a guiá-los por um processo que se quer socialmente autoconstrutivo,
no sentido de que as partes compreendam a decisão judicial e, respeitados os
limites legais, “participem” dela.6 Não estamos distantes, aqui, dos métodos
alternativos de solução de conflito, em que não há um “juízo” efetivo, mas uma
tentativa de autocomposição.
Nesse sentido, a “responsividade” presente no “modelo universalista” é uma
perspectiva prática, uma responsive conduct, de sorte que os critérios por ela selecionados não são, de fato, critérios de decisão, e sim uma atitude específica que
pretende guiar o julgador no reconhecimento do problema e na posterior seleção
do critério adequado à decisão. E se o modelo responsivo invoca um “juiz-filósofo”, é possível dizer que o modelo universalista propõe um “juiz-conciliador”
ou “juiz-mediador”, que não tem a pretensão de refletir sobre o bem comum de
forma a impô-lo por meio da jurisdição, e se restringe à atividade interpessoal para
compreender e auxiliar a compreensão pelos demais participantes do processo
do que realmente está em causa na pretensão jurídica ou em momento prévio.
4

Ver: SOURDIN, Tania; ZARISKI, Archie. What is responsive judging. In: The Responsive Judge –
International perspectives. Tania Sourdin and Archie Zariski (eds.). Singapore: Springer: 2018, pp.03-07.

5

Aliás, é possível dizer que a ética areatica recai sobre o direito de três diferentes formas, vale dizer, numa
função “auxiliar”, tal como referido sobre o modelo proposto por Sourdin, “epistêmica”, em que há análise das decisões e dos respectivos juízes considerados virtuosos, e “constitutiva”, quando a ética se torna
condição de justificação do direito. Para desenvolvimento: AMAYA, Amalia. The Role of Virtue in
Legal Justification. In: Law and Practical Reason. Eds. Amalia Amaya and Ho Hock La. Oxford: Hart
Publishing, 2013, pp.51-66.

6

Cumpre consignar que uma das influências do responsive judge, sobretudo do modelo universalista, é
justamente o juízo “cooperativo” ou “colaborativo”, o qual, em oposição ao juízo “consultivo”, concede
grande importância à relação entre às partes, independentemente do problema jurídico posto em causa.
Ver: EISENBERG, Melvin Aron. Participation, Responsiveness, and the Consultative Process: An
Essay for Lon Fuller. In: Harvard Law Review, Vol. 92, 2, pp.410-432. Disponível em: https://www.
jstor.org/stable/1340369. Acesso em 01 de maio de 2021; e PERLMAN, Karni. Settlement Adjudication
and Judicial Responsiveness: The Choice Between a Wide and a Narrow Model. In: The Responsive
Judge – International perspectives. Tania Sourdin and Archie Zariski (eds.). Singapore: Springer: 2018,
especialmente p.66.
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2.3. A terceira via do responsive judge
Por fim, se a ética presente no modelo responsivo assume, perante o direito,
uma função “epistêmica”, enquanto o modelo universalista assume uma função
“auxiliar”, há ainda uma posição do responsive judge que aceita a ética aretaica
como verdadeiro fundamento do direito. Dessa forma, defende-se – com Nonet
e Selznick – que um “direito responsivo” pode oferecer uma justiça além da
processual e buscar um interesse comum à comunidade ou sociedade na qual
se realiza.7 Para tanto, a “virtude” do julgador assume, dentre outros elementos,
a “empatia”8, de forma a projetar uma estrutura abstrata da realidade e, assim,
compreender a exata medida dos valores invocados pelos litigantes.
A problemática se apresenta, pois, na dicotomia “integridade-abertura” do
sistema jurídico, de modo que, ao assumir uma abertura indiscriminada aos
critérios pessoais do magistrado, o ordenamento jurídico estaria sujeito a decisões
cuja intencionalidade seja, possivelmente – já que livre ao magistrado selecionar
seus critérios –, diversa da jurídica. Assim, aceitar tal condição é aceitar que o
“direito” é instrumento da vontade individual do juiz ou de quem (ou do que) ele
serve, acarretando redução (ou submissão?) da ciência jurídica e, principalmente,
da realização do direito à política; em outras palavras, poder-se-ia anunciar a
morte do “direito como direito”.9
Não obstante a visão “pessimista”, no sentido de que o direito já não se
sustenta como direito, deseja-se, aqui, uma evolução da atividade adjudicativa,
oportunidade em que o julgador se utiliza da ética para aprimorar sua capacidade
de adaptação “responsável” do direito, vale dizer, uma assimilação “discriminatória” e “seletiva” dos critérios de decisão e das forças externas eventualmente
influentes.10 Logo, não há de se falar em juízes-filósofos, conciliadores e mediadores; o ato de julgar, por si só, pressupõe a ética como elemento ou condição
de justificação do próprio direito.
7

Cf. NONET, Philippe; SELZNICK, Philip. Law and Society in transition: toward responsive law.
New York: Routledge, 2017, pp.73 e ss.

8

Para desenvolvimento sobe o julgamento “empático”, recomenda-se a leitura de: COLBY, Thomas B.
In Defense of Judicial Empathy. Minnesota Law Review. 422. 2012, pp.1944-2015. Disponível em:
https://scholarship.law.umn.edu/mlr/422. Acesso em 19 de maio de 2021.

9

Cf. NONET, Philippe; SELZNICK, Philip. Law and Society in transition: toward responsive law.
New York: Routledge, 2017, pp.115-118.

10

NONET, Philippe; SELZNICK, Philip. Law and Society in transition: toward responsive law. New
York: Routledge, 2017, p.77.
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2.4. Considerações críticas
Pois bem. Resta claro que o movimento do responsive judge como um todo
se baseia numa relação entre uma ética das virtudes, a ética aretaica, e o direito
em alguma medida, seja limitado a uma “conduta responsiva”, como no modelo universalista, ou em um momento constitutivo da decisão judicial ou de
justificação do próprio direito, como no “modelo responsivo” e na “terceira via”
acima mencionada, respectivamente.
Logo, para que possamos criticar um movimento multifacetado como esse,
proponho fazê-lo a partir de um ponto comum aos três modelos acima apresentados, vale dizer, o “juízo efetivo”, que, para qualquer das perspectivas, se
apresenta como um binômio formado pela eficiência judiciária – representada,
essencialmente, pela rapidez com que a jurisdição é realizada – e a respectiva
capacidade de resposta – no sentido da eficácia, da satisfação das partes perante
a eticidade presente no direito –, uma resposta “efetiva”, portanto.
O que está em causa é a construção de uma decisão judicial naturalmente
consequencialista e que certamente apresenta muitos problemas, sobretudo jurídico-metodológicos, por isso, o que nos importa ressaltar é que o julgador, no
âmbito do responsive judge, não utiliza uma simples e única lógica formal para a
realização do direito; há uma ética própria – uma ética aretaica – que o conduz,
seja quando limitado à sua conduta perante as partes, numa responsive conduct,
seja quando utiliza a ética como critério de decisão ou fundamento do próprio
direito, como responsiveness. Em resumo, a ambição é de um Poder Judiciário
que forneça uma resposta que não só resolve determinado problema(-jurídico),
mas o resolve de forma a contribuir com o problema ético.
E é aqui que se inserem a inteligência artificial e o problema proposto neste
trabalho, vale dizer, o estudo do(s) limite(s) entre a efetividade da utilização de
algoritmos para construção de decisão judicial e a sua possível (ou necessária?)
indiferença axiológica. Em outras palavras, a intenção é compreender em que
medida a tecnologia e a inteligência artificial são úteis ao responsive judge e quais
problemas elas evidenciam à prática adjudicativa.

3. A inteligência artificial e o responsive judge
No tocante ao primeiro elemento do binômio “eficiência-capacidade resposta” invocado pelo responsive judge, o desenvolvimento da tecnologia tem
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demonstrado que pode auxiliar, e muito, a construção de decisões judiciais com
rapidez e processamento de uma vasta quantidade de dados de forma sistematizada. O algoritmo VICTOR, desenvolvido pela Universidade de Brasília (UnB)
em parceria com o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, já amplamente
mencionado em trabalhos que tratam de inteligência artificial e a sua relação
com o direito11, é um exemplo de sistema de aprendizagem e processamento
de dados que, via machine learning, busca identificar os “temas de Repercussão
Geral” daquela corte, tendo demonstrado, segundo estudo publicado no ano de
2018, assertividade acima de 93%.12
É, de fato, uma ferramenta interessantíssima. Se identificar os referidos temas
é uma atividade limitada a uma lógica dedutiva consistente em reconhecer os
caracteres desse tema admitido pelo STF (premissa “A”) e validá-los com ação
individual ou coletiva em andamento (premissa “B”), com o intuito justamente
de concluir pela afeição, ou não, desta última ao primeiro (resultado “C”), é certo
que, se tal atividade couber, como coube durante muito tempo – e de certa forma
ainda cabe – a servidores públicos (humanos), o tempo para sua realização seria
muito maior e talvez inviável na realidade judiciária brasileira.
O mesmo se aplica a outros algoritmos desenvolvidos para finalidades semelhantes, como o HILDA (Hybrid Integrated Legal Decision Assistant), programa
australiano utilizado na revisão de contratos13; o COMPAS (Correctional Offender
Management Profiling for Alternative Sanctions), para cálculo de probabilidade de
reincidência14; o TAXMAN, programa norte-americano já antigo para incidência
11

A exemplo de: GRECO, Luís. Poder de julgar sem responsabilidade de julgador: a impossibilidade
jurídica do juiz-robô. São Paulo: Marcial Pons, 2020, p.14; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.
Tributação e Inteligência Artificial. In: RJLB - REVISTA JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA, v. 1, p.
57-77, 2020. Disponível em: https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2020/1/2020_01_0057_0077.pdf. Acesso
em 19 de junho de 2021; e MAIA FILHO, Mamede Said; JUNQUILHO, Tainá Aguiar. Projeto Victor:
perspectivas de aplicação da inteligência artificial ao direito. In: Revista De Direitos E Garantias
Fundamentais, 19(3), 218-237, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.18759/rdgf.v19i3.1587. Acesso
em 19 de junho de 2021.

12

Ver: SILVA, Nilton Correia da. Notas iniciais sobre a evolução dos algoritmos do Victor: o primeiro
projeto em inteligência artificial em supremas cortes do mundo. In: FERNANDES, Ricardo Vieira
de Carvalho; CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Coord.). Tecnologia jurídica & direito digital: II
Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia - 2018. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

13

Ver: EGRI, Peter A.; UNDERWOOD, Peter F. “HILDA: knowledge extraction from neural networks
in legal rule based and case based reasoning,” Proceedings of ICNN’95 - International Conference on
Neural Networks, Perth, WA, Australia, 1995.

14

Ver: SKEEM, Jennifer L., LOUDEN, Jennifer Eno. Assessment of Evidence on the Quality of the
Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS). Unpublished
report prepared for the California Department of Corrections and Rehabilitation: 2007.
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de tributos15; dentre tantas outras ferramentas tecnológicas desenvolvidas e em
desenvolvimento, todas criadas com o intuito de processar grande volume de
dados em um curto período de tempo. Temos aqui o que popularmente poderia ser chamado de “eficiência” do Poder Judiciário, um trabalho rápido e que
apresenta, ou pretende apresentar, uma suposta resposta ao problema posto em
causa, de forma a suscitar uma atividade auxiliar ou até mesmo substitutiva do
ser humano.
Ocorre que há uma linha tênue entre as funções a serem exercidas pela tecnologia, vale dizer, as funções “auxiliar” – meramente consultiva –, “substituição
parcial” – ao assumir parte da atividade típica do jurista – e “disruptiva” – quando se pretende, de fato, a substituição do ser humano, nesse caso do jurista.16
Embora tecnologias sejam criadas para escrever petições e possivelmente julgar,
ou ao menos oferecer ferramentas para que tais atividades sejam realizadas de
forma mais “rápida” e “coerente”, o que se está a fazer, na verdade, é uma busca
quantitativa, ou seja, os programas buscam demonstrar qual critério é mais
reincidente e qual terá maior probabilidade – novamente, no sentido quantitativo – de resolver o problema.17 Assim, os “níveis de substituição” se confundem
na medida em que o julgador utiliza o critério quantitativo para construção da
sua decisão judicial; porém, não é esse o critério fundamental para o responsive
judge, que reduz a “quantidade” a uma possibilidade qualquer de solução do
problema, de sorte que a reincidência de determinado entendimento jurídico
não (re)força sua aplicação.
Por conseguinte, a tecnologia tem grande potencial para contribuir com o
primeiro elemento do binômio eficiência-capacidade de resposta, já que possibilita
a realização de pesquisas e consultas a velocidades cada vez mais impressionantes;
quanto mais rápida a resposta, em tese, maior a satisfação das partes litigantes.
15

SUSSKIND, Richard. Expert systems in law: a jurisprudential approach to artificial intelligence and
legal reasoning. In: The Modern Law Review, volume 49, Issue 2, 1986, especialmente pp.168-179.
Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1986.tb01683.x. Acesso em 05 de junho de 2021.

16

Ver: SOURDIN, Tania. Judge v Robot? Artificial Intelligence and Judicial Decision-Making.
In: University of New South Wales Law Journal. 2018, Vol. 41 Issue 4, pp.1115-1117. Disponível em:
https://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/wp-content/uploads/2018/12/Sourdin.pdf. Acesso em 08 de
junho de 2021.

17

É o caso, por exemplo, do juez inteligente apresentado pelo Professor Orion Vargas, da Universidade de
Medelín, que pretende avaliar a probabilidade do deferimento de uma determinada demanda judicial.
Ver: VARGAS, Orion. Razonamiento Probatório y Inteligência Artificial. Apresentação disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=Z9-tFsjYlHs. Acesso em 05 de junho de 2021.
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Contudo, certamente não soma em igual medida ao segundo elemento, a capacidade de resposta. E isso porque, ainda que a inteligência artificial calcule todas
as possibilidades de fundamentação, seja de uma petição, seja de uma decisão
judicial, não passa de uma análise quantitativa ou, quando muito, a que melhor
atende um propósito indicado pelo programador, mas ainda quantitativa.
Ocorre que, para o responsive judge, o segundo elemento do referido binômio
é essencial para que a decisão possa resultar numa resposta “efetiva” ao problema
jurídico. E isso significa que, além de adequado em relação ao tempo de duração
do processo ou procedimento, o Poder Judiciário deveria fornecer uma decisão
capaz de atender a certos interesses, mais precisamente o interesse público enquanto espécie de um summum bonum jurídico, i.é., o direito assume, como já
foi dito, uma pretensão consequencialista de autoconstrução ética, de sorte que
os litigantes deveriam participar ativamente da construção da decisão judicial
para, na medida de seus interesses, reduzir o litígio à questão estritamente jurídica
e dela afastar as questões sociais e pessoais.
Nota-se, pois, que o responsive judge pretende uma decisão judicial que não só
põe fim, ou tenta pôr fim, à disputa judicial como também tenciona retornar à
sociedade determinado valor axiológico, levando-se em conta os atos – e os seus
valores próprios – praticados pelas partes durante o processo ou procedimento,
bem como os efeitos da decisão judicial possivelmente assumidos quando da
sua eficácia.
Ao assumirmos a possibilidade de um algoritmo que busca “decidir” um problema jurídico, entregamo-lo a um juiz(-robô) imparcial, é verdade, e ao mesmo
tempo cego em relação a toda e qualquer problemática(-jurídica), que por si só
demanda uma avaliação axiológica; caberá ao algoritmo apenas e tão somente
selecionar a pretensão que se adequa ao padrão inserido pelo programador, ou
“decidir” com a devida adequação, julgando parcialmente procedente o pedido,
por exemplo. Logo, estaríamos diante de uma indiferença axiológica ou, quando
muito, de uma axiologia prévia formulada pelo programador, indiferente, no
entanto, ao caso singular em discussão.

4. Ensaio à solução
Dito isso, a hipótese apontada neste trabalho não é outra senão a de que, para
o responsive judge, a tecnologia a ser utilizada no direito deve ser restrita àquilo
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que é passível de solução de forma quantitativa, ou seja, àquilo que não demanda
uma valoração ativa por parte jurista. Em outras palavras, a atividade da tecnologia e da inteligência artificial deve ser meramente administrativa e “auxiliar”
ao jurista, ou, quando muito, substituí-lo parcialmente, quando suficiente para
determinada decisão – no sentido amplo – o critério quantitativo, de sorte que
o limite da “efetividade” da função adjudicativa é justamente a axiologia própria
do direito, nesse caso, aquela invocada pelo responsive judge.
Mas o que interessa a este trabalho não é a simplicidade dessa assertiva, que,
aliás, pode parecer até óbvia a depender da perspectiva do direito adotada. Em
verdade, a inteligência artificial aplicada ao responsive judge aponta para um
problema fundamental do direito: antes de desenvolver uma tecnologia cujo
objetivo é substituir, ainda que parcialmente, os juristas, devemos atentar para
os problemas mais complexos do pensamento jurídico – nesse caso, enquanto
prática adjudicativa –, que tipo de juristas desejamos ser; desejamos fazer do Poder
Judiciário um instrumento extremamente rápido, que necessariamente acaba por
ignorar valores presentes na demanda posta em causa, ou um ambiente em que
os juristas veem não símbolos ou números a serem processados da forma mais
rápida possível, mas pretensões carregadas de valores próprios, completamente
diferentes entre si e que demandam uma resposta “adequada” ao problema e à
sociedade ou comunidade na qual está inserido?
Indubitavelmente, no âmbito do responsive judge, invoca-se a segunda opção,
em que o direito serve, de alguma forma, a um bem maior e comum à sociedade
ou comunidade. O ideal do jurista “virtuoso”, capaz de analisar o problema enquanto disputa axiológica, não será tratado a tempo neste trabalho, cuja intenção
foi demonstrar o verdadeiro problema indicado pela inteligência artificial utilizada
na construção da decisão judicial, qual seja, a possível indiferença axiológica.
Há tempo, no entanto, para uma última e necessária indagação: por que
a ânsia em criar um “robô-jurista”, ou tecnologias que possam, futuramente,
substituir o jurista em alguma medida? Estaríamos reduzindo o direito ao pensamento lógico-formal? Ou, na verdade, isso ocorreu na prática judiciária e há
já “juristas-robôs” que justifiquem essa providência?
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5. Conclusão
Este breve trabalho, conquanto limitado à temática proposta, permite reflexões sobre a atividade jurídica e os problemas fundamentais do pensamento
jurídico, sobretudo no âmbito metodológico. O responsive judge, a tecnologia
e a inteligência artificial servem de pretexto a evidenciar os reais problemas do
direito e da sua realização.
Por óbvio, os entusiastas da evolução tecnológica poderão dizer que o presente texto é um “manifesto” em defesa do humano, e de fato o é. Com efeito,
há questões essencialmente humanas intrínsecas ao pensamento jurídico e que,
certamente, não podem ser assumidas por um algoritmo ou uma “inteligência
artificial”, sob pena de alterar a própria essência do direito, quer porque obra
humana e, por isso, de responsabilidade única e exclusiva dessa espécie – com
Greco –, quer porque o direito é constituído por elementos inacessíveis pela
tecnologia e pela inteligência artificial, ao menos até o presente momento.
Para o responsive judge, contudo, a tecnologia não deve ser rejeitada em toda
e qualquer atividade. Aliás, tais ferramentas são extremamente úteis ao aludido
movimento na medida em que podem contribuir com as questões meramente
“administrativas”, nas quais o próprio ser humano utiliza um pensamento lógico-dedutivo, característico dos instrumentos de informatização, que por sua
vez superam o humano nessa tarefa. Entretanto, decisões judiciais eventualmente criadas por uma “inteligência” artificial somente seriam adequadas à luz
da “responsividade” se a atividade jurisdicional e seus agentes se limitassem à
formalização de vontades vazias de propósitos juridicamente relevantes, o que
de fato não ocorre (ou ao menos espera-se que não ocorra).
Dessa forma, concluo, como já concluí em outro trabalho, que a tecnologia
deve ser utilizada de maneira responsável e limitada; os limites, entretanto,
dependerão da perspectiva do direito a ser adotada. Como já foi dito anteriormente, para o responsive judge, a “efetividade” da decisão judicial compreende
pelo menos dois elementos; o primeiro deles, a “eficiência”, é um campo fértil
à tecnologia e à inteligência artificial. Já a “capacidade de resposta” só poderá
ser compreendida pelo ser humano, sob pena de atribuir aos participantes do
processo judicial uma verdadeira indiferença axiológica, de sorte que pouco
importará a respectiva decisão e suas consequências práticas.
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Resumo: Recentemente foram noticiadas pela imprensa duas das
maiores disseminações de dados já registradas no Brasil, levando em
consideração que aproximadamente 220 milhões de pessoas foram
lesadas ao terem suas informações divulgadas sem consentimento, a
exemplo de nome, CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), CNPJ (Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica), dados acerca de escolaridade, participação
em programas sociais, fotos da face, renda, entre outras. Supostamente,
o primeiro vazamento teria ocorrido de forma gratuita, e o segundo
estaria sendo comercializado de modo inapropriado na chamada dark
web, evidenciando grave violação aos direitos fundamentais e garantias
processuais dos titulares envolvidos. Considerando que a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) não vislumbrou a
esfera penal, em 2020 foi apresentado à Câmara dos Deputados um
Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pública e
persecução penal, conhecido como “LGPD-Penal”, por uma comissão
de juristas, os quais optaram pela criação de um tipo penal autônomo,
abarcando a transmissão ilegal de dados com a finalidade de obtenção
de vantagem indevida ou de causar prejuízos a outrem. Desses pressupostos, primeiramente se buscará analisar a necessidade de criação
de uma lei especial que abarque a responsabilização penal em caso de
vazamentos de dados. Posteriormente, indagar-se-á de qual modo se
delimitará a responsabilização penal dos agentes nesses casos. Por meio
de investigação dogmática e legislativa, o presente trabalho objetiva
perquirir se a inclusão do art. 154-C no Código Penal, conforme prevê o art. 66 do anteprojeto, seria adequada ao ordenamento jurídico
pátrio e suficiente para averiguar a responsabilidade penal em caso de
vazamento de dados pessoais.
Palavras-chave: Vazamento de dados pessoais. Lesão ao titular.
Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pública
e persecução penal. LGPD Penal. Responsabilidade penal.
Sumário: 1. Vazamento de dados no Brasil: um apanhado introdutório. 2. Proteção de dados pessoais: conceitos e delimitações. 2.1.
Desenvolvimento legislativo de proteção de dados. 2.2. Análise do
Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pública e
persecução penal. 2.3. Alteração do artigo 154-A do Código Penal.
2.4. Da possível delimitação de responsabilidade penal no caso em
tela. 3. Síntese conclusiva. Referências.
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1. Vazamento de dados pessoais no Brasil:
um apanhado introdutório
Em janeiro de 2021, foram noticiados pela imprensa nacional dois megavazamentos de dados, de aproximadamente 223 milhões de brasileiros – um
número superior ao da população do país, composta por cerca de 212 milhões
de pessoas, uma vez constatado que dados de cidadãos falecidos também compunham a lista. Até o presente momento, trata-se dos maiores vazamentos de
dados ocorridos no Brasil e dos maiores em nível global, frente ao vasto volume
de informações difundidas.
Dentre os dados do primeiro vazamento – os quais supostamente teriam
circulado na rede de forma gratuita –, estariam nome, data de nascimento, sexo,
CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica)
e dados de veículos. Já no segundo, além desses dados, outros relativos a renda,
escolaridade, programas governamentais de transferência de renda, a exemplo do
Bolsa Família, bem como informações de benefícios do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social), também teriam sido vinculados.1 Este último, estaria sendo
comercializado em pequenos lotes na chamada dark web, por aproximadamente
cem dólares em bitcoins. Ademais, o suposto hacker admitiu ter realizado tal
levantamento ao longo de dezoito meses, coletando informações concernentes aos
anos de 2008 a 2020 de um bureau de crédito.2 As investigações estão em curso.
Tais incidentes, além de propiciar o alargamento na aplicação de golpes, a
exemplo de práticas como o furto de identidade, phishing, skimming pharming3 –
conceitos advindos de países anglo-saxões4 –, como também de crimes comuns,
a exemplo de fraude e estelionato, evidenciam gravíssima violação aos direitos
fundamentais e garantias processuais dos titulares envolvidos, acarretando medo

1

De acordo com G1. Megavazamento de dados de 223 milhões de brasileiros: o que se sabe e o que falta saber.
Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2021/01/28/vazamento-de-dados-de-223-milhoes-de-brasileiros-o-que-se-sabe-e-o-que-falta-saber.ghtml>. Acesso em: 30 jan. 2021.

2

ÉPOCA. Hacker rouba dados de 223 milhões de brasileiros e vende na dark web. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/epoca/brasil/hacker-rouba-dados-de-223-milhoes-de-brasileiros-vende-na-dark-web-24851406>. Acesso em: 30 jan. 2021.

3

Conforme HILGENDORF, Eric. Digitalização e direito. Organizador e tradutor: Orlandino Gleizer. São
Paulo: Marcial Pons, 2020, trata-se o furto de identidade de “um grupo de formas de comportamento na
internet que violam interesses jurídicos muito diferentes e podem estar sujeitos a diferentes tipos penais” (p.
178-179). O autor define os outros conceitos (p. 156-157).

4

Idem, p. 156.
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e insegurança aos cidadãos5, tendo em conta que esses dados, uma vez difundidos, permanecerão por um período imensurável no ciberespaço, aumentando
o potencial lesivo do fato.6 Dada a inexistência de fronteiras, a rede mundial de
computadores tornou-se ambiente propício para a prática de ilícitos informáticos.7
Essa conjuntura, impensável há cinquenta anos, decorre dos avanços tecnológicos e dos efeitos das chamadas digitalização e virtualização da sociedade, em
que inúmeras informações passaram a ser editadas, armazenadas e transferidas
em tempo real, por meio de computadores, smartphones, dentre outros, para
qualquer lugar do mundo através da web.8 Consequentemente, novas formas de
criminalidade desenvolveram-se, e as discussões acerca da necessidade (ou não)
de novas previsões penais retornam a cada incidente, apontando os desafios a
serem enfrentados pela ciência jurídica. Ademais, não há outro âmbito, senão
o das atividades de segurança pública e persecução criminal, em que os efeitos
das intervenções estatais estejam tão presentes para os indivíduos.9 Nesse escopo,
improvável seria prosseguir a abordagem da proteção de dados sem uma análise
de seu viés fundamental.

2. Proteção de dados pessoais: conceitos e delimitações
Corriqueiramente, entende-se por “dados” um conjunto de informações
capazes de identificar um indivíduo. Não obstante a doutrina costume tratar
ambos os termos indistintamente, alguns autores afirmam que o conceito de
“dado” está associado a uma espécie de “pré-informação”, isto é, uma potencial
informação, anterior ao processo de elaboração e interpretação, enquanto o de “informação” estaria além do contido no dado.10 A partir do momento em que esse
5

Nesse sentido, Eric Hilgendorf afirma que “[...] pode ser que não exista nenhum local no qual a “privacidade”
esteja tão ameaçada como no espaço dos computadores de casa e dos smartphones pessoais”. Ibidem, p. 32.

6

Cf. ARANHA, Estela. O maior vazamento de dados pessoais do país. Disponível em: <https://www.oabrj.
org.br/noticias/maior-vazamento-dados-pessoais-pais-estela-aranha>. Acesso em: 20 fev. 2021.

7

Como expõe ARAS, Vladimir. A título de introdução: segurança pública e investigações criminais na era da
proteção de dados. In: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA. Proteção
de dados pessoais e investigação criminal. 3ª Câmara de Coordenação e Revisão. Ministério Público Federal
e Organizadores: Vladimir Barros Aras, Andrey Borges de Mendonça, Walter Aranha Capanema, Carlos
Bruno Ferreira da Silva e Marcos Antônio da Silva Costa. Brasília: ANPR, 2020, p. 25.

8

Cf. HILGENDORF. op. cit., p. 25.

9

GLEIZER, Orlandino.; MONTENEGRO, Lucas.; VIANA, Eduardo. O direito de proteção de dados no
processo penal e na segurança pública. 1. ed. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2021, p. 25.

10

De acordo com o que afirma DONEDA, Danilo. A proteção de dados como direito fundamental. In: Espaço
Jurídico, Joaçaba, v. 12, n. 2, p. 91-108, jul./dez. 2011, p. 94.
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“dado” está atrelado à esfera de determinada pessoa em seu caráter pessoal, ou
seja, na projeção, extensão ou dimensão de seu titular, está abarcado por direitos
de personalidade11, a exemplo do direito à privacidade.
A noção preliminar de fragilidade à privacidade acarretou discussão da concepção de autodeterminação informacional pelo Tribunal Constitucional Federal
alemão, o qual pioneiramente estabeleceu balizas e garantiu aos indivíduos o
direito de controle sobre seus dados pessoais, a fim de que possam determinar
sua própria identidade e destino.12 A posteriori, a matéria de proteção de dados
foi definida no âmbito da União Europeia pela Diretiva 95/46/CE13 e logo foi
difundida em diversos países, ampliando tal debate no contexto global. Assim,
verificou-se que a privacidade pode ir além do direito à proteção de dados, bem
como a proteção de dados pode ir além da privacidade. Sem embargo, ambas
podem complementar-se e fortalecer-se.14
Nesse escopo, a constatação de que o conceito de proteção de dados foi moldado e evoluiu a partir da perspectiva e dos desafios impostos pelo avanço da
tecnologia é inegável. Seus fundamentos estão em diversos princípios constitucionais, para além dos já mencionados direitos à privacidade e à autodeterminação
informativa15, a exemplo da liberdade de expressão, informação, comunicação e
opinião; da inviolabilidade da intimidade, honra e imagem; do desenvolvimento
econômico, tecnológico e da inovação; da dignidade e dos direitos humanos; do
livre desenvolvimento da personalidade16, dentre outros. Portanto, cabe à legis11

BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro:
Forense, 2019, p. 99.

12

De acordo com GLEIZER; MONTENEGRO; VIANA, op. cit., p. 24.

13

Ademais, foi reformulada pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 2016/679, o qual será objeto de discussão posteriormente. UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A31995L0046>.
Acesso em: 20 jun. 2021.

14

É o que alega SPIECKER GENANNT DÖHMANN, Indra. A Proteção de Dados Pessoais sob o Regulamento
Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Revista Direito Público, Brasília, v. 17, n. 93, jul. 2020, p.
09-32. ISSN 2236-1766, p. 14. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/4235>. Acesso em: 27 fev. 2021.

15

Importante frisar que a proteção ao direito à privacidade e à autodeterminação informacional foram reconhecidas constitucionalmente em liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6387. In: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade
6387. Relatora: Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2020, divulgado em 11/11/2020, publicado em 12/11/2020. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22ADI%206387%22&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true>. Acesso em: 20 jun. 2021.

16

Cf. KLEE, Antonia Espíndola Longoni; PEREIRA NETO, Alexandre Nogueira. A Lei Geral de
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lação a incumbência de assentar formas de intervenção estatal no tratamento de
dados, observando as exigências constitucionais17, principalmente no que tange
ao aspecto penal.

2.1 Desenvolvimento legislativo de proteção de dados
Ante o exposto, o direito à proteção de dados tornou-se pauta em diversos
países com a aprovação de leis e regulamentos, em especial nos países europeus, que
acabaram se tornando polos de argumentação e debate acerca do tema. Indevido,
portanto, falar sobre a proteção de dados sem ao menos apontar o Regulamento
Geral de Proteção de Dados da União Europeia 2016/679 (RGPD-UE)18, vigente
a partir de 2018 em todos os Estados-membros da União Europeia (UE), para
cidadãos europeus ou residentes, empresas locais, bem como aquelas que ofereçam
serviços ou estabeleçam negociações com esses países. Tal regulamento revogou
a Diretiva 95/46/CE supracitada e inspirou algumas legislações, a exemplo da
brasileira, que apresenta ampla similaridade com seu conteúdo.
Concomitantemente, a Diretiva (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho
2016/68019, conexa ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção ou repressão de infrações
penais ou execução de sanções penais, foi aprovada. As duas normativas têm como
parâmetro a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia20, de 2000,
que contempla princípios basilares da democracia e do Estado de Direito, além
de assegurar, no artigo 8º, a proteção de dados pessoais. No entanto, importa
destacar que o presente trabalho não tem como objeto a análise aprofundada das

Proteção de Dados (LGPD): uma visão panorâmica. In: Cadernos Adenauer XX (2019), 3 Proteção
de dados pessoais: privacidade versus avanço tecnológico. Rio de Janeiro: Fundação Konrad
Adenauer, outubro 2019, p. 15. Disponível em: <https://www.kas.de/documents/265553/265602/
Caderno+Adenauer+3+Schutz+von+pers%C3%B6nlichen+Daten.pdf/476709fc-b7dc-8430-12f1-ba21564cde06?version=1.0&t=1571685012573>. Acesso em: 20 jun. 2021.
17

GLEIZER; MONTENEGRO; VIANA. op. cit., p. 39

18

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de
2016. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>.
Acesso em: 20 jun. 2021.

19

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de
2016. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016L0680>.
Acesso em: 20 jun. 2021.

20

UNIÃO EUROPEIA. Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia (2000/C 364/01). Disponível
em: <https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2021.
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referidas legislações estrangeiras, servindo apenas como base de contextualização
histórica dessa construção interpretativa.
No Brasil, inobstante o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)21 tenha
sido aprovado em 2014 objetivando asseverar direitos e deveres para a utilização da
rede de computadores, sua efetivação foi exclusivamente civil, como seu próprio
nome sugere. Sucessivamente, em 2018, a Lei 13.709/201822, conhecida como
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), foi aprovada. Com múltiplas
semelhanças ao Regulamento da UE, também não englobou a proteção de dados pessoais no âmbito da segurança pública, da defesa nacional e de atividades
de investigação e repressão de infrações penais, conforme dispôs seu artigo 4º,
gerando entrave aos órgãos de inteligência e de persecução penal. Todavia, seu
marco foi importante no sentido de delimitação de princípios e fundamentos
de proteção de dados.
Nesse aspecto, muito se discute a respeito da necessidade (ou não) de edição
de normas de proteção de dados pessoais no âmbito penal em meio à nova realidade tecnológica e aos desafios impostos por ela. Vários autores afirmam que a
legislação existente é insuficiente para regular o conteúdo no país, essencialmente
no que concerne aos direitos e garantias atinentes aos cidadãos e ao processo
penal, sendo necessária a edição de uma nova lei.23 Porém, outros afirmam que é
preciso ter prudência para delinear um novo marco legal, pois a revolução digital
deveria estar acompanhada de uma evolução cautelosa e moderada do direito.24
Dessa maneira, a análise desses pontos faz-se indispensável.

2.2 Análise do Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados
para segurança pública e persecução penal
Diante do mandatário externado pela LGPD no parágrafo primeiro do artigo
4º, que enuncia que os fins penais serão regidos por legislação específica, em 2019
foi criada e nomeada, pelo presidente da Câmara dos Deputados, uma comissão
21

BRASIL. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 20 jun. 2021.

22

BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 20 jun. 2021.

23

A exemplo de ARANHA, Estela.; SION, Paula. A (falta de) proteção de dados no âmbito penal. Disponível
em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-falta-de-protecao-de-dados-pessoais-no-ambito-penal/>. Acesso em: 20 fev. 2020., e, ARAS. op. cit., p. 23.

24

Cf. HILGENDORF. op. cit., p. 59.
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de juristas para elaboração de um anteprojeto de lei acerca do tratamento de dados
pessoais para fins de segurança pública, defesa nacional e atividades de investigação
de infrações penais, a fim de dirimir a lacuna legislativa.25 O trabalho, entregue
no final de 2020, foi intitulado “Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para
segurança pública e persecução penal”26 e aguarda apreciação da Câmara.
Inspirado em duas legislações (uma nacional e outra internacional), o
Anteprojeto de Lei, chamado de “LGPD-Penal”, propõe disciplinar os princípios e diretrizes de proteção de dados na esfera penal, em especial atinentes
à segurança pública e persecução penal. De sua primeira inspiração, a LGPD,
extrai-se toda a base conceitual e principiológica. Já com a segunda, a Diretiva
680/2016 da União Europeia, coincidem (i) os registros de atividade de tratamento; (ii) a segurança e o sigilo dos dados; e (iii) a transferência internacional
de dados.27 Além disso, destaca-se a preferência da Comissão pela criação de um
tipo penal autônomo, abarcando a transmissão ilegal de dados com a finalidade
de obtenção de vantagem indevida ou de causar prejuízos a outrem.
Por esse lado, ressalta-se que tanto a LGPD quanto a “LGPD-Penal” dispõem,
em seus artigos 5º, conceitos e delimitações do que se entende por dado pessoal,
dado pessoal sensível, dado anonimizado, banco de dados, titular, controlador,
encarregado, diferindo apenas em questões pontuais no que dizem respeito à
matéria. Todavia, constata-se que a mesma lógica da LGPD foi utilizada para a
elaboração das diretrizes do Anteprojeto.
Mais adiante, o Anteprojeto destaca a existência de uma lacuna legislativa
no ordenamento jurídico brasileiro a fim de justificar sua proposição, indicando dois problemas. Inicialmente, aponta a ineficiência investigativa dos órgãos
brasileiros em razão da ausência de adequação aos padrões internacionais. Em
seguida, indica como ponto crucial o enorme déficit de proteção aos cidadãos,
frente à carência de regulação de tratamento dos dados em matéria penal, à
inexistência de garantias mínimas e de mecanismos aplicáveis pelo titular para
25

BRASIL. Câmara dos Deputados. Maia cria comissão de juristas para propor lei sobre uso de dados pessoais
em investigações. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/618483-maia-cria-comissao-de-juristas-para-propor-lei-sobre-uso-de-dados-pessoais-em-investigacoes/>. Acesso em 27 jan. 2021.

26

BRASIL. Câmara dos Deputados. Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pública e persecução penal. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/56a-legislatura/comissao-de-juristas-dados-pessoais-seguranca-publica/documentos/outros-documentos/
DADOSAnteprojetocomissaoprotecaodadossegurancapersecucaoFINAL.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2021.

27

A exposição de motivos do Anteprojeto de Lei expressa a opção.
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resguardar suas liberdades e direitos de personalidade, tal como a observância
do devido processo legal.
Para isso, destaca-se a preferência da Comissão pela criação de um tipo penal
autônomo no Código Penal, conforme prevê o artigo 66 do Anteprojeto, abarcando a transmissão ilegal de dados com a finalidade de obtenção de vantagem
indevida ou de causar prejuízos a outrem, senão vejamos:
[...] Art. 66. O Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:
Capítulo V - Dos crimes contra a proteção de dados pessoais
(NR)
Transmissão ilegal de dados pessoais (NR)
Art. 154-C. Transmitir, distribuir, usar de forma compartilhada,
transferir, comunicar, difundir dados pessoais ou interconectar bancos de dados pessoais sem autorização legal para obter vantagem
indevida ou prejudicar o titular dos dados ou a terceiro a ele relacionados: (NR)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro), anos e multa. (NR)
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um a dois terços se: (NR)
I - os dados pessoais forem sensíveis ou sigilosos; (NR)
II - o crime for praticado por funcionário público em razão do exercício de suas funções. (NR) [...]

Objeto em análise neste trabalho, a previsão é de fato interessante. Contudo, é
imperioso levar em conta a legislação vigente, pois, inobstante o Anteprojeto venha
em boa hora, amplie o debate e a adequação às novas tecnologias, seus rumos são
ainda incertos ante o aguardo de sua tramitação. Além disso, pertinente é a observância aos limites objetivos dos pressupostos de punibilidade, singularmente ao
princípio da legalidade, a fim de evitar um alargamento indevido da norma criminal.

2.3 Alteração do artigo 154-A do Código Penal
Em 27 de maio de 2021, a Lei 14.155/202128 alterou o artigo 154-A do
Código Penal, tonando o delito de invasão de dispositivo informático ainda mais
grave ao modificar a redação do tipo, que anteriormente era:

28

BRASIL. Lei 14.155, de 27 de maio de 2021. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2019-2022/2021/lei/L14155.htm>. Acesso em: 27 jun. 2021.
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[...] Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado
ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do
dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.

Para:
Art. 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado
ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou
destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita
do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter
vantagem ilícita.

As penas também sofreram alterações de modo substancial, transcorrendo de
detenção para reclusão, como também de uma previsão inicial de 3 (três) meses a
1 (um) ano e multa, para 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, sem falar das causas
de aumento, que antes eram de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) e passaram a
ser de 1/3 (um terço) a 2/6 (dois terços) se da invasão resultar prejuízo econômico.
Apesar do parágrafo 3º não ter sofrido alterações, mantendo sua previsão – “[...]
§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas
privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas
em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido” –, a pena
de reclusão de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa, previamente prevista, foi
alterada pela nova redação para 2 (dois) anos a 5 (cinco) anos e multa.
Valoroso ainda para o caso em apreço destacar a previsão de aumento no
parágrafo 4º, de 1 (um) a 2/3 (dois terços), em caso de “[...] divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações
obtidos”. Por fim, o artigo 154-B antevê a necessidade de representação da vítima, excetuando-se apenas se o crime for “[...] cometido contra a administração
pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos”.
Isto posto, evidencia-se o intento do legislador de proteger a segurança dos
dados armazenados em um dispositivo, e não o dispositivo informativo em si,
ao dispor que a finalidade do sujeito ao hackear seria “[...] obter, adulterar ou
destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do
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dispositivo [...]” ou “[...] instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita”.29
Os referidos tipos penais nos parecem minimamente apropriados ao contexto
analisado. Desse modo, passaremos à interpretação do conteúdo explanado, a
fim de solucionar os questionamentos apresentados de antemão.

2.4 Da possível delimitação de responsabilidade penal no caso em tela
Conforme apresentado inicialmente, a análise parte de duas situações: a) um
vazamento de dados responsável pela proliferação de informações relacionadas
ao nome, data de nascimento, sexo, CPF, CNPJ e dados de veículos vinculados
a titulares, que em princípio teria ocorrido de forma gratuita; e, b) um segundo, que teria incluído, além dessas informações, outros dados relativos a renda,
escolaridade, programas governamentais de transferência de renda, a exemplo
do Bolsa Família, bem como informações de benefícios do INSS, sendo este comercializado em pequenos lotes na chamada dark web. Outro ponto que merece
apreciação está no fato de o suposto hacker ter admitido o levantamento dessas
informações de um bureau de crédito, até então desconhecido.
Considerando as investigações ainda em andamento, delimitaremos uma
possível responsabilização do agente (hacker) responsável, com base nessas informações difundidas até o presente momento. Dos pressupostos apresentados,
busca-se responder ao primeiro questionamento acerca da necessidade (ou não)
de criação de uma lei especial que abarque a responsabilização penal em caso de
vazamentos de dados.
Em conformidade ao exposto nos itens 2., 2.1. e 2.2., constata-se a existência
de uma enorme lacuna atinente à proteção dos cidadãos e à regulação ao tratamento dos dados em matéria penal. Conquanto, temerária seria a afirmação de
inexistência de normas hipoteticamente aplicadas ao caso em concreto, diante
dos apontamentos realizados no item 2.3, conexos aos artigos 154-A e 154-B do
Código Penal. Nesse seguimento, destaca-se na doutrina pátria a seguinte reflexão:
Quando se trata de um ataque hacker, em geral, consistente no acesso indevido a um determinado dispositivo informático com a finalidade de obter, adulterar ou destruir dados ou informações ou, ainda,
de impedir ou dificultar o funcionamento de um sistema telemático,
29

STOCO, Tatiana. Hackeamento: o que falta à legislação na proteção contra ataques cibernéticos? Disponível
em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/penal-em-foco/hackeamento-o-que-falta-a-legislacao-na-protecao-contra-ataques-ciberneticos-28012021>. Acesso em: 30 jan. 2021.
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entram em cena os dispositivos previstos nos artigos 154-A, 154-B e
266, do Código Penal.30

Assim sendo, preliminarmente constata-se a desnecessidade de constituição de
uma lei especial que vislumbre exclusivamente abarcar a responsabilização penal
em caso de vazamentos. Não obstante, a edição de uma legislação de proteção
de dados pessoais na esfera penal encontra fundamento na ausência de garantias
aos titulares envolvidos, bem como na carência de segurança jurídica atualmente
enfrentada pelos órgãos de segurança pública, investigação e repressão criminais,
conforme o próprio anteprojeto de lei dispõe. Ou seja, “A principal tarefa para
um regime brasileiro de proteção de dados na segurança pública e no processo
penal é aquela à criação de normas autorizativas de tratamento de dados que
satisfaçam as exigências constitucionais”.31
Em segundo plano, teceremos algumas sugestões ligadas à delimitação da
responsabilidade penal. Proporcionalmente ao apontado, o direito vigente já
apresenta normativas possivelmente pertinentes aos casos submetidos a análise,
por meio do artigo 154-A do Código Penal. Levando em conta a invasão de
dispositivo alheio com a finalidade de obter dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do indivíduo, ocorrido no primeiro caso, tecnicamente
de modo gratuito, tem-se a caracterização do caput do tipo penal perquirido.
A segunda hipótese, que supostamente sobrevém da comercialização das
informações, além de abarcar o artigo 154-A, caput, pelos mesmos fundamentos demonstrados acima, abarcaria também a previsão contida no parágrafo
primeiro do artigo. Existem ainda grandes chances de restarem configuradas as
causas de aumento de pena relativas ao parágrafo terceiro. Todavia, em razão
da escassez de informações pertinentes aos autos de inquérito policial, não
desenvolveremos argumentações.
Seguindo para a conclusão, um dos últimos pontos merecedores de análise são
os dispostos no artigo 154-A, parágrafo primeiro, e no artigo 154-B, praticamente
inaplicáveis, dado que dependem de representação da vítima. Além do mais, o
mesmo ocorre quando analisamos a possibilidade concreta de que a empresa
lesada se trata de uma empresa privada. Aqui, devemos ter em mente que a vítima
30

Ibidem.

31

De acordo com GLEIZER; MONTENEGRO; VIANA. op. cit., p. 79.
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dificilmente tomará conhecimento de que seus dados foram difundidos.32 Esse
aspecto que carece de reflexão, tampouco foi explorado tanto pela alteração da
Lei 14.155/2021 quanto pelo Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para
segurança pública e persecução penal, distribuído na Câmara dos Deputados.

3. Síntese conclusiva
Os avanços tecnológicos das últimas décadas, além dos efeitos da digitalização e da virtualização da sociedade, nos inseriram em uma nova realidade
como sociedade. Ao mesmo tempo, a criminalidade, forçada a ceder os espaços
tradicionais, desenvolveu-se, acarretando novos desafios às ciências penais.
Concomitantemente, conceitos fundamentais demandaram reflexão, como a
privacidade, a autodeterminação informativa e, mais recentemente, o direito
fundamental à proteção de dados pessoais.
Advinda desse contexto, a cibercriminalidade dilatou o sentimento de medo e de
insegurança nos indivíduos, dada a ausência de fronteiras em um ambiente online.
Objeto de estudo no presente trabalho, dois vazamentos de dados, considerados até
o presente momento como alguns dos maiores em nível mundial, estariam alastrando
diversos dados relativos a indivíduos, os quais permanecerão pela coletividade por
um período incontável, provocando aumento substancial do potencial lesivo do fato.
Após o desenvolvimento de alguns conceitos e legislações, esboçamos algumas notas.
Desde logo, destaca-se que há muito para se construir, levando em conta que o tema
é relativamente contemporâneo, em especial no Brasil.
Ao que tudo indica, a inclusão do art. 154-C no Código Penal, conforme prevê
o art. 66 do Anteprojeto, seria insuficiente para dirimir problemas manifestados
em contextos de vazamentos de dados pessoais, cada vez mais corriqueiros em
uma sociedade tecnológica. Salienta-se de modo estimável, no entanto, tratar-se
de propostas, vez que os megavazamentos encontram-se em investigação, como
também a “LGPD-Penal” em análise, passível de construção. Arremata-se,
porém, que o Direito Penal, quando utilizado pela política tecnológica como
solucionador de problemas, além de violar as bases principiológicas, a exemplo
do princípio da ultima ratio33, segue na contramão dos preceitos liberais de um
Estado Democrático de Direito.
32

Cf. STOCO.

33

Como expõe HILGENDORF. op. cit., p. 151.
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1. Introdução
Impossível dissertar sobre Estado, controle e vigilância sem rememorar a
distopia de George Orwell. O enredo literário de “1984” – do Grande Irmão,
das teletelas, da Polícia das Ideias até o Ministério da Verdade – demonstra que
a extinção da intimidade, do sigilo de dados ou informações e da privacidade
anda de mãos dadas com o autoritarismo.
Naquela época, em meados do século XX, o autor britânico já conseguia
mensurar as repercussões da tecnologia no recrudescimento da capacidade
controladora do Estado, bem como antevia a face autoritária disso (ORWELL,
2009, p. 243-243).1 Atualmente, malgrado a distopia orwelliana não tenha se
efetivado nos moldes literários estimados, o fato é que o Estado está cada vez mais
onipresente em nosso cotidiano, ultrapassando fronteiras internas e externas. Se,
de um lado, o controle exercido pelo aparelho estatal é peça-chave na garantia
da segurança pública, por outro, os direitos fundamentais são constantemente
flexibilizados com base nesse ímpeto controlador e vigilante.
Dessa maneira, os direitos à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados
adquirem incontestável relevância, motivo pelo qual flexibilizá-los é atitude absolutamente temerária. Na célebre lição de Aury Lopes Jr. (2019, p. 37), “punir
e garantir não se excluem, coexistem”. Parafraseando o referido autor, conclui-se
que a investigação criminal não é incompatível com os direitos fundamentais.
“Não se perquire e pune a ilicitude penal cometendo-se ilícito constitucional. E,
mais, da ilicitude constitucional não pode advir licitude processual” (PITOMBO,
2008, p. 54).
Além do mais, em que pese ecoe com determinada frequência o jargão que
prega uma sobreposição do interesse público perante o interesse privado, cuida-se de equivocado maniqueísmo. Isso porque é pressuposto de legitimidade
da atuação do Estado a conciliação de ambos os interesses, evitando quaisquer
flexibilizações (TORON, 2020, p. 50).
Em virtude disso, olha-se – no mínimo – com cautela para a recente decisão
do STF, no RE 10559412, que permitiu o compartilhamento direto do RIF com

1

Na distopia de Orwell, a partir de suas próprias palavras, “a vida privada chegou ao fim”.

2

STF, Recurso Extraordinário 1055941. Relator min. Dias Toffoli. Acesso em: 27 jun. 2021. Disponível
em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5213056.
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os órgãos de persecução penal, prescindindo-se de prévia submissão à reserva
de jurisdição.
De fato, vedar que o COAF compartilhe qualquer tipo de informação com
os órgãos responsáveis pela investigação criminal é sinônimo de engessamento
do processo de prevenção e repressão à criminalidade econômico-organizada.
Contudo, permitir um compartilhamento amplo e irrestrito de informações
consiste em verdadeira contumélia aos direitos à privacidade e ao sigilo de dados.
A partir desse dilema, o presente artigo se propõe a revisitar a referida decisão
do STF, sugerindo limites materiais e temporais na composição do RIF, justamente para fazer um acurado e minucioso controle do conteúdo e da amplitude
das informações que compõem o referido relatório e que são transmitidas do
COAF para os órgãos de persecução penal.

2. A dimensão adquirida pela investigação
criminal na sociedade da informação
Historicamente, o Estado nunca teve tanta facilidade para adquirir informações. O advento da tecnologia revolucionou os caminhos utilizados pelo Estado
para observar e exercer o controle da vida dos seus subordinados. Segundo Paulo
José da Costa Jr. (1970, p. 15), a contemporaneidade tecnológica inaugurou um
paradoxo: ao passo que a tecnologia proporciona uma integração maior entre
o indivíduo e seu lar, simultaneamente, solapa a sua possibilidade de solidão.
No que tange às repercussões da tecnologia no seio do direito penal, malgrado
o caráter fragmentário deste3, não se pode olvidar que a investigação criminal é
um dos principais pilares da atividade controladora do Estado, motivo pelo qual
ela não ficou ilesa ao fenômeno da tecnologia. Muito pelo contrário. Talvez a
investigação criminal seja um dos principais pontos de incidência da Revolução
Tecnológica. Os exemplos são abundantes: câmeras de videomonitoramento,
interceptações telefônicas, captações e escutas ambientais, infiltrações virtuais
de agentes, extração de dados, entre outros meios de obtenção de informações.
Como se não bastasse isso, outro ponto-chave do impacto da tecnologia na
investigação criminal foi o recrudescimento da capacidade do Estado de armazenar

3

De acordo com Juarez Tavares (2020. p. 87), o direito penal e o processo de criminalização têm seu limite
justamente no fato de o conflito poder ser solucionado por outro meio menos gravoso.
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informações.4 É de se ressaltar que, se o Estado não detivesse uma capacidade
estrondosa de armazenar e pesquisar informações, a aquisição destas seria uma
virtude estéril. Não haveria motivos para se perquirir informações que seriam
extraviadas a posteriori. Logo, à medida que o Estado aperfeiçoa e revoluciona seus
métodos de obtenção de informações, surgem sofisticados softwares destinados
ao armazenamento dessas informações. Se até pouco tempo atrás as informações
eram documentadas e, então, armazenadas em escaninhos, atualmente os bancos
de dados têm significativa capacidade de armazenar informações, possibilitando
pesquisas ágeis e céleres.
Ao somar o recrudescimento da capacidade do Estado de obter informações
com a capacidade de armazenamento dessas informações, diagnostica-se um dos
principais impactos da Revolução Tecnológica no seio da investigação criminal:
a tecnologia potencializou significativamente a atividade investigativa do Estado.
De modo geral, legitima-se essa potencialização da atividade investigativa do
Estado para garantir o convívio seguro e harmonioso da vida em sociedade. Ou,
melhor dizendo, justifica-se essa potencialização da atividade controladora do
Estado, quer para evitar condutas ilícitas, quer para reprimir condutas ilícitas.5
Por outro lado, salienta-se que a potencialização da atividade investigativa do
Estado também acarreta prejuízos. Em âmbito processual, o principal prejuízo
é o recrudescimento da disparidade de armas. Ao passo que a Polícia Judiciária
e o Ministério Público têm amplo e irrestrito acesso aos meios tecnológicos de
obtenção de informações, a advocacia ainda engatinha em virtude da ausência de estrutura econômico-financeira, humana, etc. Não bastasse isso, é fato
inconteste que a potencialização da atividade investigativa do Estado acabou
flexibilizando direito fundamentais, como o direito à intimidade, à privacidade
e ao sigilo de dados.
Nesse contexto, por mais tênue que seja a linha, o grande desafio é estabelecer
limites à investigação criminal, de modo a conciliar segurança pública com os

4

Além dos bancos de dados, Carlos Hélder Mendes (2020, p. 32) cita as nuvens cibernéticas.

5

O medo decorre da incerteza e da insegurança. Segundo Bauman, vivemos envoltos numa neblina que
acaba ofuscando os perigos e os riscos, ensejando incerteza, insegurança e medo (BAUMAN, 2018. p.
19). Em virtude disso, concede-se ao Estado a possibilidade de vigilância justamente para dirimir a incerteza, a insegurança e o medo. De acordo com Bauman, os principais meios de obter segurança, ao que
parece, são as novas técnicas e tecnologias de vigilância, que supostamente nos protegem, não de perigos
distintos, mas de riscos nebulosos e informes (BAUMAN, 2018. p. 70).
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demais direitos fundamentais adjacentes, como bem esclarecem Brad Smith e
Carol Ann Browne:
Ao mesmo tempo em que o setor tecnológico tenta fazer sua parte
para manter a sociedade civil em segurança e proteger a privacidade
das pessoas, andamos no fio da navalha. Devemos nos equilibrar
nessa linha tênue, enquanto reagimos a um mundo fluido e em rápida mudança. (SMITH; ANN BROWNE, 2020, p. 56).

Se, por um lado, o recrudescimento da capacidade controladora do Estado
trouxe avanços civilizatórios, aperfeiçoando as técnicas investigativas e contribuindo com o efetivo desmantelamento da criminalidade, mormente a econômico-organizada, por outro, como já apontado, o recrudescimento foi tão
significativo que ensejou aumento na disparidade de armas e flexibilização dos
direitos fundamentais.
Aliás, a expectativa de expansão tecnológica e de intromissão na individualidade alheia era tão concreta que o legislador constituinte fez referência expressa
aos direitos à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados, incluindo-os como
cláusulas pétreas (CF, art. 5º, incisos X e XII).6, 7 Nesse sentido, em que pese
as relações contemporâneas pressuponham a coletivização e a globalização, o
legislador impôs limites constitucionais ao acesso de informações por parte do
Estado ou de terceiros, de modo a salvaguardar o indivíduo perante a coletividade
e o interesse público.
Contudo, diferentemente da rapidez e da visão perspicaz do legislador constituinte, o legislador infraconstitucional tem passo trôpego. Isso porque, malgrado
a regulamentação das interceptações telefônicas (Lei 9.296/96)8, o Congresso
Nacional aprovou uma legislação que regula a proteção de dados (Lei 13.709/18)9
6

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Acesso em: 29 de jun. 2021.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

7

O direito à privacidade teria por objeto os comportamentos e acontecimentos atinentes aos relacionamentos pessoais em geral, às relações comerciais e profissionais que o indivíduo não deseja que se espalhem
ao conhecimento público. O objeto do direito à intimidade seriam as conversações e os episódios ainda
mais íntimos, envolvendo relações familiares e amizades mais próximas (MENDES; GONET BRANCO,
2020. p. 285).

8

BRASIL, Lei 9.296, de 24 de julho de 1996. Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5° da
Constituição Federal. Acesso em: 29 de jun. 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l9296.htm.

9

BRASIL, Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Acesso
em: 29 de jun. 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/
l13709.htm.
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somente após o trigésimo aniversário da Constituição. Mesmo assim, pressupondo
que a Lei 13.709/18 não engloba os dados destinados à persecução penal, verifica-se uma lacuna no ordenamento jurídico brasileiro que acaba incentivando os
excessos e as intromissões indevidas do Estado na esfera privada dos indivíduos.

3. Investigação criminal e órgãos administrativos
de controle: a atuação do COAF no combate
à criminalidade econômico-organizada
Tratando-se de criminalidade organizada, a potencialização da atividade
investigativa do Estado assume ainda maior proporção, justamente em virtude
da complexidade que caracteriza a atuação das organizações criminosas. Grosso
modo, a criminalidade organizada se traduz como uma “empresa voltada à
prática de crimes” (MENDRONI, 2020, p. 23). O termo empresa se justifica,
substancialmente, por três pontos que caracterizam as organizações criminosas,
quais sejam, a percepção de lucros, a estrutura organizacional e o grau de complexidade das atividades criminosas.
Além disso, em que pese o crime econômico e o crime organizado tenham
conceituações distintas, ambos se entrelaçam na prática. Isso porque, tendo em
conta que o principal objetivo das organizações criminosas é auferir lucros, a
criminalidade econômica acaba sendo um pilar do crime organizado, ora atuando como fonte direta de percepção de lucros, ora possibilitando a reinserção de
valores ilícitos no sistema financeiro.
Mutatis mutandis ao crime organizado, a delinquência econômica pressupõe
aquilo que a doutrina clássica intitula de tríplice complexidade: indeterminação
dos agentes da infração, indeterminação das vítimas e profundo potencial lesivo
desses tipos (FARIA COSTA, 2003. p. 14-15).
Como se vê, não bastassem as características descritas, é fato inconteste que a
complexidade da criminalidade econômico-organizada foi fortalecida pelos efeitos colaterais do fenômeno da globalização, comumente intitulada globalização
negativa, na medida em que tal espécie de delinquência “desdenha da soberania
nacional e desrespeita quaisquer fronteiras entre os Estados” (BAUMAN, 2018,
p. 126). Por óbvio, quer pela ausência de fronteiras, quer pelas demais características elencadas, sobreveio um aumento de dificuldade em detectar e impedir
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tais práticas delituosas (DE CARLI, 2012, p. 71), demandando-se equipes
especializadas em tais investigações (CALLEGARI, 2008, p. 25).
Nesse cenário, o Estado se viu impelido a aperfeiçoar seus métodos de investigação e repressão das atividades criminosas organizadas (MASSON; MARÇAL,
2021, p. 151)10, utilizando a tecnologia como mola propulsora desse aperfeiçoamento, que se situa sobremaneira na obtenção e no armazenamento de informações, conforme visto no capítulo acima. Daí que surge a importância dos órgãos
administrativos de controle, que possibilitam a obtenção, o armazenamento e o
cruzamento de informações entre órgãos de um mesmo Estado e entre Estados
distintos, de modo a prevenir e reprimir as complexas e típicas atividades das
organizações criminosas.

3.1 Breve histórico dos órgãos administrativos de controle
A Convenção de Viena em 1988 foi um marco histórico internacional no
combate ao crime de lavagem de dinheiro, tendo o Brasil a ratificado em 1991,
pelo Decreto 154/1991.11 Inobstante, malgrado a Declaração de Basileia, também em 1988, prescinda da relevância assumida pela Convenção de Viena, a
Declaração de Basileia foi de suma importância para a deliberação de algumas
premissas teóricas que acabaram norteando a prevenção e a repressão ao crime
de lavagem de dinheiro, ao terrorismo, e crimes adjacentes. Na ocasião, germinou-se uma cultura de vigilância, deliberando-se acerca das atividades de
controle, informação, comunicação e monitoramento, bem como se formaram
os sistemas de controle interno pelas autoridades competentes (MENDRONI,
2015, p. 55). Pode-se dizer, portanto, que a Declaração de Basileia foi o berço
internacional dos órgãos administrativos de controle.
Na América Latina, tais deliberações assumem um cariz prático com o advento da XXII Assembleia Geral da OEA (Organização dos Estados Americanos),
ocorrida em 1992. Nessa ocasião, a OEA, por meio do CICAD (Comissão
Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas), aprovou o Regulamento
Modelo sobre Delitos de Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito de Drogas
10

Nas lições de Cléber Masson e Vinicius Marçal (2021, p. 151), a repressão ao crime organizado realmente
não é eficaz se o Estado se utiliza dos mesmos instrumentos de combate à criminalidade comum.

11

BRASIL, Decreto 154 de 26 de junho de 1991. Promulga a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0154.htm. Acesso em: 27 de jun. 2021.
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e outros Delitos Graves. Uma das principais deliberações desse regulamento foi
o estabelecimento de uma unidade de inteligência financeira a fim de controlar
o recebimento, a análise e o intercâmbio de informações (MENDRONI, 2015,
p. 55).
Nesse diapasão, o Brasil criou, alguns anos mais tarde e por intermédio da
Lei 9.613/9812, o COAF (Conselho de Controle das Atividades Financeiras),
cumprindo com os objetivos traçados pelo CICAD e atribuindo efetividade ao
sistema de prevenção e repressão do crime de lavagem de dinheiro e dos demais
crimes precedentes.

3.2 A atuação do órgão administrativo de controle no Brasil
Até meados de 2020, o órgão administrativo de controle no Brasil era vinculado ao Ministério da Economia. Com o advento da Lei 13.974/2013, o COAF
foi vinculado ao Banco Central. Porém, a despeito da alteração na vinculação
administrativa do respectivo órgão e de algumas alterações normativas, este continua albergado substancialmente pelas mesmas regras e tem os mesmos objetivos
traçados pela Lei 9.613/98, apenas sendo complementado pela nova legislação.
Em linhas gerais, o objetivo do COAF, nos termos do artigo 14, caput, da
Lei 9.613/98, é “disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e
identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas”. Inclusive, no afã de
contribuir com as atividades controladoras, o legislador criou um rol de pessoas
(Lei 9.613/98, art. 9º) obrigadas a comunicar ao COAF as operações suspeitas.
Nesse rol, situam-se as instituições bancárias, que têm o dever de comunicar ao
COAF eventuais operações financeiras suspeitas.
O COAF, por seu turno, sintetiza sua atuação em três palavras: receber,
analisar e disseminar. Trocando em miúdos, a atuação do COAF consiste na a)
recepção de comunicações de atividades suspeitas, sejam das pessoas obrigadas ou

12

BRASIL, Lei 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens,
direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria
o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Acesso em: 29 de
jun. 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613compilado.htm.

13

BRASIL, Lei 13.974, de 7 de janeiro de 2020. Dispõe sobre o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf ), de que trata o art. 14 da Lei 9.613, de 3 de março de 1998. Acesso em: 29 de jun.
2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13974.htm.
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não, b) análise dessas informações e c) disseminação de relatórios de inteligência
financeira para os respectivos órgãos competentes.14
Diante disso, surgem duas questões controversas que merecem atenção.
A primeira é o procedimento adotado e os critérios pelos quais determinada
atividade é analisada, de modo a ser classificada ou não como suspeita. A segunda questão é o conteúdo das informações que são inseridas nos relatórios
de inteligência financeira (RIFs) elaborados pelo COAF e disseminados para os
órgãos competentes para apurar eventuais infrações administrativas, civis, penais,
tributárias, etc. Trata-se de questões cuja reflexão é absolutamente pertinente,
seja para garantir a impessoalidade na atuação do COAF, seja para resguardar o
direito à privacidade e ao sigilo de dados do correntista.
No que tange à primeira questão, cumpre-se esclarecer que o processo de
análise das comunicações enviadas pelos setores obrigados é pautado por uma
avaliação do risco das operações.
Inicialmente, essa avaliação é realizada pelo SISCOAF (Sistema de Controle
de Atividades Financeiras), que recebe as informações e as submete a uma análise
eletrônica com regras de seleção previamente definidas. Após isso, ocorre uma
análise das informações recebidas por meio de um modelo preditivo, que consiste
num modelo estatístico de classificação que seleciona comunicações recebidas
para análise individualizada, baseando-se na probabilidade de a comunicação
recebida conter elementos de risco. Frise-se que essa segunda etapa também é
realizada pelo SISCOAF.15
Posteriormente, após serem selecionadas pelo modelo preditivo, as informações suspeitas são apreciadas por um analista do COAF, cuja seleção é aleatória,
justamente para assegurar a impessoalidade na atuação do respectivo órgão. O
analista, por sua vez, registra uma matriz de risco das informações recebidas a
partir de fatores de risco, os quais podem decorrer da forma de movimentação
comunicada, das partes envolvidas, das regiões geográficas apontadas, da existência
de investigações em cursos, dentre outros fatores. Uma vez atingido o nível de risco

14

COAF, A produção de inteligência financeira. Acesso em: 29 de jun. 2021. Disponível em: A Produção
de Inteligência Financeira — Português (Brasil) (www.gov.br).

15

Idem.
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estabelecido previamente pelo COAF, a informação recebida gera um expediente
e é transmitida para um segundo analista, responsável pela elaboração do RIF.16
Como se vê, o procedimento e os critérios utilizados pelo COAF são rigorosos,
a fim de garantir a impessoalidade da atuação do respectivo órgão. A questão
que remanesce, entretanto, é o conteúdo das informações bancárias que são inseridas no RIF pelo segundo analista. Torna-se necessário fazer esse diagnóstico
pormenorizado do RIF para visualizar se eventual compartilhamento desses
relatórios para os órgãos de persecução penal sem prévia requisição e autorização
judicial não extrapola a razoabilidade e acaba violando o direito à privacidade
e ao sigilo de dados.

4. O STF e o compartilhamento do RIF
para os órgãos de persecução penal
A utilização dos dados bancários na investigação criminal é um dos pontos
mais vulneráveis e suscetíveis à intromissão indevida do Estado na privacidade
dos correntistas. Isso porque, além de a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção
de Dados, ou LGPD) não resguardar esses dados, o Supremo Tribunal Federal
(STF) ainda autorizou, em recente decisão, o compartilhamento do RIF para os
órgãos de persecução penal – como a Polícia Judiciária e o Ministério Público
– sem qualquer autorização judicial. Antes de analisar essa decisão do STF em
si, torna-se importante analisar uma decisão prévia que, de certo modo, acabou
alicerçando argumentos para essa segunda decisão.

4.1 O julgamento da ADI 2.859/DF em 2016
Em fevereiro de 2016, o STF julgou as ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.85917,
que questionavam a transmissão de informações das instituições bancárias para os
órgãos fiscalizadores estatais sem prévia autorização judicial. As ADIs discutiam a
constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei Complementar 105/200118, que
regulamentam o sigilo de informações financeiras. No entendimento da maioria,
16

Idem.

17

STF, ADI 2390, ADI 2859, ADI 2386 e ADI 2397. Rel. Dias Toffoli. 20/06/2016. Dje. 21/06/2016. Acesso
em: 29 de jun. 2021. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1896787.

18

BRASIL, Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001. Dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras e dá outras providências. Acesso em: 29 de jun. 2021. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp105.htm.
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a transmissão de informações do correntista da instituição bancária para o órgão
fiscalizador, especialmente o Fisco, não implica em quebra de sigilo bancário,
mas apenas em transferência de sigilo para um terceiro sujeito, de modo que não
existe necessidade de autorização judicial.
Desse modo, consolidou-se a opinião de que existe a possibilidade de transferência do sigilo de dados para um terceiro sujeito que é representado, nesse caso,
pela Receita Federal do Brasil. Na época, o relator da matéria, entendeu que os
dispositivos em questão permitiriam a modificação da natureza de sigilo, de sigilo
bancário para sigilo fiscal. Assim, consagrando a possibilidade de transferência
do sigilo, do bancário para o fiscal, acolheu-se uma visão de que o processo de
transferência não pressupõe a quebra do sigilo. Para ele, como também assinalado
pelo procurador-geral da República, a quebra de sigilo acabaria por pressupor
apenas uma circulação dos dados, não o acesso aos dados.
Todavia, o sigilo de dados bancários é fixado entre dois sujeitos (ativo e passivo), sendo a instituição bancária o passivo, e o correntista, o ativo. Com isso,
quando um terceiro, especificamente o Fisco, tem acesso às informações sem o
consentimento do sujeito ativo, resta configurada uma quebra de sigilo bancário,
não uma transferência de sigilo (WEDY; SCHNEIDER, 2020, p. 55-56).
O STF, por sua vez, entendeu que tal situação representaria apenas um acesso aos dados pelo órgão fiscalizador, não uma quebra de sigilo, pois a quebra
pressupõe circulação dos dados. Então, o que seria essa circulação de dados?
Quer parecer que, quando um dever de sigilo é firmado entre dois sujeitos e,
eventualmente, um terceiro tem acesso a esses dados sem o consentimento de
um deles, configura-se uma circulação desses dados e, portanto, uma quebra do
dever de sigilo, sobretudo tendo em vista a possibilidade de o Fisco instaurar
procedimentos de fiscalização tributária.
Embora o presente artigo não verse especificamente sobre essa temática,
torna-se necessário pontuar isso para desnudar a fragilidade dos argumentos
que preconizam uma transferência do sigilo e que a quebra pressupõe uma
circulação. Quando se aceita que a circulação ocorre apenas com a transmissão
massiva dos dados, vilipendia-se o direito ao sigilo de dados e à vida privada.
Essa verdade é inexorável!
De todo modo, em que pese esse argumento que nega a quebra do sigilo e
sustenta a transferência da natureza do sigilo de bancário para fiscal pressuponha
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nítida fragilidade, não se está a sustentar a exigência de prévia autorização judicial para o Fisco receber tais informações. Isso porque, em âmbito puramente
administrativo, submeter a atividade do Fisco à análise judicial implicaria atravancamento da capacidade investigativa do Estado. De fato, os direitos à vida
privada e ao sigilo de dados não são absolutos.
Entretanto, o problema dessa decisão foi justificar a constitucionalidade pela
possibilidade da transferência de sigilo, da esfera bancária para a fiscal, pois isso é
um drible argumentativo que pode acarretar efeitos colaterais. Quer parecer que
o correto seria admitir que a transmissão das informações para o Fisco quebra
o sigilo bancário firmado entre a instituição bancária e o correntista, mas que
essa quebra é justificável. A um, porque os direitos à vida privada e ao sigilo
de dados não são absolutos. A dois, porque submeter essa atividade inicial do
Fisco à reserva de jurisdição implicaria engessamento da investigação tributária.
Dever-se-ia, portanto, justificar essa quebra, nos moldes arrazoados, e, outrossim,
esclarecer o surgimento de um outro compromisso de sigilo entre o Fisco e o
contribuinte, intitulado sigilo fiscal.

4.2. O julgamento do RE 1055941 em 2019
Após esse julgamento, no final de 2019, o Plenário do STF julgou o Recurso
Extraordinário 1055941, ocasião em que fixou tese de repercussão geral, decidindo que é legítimo o compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades policiais, para fins de investigação criminal, da integralidade dos dados
bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal e pela Unidade
de Inteligência Financeira (UIF), atual COAF, sem a necessidade de autorização
prévia do Poder Judiciário.19
No que tange ao COAF, em específico, o STF permitiu o compartilhamento do RIF para os órgãos de persecução penal sem prévia autorização judicial,
assentando que:
é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência
Financeira (UIF) dos relatórios de inteligência financeira (RIF) com
órgãos de persecução penal no exercício dessa função;

19

STF, Plenário define tese sobre compartilhamento de dados financeiros sem autorização judicial. Acesso em: 27 jun. 2021. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=431690&ori=1.
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ii) a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) não é órgão de investigação penal, e sim de inteligência, competindo-lhe receber, examinar e identificar suspeitas de atividades ilícitas e disseminá-las às
autoridades competentes para a instauração dos procedimentos
cabíveis (art. 15 da Lei 9.613/98);
iii) o conteúdo e a forma de disseminação dos RIF preservam o sigilo
financeiro do indivíduo, pois, embora deles possam constar informações específicas sobre movimentações e operações consideradas suspeitas, eles não fornecem um extrato completo de todas
as transações de um determinado cliente ou conjunto de clientes;
iv) são lícitas as comunicações dirigidas pelas autoridades competentes à UIF, as quais não consistem em requisição, possuindo a UIF
plena autonomia e independência para analisá-las, produzir – eventualmente - o RIF e disseminá-lo para as autoridades competentes;
v) não é possível a geração de RIF por encomenda (fishing expedition) contra cidadãos em relação aos quais não haja alerta emitido
de ofício pela unidade de inteligência ou qualquer procedimento
investigativo formal estabelecido pelas autoridades competentes;
vi) os RIF caracterizam-se como meios de obtenção de prova,
não constituindo provas criminais;
vii) o recebimento das comunicações, a produção e a disseminação
dos RIF são realizados única e exclusivamente mediante sistemas
eletrônicos de segurança com certificados e registros de acesso.
(Grifos nossos).20

De antemão, cumpre-se dizer que a tese temerária de transferência da natureza
do sigilo, consolidada lá em 2016 pelo STF no julgamento das ADIs, foi elemento fundamental para que se arrazoasse que o compartilhamento do RIF para os
órgãos de persecução penal não pressupõe uma quebra de sigilo, mas sim uma
transferência do sigilo do COAF para a Polícia Judiciária ou o Ministério Público.
Não bastasse isso, a decisão abordou alguns pontos de modo – no mínimo
– problemático. O primeiro foi vedar a requisição por encomenda e, simultaneamente, permitir que os órgãos de persecução penal entabulem comunicações
com o COAF. Na verdade, tais comunicações nada mais são do que requisições de
informações bancárias dos correntistas. O fato de o COAF ter discricionariedade
para responder ou não tais informações não elide a possibilidade das requisições
por encomenda e, portanto, da prática do fishing expedition.
O segundo foi conceber o RIF como um meio de obtenção de prova. Isso
porque, enquanto os meios de prova são os instrumentos pelos quais se leva
20

O trecho consta nas fls. 49-50 do voto do relator (STF, Recurso Extraordinário 1055941. Relator
min. Dias Toffoli. Acesso em: 27 jun. 2021. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.
asp?incidente=5213056).
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ao processo um elemento de prova apto a revelar ao juiz a verdade de um fato,
os meios de obtenção de prova são instrumentos para a colheita de fontes ou
elementos de prova (BADARÓ, 2020, p. 434-435).
A partir dessa classificação, verifica-se que o RIF não é um meio de obtenção
de prova. O instrumento para a colheita das informações bancárias é a quebra de
sigilo bancário. O RIF pode ser um elemento de convicção indiciário e superficial para embasar determinada requisição de quebra de sigilo bancário, a fim
de corroborar e aprofundar as informações suspeitas constantes no próprio RIF.
Grosso modo, o RIF pode ser comparado com o laudo provisório de constatação da natureza das substâncias na Lei 11.343/06.21 O laudo provisório, de
per si e salvo em situações excepcionais, não é capaz de provar a materialidade;
exige-se o exame toxicológico ou laudo definitivo. O RIF também é provisório
e atua como substrato para eventual quebra de sigilo. Agora, o que significa
que, à luz do direito à prova e à livre convicção, o RIF e mais algumas provas
testemunhais sejam suficientes para comprovar a materialidade do crime de
lavagem de dinheiro? Sobretudo, considerando que o conteúdo e a amplitude
das informações constantes no RIF ainda são uma incógnita.
O quarto e último ponto é justamente o conteúdo e a amplitude das informações constantes nos RIFs, o que é o objeto de reflexão do presente artigo e,
portanto, será abordado abaixo com mais especificidade.

5. Investigação criminal, eficiência e proteção de dados:
traçando limites materiais e temporais na composição do RIF
A composição do RIF é ponto crucial para avaliar se o seu compartilhamento
para os órgãos de persecução penal é compatível com o direito à privacidade
e ao sigilo de dados. Vedar que o COAF compartilhe, sem prévia autorização
judicial, informações gerais e genéricas para os órgãos de persecução é sinônimo
de atravancamento e engessamento da investigação da criminalidade econômica,
bem como de subversão da própria finalidade do COAF, ensejando ineficiência
na atuação do nosso órgão administrativo de controle.
21

BRASIL, Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários
e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito
de drogas; define crimes e dá outras providências. Acesso em: 29 de jun. 2021. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm.
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Ao mesmo tempo, todavia, permitir que o COAF compartilhe informações
pormenorizadas e detalhadas, sem submissão ao crivo da reserva de jurisdição,
também consiste em incontestável violação do direito à privacidade e ao sigilo de
dados. Não é crível que o conceito de eficiência seja utilizado como instrumento
de violação de direitos fundamentais previstos no texto constitucional. Isso porque,
conforme leciona Miguel Wedy (2016, p. 293), torna-se necessário distinguir a
eficiência meramente procedimental, que prescinde de quaisquer preocupações
com as garantias, de um conceito de eficiência que coaduna garantias e eficiência.
A partir disso, conclui-se que “a legitimidade maior do processo penal decorre
justamente do equilíbrio entre justiça, garantias e eficiência” (WEDY; VILELA,
2020, p. 88). Para melhor compreensão desse equilíbrio, imperioso transcrever
lição de Miguel Wedy:
Isto é, sem garantias não haverá justiça e eficiência legítima, sem
justiça não há eficiência, sem eficiência não há garantias ou justiça.
E, sem garantias, eficiência e justiça, não há legitimidade dentro do
contexto de um Estado Democrático de Direito (WEDY, 2014. p.
163-186).

Nesse cenário, arrimado nesse conceito de eficiência, percebe-se que o grande
desafio é estabelecer limites na composição do RIF, de modo a coadunar investigação criminal, sigilo de dados e privacidade, chegando-se até um conceito de
investigação criminal eficiente alinhado com o Estado Democrático de Direito.
De toda sorte, no atual estado da arte, a verdade é que o conteúdo e a
amplitude das informações constantes no RIF ainda são uma incógnita. No
julgamento do RE 1055941, num primeiro momento e a partir de informações
prestadas pelo Banco Central e pelo próprio COAF, informou-se que esta não
acessa extratos bancários:
Nessa fase do trabalho de inteligência financeira, segundo afirmado
pelo COAF, não há acesso a extratos bancários. O COAF “recebe
somente informações de operações consideradas suspeitas pelo comunicante ou realizadas em ‘dinheiro vivo’ em valores superiores aos
limites fixados em atos normativos”.22

22

O trecho consta na fl. 37 do voto do relator. (STF, Recurso Extraordinário 1055941. Relator min.
Dias Toffoli. Acesso em: 27 jun. 2021. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.
asp?incidente=5213056).
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Por outro lado, num segundo momento, esclareceu-se que pode constar no
RIF o detalhamento de certas informações e operações consideradas suspeitas:
Embora do RIF possa constar o detalhamento de certas movimentações e operações, ele se restringe às operações especificamente consideradas no alerta de suspeita da transação e, de toda a forma,
não atinge a íntegra da movimentação financeira do cidadão (como
ocorreria com a juntada de extratos bancários ou mesmo a descrição
integral de todas as operações realizadas pelo cliente).23

Como se vê, prepondera uma incerteza em relação ao conteúdo do RIF. Ou
seja, daquelas informações que podem constar e daquelas que não podem constar
no referido relatório. A juntada da íntegra de extratos bancários é vedada. Isso não
significa, entretanto, que no RIF constem apenas informações genéricas, como o
nome dos titulares e o montante global movimentado. Afinal, na própria decisão,
ficou claro que, em algumas ocasiões, ocorre o detalhamento de movimentações
e operações suspeitas. Permitir o detalhamento de informações bancárias no
RIF é abrir uma brecha enorme para que o COAF insira informações bancárias
específicas no RIF, compartilhando-as para os órgãos de persecução penal sem
qualquer autorização judicial.
Some-se a isso o fato de que o conceito de movimentações e operações suspeitas também é deveras vago e genérico. Segundo consta na própria decisão do
STF e a partir das palavras do presidente do COAF, operação suspeita é aquela
que foge à normalidade:
Esse conceito da comunicação de operação suspeita. É muito importante entender que ele não é uma comunicação de operação ilegal.
[...] Uma operação suspeita é uma coisa mais sutil. É algo que
você não caracteriza uma ilegalidade aparente, mas tem alguma
coisa que foge à normalidade.24

Com efeito, não bastasse o conceito de movimentação e operação suspeita
ser absolutamente vago e genérico, permitiu-se que constasse o detalhamento
23

O trecho consta na fl. 40 do voto do relator. (STF, Recurso Extraordinário 1055941. Acesso em:
27 jun. 2021. Relator min. Dias Toffoli. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.
asp?incidente=5213056).
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O trecho consta na fl. 45 do voto do relator. (STF, Recurso Extraordinário 1055941. Acesso em:
27 jun. 2021. Relator min. Dias Toffoli. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.
asp?incidente=5213056).
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dessas operações e movimentações suspeitas no RIF. Por óbvio, a conclusão do
julgamento do RE é insuficiente, na medida em que deixa uma lacuna e abre
margem para que o COAF compartilhe informações pormenorizadas e detalhadas
do correntista com o Ministério Público e com a polícia judiciária.
Trata-se, portanto, de nítida violação do direito à privacidade e ao sigilo de
dados, exigindo-se que sejam determinados limites materiais e temporais na
composição do RIF. Nesse sentido, à guisa de exaurir a discussão, propor-se-á
limites materiais e temporais que visam tão somente estabelecer balizar a composição do RIF, seja em relação ao seu conteúdo, seja em relação à sua amplitude.
No que tange aos limites materiais, o presente artigo e o STF convergem no
sentido de que apenas as informações bancárias que versem sobre operações e
movimentações suspeitas devem ser compartilhadas com os órgãos de persecução
penal. O que não é suspeito nem sequer deveria ter chegado até o COAF, tampouco
teria sido compartilhado com o Ministério Público ou com a polícia judiciária.
Contudo, a divergência reside no conceito de movimentação ou operação
suspeita. Nem tudo aquilo que foge à normalidade é suspeito. Embora o COAF
seja um órgão de inteligência, e não de investigação, isso não elide a possibilidade
de realizar um juízo preliminar da possibilidade de essas informações estarem
atreladas a ilícitos. Inclusive, esse juízo deve ser realizado nos moldes do procedimento já adotado pelo COAF, utilizando-se tanto do SISCOAF como de
analistas e a partir de critérios previamente definidos, haja vista a já existente
preocupação com a impessoalidade.
Porém, para além disso, o que se propõe é uma elevação no rigor da conceituação de movimentações e operações suspeitas, de modo a evitar que informações
meramente anormais e de correntistas com sem quaisquer antecedentes e com
históricos íntegros sejam remetidas aos órgãos de persecução penal. Além de
resguardar o sigilo de dados e a privacidade de muitos correntistas, o rigor mais
acurado ao conceber uma movimentação e operação como suspeita evitará que
os órgãos de persecução penal despendam energia em vão para apreciar informações meramente anormais.
Ainda em relação aos limites materiais, cumpre-se observar que o mais adequado é que o COAF insira no RIF apenas informações que versem sobre os montantes
globais movimentados e os titulares das movimentações. Exemplificativamente,
no que diz respeito às transferências bancárias, inserem-se no RIF os titulares
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(depositante e depositário) e o montante global (valor total transferido). Frise-se
que o valor global não é composto por cada transferência em si, mas a partir da
soma de todas elas. Em relação a saques de valores, informa-se o titular (quem
sacou) e o montante global (valor total sacado). Tratando-se de saques contínuos,
o montante global é a soma dos saques contínuos, não o detalhamento de cada
um destes.
Abordados os limites materiais, imperioso refletir sobre limites temporais na
inserção de informações bancárias nos RIFs. Não é crível que se insiram informações com demasiada amplitude temporal, sendo que cada RIF deveria englobar
um espectro temporal de no máximo um mês. Isso, por óbvio, não suprime a
possibilidade de se compartilhar outros RIFs com os mesmos correntistas, desde
que se mantenham hígidos os limites materiais e temporais.
Por derradeiro, em que pese haja convergência nesse ponto, imperioso reiterar
o surgimento de um novo sigilo quando as informações bancárias constantes
no RIF são compartilhadas para os órgãos de persecução penal. Tais órgãos não
estão autorizados a divulgar esse relatório em nome do direito à informação.
Trata-se de informações que se destinam tão somente a atuar como substrato
para eventual quebra de sigilo bancário e demais atos de investigação. Inclusive,
isso também abrange as pessoas públicas. Isso porque, além de a pessoa pública
também ter o direito ao sigilo de dados e à privacidade, os efeitos colaterais
de eventual divulgação ilícita de informações bancárias são significativamente
maiores em relação às pessoas públicas, na medida em que os danos políticos
são irremediáveis.

6. Conclusão
Desde o início, o artigo demonstrou com clareza a preocupação em evitar
qualquer tipo de atravancamento ou engessamento do cruzamento de informações entre o COAF e os órgãos de persecução penal. Trata-se de uma atuação
conjunta que é muito cara, quiçá indispensável, à prevenção e à repressão da
criminalidade econômico-organizada.
Contudo, impõe-se a determinação de balizas e limites a essa atuação. Não
é factível que, à bancarrota dos direitos à privacidade e ao sigilo de dados, seja
autorizado um compartilhamento amplo e irrestrito de informações entre o
COAF e a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Os direitos fundamentais são
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verdadeiros diques de contenção ao ímpeto controlador, vigilante e, por vezes,
autoritário que permeia a atuação do Estado.
Em virtude disso, torna-se necessário compreender que a conciliação desses
interesses é condição de legitimidade para uma atuação eficiente do Estado. Jamais
existirá uma investigação criminal eficiente que flexibiliza direitos fundamentais,
como a privacidade e o sigilo de dados.
Nesse sentido, à guisa de exaurir uma discussão tão complexa e profunda,
o artigo se propôs a revisitar o julgamento do RE pelo STF, suprindo algumas
lacunas e sugerindo limites materiais e temporais na composição do RIF. Afinal,
diante do silêncio do legislador, incumbe à jurisprudência determinar limites
na atuação conjunta dos órgãos administrativos (como o COAF) e os órgãos
responsáveis pela persecução penal, de modo a conciliar investigação criminal,
eficiência e sigilo de dados.
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Resumo: O Pacote Anticrime (Lei 13964/2019) foi editado sob o
argumento de combate ao crime/efetividade da Justiça. O trabalho
em tela analisará, em um primeiro momento, as alterações legislativas promovidas na Lei de Execuções Penais (arts. 9º-A e 50, VIII,
LEP) e na Lei de Identificação Criminal (Lei 12.037/2009, art. 7-A
e seguintes), que modificou algumas questões relativas ao Banco
Nacional de Perfil Genético e introduziu o Banco Multibiométrico.
O objetivo do presente trabalho é analisar o estado da arte relativo à temática em tela para o fim de responder como os debates
referentes à Lei Geral de Proteção de Dados vêm sendo discutidos
nos últimos anos, eis que a LGPD em vigor acabou por excluir a
aplicabilidade dela para a matéria criminal em tela. Como hipótese,
tem-se que as alterações legislativas introduzidas pela LGPD Cível
inauguraram um novo cenário de proteção. De um lado, alguns
juristas defendem que a LGPD Cível deveria se aplicar em âmbito
penal. Para outros, faz-se necessária a edição de legislação específica
para proteção de dados em âmbito criminal, principalmente para
proteção de dados genéticos e multibiométricos, haja vista que são
dados sensíveis.
Palavras-chaves: Banco de Perfil Genético e Multibiométrico.
Proteção de dados sensíveis. LGPD Penal.
Sumário: 1. Introdução. 2. Banco de perfil genético e multibiométrico. 3. Lei Geral de Proteção de Dados em Âmbito Penal – LGPD
Penal. 4. Conclusão. Referências.
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1. Introdução
Na área forense, a utilização do DNA teve como expoente o Dr. Alec Jeffreys,
que, por intermédio de seu trabalho, conseguiu auxiliar a polícia inglesa a desvendar a autoria de um caso criminal envolvendo o estupro e o homicídio de
duas adolescentes no ano de 1985.
A técnica do cientista empregada na Inglaterra para comparar o DNA localizado na cena do crime com o material genético do suspeito se espalhou por
outros países, chegando formalmente ao Brasil em 2012, por intermédio da Lei
12.654/2012.
No entanto, a coleta do material genético por parte do aparato estatal brasileiro nunca foi consenso na comunidade jurídica, tanto é que a matéria em tela
chegou, no ano de 2016, ao Supremo Tribunal Federal (STF) para avaliação da
(in)constitucionalidade da Lei 12.654/2012.
Todavia, antes mesmo de qualquer análise por parte do STF no Recurso
Extraordinário nº 973.837/MG, o “Pacote Anticrime”, promulgado pelo atual
presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, trouxe mais discussão ao tema,
eis que promoveu significativas alterações em duas leis que tratam da coleta de
DNA, quais sejam, a Lei de Execuções Penais (arts. 9º-A e 50, VIII, LEP) e a
Lei de Identificação Criminal (Lei 12.037/2009, art. 7-A e seguintes).
Não bastasse a discussão acerca da coleta de DNA, a Lei 13.964/2019 ainda
estabeleceu a criação de um novo banco de dados, qual seja, o Banco Nacional
Multibiométrico, para coleta de impressões digitais, íris, face e voz em proveito
de investigações criminais ou por ocasião da identificação criminal, nos termos
do art. 7º-C, § 3º, da Lei 12.037/2009.
O tema em questão é de extrema importância, mormente porque a população em geral reclama pela elucidação de crimes, somado ao fato de que o atual
governo entoa a bandeira de que a ampliação do banco e a coleta de novos dados
auxiliarão nessas elucidações.
Contudo, se antes já se questionava a violação de direitos de personalidade
e da prerrogativa de não se autoincriminar (art. 1º, III, art. 5º, X, LIV e LXIII,
da Constituição Federal), o Pacote Anticrime fomentou mais ainda o debate, eis
que reconheceu literalmente que a extração do DNA é compulsória e estipulou
consequências ao preso que se recusa a fornecer material genético para o banco
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de dados, estabelecendo ainda que a coleta de dados em relação à identificação
criminal ocorrerá para presos definitivos e provisórios.
A comunidade jurídica vem se questionando a respeito da forma de armazenamento desses dados tão sensíveis, porquanto no mundo e no Brasil1 crescem
exponencialmente os casos de vazamento de dados.
Tais questões são de extrema importância e serão analisadas no presente
artigo à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), já que ela inaugurou
formalmente no Brasil a preservação de informações segundo princípios gerais
de proteção2 e a vedação da utilização de dados com fito discriminatório, abusivo
ou ilícito, mas excluiu a aplicação em proveito de investigações criminais.
A União Europeia reconheceu como direito fundamental autônomo a proteção
de dados pessoais, e a LGPD o fez da mesma forma, já que dados constituem “o
novo petróleo”. Entretanto, não são somente os dados armazenados em bancos
particulares ou de consumidores que devem ser protegidos, pois também cabe
ao Estado a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade
dos dados que estão sob tutela estatal.
Sendo assim, propõe-se analisar, ao longo deste trabalho, o Banco Nacional
de Perfil Genético3 e Multibiométrico4 à luz da LGPD. Para tanto, o trabalho
1

No ano de 2020 houve 5.259 incidentes cibernéticos de governo, segundo o Centro de Tratamento e
Resposta de Incidentes Cibernéticos do Governo. BRASIL, Centro de Tratamento e Resposta de Incidentes
Cibernéticos do Governo. Disponível em: <https://emnumeros.ctir.gov.br/>. Acesso em 8 jun. 2021.

2

Nesse sentido: “A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) trouxe um novo paradigma que passou a
fundamentar a abordagem do direito à privacidade, centrado no ideal de autodeterminação informativa,
autonomia e controle do cidadão de seus dados. Esse novo ambiente regulatório busca harmonizar a proteção dos direitos dos indivíduos e a provisão de segurança jurídica nas relações permeadas pelo tratamento
de dados pessoais, em um mundo hiperconectado e marcado pelo vigilantismo”. ITS RIO, Comentários
ao Anteprojeto da Lei de Proteção de Dados para a Segurança Pública: Tecnologia de Reconhecimento
Facial. Disponível em: <https://itsrio.org/pt/publicacoes/comentarios-ao-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-dados-para-a-seguranca-publica/>. Acesso em 19 mar. 2021.

3

Regulamentado pela Lei 12.654/2012.

4

Regulamentado pela Lei 13.964/2019, que dispõe, no art. 7º-C. Fica autorizada a criação, no Ministério
da Justiça e Segurança Pública, do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. § 1º A
formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal. § 2º O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões
Digitais tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando
possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. § 3º O
Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será integrado pelos registros biométricos, de
impressões digitais, de íris, face e voz colhidos em investigações criminais ou por ocasião da identificação
criminal. § 4º Poderão ser colhidos os registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e voz dos
presos provisórios ou definitivos quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal.
§ 5º Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, ou com ele interoperar,
os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral
e pelos Institutos de Identificação Civil. § 6º No caso de bancos de dados de identificação de natureza
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em tela analisará o estado da arte da temática ora mencionada, para o fim de
responder como os debates referentes à LGPD em âmbito penal (LGPD Penal)
vêm sendo discutidos nos últimos anos.
A metodologia utilizada para verificar a proposição ora indicada consistirá
na análise de documentos impressos e digitais, tais como revistas, artigos, teses,
dissertações e correlatos. Para filtrar os artigos mais relevantes, a pesquisa foi
realizada em diversos buscadores, tais como Academia.edu e Google Scholar,
com os seguintes descritores: “Banco de Perfil Genético e Multibiométrico”,
“Proteção de dados sensíveis” e “LGPD Penal”.

2. Banco de Perfil Genético e Multibiométrico
Como exposto na introdução do presente trabalho, a questão da coleta de
material genético nem sequer foi analisada pelo STF e já conta com novos problemas apontados pela doutrina, que incluem desde a discussão acerca da (in)
constitucionalidade da coleta compulsória de dados5, a utilização dessas informações na investigação e no processo criminal, até a forma de seu armazenamento.
Entretanto, o presente artigo analisará tão somente o estado da arte no que
tange ao Banco de Perfil Genético e Multibiométrico à luz da Lei Geral de
Proteção de Dados.
Antes de adentrar a temática da proteção de dados, é oportuno trazer à baila
considerações feitas pela doutrina nos últimos anos em relação ao Banco de Perfil
Genético e Multibiométrico.
civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou o compartilhamento dos registros do Banco Nacional
Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitado às impressões digitais e às informações necessárias
para identificação do seu titular.
		 § 7º A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes de outros bancos
de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais ocorrerá por meio de acordo
ou convênio com a unidade gestora. § 8º Os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico e
de Impressões Digitais terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins
diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. §
9º As informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes deverão
ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial habilitado. § 10. É vedada a comercialização,
total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. § 11. A
autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou
ação penal instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.”
5

A respeito da alteração sofrida pelo art. 9º-A, § 8º, da LEP, Tiago Mendes Bunning e Guilherme Brenner
Lucchesi dispõem que: “Nesse caso, retomamos as críticas feitas anteriormente em relação a possível
afronta ao princípio da não autoincriminação, uma vez que obriga o condenado a submeter-se à extração
e identificação de perfil genético, além de prever punição em caso de recusa na identificação”. MENDES,
Tiago Bunning; LUCCHESI, Guilherme Brenner. Lei Anticrime: a (re) forma penal e aproximação de
um sistema acusatório? São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020. p. 179.
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A respeito do Banco de Perfil Genético, Rogério Sanches Cunha sustenta que
a coleta é salutar para o combate à criminalidade, mas ressalva que o fornecimento compulsório “parece inconstitucional e inconvencional, ferindo o direito da
pessoa presa de não produzir prova contra si mesma (nemo tenetur se detegere),
a sua integridade física e a sua privacidade”6.
Aury Lopes Junior considera a extração compulsória de DNA um inequívoco
retrocesso.7 Badaró, ao fazer a análise da Lei 12.654/2012, afirma que a identificação genética somente pode ocorrer quando outros meios menos gravosos
forem esgotados.8
Gilberto Giacoia e Denise Hammerschmidt ponderaram que engenharia
genética é importante, pois contribui “na luta contra a criminalidade crescente,
na linha da proporcionalidade de respeito, dentro da dimensão axiológica do
princípio da dignidade da pessoa humana”.9
Ainda em relação ao uso da tecnologia biológica, os favoráveis apontam que
tais dados auxiliam na elucidação dos crimes, efetivam o direito fundamental à
segurança pública e têm como precedentes, por exemplo, os casos Marper v. The
United Kingdom e Van der Velden contra Holanda.
No entanto, observa-se que a doutrina majoritária demonstra preocupação
com relação à coleta de DNA e demais dados retirados à revelia do acusado/
condenado, pois tal política adotada pelo Estado trata o sujeito que responde
ao processo criminal como meio10 “do qual deve ser extraída a verdade que se
funda o processo inquisitório”11 a qualquer custo.
Já em relação ao Banco Multibiométrico e de Impressões Digitais, Mendes
e Lucchesi apontam que a previsão do art. 7º-B, § 5º, da Lei de Identificação
Criminal ultrapassa “os limites da razoabilidade e necessidade, instaurando um
6

CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime: Lei 13.694/2019 – Comentários às alterações no CP, CPP
e LEP. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 342.

7

LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 17. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2020. p. 771.

8

BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 144.

9

GIACOIA, Gilberto; HAMMERSCHMIDT. Banco de Perfis Genéticos dos Criminosos: Tratamento
Normativo na Lei Espanhola e na Lei Brasileira. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/
artigos/?cod=8cea559c47e4fbdb>. Acesso em 31 ago. 2020.

10

“As coisas possuem preço; os indivíduos possuem dignidade. Nessa linha, a dignidade da pessoa humana
consiste que cada indivíduo é um fim em si mesmo, com autonomia para se comportar de acordo com
seu arbítrio, nunca um meio ou instrumento para a consecução de resultados, não possuindo preço.”
RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. Saraiva, 2014. p. 65.

11

LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 17. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2020. p. 769.
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regime de vigilância e controle social evidentemente inconstitucional em diversas
manifestações”12, sendo indevida a mesclagem de dados de identificação civil,
administrativa e eleitoral para com a criminal.
Dennys Marcelo Antonialli, Nathalie Fragoso e Heloisa Maria Machado
Massaro, em artigo publicado antes da aprovação do Pacote Anticrime, pontuaram que o compartilhamento de dados do Banco Multibiométrico com dados
de natureza civil, administrativa ou eleitoral já vem acontecendo por intermédio
de atos administrativos: “convênios e acordos de cooperação técnica e, mais recentemente, nos termos do Decreto 8.789/16, no que tange aos órgãos federais.
Comum a tais iniciativas é a pouca preocupação com medidas de transparência,
controle público e segurança de dados”.13
Além disso, os pesquisadores indicados no parágrafo acima asseveram que
a criação desses bancos não tem necessidade e adequação demonstradas e que
as alterações legislativas não se preocupam com os direitos daquelas pessoas
que têm seus dados compartilhados, sendo um problema a questão dos dados
biométricos e a mesclagem de bancos, justamente porque a biometria digital é
condicionante para o exercício do voto.
Ainda, constitui preocupação da doutrina a questão da mesclagem dos bancos,
nos termos do art. 7º-C, § 4º, da Lei 12.037/2009. Todavia, tal mesclagem e a
ausência de legislação específica em relação à proteção desses dados sensíveis não
constituiu óbice para edição do Pacote Anticrime, que, como exposto anteriormente, reconheceu expressamente que será plenamente possível a mesclagem de
dados de bancos esparsos à legislação criminal.
Em razão de todo o exposto, oportuno destacar o momento histórico em que
o Brasil está vivendo, em que é aceita pelo corpo social a vigilância constante
sobre os cidadãos, isso porque a população brasileira é exposta diariamente à
“cultura da violência”; exemplo recente disso é o fato de que os jornais televisionaram ao vivo a perseguição a uma pessoa acusada de cometer crimes (caso
Lázaro Barbosa). Não bastasse o “BBB-criminal”, ainda há políticos que fazem
12

MENDES, Tiago Bunning; LUCCHESI, Guilherme Brenner. Lei Anticrime: a (re) forma penal e aproximação de um sistema acusatório? São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020. p. 178.

13

ANTONIALLI, Marcelo Dennys; FRAGOSO, Nathalie; MASSARO, Heloisa Maria Machado. Da
investigação ao encarceramento: as propostas de incrimento do uso da tecnologia no Projeto de
Lei Anticrime. Disponível em: <https://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2019/09/DaInvestiga%C3%A7%C3%A3o-ao-Encarceramento.pdf>. Acesso em 24 jun. 2021.
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concessões à criminologia midiática defendendo a “supressão de todas as garantias penais e processuais, destituição dos juízes etc.”14, bem como a adoção de
quaisquer medidas utilitaristas em prejuízo dos direitos fundamentais – nesse
sentido, a importância do debate em tela, na medida em que constitui ferramenta
de discussão para reflexão social acerca da proteção de dados.
No tocante ao poder punitivo versus a vigilância das agências estatais, Zaffaroni
pontua que, para a manutenção do poder do Estado, o importante é saber “aonde vamos, com quem falamos, que livros lemos, a que filmes e peças de teatros
assistimos, com que banco operamos (...)”.15 A par disso, Zaffaroni prossegue
que ignoramos a crescente invasão de privacidade: “Vamos em direção a uma
nova ética? Veremos com naturalidade o que qualquer pessoa faz em seu quarto
de dormir ou em seu banheiro? Não sobrará nenhum ato privado?”.16
Assim, como exposto, a ponderação acerca da privacidade é um dos problemas
que importunam a comunidade científica em virtude da vigilância das agências
estatais que constantemente coletam dados do corpo social. Ora, se o próprio
fundador da “impressão digital de DNA” alega que “há riscos à privacidade
genética”17, a assunção da coleta e armazenamento por vinte anos de material
genético e de outros dados individuais por parte do Estado brasileiro constitui
ponto nevrálgico apontado pela doutrina.18
Por intermédio dos estudos da sociologia e criminologia, tem-se a indicação
de como as instituições empregam no corpo diversas tentativas de controle e
supervisão constante. Uma vez fornecido o DNA de outrem, o aparato estatal
passa a deter o perfil genético de outras pessoas além das que compõem o vínculo

14

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A questão Criminal: la palavra de los muertos. Rio de Janeiro: Revan,
2013. p. 214.

15

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A questão Criminal: la palavra de los muertos. Rio de Janeiro: Revan,
2013. p. 269.

16

Ibidem.

17

WASSERMANN, Rogério. Pai do Teste de DNA teme discriminação. Disponível em: <https://www1.
folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe1009200401.htm>. Acesso em 27 ago. 2020.

18

“Não obstante a Constituição de 1988 protege, de forma implícita, os Dados pessoais, motivo pelo qual,
a partir e a exemplo da proteção de intimidade, impõe obrigações de não fazer ao Estado, a proteção de
dados há de ser respeitada inclusive, e principalmente, contra o estado.” FONTENELLE, NETO, José
E. da C. Proteção de Dados Pessoais: Uma Leitura para além do Direito à privacidade. Florianopolis:
E-mais, 2020. p. 124.
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jurídico Estado x réu19, violando o princípio da culpabilidade pela manutenção
da genealogia familiar do acusado por, no mínimo, vinte anos.20
Ora, se dados que alimentam o propenso mercado de consumo já são considerados como fundamentais,21 deve-se considerar como suprafundamental os
dados de DNA e equivalentes armazenados pelo Estado. Assim, partindo da
premissa que o consumidor deve ser cientificado sobre a coleta e armazenamento
de dados, de igual modo o preso deve o ser, visto que é tão digno quanto aqueles
que consomem22 e, em razão disso, a necessidade de analisar tais bancos à luz
da LGPD.

3. Lei Geral de Proteção de Dados em
Âmbito Penal – LGPD Penal
Em que pese os dados do BNPG sejam de caráter suprafundamental, a Lei
13.709/2018, no artigo 4º, III, a, estipulou que ela não se aplica para tratamento
de dados pessoais realizados para fins de segurança pública. Assim, atualmente,
não existe legislação específica para tratar da proteção de dados em âmbito penal,
19

CERÂNTULA, Robinson; GALVÃO, César. DNA de preso esclarece autoria de estupro praticado por
seu irmão gêmeo em São Paulo. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/09/04/
dna-de-homem-esclarece-autoria-de-estupro-praticado-por-irmao-gemeo-em-sp.ghtml>. Acesso em 20
ago. 2020. Ainda, importante mencionar o caso do ex-policial Joseph James DeAngelo, mais conhecido
como “assassino de Golden State”, em que a polícia local somente conseguiu identificá-lo por meio do
material genético fornecido por familiares de Joseph em um site de genealogia.

20

A única inovação positiva introduzida pelo Pacote Anticrime no que tange ao BNPG diz respeito à imposição
de prazo para remoção dos dados inseridos no cadastro. Contudo, a imposição de realização de requerimento específico, a ser realizada após o longo prazo de vinte anos, acaba por esvaziar a suposta proteção
do direito à privacidade do egresso, mesmo décadas após o término da pena. TAVARES, Natália Lucero
Frias; SANTORO, Antonio Eduardo Ramires. Os impactos do Pacote Anticrime no Banco Nacional de
Perfis Genéticos. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 28, n. 330, p. 26-29, maio/2020. Acesso em 30 ago.
2020.

21

BOTELHO, Marcos. A proteção de dados pessoais enquanto direito fundamental: considerações sobre a
lei geral de proteção de dados pessoais. Argumenta Journal Law, Jacarezinho – PR, Brasil, n. 32, 2020,
p. 191-207.

22

“Respeitar a dignidade de uma pessoa, qualquer que seja, é respeitar sua diferença, como nota do seu espaço individual; dignidade do outro. O outro vale em si, justo porque tem dignidade. Isso forja e funda
o amor, a tolerância e, no final das contas, a democracia. Todos são conceitos ligados ao respeito pela
diferença. O ser humano, afinal, como se sabe, na modernidade constituiu seus laços, dentre outras coisas
mas principalmente, a partir da dignidade humana. Agora, porém, no neoliberalismo, virou consumidor;
e tem aparecido assim, como se isso fosse normal. Quem não consome, por outro lado, está, de certa
forma, fora da ordem, mormente porque aquilo que começou como mera teoria econômico-política virou,
logo, epistemologia; e dita, cada vez mais, a racionalidade que preside o agir de todos; ou quase todos.
Aquele que não consome, junto com seus próximos, tende a ser objeto de ódio, justo o oposto do amor.
Enfim, se não consome, é visto como diferente; e sobre ele não se tem controle, razão pela qual parece ser,
sempre, uma ameaça.” CONJUR. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Por que a sociedade tem
girado tanto em torno do processo penal? Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-nov-01/
limite-penal-sociedade-girado-tanto-torno-processo penal>. Acesso em 01 jun. 2021.
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existindo apenas um anteprojeto de Lei de Proteção de Dados de Segurança
Pública e Persecução Penal.23
Ainda que não exista legislação específica para tratar a temática em tela, diversos estudiosos apontam que a proteção desses dados se sustenta, por exemplo,
no direito à privacidade e na dignidade da pessoa humana.24 Oportuno destacar
também que existe uma proposta de emenda à Constituição Federal para consagrar a proteção de dados como direito fundamental autônomo tramitando no
Congresso Nacional desde o ano de 2019, que é a PEC sob 17/2019.25
Todavia, considerando que o presente trabalho tem por objetivo analisar o
estado da arte do Banco de Perfil Genético e Multibiométrico à luz da Lei Geral
de Proteção de Dados, a seguir serão colacionados entendimentos dos estudiosos
sobre tal tema.
Para Vitor Minervino Quintiere, a LGPD em vigor perdeu a oportunidade
de regulamentar a matéria em âmbito penal26, mas o autor destaca a importância
da proteção dos dados penais.
Paulo Vinicius Sporleder de Souza pontua que o Brasil não conta com legislação específica sobre o tema, sendo que se faz necessária a criação de legislação
que garanta a “proteção de dados de saúde, incluindo os dados genéticos, que
regulamente, inclusive no âmbito penal, os testes genéticos para fins médicos
arbitrários protegendo a intimidade genética”.27
23

CAMARA DOS DEPUTADOS. Anteprojeto Comissão Proteção Dados Segurança e Persecução.
Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/56a-legislatura/comissao-de-juristas-dados-pessoais-seguranca-publica/documentos/outros-documentos/
DADOSAnteprojetocomissaoprotecaodadossegurancapersecucaoFINAL.pdf>.Acesso em 08 jun. 2021.

24

SARLET, Ingo. W. https://www.europeia.pt/content/files/pdpm_04_06_02.pdf. Privacy and Data
Protection Magazine, 2021. Disponivel em: <https://www.europeia.pt/content/files/pdpm_04_06_02.
pdf>. Acesso em: 15/06/2021.

25

“Altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias
fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de
dados pessoais.” Câmara dos Deputados. PEC 17/2019, Proposta de Emenda à Constituição Federal.
Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2210757>.
Acesso em 08 jun. 2021.

26

A ponderação inicial que deve ser feita, portanto, diz respeito a uma modificação simples, entretanto, de
impactos relevantes: alteração do teor do art. 4º da Lei Geral de Proteção de Dados para que referidos
institutos sejam aplicáveis à investigação criminal, mantendo-se na integralidade o teor do art. 33, III, do
mesmo diploma normativo. Disponível em: <http://esmat.tjto.jus.br/publicacoes/index.php/revista_esmat/
article/view/290/246>. Acesso em 08 jun. 2021.

27

SOUZA, Paulo Vinicius Sporleder de. Biobancos, dados genéticos e proteção jurídico-penal da intimidade. Revista AMRIGS, Porto Alegre, 53 (3): 268-273, jul-set. 2012. Disponível em: < https://
repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11358/2/Biobancos_dados_geneticos_e_protecao_juridico_penal_da_intimidade.pdf>. Acesso em 08 jun. 2021.
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Lanna Gleyce Mota Luz e Maisa França Teixeira destacam, em síntese, que
a inteligência artificial na identificação criminal pelo DNA foi desenvolvida
para auxiliar, “precisar e acelerar as combinações a serem realizadas para que
haja identificação criminal, preservando-se a necessidade de proteção de dados
(NUCCI, 2020) que já alcançam a casa dos sessenta mil perfis genéticos armazenados pelo BNPG”.28
Para Helen Lentz Ribeiro Bernasiuk, em que pese não exista legislação específica acerca da proteção de dados genéticos no Brasil, a Constituição Federal
protege a vida e a intimidade, sendo que o princípio da autodeterminação informativa garante que o indivíduo tenha controle sobre seus dados. Para além
disso, de acordo com a autora, os princípios da precaução, prevenção e finalidade
constituem mecanismos de proteção, sendo que o último princípio “estabelece
que dados pessoais apenas podem ser tratados para a mesma finalidade que
ocasionou a sua coleta”.29
Souza, Fiorentin e outros, em parecer pericial, destacam que, para evitar
que os dados de DNA sejam utilizados indevidamente, “os computadores que
contêm os dados genéticos devem ser de uso exclusivo e acesso restrito, por meio
de senhas autorizadas e em oportunidades definidas”30, sendo condicionante
que esses computadores não tenham acesso externo, internet ou intranet, para
“impedir ataque de hackers e/ou contaminação com programas indesejáveis
(vírus e outros afins) que podem trazer riscos ao funcionamento do sistema ou
mesmo à autenticidade de dados.”31
Regina Lindes Ruaro frisa que existem resoluções do Conselho Nacional de
Saúde que estipulam diretrizes acerca de pesquisas envolvendo seres humanos.
Porém, ela destaca que tais atos normativos administrativos não regulam a questão
dos bancos de dados, de modo que:

28

LUZ, Lanna Gleyce Mota; TEIXEIRA, Maisa França. Utilização da inteligência artificial na Identificação
Criminal pelo DNA: Uma análise acerca da fieza dos resultados obtidos. Disponível em: < http://
anais.unievangelica.edu.br/index.php/cifaeg/article/view/6177/3322>. Acesso em 24 jun. 2021.

29

BERNASIUK, Helen Lentz Ribeiro. Liberdade de pesquisa genética humana e a necessidade de
proteção dos dados genéticos. 2016. Dissertação de mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, Faculdade de Direito, Porto Alegre, 2016, p. 21.

30

SOUZA, B.T; F. Fiorentin; V. Aleixo e SILVA, C. B. Criação de Dados genéticos prevista na Lei
12.654/12: uma visão sobre o histórico e sua utilização. Disponível em: <http://www.ricardocairesperito.com.br/uploads/artigos/genetica/1_artigo_genetica.pdf>. Acesso em 08 jun. 2021.

31

Ibdem.
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Mesmo não havendo lei específica em proteção de dados pessoais,
no que se refere aos dados genéticos existe uma regulação infralegal,
uma autorregulação, que, no entanto, pelo seu conteúdo não trabalha com conceitos específicos, nem prioriza princípios expressos
como prevenção e precaução.32

Importante mencionar que o artigo de Regina Lindes Ruaro foi escrito antes
de a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) ser aprovada. Porém, após
a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados em âmbito cível ter excluído a
aplicação dela para dados de persecução penal. Outro ponto de crítica reside no
fato de a lei ora citada estipular que é possível a transferência internacional de
dados quando for para cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos
de inteligência, de investigação e persecução, nos termos do art. 33, III.33
Tal disposição recebe críticas porquanto, de um lado, tem-se uma legislação
de proteção de dados que não se aplica para persecução criminal (art. 4º, III),
mas que admite ao mesmo tempo a transferência internacional de dados para
atividades de persecução (art. 33, III).
Não obstante a divergência entre a exigência ou não de uma legislação específica e à crítica ao disposto no art. 33, III, da Lei 13.709/2018, como ora
exposto, outro ponto nevrálgico que os estudos da temática têm comum é que
se faz necessário pensar em uma sociedade que proteja dados, sob risco de violar
direitos conquistadas ao longo da secularização34 e o princípio da autodeterminação informativa.35
32

RUARO, Regina Linden. Direito fundamental à liberdade de pesquisa genética e à proteção de dados
pessoais: os princípios da prevenção e da precaução como garantia do direito à vida privada. Revista
do Direito Público. Universidade Estadual de Londrina. v. 10, n. 2, p. 11, 2015. Acesso 08 jun. 2021.
Doi: 10.5433/1980-511X.2015v10n2p9.

33

Nesse sentido: “Ao mesmo tempo em que a lei não é aplicável no âmbito das investigações criminais nacionais,
discorre sobre eventual cooperação internacional entre autoridades alienígenas com a brasileira”. QUINTIERE,
Víctor Minervino. Questões controversas envolvendo a tutela jurisdicional penal e as novas tecnologias
à Luz da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Brasileira: Dataveillance. Disponível em: <http://
esmat.tjto.jus.br/publicacoes/index.php/revista_esmat/article/view/290/246>. Acesso em 08 jun. 2021.

34

RUARO, Regina Linden. Direito fundamental à liberdade de pesquisa genética e à proteção de dados
pessoais: os princípios da prevenção e da precaução como garantia do direito à vida privada. Revista
do Direito Público. Universidade Estadual de Londrina. v. 10, n. 2, p. 26, 2015. Acesso 08 jun. 2021.
Doi: 10.5433/1980-511X.2015v10n2p9.

35

“O direito à autodeterminação informativa surge como um desmembramento do direito à privacidade,
com o escopo de tutelar de forma mais efetiva o conjunto de dados considerados pessoais dos cidadãos,
garantindo-lhes o controle.” MENDONÇA, Fernanda Graebin. O Direito à autodeterminação informativa: a (des)necessidade de criação de um novo Direito fundamental para proteção de dados
pessoais no Brasil. Disponível em: <https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/
view/11702/1571>. Acesso em 01 jul. 2021.
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Ruaro dispõe, ainda, que o ambiente virtual expande fronteiras, e por tal
razão esse mundo precisa se comunicar com conceitos meta-jurídicos, por meio
de princípios que visem minimizar ou evitar riscos aos direitos consagrados na
Constituição Federal de 1988 relacionados com a dignidade da pessoa humana.36
Já o Ministério Público do estado de Santa Catarina (MP/SC) dispôs, em
nota, a respeito do anteprojeto de Lei Geral de Proteção de Dados em âmbito
penal37 asseverando que o texto atual poderá prejudicar o combate e a prevenção
ao crime. Uma das críticas tecidas pela instituição é no sentido de que o projeto
restringe o acesso do Ministério Público a dados que hoje são obtidos de maneira
direta, o que viola o direito de defesa à segurança pública, por exemplo.
Apesar de a manifestação do MP/SC tecer críticas em relação ao anteprojeto de
LGPD Penal, oportuno mencionar que o fato de não existir legislação específica
prevendo, por exemplo, a existência de autoridade autônoma e independente para
regulamentação dos dados na persecução penal impede que o Brasil receba cooperação internacional da União Europeia em razão da ausência de reciprocidade.
Porém, inobstante a ausência de consenso em relação à matéria – o que é
comum no mundo científico –, é possível observar que a comunidade jurídica
demonstra preocupação com a proteção de dados em âmbito penal, e uma das
saídas para solucionar a questão da proteção de dados é a edição de legislação
específica. Nesse sentido, o ITS Rio, em parecer sobre a LGPD para segurança
pública, indica que a iniciativa legislativa para tal temática é essencial38, eis que
se faz necessário garantir os direitos fundamentais dos cidadãos.
36

RUARO, Regina Linden. Direito fundamental à liberdade de pesquisa genética e à proteção de dados
pessoais: os princípios da prevenção e da precaução como garantia do direito à vida privada. Revista do
Direito Público. Universidade Estadual de Londrina. v. 10, n. 2, p. 21, 2015. Acesso 08 jun. 2021. Doi:
10.5433/1980-511X.2015v10n2p9

37

Nesse sentido: um exemplo de como a LGPD Penal pode prejudicar o combate e a prevenção ao crime,
caso o texto do anteprojeto seja aprovado como proposto, é que toda pessoa teria o direito irrestrito de
obter informações sobre como os seus dados pessoais estão sendo usados em qualquer esfera do poder
público, mesmo no caso em que ela é objeto de uma investigação criminal. Dessa forma, “o anteprojeto promove o prejuízo de inquéritos e investigações criminais, de medidas de prevenção e repressão a
infrações penais, atingindo de frente políticas de segurança pública, atividades de inteligência e a direitos e liberdade de terceiros atingidos por atividades criminosas”, alerta a nota técnica. MINISTÉRIO
PÚBLICO DE SANTA CATARINA. Nota técnica do MPSC aponta inconsistências constitucionais
no anteprojeto da LGPD Penal e considera ser necessário reformular a proposta em tramitação no
Congresso Nacional. Disponível em: <https://www.mpsc.mp.br/noticias/nota-tecnica-do-mpsc-aponta-inconsistencias-constitucionais-no-anteprojeto-da-lgpd-penal-e-considera-ser-necessario-reformular-a-proposta-em-tramitacao-no-congresso-nacional>. Acesso em 09 jul. 2021.

38

ITS RIO, Comentários ao Anteprojeto da Lei de Proteção de Dados para a Segurança Pública:
Tecnologia de Reconhecimento Facial. Disponível em: <https://itsrio.org/pt/publicacoes/comentarios-ao-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-dados-para-a-seguranca-publica/>. Acesso em 19 mar. 2021.
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O Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio manifestou preocupação com
a constante vigilância, mas destaca a importância da Comissão designada para
elaborar o anteprojeto de “LGPD Penal” – frisa-se que o anteprojeto já foi apresentado na Câmara de Deputados.
O instituto carioca pontua que a Comissão fez bem ao iniciar a regulamentação tão somente em relação aos dados de segurança pública, de atividades
de investigação e repressão de infrações penais, eis que tais atividades são bem
diferentes da matéria de defesa nacional e segurança do estado, nos termos do
art. 4º da Lei 13.709/2018.39
Em relação a Comissão, ela é composta por 16 (dezesseis juristas)40 que estruturam o projeto “LGPD Penal” em 68 artigos. Na exposição de motivos, os
colaboradores defenderam a necessidade de legislação específica para tratamento
da matéria em tela:
Nesse contexto, a elaboração de uma legislação específica fundamenta-se na necessidade prática de que os órgãos responsáveis por
atividades de segurança pública e de investigação/repressão criminais
detenham segurança jurídica para exercer suas funções com maior
eficiência e eficácia – como pela participação em mecanismos de
cooperação internacional –, porém sempre de forma compatível
com as garantias processuais e os direitos fundamentais dos titulares
de dados envolvidos. Trata-se, portanto, de projeto que oferece balizas e parâmetros para operações de tratamento de dados pessoais no
âmbito de atividades de segurança pública e de persecução criminal,
equilibrando tanto a proteção do titular contra mau uso e abusos
como acesso de autoridades a todo potencial de ferramentas e plataformas modernas para segurança pública e investigações.41

39

“Isso significa, porém, que haveria ainda uma lacuna no ordenamento jurídico brasileiro, no que tange
ao tratamento de dados pessoais no âmbito das alíneas “b” e “c”. Essa lacuna demandaria a criação de
regulação o mais brevemente possível, a fim de proteger de forma adequada os direitos dos titulares de
dados individual e coletivamente. Deve-se destacar, ainda, que podem ocorrer situações (i) nas quais há
uma zona cinzenta entre essas diferentes finalidades de tratamento de dados; e (ii) nas quais pode haver
a reutilização de dados para finalidades distintas.” ITS RIO, Comentários ao Anteprojeto da Lei de
Proteção de Dados para a Segurança Pública: Tecnologia de Reconhecimento Facial. Disponível
em: < https://itsrio.org/wp-content/uploads/2021/04/UK-Comentarios_LGPDPenal.pdf>. Acesso em
19 mar. 2021.

40

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão de Juristas Sobre Segurança Pública. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/56a-legislatura/comissao-de-juristas-dados-pessoais-seguranca-publica/conheca-a-comissao/presidencia>. Acesso em 08 jun. 2021.

41

BRASIL, Câmara dos Deputados. Anteprojeto Comissão Proteção Dados Segurança e Persecução.
Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/56a-legislatura/comissao-de-juristas-dados-pessoais-seguranca-publica/documentos/outros-documentos/
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Para os juristas que compõem a Comissão, faz-se necessária a edição de uma
legislação que ofereça balizas e parâmetros para o tratamento de dados em âmbito
penal, justamente para evitar o mau uso e o abuso dessas tecnologias.
Não obstante a disciplina da matéria esteja apenas em fase de anteprojeto de
lei, a comunidade científica não poupou crítica aos artigos editados pelo corpo de
juristas que tem como expoentes, por exemplo, Danilo Doneda, Davi Tangerino,
Heloísa Estelita e Ingo Sarlet, sendo um dos pontos mais criticados o fato de
o texto atribuir ao Conselho Nacional de Justiça a função de controlador dos
dados, justamente porque o CNJ não tem competência para tanto.
O fato é que o anteprojeto precisa ser discutido e aprimorado pela comunidade
científica, para que seja editada uma legislação protecionista em relação aos dados
dos presos e daqueles que respondem a processos criminais, mormente porque a
coleta de dados está se expandindo, e (também) constitui papel dos operadores
do direito a construção de uma sociedade justa, democrática e humana.

4. Conclusão
A questão da coleta de DNA nunca foi consenso na comunidade jurídica
brasileira, tanto é que a matéria ainda pende de julgamento por parte do Supremo
Tribunal Federal. Todavia, tal fato foi ignorado na ocasião da edição do Pacote
Anticrime, que alterou alguns dispositivos que tratam da coleta de DNA e criou
o banco Multibiométrico apto a coletar dados de impressão digital, íris, face e
voz (art. 7º-C, § 2º, Lei 12.037/2009).
Se antes o armazenamento de dados de íris, face e voz ficava apenas no campo
da ficção cientifica, com a alteração legislativa ora mencionada a matéria passou
a ser formalmente regulamentada, sendo que a coleta de tais dados já está ocorrendo pelo aparato de persecução penal brasileiro.
O Pacote Anticrime não enfrentou a problemática da proteção de dados em
relação ao Banco de Perfil Genético, estipulando apenas que é vedada a comercialização de dados do Banco Multibiométrico e de Impressões Digitais, bem
como que o referido banco terá caráter sigiloso, nos termos do art. 7º-C, §§ 6º
e 8º da Lei de Identificação Criminal.
Em que pese o Pacote Anticrime e a Lei Geral de Proteção de Dados Cível não
terem demonstrado preocupação com a proteção de dados em âmbito penal, a
primeira legislação porque tratou a matéria de maneira tímida, e a outra porque
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estipulou expressamente que a Lei 13.709/2018 não se aplica a persecução penal,
nos termos do art. 4º, alguns estudiosos indicam que a proteção de dados constitui direito fundamental implícito na Constituição Federal de 1988; a exemplo
disso, tem-se como expoente de tal corrente o jurista Ingo Sarlet.
Além de a Constituição Federal tratar da proteção de dados de maneira implícita, observou-se que já existe uma proposta de emenda para incluir a proteção
de dados entre os direitos fundamentais, tendo em vista a PEC 17/2019.
Não bastasse a proposta de emenda à Constituição, a proteção de dados de
segurança pública, atividades de investigação e repressão de infrações penais já
está sendo discutida por intermédio do anteprojeto de Lei Geral de Proteção de
Dados em âmbito penal. Mas a regulamentação via legislação específica também
é criticada, visto que alguns estudiosos indicam que a LGPD cível deveria ter
regulamentado a matéria criminal. Já para outros, faz-se necessária a edição de
lei distinta para tratar de tal tema.
Assim sendo, é possível concluir que os debates se intensificam em relação
ao anteprojeto de LGPD Penal, que vem recebendo considerações e críticas no
tocante ao texto apresentado pela Comissão designada pelo à época presidente da
Câmara Rodrigo Maia. Nesse sentido, observa-se que tais debates se intensificaram
nos últimos anos e que a aprovação da LGPD cível colaborou para tal cenário.
A discussão da proteção de dados é extremamente importante diante do
momento que estamos vivendo, por conta da coleta desenfreada de dados e em
razão da vigilância constante que vem sendo feita pela administração pública. A
exemplo disso, tem-se a recente coleta de diversos dados da população brasileira
durante a pandemia de Covid-19.
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Resumo: O presente artigo propõe-se à análise de alguns reflexos
da utilização da inteligência artificial nos pedidos de cooperação
jurídica internacional em matéria penal, à luz do devido processo
legal. Objetiva responder em que medida a utilização da inteligência artificial nos pedidos de cooperação jurídica internacional
se amolda ou não ao devido processo legal. Para tanto, a partir de
método dedutivo baseado em pesquisa bibliográfica, averigua se: i)
há possibilidade efetiva de o visado/concernido contestar a maneira
como as provas foram coletadas; ii) os instrumentos existentes na
cooperação jurídica internacional em matéria penal são capazes de
garantir o intercâmbio, a admissibilidade e a valoração das provas
relacionadas à IA de modo satisfatório.
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Desde o Frankenstein de Mary Shelley ao mito clássico do Pigmaleão,
passando pela história do Golem de Praga pelo robô de Karel Čapek,
que cunhou o termo, as pessoas têm fantasiado acerca da possibilidade
de construir máquinas inteligentes, frequentemente androides com características humanas.1

1. Introdução
Às ciências criminais já não é lícito ignorar a inteligência artificial (IA). O
crescimento exponencial dessa nova ferramenta transformou-a num caudaloso
rio que, mesmo que algumas vezes de modo imperceptível, inunda os mais
variados leitos do cotidiano pós-moderno e, inevitavelmente, transborda à
justiça criminal. As vantagens obtidas pela incorporação dessas novas técnicas
são enormes, vez que melhoram, de maneira notável, a capacidade de análise de
dados. À vista disso, inúmeros são os exemplos de utilização da IA pelos Estados
a fim de prevenir e reprimir a criminalidade, que vão desde atividades de law
enforcement (em especial atividade de policiamento preditivo) até algoritmos
preditivos (utilizados na valorização da periculosidade criminal de um sujeito)
e coleta de provas.
De outra banda, tampouco é possível furtar-se da análise dos incontáveis desafios que se colocam pela introdução da IA no sistema de justiça penal. Frente a
isso, destaca-se a necessidade de garantir a não discriminação, o devido processo
legal, a transparência e, inclusive, a inteligibilidade dos processos decisórios.2
É nesse cenário que a prova obtida por meio da utilização dos métodos dessa
nova área do saber ganha especial fôlego e arrasta consigo a seguinte pergunta:
como garantir a paridade de armas no processo penal quando o Estado se vale
da IA? Esse questionamento, aparentemente simples, catalisa diversas preocupações sobre o tema. Ao mesmo tempo, sinaliza a necessidade, que não pode
ser negligenciada, de novas abordagens e soluções para questões probatórias no
direito processual penal.
Contudo, a situação torna-se ainda mais desafiadora quando mecanismos de
IA são empregados na cooperação transfronteiriça. Surgem questões semelhantes,
1

Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de fevereiro de 2017, que contém recomendações à Comissão
sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica (2015/2103(INL)).

2

“Considerando H”, da Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de fevereiro de 2017, que contém recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica (2015/2103(INL)).
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mas num nível muito mais elevado de complexidade, caso, ao longo do trâmite
dos pedidos de cooperação jurídica internacional em material penal cujo objeto
é a obtenção de provas, os Estados recorram à IA. Um multiversum de questionamentos se abre com a intersecção desses dois nódulos. Isso porque a IA vem
potencializar adversidades ainda não superadas do intercâmbio transfronteiriço
de provas, como a mitigação dos direitos de defesa e admissibilidade e valoração
dessas provas.
Diante dessas breves observações, a seguir, o presente artigo procura oferecer um panorama dessa situação, mapeando alguns de seus principais desafios
e analisando o modo como eles se entrelaçam. Para o efeito, parte-se de uma
orientação com foco em três áreas temáticas: i) uma análise, a título de prelúdio,
do termo “inteligência artificial”; ii) IA e processo penal; iii) IA, cooperação
jurídica internacional, provas e devido processo legal.

2. IA: aspectos introdutórios
A chamada Quarta Revolução Industrial introduziu um novo paradigma: a
inteligência artificial (IA).3 Responsável por uma guinada nos padrões da sociedade contemporânea que acaba por moldar nossa vida cotidiana4, essa área das
ciências da computação é capaz de elaborar dispositivos que simulam a capacidade
humana de raciocinar, tomar decisões e perceber. Seu crescimento exponencial
– em especial devido ao aumento da capacidade dos computadores, que se tornaram mais velozes, potentes e com capacidade de memória extraordinária, e
ao impressionante acréscimo dos dados digitais5 – fez com que seus recursos se
tenham tornado componente essencial de oferta tecnológica em todas as áreas e
que ao seu uso seja, cada vez mais, atribuído um enorme potencial.

3

Kai Cornellius aponta que o termo “inteligência artificial” foi cunhado em 1955 por Carthy/Minsky/
Rochester, no artigo intitulado “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial
Intelligence” (disponível em http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html).
Entretanto, o autor adverte que outros acadêmicos, como Herberger, são críticos à utilização/tradução do
termo “inteligência artificial” (em alemão Künstliche Intelligenz), aduzindo que seria mais adequado falar
em inteligência ampliada (extented intelligence). CORNELLIUS, Kai. Künstliche Intelligenz, Compliance
und sanktionsrechtliche Verantwortlichkeit. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. n.
2/2020, p. 51-64, 2020, p. 51.

4

BECK, Susanne. Die Diffusion strafrechtlicher Verantwortlichkeit durch Digitalisierung und Lernende
Systeme. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. n. 2/2020, p. 41-50, 2020, p. 41.

5

BASILE, Fabio. Intelligenza artificiale e diritto penale: quatro possibili percorsi di indagine. Rivista
Diritto Penale e Uomo, p. 1-33, Milano, settembre 2019, p. 6.
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A IA caracteriza-se por “sistemas que apresentam um comportamento
inteligente, analisando o seu ambiente e tomando medidas — com determinado nível de autonomia — para atingir objetivos específicos”.6 Consoante o
grupo de especialistas de alto nível em inteligência artificial estabelecido pela
Comissão Europeia:
Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also
hardware) systems designed by humans that, given a complex
goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their
environment through data acquisition, interpreting the collected
structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or
processing the information, derived from this data and deciding
the best action(s) to take to achieve the given goal. AI systems
can either use symbolic rules or learn a numeric model, and they
can also adapt their behavior by analyzing how the environment is
affected by their previous actions.7, 8

Em linhas gerais, essas técnicas dizem respeito ao raciocínio e tomada de
decisões (Reasoning and Decision Making) e ao aprendizado (Learning).9 O primeiro conjunto é responsável por, após coletar os dados por meio de sensores,
transformar esses dados em conhecimento (modelagem e representação do conhecimento) e, em seguida raciocinar com ele (raciocínio de conhecimento) e,
por fim, decidir qual ação tomar. Já o segundo inclui aprendizado de máquina,
redes neurais, aprendizado profundo, árvores de decisão e muitas outras técnicas
de aprendizado. Esses recursos permitem que um sistema de IA seja capaz de
6

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Comité
Económico e Social Europeu e ao Comité Das Regiões: Inteligência artificial para a Europa COM (2018)
237, p. 1.

7

High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. A definition of AI: Main capabilities and scientific
disciplines. 2019, p. 6. Disponível em https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines. Acesso em 18/10/2020.

8

Válida, também, a definição da Comissão Europeia, “to systems that display intelligent behaviour by analysing their environment and taking actions – with some degree of autonomy – to achieve specific goals. AI-based
systems can be purely software-based, acting in the virtual world (e.g. voice assistants, image analysis software,
search engines, speech and face recognition systems) or AI can be embedded in hardware devices (e.g. advanced
robots, autonomous cars, drones or Internet of Things applications). We are using AI on a daily basis, e.g. to
translate languages, generate subtitles in videos or to block email spam. Many AI technologies require data to
improve their performance. Once they perform well, they can help improve and automate decision making in
the same domain. For example, an AI system will be trained and then used to spot cyber- attacks on the basis
of data from the concerned network or system. AI for Europe, COM/2018/237 final.

9

High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. A definition of AI: Main capabilities and scientific
disciplines. 2019, p. 3. Disponível em https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines. Acesso em 18/10/2020.
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aprender a resolver problemas que não podem ser especificados com precisão ou
cujo método de solução não pode ser descrito por regras de raciocínio simbólico.
O aprendizado da máquina, nesses casos, pode ser i) supervisionado ou não supervisionado: fornece exemplos de comportamento de entrada-saída, não regras
de comportamento, na esperança de que a máquina seja capaz de generalizar e se
comportar bem em futuras situações. Alguns desses processos adotam aprendizado
por algoritmos baseados em redes neurais. Essa técnica apresenta percentuais de
erros, de tal sorte que é importante verificar essas taxas. Dentre os vários tipos
de redes neurais e de aprendizagem, destaca-se o profundo (deep learning), que
aumenta a precisão e diminui a necessidade de orientação humana. E pode ser
ii) por reforço: deixa o sistema livre para tomar decisões ao longo do tempo,
e, a cada decisão, é fornecido um sinal de recompensa que diz se a decisão foi
boa ou ruim. Seu objetivo é maximizar a recompensa positiva, havendo uma
adaptação do comportamento ao longo do tempo para atingir o objetivo dado.
Portanto, esses dois métodos, ainda que possam se sobrepor ou cooperar, não
são idênticos, mas, enquanto sistemas de IA, apresentam cinco características, já
elencadas por Schrank10, ainda no final dos anos 80: capacidade de comunicação,
conhecimento interno, conhecimento externo, intencionalidade e criatividade.
O grande traço diferenciador da IA e sua característica essencial reside, portanto, na capacidade de adaptar algoritmos subjacentes de forma independente
(sem intervenção humana) ou de alterar os existentes por meio de seu desempenho autônomo.11 Dessa sorte, só é possível falar em IA real se um algoritmo é
qualificado para gerar reações a partir de parâmetros desconhecidos, ou seja, não
alimentados ex ante, criando respostas para perguntas até então desconhecidas.12

10

SCHANK, Roger C. What Is AI, Anyway? AI Magazine, Vol. 8, n. 4, p. 59-65, 1987, p. 60. Disponível
em https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwilvZGb0cDsAhUuHrkGHbqGBgMQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.aaai.org%2Fojs%2Findex.
php%2Faimagazine%2Farticle%2Fview%2F623%2F556&usg=AOvVaw00-ScqMDyfCHyE_ibuhgY3.
Acesso em 19/10/2020.

11

STAFFLER, Lukas; JANY, Oliver. Künstliche Intelligenz und Strafrechtspflege – eine Orientierung.
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. n. 4/2020, p. 164-177, 2020, p. 165.

12

É nesse sentido Staffler e Jany advertem que o termo IA tem sido usado inflacionadamente, abarcando
(incorretamente) uma série de outros mecanismos que não se utilizam de IA stricto senso, como programas
de computador que nem sequer são capazes de perceber, de forma independente por meio de sensores,
dados sobre mudanças no ambiente, e, muito menos, produzir, per se, adaptações no seu algoritmo.
STAFFLER, Lukas; JANY, Oliver. Künstliche Intelligenz und Strafrechtspflege – eine Orientierung.
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. n. 4/2020, p. 164-177, 2020, p. 165.
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Certo é que, além de provocar uma revolução copernicana, a IA vem se
irradiando para os mais variados núcleos, como carros autônomos, robôs de
assistência ou médicos, assistentes de voz digital, etc. O direito e as ciências
criminais, por suposto, não passariam ilesos dessa forte colonização da IA, cada
vez mais notória nos espaços públicos.13 É nesse sentido que ela vem tomando
corpo com sua utilização, por exemplo, no policiamento preditivo (precrime)14,
na avaliação da periculosidade criminal de condenados ou, ainda, eventualmente,
no próprio envolvimento da IA com o crime (enquanto instrumento, vítima
ou autor15). Atua, assim, em diferentes momentos: i) antes que o crime ocorra
(previsão), ii) na investigação, iii) no processo penal, e iv) prevendo reincidência
(previsões de perigo).
Dentre o mar de possibilidades de cruzamentos da IA com a justiça penal,
ganha especial destaque a produção probatória, fazendo emergir questionamentos
sobre o modo como são angariadas essas provas e acerca do papel dos sujeitos
processuais. É o que se passa a abordar.

3. IA e persecução criminal
Inúmeros desafios colocam-se com a utilização da IA na persecução penal.
Faremos uma análise, não exaustiva, dos principais aspectos oriundos dessa
intersecção.
O primeiro deles diz respeito aos dados que serão utilizados pelo sistema.
Inicialmente, porque há mais dados e, portanto, mais informações, e, do mesmo
modo, as possibilidades técnicas também se multiplicaram consideravelmente.16
Compete assim aos órgãos de persecução criminal escolher quais técnicas que
13

QUARCK, Lasse. Zur Strafbarkeit von e-Personen. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik.
n. 2/2020, p. 65-69, 2020, p. 65.

14

Sobre a temática, ver: KAUFMANN, Mareile; EGBERT, Simon; LEESE, Matthias. Predictive policing
and the politics of patterns. The British Journal of Criminology, Volume 59, Issue 3, May 2019, Pages
674–692, https://doi.org/10.1093/bjc/azy060; MANTELLO, Peter. The machine that ate bad people:
The ontopolitics of the precrime assemblage. Big data and society. July–December 2016, p. 1-11.

15

Importa destacar que atualmente, embora a origem de crimes possa guardar relação direta com sistemas
de IA, eles ainda não respondem penalmente. Entretanto, já há autores que, ao longo da última década,
vêm se debruçando sobre a temática e, inclusive, defendendo sua responsabilidade penal. Assim, ainda
que minoritárias, as seguintes vozes: HALLEVY, Gabriel. Liability for involving artificial intelligence
systems. London: Springer, 2014 e QUARCK, Lasse. Zur Strafbarkeit von e-Personen. Zeitschrift für
Internationale Strafrechtsdogmatik. n. 2/2020, p. 65-69, 2020.

16

SCHNEIDER, Frédéric. Auswirkungen der Digitalisierung auf das Ermittlungsverfahren Impulse aus
der Strafverteidigungspraxis. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. n. 2/2020, p. 79-83,
2020, p.80.
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utilizarão para reduzir esses dados, para que, finalmente, possam ser analisados
manualmente por humanos.17 Além disso, a origem dos dados, matéria-prima
da IA, é fator de grande relevância, pois não devem ser acessados de forma que
se cause violação não autorizada de direitos fundamentais. Note-se, entretanto,
que esse questionamento é potencializado pelo fato de a moderna tecnologia da
informação e a entrada de assistentes digitais na vida privada parecerem, inexoravelmente, dissolver a ideia de vida privada inviolável e pugnar por uma nova
demarcação dos limites aceitos anteriormente nas investigações criminais.18 Da
mesma sorte, não se pode olvidar que os dados que são adicionados ao sistema
têm um viés, cuja orientação pode conduzir a algoritmos (e soluções) muitos
distintos.19 Sem falar, é claro, nos cinco desafios éticos dos dados (5 Vs): i)
volume, com evidente tendência ao crescimento em progressão geométrica; ii)
velocidade, tanto de produção como de desatualização, vertiginosa; iii) variedade,
pois não seguem um único padrão nem fornecem o mesmo tipo de informação;
iv) veracidade, sendo necessário estabelecer quais são os dados verídicos e que
ainda correspondem ao momento atual; e v) valor, ou seja, qual abordagem será
feita a esses dados.20
Outra grande adversidade que o uso da IA encontra nos procedimentos penais diz respeito à transparência dos dados e algoritmo empregado21, com claros
reflexos no princípio da paridade de armas. Os mesmos dados utilizados pela
acusação devem ser cedidos à defesa. Dessa sorte, não apenas a inspeção desses
17

STAFFLER, Lukas; JANY, Oliver. Künstliche Intelligenz und Strafrechtspflege – eine Orientierung.
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. n. 4/2020, p. 164-177, 2020, p.169.

18

GLESS, Sabine. Wenn das Haus mithört: Beweisverbote im digitalen Zeitalter. Strafverteidger. Heft 10,
p. 671-678, A. 38, 2018, p. 671.

19

Isso ficou evidenciado com o uso do COMPAS, sistema desenvolvido por uma empresa privada e amplamente difundido na prática criminal estadunidense. Um dos pontos de maior crítica é o viés de discriminação racial que o algoritmo adota em relação aos negros ou moradores de zonas com maior índice
de incidência de crimes. Sobre a temática, conferir nota de rodapé n. 14.

20

JÁCOMO, António. Saúde e inteligência artificial: uma perspectiva bioética. Lex Medicinae, Ano 16,
n. 31-32, p. 3-11, 2019.

21

Vale lembrar que o princípio da transparência é um dos sete vetores éticos que devem orientar, segundo
o Parlamento Europeu, a utilização da IA: “explainability of the algorithmic decision-making process,
adapted to the persons involved, should be provided to the extent possible. Ongoing research to develop
explainability mechanisms should be pursued. In addition, explanations of the degree to which an AI
system influences and shapes the organisational decision-making process, design choices of the system,
as well as the rationale for deploying it, should be available (hence ensuring not just data and system
transparency, but also business model transparency).” Communication from the Commission to the
european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of
the regions. Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence. COM(2019) 168 final.
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dados deve ser concedida, como também a própria entrega dos arquivos eletrônicos a custos acessíveis.22 Igualmente, o acesso aos mesmos programas de análise
de dados deve(ria) ser facultado aos advogados e réus, a fim de oportunizar que
também possam fazer uma contraposição (efetiva) aos resultados utilizados pelos
procuradores, bem como não torna vazio o direito de avaliação dos dados, caso o
exame pela defesa tivesse de ser feito manualmente.23 Também seria indispensável
a transparência em relação ao modo como se chegou ao algoritmo empregado.
Ocorre que, na maioria dos casos, quem é responsável pela modelagem desse
algoritmo é uma empresa privada que nega o acesso a ele, inclusive aos próprios
Estados que o utilizam, invocando propriedade intelectual. Tal vedação, ao que
parece, levanta indagações em relação à aplicação pelo aparato estatal: como valer-se, na persecução penal, de instrumentos cujos caminhos são desconhecidos
por si mesmo?
Por fim, um desafio inerente a toda e qualquer nova tecnologia: risco de falha da IA. Em outras palavras: ainda que se confie na IA, é importante lembrar
que ela não é imune a erros. Isso aponta para a necessidade de não se ter uma
confiança irrefletida no uso da IA.24
Todas essas considerações, por suposto, terão implicações nas provas processuais. O exercício do direito ao contraditório sobre os documentos trazidos
ao processo como prova resta extremamente reduzido, vez que o acesso tanto
aos dados quanto aos algoritmos empregados dificilmente é fornecido à defesa,
mesmo quando solicitado.25 A paridade de armas, cerne da justiça processual,
22

Staffler e Jany destacam que a Lei de Taxas Judiciárias Austríaca (österreichischen Gerichtsgebührengesetz)
determina o pagamento de sessenta e seis centavos de euro para cada arquivo eletrônico copiado, que,
com relação à grande quantidade de dados que é coletado pelos órgãos de persecução criminal, se mostra
grotesca. Um desequilíbrio ainda maior, portanto, pode ocorrer nesses casos, facultando, em última análise, o exercício do direito de defesa a acusados muito ricos. STAFFLER, Lukas; JANY, Oliver. Ob. Cit.
p.176.

23

Ibidem.

24

Idem, p.175.

25

Há, nesse sentido, um famoso caso julgado pela Suprema Corte estadunidense (Loomis vs. Wisconsin, 881
N.W.2d 749 (Wis. 2016), no qual o réu fez objeção à Suprema Corte de Wisconsin, porquanto a penalidade que lhe foi imposta se baseava no algoritmo COMPAS. Segundo Loomis, faltava transparência em
relação à função do algoritmo, mormente pela conhecida discriminação inerente ao algoritmo em relação à
etnia, desfavorecendo réus pela cor da pele. Importante destacar que, ainda que o recurso de Loomis tenha
sido rejeitado sob o argumento de que a avaliação do COMPAS não era crucial para a determinação da
pena, vez que sujeito a revisão e juiz humano (supervisão humana), o problema ganhou maior destaque
após o julgamento. Ademais, paira, mesmo assim, a seguinte dúvida: que juiz (humano) desenvolveria a
capacidade de não se deixar influenciar por “dados científicos” e, ainda por cima, de superar a tão criticada
dissonância cognitiva ao ter contado com a sugestão do algoritmo? Sobre julgamento, conferir “State v.
Loomis Wisconsin Supreme Court Requires Warning Before Use of Algorithmic Risk Assessments in Sentencing.”
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também é posta em xeque, porquanto a acusação, unilateralmente, conhece e
se utiliza de mecanismos negligenciados à defesa. Diante disso, surge o questionamento: poderia o juiz, tendo em vista as peculiaridades que envolvem a IA,
formar da convicção do juiz com base em provas produzidas sem o contraditório
efetivo, afastando-se do art. 155 do CPP e art. 5o, LV da CRFB? Ao que nos
parece, provas obtidas por meio de IA possuem sérios entraves para que possam
ser admitidas e valoradas no processo penal. Faz-se necessário, como defendem
Staffler e Jany26, uma reorientação, a fim de que as garantias fundamentais não
sejam corroídas, mormente, a igualdade de armas. Para os autores, um ponto
de partida seria a concessão mútua de acesso remoto aos dados e aplicativos de
software. Esse, no nosso entender, já seria um primeiro passo e uma forma de
garantir a admissibilidade e valoração de provas obtidas por IA. Resta, entretanto,
que se torne law in action. Nesse ínterim, o problema persiste e é, como veremos,
potencializado nos casos de cooperação jurídica internacional.

4. Cooperação jurídica internacional,
IA e devido processo legal
A inobservância de direitos e garantias da defesa, mormente o princípio do
contraditório e a paridade de armas, já é um problema antigo na cooperação
jurídica internacional. A situação ganha força nos chamados pedidos de auxílio
direto, tanto pela prática como pelos próprios tratados. O visado, na maior
parte das vezes, continua sendo desconsiderado como sujeito processual na
relação travada entre os Estados cooperantes, tendendo a ser completamente
ignorado.27 À vista disso, em muitos casos, nem sequer lhe é dada a ciência dos
atos de cooperação, ou, mesmo que tenha ciência, nem sempre pode participar

Disponível em https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/. Acesso em 25/10/2020.
26

STAFFLER, Lukas; JANY, Oliver. Ob. Cit. p.176-177.

27

Há muito a doutrina assinala a problemática, especialmente: LAGODNY, Otto. Comparative obsetvations.
In ESER, Albin; LAGODNY, Otto; BLAKESLEY, Cristopher L. (Eds.). The induvidual as subject
of international cooperation in criminal matters. A comparative study. Baden-Baden: Nomos
Verlagsgesellschaft, 2002; GRINOVER, Ada Pelegrini. O Processo Penal Transnacional: Linhas Evolutivas
e Garantias Processuais. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, Vol. 18, n. 9, 1995; CERVINI,
Raúl; TAVARES, Juarez. Princípios de Cooperação Judicial Penal Internacional no Protocolo do
Mercosul. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
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da colheita de provas no Estado requerido28 e, muito menos, solicitar qualquer
ato em seu benefício.29
Ocorre que agora, às tradicionais limitações impostas ao contraditório, agregam-se novas demandas com o emprego da IA. Indaga-se, assim, até que ponto
é possível garanti-lo. Seria o visado/concernido capaz de contestar as provas
colhidas por meio de IA numa outra jurisdição? Haveria possibilidade de manter
o poder de contrainterrogar as testemunhas de acusação (right of confrontation)
quando as informações são oriundas de programas de IA? Como confrontar os
dados gerados por robôs apresentados contra o imputado se, com frequência,
nem sequer são concedidos (em virtude da impossibilidade/inexistência de transparência nos sistemas de IA desde o início, por privilégio de segredo comercial)
o acesso ao código-fonte, o parâmetro de aprendizado de máquina, os dados de
treinamento, etc.?30 Mais: mesmo sendo aberta tal possibilidade, quais seriam
os custos para que a defesa pudesse efetivamente contraditar o sistema utilizado?
Eles ficariam exclusivamente sob encargo da defesa, desequilibrando ainda mais
a balança em favor da persecução penal?31
28

Nas valiosas palavras de Cervini e Tavares “o titular do direito ou garantia perde, dentro do jogo puramente
epistolar, de pura correspondência entre os Estados requerente e requerido, toda a possibilidade de prevenir
eventual gravame ao seu direito; quando a rogatória se devolve, se devolve já com o gravame irreparável
ocasionado”. Ob. cit., p. 77. Como lembra Dora Codani, a única possibilidade de acesso aos autos da
cooperação se dá quando o visado, já sabendo que é alvo de um pedido de cooperação cuja autoridade
central é o DRCI, comprova a obtenção da autorização judicial competente para o acompanhamento do
referido pedido. CODANI, Dora Cavalcanti. Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal no
Brasil: as cartas rogatórias e o auxílio direto – controle dos atos pela parte atingida. In VILARDI, Celso
Sanches; PEREIRA, Flávia Rahal Bresser; DIAS NETO, Thoedomiro (Coord.). Direito penal econômico: crimes econômicos e processo penal. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 123.

29

Nesse sentido, há a vedação expressa em inúmeros tratados dos quais o Brasil é signatário, vedando expressamente a utilização dos instrumentos de cooperação a pedido da defesa: o art. I, 5, do tratado com
os Estados Unidos, o MLAT (Mutual Legal Assitence Treaty), promulgado pelo Dec. 3.810/2001; o art.
4, 3, c, do acordo celebrado com o Peru, com ingresso no nosso ordenamento pelo Dec. 3.988/2001; o
art. I, 4, c, do Dec. 3.895/2001, para as cooperações com a Colômbia; art. art. I, 4 do acordo celebrado
com a Ucrânia; art. 4, no 2 do Decreto 7.595/2011, para cooperação penal com o México ; art. 2 da
Convenção de Nassau, internalizada pelo Dec. 6.340; art. 1, n.2 do Protocolo de São Luís, internalizado
pelo Decr. 3.468/2000.

30

GLESS, Sabine. WORKING PAPER II, 1st meeting, Paris, 27 March 2019. EUROPEAN COMMITTEE
ON CRIME PROBLEMS (CDPC) Working Grroup of Experts on Artificial Intelligence and Criminal
Law, p. 5. Disponível em https://rm.coe.int/cdpc-2019-7-working-paper-ii-for-cdpc-expert-group-meeting-on-artifici/16809372a5. Acesso em 10/09/2020.

31

Embora tal questão seja, de regra, olvidada pelos Estados, situação diversa se dá no Tribunal Penal
Internacional (TPI). A fim de garantir o equilíbrio entre os recursos à disposição entre a acusação e a
defesa, o TPI atribui à defesa um orçamento de € 73.000,00, de modo que todos os custos das ações de
investigação levadas a cabo pela equipe de defesa são cobertos por essa verba. Para mais informações, ver
PREIRA, Didier Daniel. A política uniforme da Secretaria do TPI referente ao sistema de apoio judiciário
do Tribunal. In AMBOS, Kai; PALMA, Maria Fernanda; DIAS, Augusto Silva; MENDES, Paulo de
Souza (Coord.); André Hölzer (Trad.); Alexandra Fonseca (Rev.) Direito Penal internacional, TPI e a
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Em nosso sentir, se, até o presente momento, no próprio processo penal de matriz
única e exclusiva nacional (sem recurso à cooperação de Estados estrangeiro), o réu
encontra dificuldades no acesso aos dados e aos algoritmos utilizados, tal situação
não seria amenizada nos casos em que ele, originalmente, já era desconsiderado como
sujeito. A vulnerabilidade do concernido é potencializada. Primeiro, porque não
tem legitimidade para pleitear, por exemplo, que o Estado requerido atenda a seus
pedidos.32 Perceba-se que a situação perdura, nesses casos que envolvem a utilização
de IA, mesmo que o visado contrate advogados nesse terceiro país (aumentando
consideravelmente os custos da defesa), pois não se trata de provas “simples” cuja
produção se pode acompanhar. Pelo contrário. O que está em causa é o acesso não
só aos dados (presentes sem a necessidade de recorrer à IA), mas também aos algoritmos. Em segundo lugar, a fragilidade alarga-se, pois, antes (no cenário nacional),
ainda seria possível, em alguns casos em que o réu detivesse dados que as autoridades
persecutórias desconheciam, barganhar com esses dados a utilização dos sistemas de
IA. Em outras palavras: a defesa apresentava dados a que a acusação não tinha acesso,
e a acusação permitia que a defesa superasse sua desvantagem técnica.33 Já quando
envolve um terceiro Estado que é apenas requerido, que vantagem teria para ele uma
colaboração com o concernido? Pouca, se não nula, pois não é ele que tem interesse
na persecução desse sujeito, mas sim, apenas o Estado requerente.
Da mesma sorte, aguça-se o clássico problema de admissibilidade e valoração do
material probatório proveniente de outra jurisdição. Dilemas quanto a eventuais
divergências nos procedimentos e sistemáticas entre os Estados cooperantes podem
ter reflexos negativos alargados.34 A pergunta que se levanta, e que permanece
perspectiva da África de língua oficial portuguesa., p. 173-195. Lisboa: Imprensa Nacional‐Casa da
Moeda, 2015, p. 180. Disponível em http://cedpal.uni-goettingen.de/data/publicaciones/LibrosAntiguos/
DireitoPenalInternacional.pdf. Acesso em 09/09/2020.
32

Vide nota 29.

33

STAFFLER, Lukas; JANY, Oliver. Ob. Cit., p.177.

34

Nesse sentido, não é demais lembrar que, mesmo na União Europeia, em que o nível de cooperação jurídica internacional e de harmonização em matéria penal é elevados e em ascensão, inexiste consenso sobre
regras mínimas de admissibilidade e valoração mútuas das provas. Exemplo disso foram as duras críticas
à Decisão Europeia de Investigação – fruto da Diretiva 2014/41/ UE, relativa à Decisão Europeia de
Investigação em matéria penal, de 3 de abril de 2014. Destaca-se a de Maria Mercedes Pisani, nos seguintes
termos: “il difetto ontologico della proposta di direttiva risiede proprio in questo aspetto: è fondata sull’erronea
convinzione che sia pos- sibile adottare uno strumento uniforme che, rivolgendosi alle misure istruttorie più
che al loro risultato, disciplini in maneira identica le formazione di tutti i mezzi di prova, disinteressandosi
dele logica procedurale che v’è dietro le modalità di esecuzione di determinate misure. (...) Il vero ostacolo
ala libera raccolta do prove attraveso le fronteire è constituito dallle differenze tra gli ordinamenti giuridici
nazionali, causa di conflitti e di incompatibilità che non possono essere eliminati forzando l’applicazione del
reciproco riconoscimento, ma anzi, vengono acuite dalla sua illimitata estensione”. PISANI, Maria Mercedes,
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em aberto na literatura, é saber se os instrumentos de cooperação existentes em
matéria penal podem garantir a troca, a admissibilidade e a valoração de provas
relacionadas à IA de maneira satisfatória.35 Sem falar, é claro, que a questão em
aberto é dilatada pelo fato de, não raras vezes, o acesso a dados que envolvem
instrumentos de IA requerer a utilização de meios interetáticos, pois os servidores
encontram-se em jurisdição estrangeira ou os próprios dados são armazenados
por uma empresa privada estrangeira.36
Um dos grandes entraves à admissibilidade e à valoração diz respeito aos dados,
em especial ao já referido desafio ético dos 5 Vs. O valor que determinada jurisdição aplica a um tipo de dado pode não ser igual ao de outra, implicando vieses
distintos. A pergunta que fica é: como pode o Estado requerente pautar-se num viés
que não é seu e que, em alguns casos, pode, inclusive, chocar-se com o seu? Não
custa lembrar que a IA não é neutra: ela reflete a visão de mundo de seus criadores.
Ademais, comportamentos estatais lícitos (explícitos ou implícitos) numa
jurisdição podem não ser em outras. Pensemos na possibilidade de recorrer a
técnicas de interrogatórios com o uso de robôs (software encarnado37)38, que têm
capacidade de leitura de comportamentos extremamente superior à dos seres
humanos.39 Essa intromissão, em alguns países, pode ser tolerada, ao passo que
“Problemi di prova in materia penale. La proposta di direttiva sull’Ordine Europeo di Indagine” Archivio
Penale, Fascicolo n. 3, Settembre-Dicembre, 2011, p. 7. Disponível em http://www.archiviopenale.it/apw/
wp-content/uploads/2013/06/Cultura_europea_Pisani_OEI.pdf. Acesso em 09/09/2020.
35

Tal questionamento, ainda que recente, promete ganhar centro nas discussões nos próximos anos. Tanto
assim o é que ele será um dos tópicos do XXI Congresso da prestigiada International Association of Penal
Law, a ser realizado em 2024.

36

Interessante notar que a temática, ainda pendente de julgamento e tratando especificamente do MLAT
entre Brasil e Estados Unidos da América, é objeto da ADC 51, na Excelsa Corte brasileira. Sobre o
assunto, consultar: GUIDI, Guilherme Berti de Campos; REZEK, Francisco. Crimes na internet e
cooperação internacional em matéria penal entre Brasil e Estados Unidos. Revista brasileira de políticas
públicas, Brasília, vol. 8, n.1, abril 2018, p. 277-288; Gonzatti da Silva, Ana Paula. Dados de comunicação privada eletrônica, jurisdição e cooperação jurídica internacional: Brasil e Estados Unidos. Revista
Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 5, n. 2, p. 659-702, maio/ago. 2019. https://doi.
org/10.22197/rbdpp.v5i2.238.

37

É nesse sentido que o grupo de expertos em IA da União Europeia define um robô como “AI in action
in the physical world (also called embodied AI). High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. A
definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines. 2019, p. 4. Disponível em https://ec.europa.
eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines. Acesso em 18/10/2020.

38

Debruçando-se sobre o assunto, Thomasen aponta eventuais problemas invasão de privacidade dos sujeitos
interrogados, ao mesmo tempo que adverte para eventuais lesões ao direito ao silêncio. THOMASEN,
Kristen. Examining the constitutionality of robot-enhanced interrogation. In CALO, Ryan; FROOMKIN,
A. Michael; KERR, Ian. Robot Law. London: Edward Elgar Publishing, 2016, p. 306-329.

39

Isso traz à tona, com nova roupagem, o uso de detectores de mentira no processo penal. Agora, porém,
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em outros não, porquanto consideram que viola o direito à privacidade justamente por penetrar na intimidade do sujeito e ter acesso a conteúdo que um ser
humano não seria capaz de deter. A indagação que paira é como tais evidências,
produzidas no Estado requerido, podem ser introduzidas e valoradas no processo
penal de um Estado requerente que considera esse interrogatório como meio
proibido de prova, pois lesivo à privacidade. Poderia ele invocar o princípio locus
regit actum (e admitir o inadmissível) ou deveria solicitar, desde o envio do pedido
de cooperação, que fosse aplicado o princípio forum regit actum, a fim de evitar
que esse elemento probatório venha a ser excluído em fase posterior do processo?
Em verdade, não existem respostas mais concretas a esse admirável mundo
novo que a IA apresenta à cooperação jurídica internacional em matéria penal.
O que resta nítido, todavia, é que essa intersecção de ambos representa, em verdade, uma dupla falta de paridade de armas: a dos procedimentos interetáticos
somada à que surge pela introdução da IA na persecução penal. E essa ausência
de paridade, por suposto, terá reflexos na própria admissibilidade da prova no
processo do Estado requerente.

5. Considerações finais
Parece claro, diante dessas breves observações, que o devido processo legal
tende a ser assombrosamente comprimido nos casos em que a cooperação jurídica internacional em matéria penal recorre a técnicas de IA. A sobreposição
desses dois núcleos tende a potencializar ainda mais a vulnerabilidade do visado,
requerendo que a tutela de seus direitos seja repensada. Urge, de alguma maneira,
uma reconfiguração processual, a fim de que esses admiráveis novos expedientes
não se transformem em algo nebuloso e contrário ao processo compatível com
um estado democrático de direito. Aqui, vale a advertência de Michel Froomkin
em relação aos estudos sobre direito e robótica: “If we want to get the standards
right, if we want to get the law right, we need to start now – if not yesterday”.40 Do
contrário, corre-se sério risco de abrirmos as portas a verdadeiros Frankensteins.

não mais por polígrafos, mas sim por softwares. Sobre o assunto: GERHOLD, Sönke Florian. Der
Einsatz von Lügendetektorsoftware im Strafprozess – aufgrund des technischen Fortschritts in Zukunft
doch rechtmäßig? Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. n. 9/2020, p. 432-439, 2020.
40

FROOMKIN, Michael. In CALO, Ryan; FROOMKIN, A. Michael; KERR, Ian. Robot Law. London:
Edward Elgar Publishing, 2016, p. xx.
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ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões: Inteligência artificial
para a Europa COM(2018) 237.
CORNELLIUS, Kai. „Künstliche Intelligenz“, Compliance und sanktionsrechtliche
Verantwortlichkeit. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. n. 2/2020,
p. 51-64, 2020.
FROOMKIN, Michael. In CALO, Ryan; FROOMKIN, A. Michael; KERR, Ian. Robot
Law. London: Edward Elgar Publishing, 2016.
GERHOLD, Sönke Florian. Der Einsatz von Lügendetektorsoftware im Strafprozess
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Resumo: Pretende-se com o presente trabalho responder aos seguintes questionamentos: o uso de sistemas de inteligência artificial
no âmbito dos programas de compliance, procedimentos de due
diligence e investigações internas corporativas teria o condão de
potencializar os riscos de desproporcionalidade e violação de direitos
e garantias das pessoas sujeitas a esses procedimentos? Quais seriam
os possíveis limites a serem observados na condução dessas diligências e na admissão e valoração dos elementos de informação nelas
colhidos em um eventual e futuro processo penal? Para responder
a essas perguntas, analisaremos inicialmente de que forma essas
tecnologias já têm sido efetivamente aplicadas nessas atividades, para
então aferirmos quais seriam os eventuais riscos dessa utilização.
Faremos uso de uma metodologia dedutiva, tendo como premissas
maiores os aspectos técnicos da inteligência artificial, bem como
suas limitações e óbices, aplicando-os às específicas situações dos
programas de compliance. Para uma melhor compreensão da matéria, apresentaremos ainda dois casos hipotéticos que ilustrarão
situações concretas com as dificuldades apontadas, os quais serão
solucionados ao fim do trabalho, a partir das conclusões alcançadas.
Palavras-chave: Inteligência artificial. Compliance. Investigações
internas.
Sumário: Introdução. 1. Inteligência artificial: conceito e aplicações nos programas de compliance. 2. Os riscos da utilização
da inteligência artificial no âmbito do compliance. 3. Possíveis
balizas para a utilização da inteligência artificial em respeito
às garantias processuais penais. 4. Análise dos casos concretos.
Conclusão. Referências.
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Introdução
A capacidade de processamento de um imenso volume de dados em tempo
reduzido, aliada à expectativa de obtenção de soluções mais eficientes, precisas
e por um menor custo, faz com que os sistemas de inteligência artificial ocupem
posição de destaque em diversos setores1, dentre os quais o empresarial. Para
além de outras possíveis funções desses mecanismos, observa-se neles um grande
potencial de aplicação nas atividades típicas dos programas de compliance, especialmente no gerenciamento de riscos, no mapeamento regulatório, na condução
de procedimentos de due diligence e no monitoramento de empregados e colaboradores, com vistas à prevenção de ilícitos. Além disso, a partir das informações
e dados coletados nesses procedimentos, espera-se ainda uma maior eficiência na
condução das investigações internas, com a maior probabilidade de uma correta
apuração de fatos potencialmente ilícitos e da identificação dos seus responsáveis.
Contudo, a opacidade que lhe é inerente, acrescida dos consequentes obstáculos
à rastreabilidade e à refutabilidade das conclusões alcançadas, são algumas das
dificuldades já identificadas pela doutrina no estudo das eventuais implicações
jurídicas da inteligência artificial.2 No específico objeto do presente trabalho,
alguns questionamentos iniciais devem ser de pronto acrescidos: que espécie de
dados dos empregados pode ser coletada? Quais são os limites do poder patronal
de monitoramento? Como assegurar que os procedimentos conduzidos nos programas de compliance e nas investigações internas e de due diligence resguardarão
1

Vide, por exemplo, os setores automobilístico, da medicina e do mercado de valores mobiliários, cujas
particularidades foram abordadas em pormenores em: JANUÁRIO, Túlio Xavier. Veículos autónomos e
imputação de responsabilidades criminais por acidentes. In: RODRIGUES, Anabela Miranda (coord.).
A inteligência artificial no direito penal. Coimbra: Almedina, 2020. p. 95-127. Passim; JANUÁRIO,
Túlio Felippe Xavier. Inteligência artificial e responsabilidade penal no setor da medicina. Lex Medicinae,
Coimbra, ano 17, n. 34, p. 37-63, 2020. Passim; JANUÁRIO, Túlio Felippe Xavier. Inteligência artificial e manipulação do mercado de capitais: uma análise das negociações algorítmicas de alta frequência
(high-frequency trading – HFT) à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Revista Brasileira de Ciências
Criminais, ano 29, n. 183, set./2021, no prelo. Passim.

2

Os algoritmos podem ser considerados opacos em razão da dificuldade de compreensão do “como” e do
“porquê” do output por eles alcançado, sendo que muitas vezes até mesmo o input é desconhecido. É
por isso que se costuma atribuir a eles a alcunha de “caixas-pretas”, salientando os óbices encontrados
na auditabilidade deles. Nesse sentido, conferir por todos: WIMMER, Miriam. Inteligência artificial,
algoritmos e o direito um panorama dos principais desafios. In: LIMA, Ana Paula M. Canto de; HISSA,
Carmina Bezerra; SALDANHA, Paloma Mendes (coord.). Direito digital: debates contemporâneos. São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 15-30. Passim; BURRELL, Jenna. How the machine “thinks”:
understanding opacity in machine learning algorithms. Big Data & Society, v. 3, n. 1, p. 1-12, jan./jun.
2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/2053951715622512>. Acesso em 23 jan. 2020. p. 1;
PRICE II, William. Nicholson. Artificial Intelligence in Health Care: applications and legal issues. U
of Michigan Public Law Research Paper No. 599, p. 1-7, 2017. p. 2. Disponível em: <https://ssrn.com/
abstract=3078704>. Acesso em 23 jan. 2020. p. 2.
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os direitos e garantias dos investigados? Há meios para assegurar um patamar
mínimo de transparência na utilização desses sistemas e, consequentemente, o
questionamento de suas conclusões pelos eventualmente interessados?3
A importância desses pontos é intensificada pelo fato de que, caso se identifique, nessas diligências, potencial ilícito, existirá provável pretensão de que
as informações, dados e documentos nelas colhidos instruam processos penais.
Contudo, é indiscutível que se trata de fontes de prova bastante controversas,
vez que identificadas e produzidas em ambiente privado, dissociado das autoridades públicas competentes. Caso sejam elas obtidas por meio de sistemas de
inteligência artificial, acrescem-se as inegáveis dúvidas a respeito de sua credibilidade, transparência e principalmente sobre a (im)possibilidade de controle
sobre seus métodos.
Assim sendo, pretende-se, com o presente trabalho, investigar se a aplicação
da inteligência artificial nas atividades de compliance, due diligence e investigações
internas pode potencializar os já existentes riscos de desproporcionalidade na
condução das diligências e de violação dos direitos e garantias dos investigados,
o que seria ainda mais problemático diante de eventual aproveitamento em
posterior processo penal.
Analisaremos, assim, os possíveis limites a serem observados na utilização da
inteligência artificial nessas atividades, bem como quais seriam as balizas para
um eventual aproveitamento, em processo penal, das evidências delas derivadas.
Para tanto, estudaremos inicialmente de que forma esses sistemas já têm sido
efetivamente utilizados no setor e quais as expectativas para o futuro próximo.
Posteriormente, investigaremos quais são verdadeiramente os riscos específicos
advindos da interseção entre compliance, inteligência artificial e processo penal,
a fim de testarmos a hipótese supramencionada e demonstrarmos, ao fim do
trabalho, as possíveis soluções jurídicas para essas questões, especialmente em
matéria processual penal.

3

Já abordamos, em outra oportunidade, as dificuldades encontradas no resguardo da cadeia de custódia
dos elementos de informação provenientes de investigações internas. Cfr. com detalhes em: JANUÁRIO,
Túlio Felippe Xavier. Cadeia de custódia da prova e investigações internas empresariais: possibilidades,
exigibilidade e consequências processuais penais de sua violação. Revista Brasileira de Direito Processual
Penal, Porto Alegre, vol. 7, n. 2, maio/ago. 2021, no prelo. Passim. Acreditamos, porém, que, no específico
emprego de sistemas de inteligência artificial nessas atividades, as dificuldades tendem a ser potencializadas,
sendo fundamentais mais discussões a respeito de possíveis meios de assegurar que as partes interessadas
tenham reais condições de compreender e refutar as concussões alcançadas pelos algoritmos.
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1. Inteligência artificial: conceito e aplicações
nos programas de compliance
Para que possamos analisar de que forma os sistemas de inteligência artificial
podem ser aplicados nos programas de compliance, mostra-se necessária uma
inicial compreensão do que podemos entender propriamente por inteligência
artificial, bem como da sua operacionalização e de suas particularidades.
Em 1955, John McCarthy publicou A Proposal for the Dartmouth Summer
Research Project on Artificial Intelligence4, evento considerado o nascimento do
termo “inteligência artificial”. À época, o autor a considerava como a ciência
e engenharia relacionadas ao desenvolvimento de máquinas inteligentes e de
computadores, a qual seria relacionada ainda “à similar função de utilizar computadores para entender a inteligência humana”, mas sem se limitar “aos métodos
biologicamente observáveis”.5
Com os incontestáveis avanços científicos e tecnológicos nessa seara, a definição do termo tem experimentado novos e mais complexos contornos, sendo,
inclusive, bastante dificultosa a identificação de quais seriam os sistemas que
efetivamente poderiam ser considerados como artificialmente inteligentes. O
Parlamento Europeu, por exemplo, conceituava a inteligência artificial como a
habilidade de determinado sistema de executar capacidades humanas, tais como
raciocínio, planejamento, aprendizado e criatividade. Sendo assim, um sistema
de IA estaria apto a “perceber” o ambiente em que está inserido, processar informações advindas desse ambiente e resolver problemas de maneira direcionada
a alcançar determinado objetivo. A fonte dessas informações seria um banco de
dados previamente preparado ou até mesmo aqueles captados por seus próprios
“sensores”. Ademais, a partir da análise dos resultados de suas prévias ações, esses
sistemas teriam (em geral) a capacidade de se readaptar de maneira autônoma.6
4

Cfr. com detalhes em: MCCARTHY, John; MINSKY, Marvin L.; ROCHESTER, Nathaniel; SHANNON,
Claude E. A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, August 31,
1955. AI Magazine, v. 27, n. 4, p. 12-14, 2006. https://doi.org/10.1609/aimag.v27i4.1904. n. p.

5

MCCARTHY, John. What is Artificial Intelligence? Stanford: Stanford University, 2007. Disponível em:
<http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/index.html>. Acesso em 20 jul. 2020. p. 2. Cfr. também:
JANUÁRIO, Túlio Felippe Xavier. Considerações preambulares acerca das reverberações da inteligência
artificial no direito penal. In: COMÉRIO, Murilo Siqueira; JUNQUILHO, Tainá Aguiar (org.). Direito
e tecnologia: um debate multidisciplinar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021. No prelo. Passim.

6

EUROPEAN PARLIAMENT. What is artificial intelligence and how is it used? 4 de setembro de 2020.
Atualizado em 29 de março de 2021. Disponível em: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/
priorities/artificial-intelligence-in-the-eu/20200827STO85804/what-is-artificial-intelligence-and-how-is-it-used>. Acesso em 10 abr. 2021.
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Buscando aprimorar esse conceito e reconhecendo, de certa forma, seu caráter
multifacetário, a Comissão Europeia, por meio de seu Grupo Independente de
Peritos de Alto Nível em Inteligência Artificial, propõe uma definição dividida
em dois grupos: I) inteligência artificial como sistema: seriam sistemas de softwares
ou hardwares desenvolvidos por seres humanos, atuantes em ambiente físico
ou digital, capazes de perceber o ambiente em que estão inseridos por meio da
coleta, interpretação e processamento de dados e, a partir deles, de tomar uma
decisão pautada em “regras simbólicas” previamente definidas ou na própria
“aprendizagem” de um modelo numérico para o caso, tudo isso visando alcançar
um objetivo específico. Aliás, esses sistemas são capazes inclusive de readaptar
seus respectivos comportamentos após uma análise das modificações ambientais
causadas por suas prévias atuações.7
O segundo grupo seria o da II) inteligência artificial como disciplina científica,
englobando diversas técnicas e metodologias, tais como o machine learning8, o
machine reasoning e a robótica, bem como a integração de todas essas técnicas
em sistemas “ciber-físicos”.9
Assim como a própria ideia de inteligência artificial, também os programas
de compliance não têm um “conceito fechado”, dependendo eles, em regra, das
particularidades da sociedade empresária para a qual foram desenvolvidos e
principalmente dos riscos aos quais ela e seu setor específico estão submetidos.
Para os fins do presente trabalho, podemos considerar os programas de compliance como instrumentos de autorregulação e autofiscalização empresarial que
visam de maneira imediata a promoção de uma cultura ética e de cumprimento
7

INDEPENDENT HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE SET UP
BY THE EUROPEAN COMMISSION. A Definition of AI: Main capabilities and disciplines: Definition
developed for the purpose of the AI HLEG’s deliverables. Bruxelas, 8 de abril de 2019. Disponível em:
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines>. Acesso em 10 abr. 2021. p. 6.

8

Conforme explica Susana Aires de Sousa, quando dotados de machine learning, os modelos computacionais
têm a capacidade de analisar as informações que lhes são fornecidas e suas prévias experiências e, a partir
delas, obter respostas que muitas vezes nem sequer foram vislumbradas pelas pessoas físicas atuantes no
desenvolvimento da tecnologia em questão. Seriam sistemas aptos a “aprender” e a “decidir”. Cfr. em:
SOUSA, Susana Aires de. “Não fui eu, foi a máquina”: teoria do crime, responsabilidade e inteligência
artificial. In: RODRIGUES, Anabela Miranda (coord.). A inteligência artificial no direito penal. Coimbra:
Almedina, 2020. p. 59-94. p. 64.

9

INDEPENDENT HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE SET UP
BY THE EUROPEAN COMMISSION. A Definition of AI: Main capabilities and disciplines: Definition
developed for the purpose of the AI HLEG’s deliverables. Bruxelas, 8 de abril de 2019. Disponível em:
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines>. Acesso em 10 abr. 2021. p. 6.
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normativo nas atividades da empresa e a prevenção, investigação e repressão de
práticas ilícitas nesse ambiente. De maneira mediata, almeja-se a manutenção ou
recuperação da boa reputação da pessoa jurídica, a continuidade dos negócios
com a potencialização de seus lucros e, principalmente, o resguardo da sociedade
empresarial de possíveis responsabilizações nas mais variadas esferas, bem como
de prejuízos financeiros e reputacionais.10
Engelhart explica que a colocação em marcha de um programa de compliance pode ser compreendida em “três colunas”, que seriam: a da I) formulação,
consubstanciada pelo trinômio “detectar – definir – estruturar”, englobando
os procedimentos de identificação, análise e gerenciamento de riscos, a elaboração de um código de ética e de conduta e a definição das demais normativas
internas, a implantação de um canal de denúncias e de orientação e a definição
das respectivas competências no programa; a da II) implementação, caracterizada pelo trinômio “comunicar – promover – organizar” e que engloba as fases
de divulgação do programa e treinamento dos colaboradores e de promoção
cotidiana da cultura de compliance; e a da III) consolidação e aperfeiçoamento
do programa, caracterizada pelo trinômio “reagir – sancionar – aperfeiçoar”, e
que engloba os mecanismos de apuração interna dos fatos e reação a eles, com
o sancionamento dos responsáveis e aprimoramento do programa, na medida
em que se fizer necessário.11
No que tange aos objetivos do presente trabalho, é importante observar que
sistemas de inteligência artificial não apenas têm potencial, mas de fato já são
empregados em diversas fases e em vários procedimentos dos programas de compliance. Conforme aponta Christoph Burchard, foi-se o tempo em que apenas
agentes estatais se utilizavam de sistemas preditivos para a prevenção de crimes.
Digital criminal compliance seria, segundo o autor, o “termo do momento” no
que toca ao uso de suportes digitais para a prevenção em tempo real de violações
de conformidade.12
10

Cfr. por todos: JANUÁRIO, Túlio Felippe Xavier. Criminal compliance e corrupção desportiva: um estudo
com base nos ordenamentos jurídicos do Brasil e de Portugal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 85
e ss.

11

Detalhadamente em: ENGELHART, Marc. Sanktionierung von Unternehmen und Compliance: eine
rechtsvergleichende Analyse des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts in Deutschland und den USA.
2. ergänzte und erweiterte Auflage. Berlin: Dunker & Humblot, 2012. p. 711-719.

12

BURCHARD, Christoph. Das »Strafrecht« der Prädiktionsgesellschaft: …oder wie »smarte« Algorithmen
die Strafrechtspflege verändern (könnten). Forschung Frankfurt: das Wissenschaftsmagazin: Recht und
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Inicialmente, cumpre-nos destacar a possibilidade de digitalização da própria
estrutura do programa, ou seja, da transformação, viabilizada pela inteligência
artificial, de instrumentos como os canais de denúncia e de orientação13 e dos
portais de treinamento e esclarecimento de dúvidas dos colaboradores da equipe.
Assim como já observamos em alguns terminais de atendimento ao consumidor, é possível o emprego de IA no atendimento preliminar de denúncias, com
posterior direcionamento aos setores competentes.
Além disso, o próprio treinamento14 de empregados e colaboradores pode ser
aprimorado com ferramentas idênticas, que podem ser utilizadas para o esclarecimento de dúvidas relacionadas a ocasiões concretas e específicas. É fato que muitas
das dúvidas submetidas ao setor de compliance são facilmente solucionáveis com
uma breve consulta ao código de ética, razão pela qual instrumentos tais como
os aqui analisados tendem a reduzir a demanda de serviços do departamento,
possibilitando que este se dedique a situações mais delicadas.
A despeito, porém, dessas potencialidades, alguns questionamentos devem
ser levantados. No que toca à “digitalização” dos canais, por exemplo, até que
ponto a inteligência artificial asseguraria de maneira mais eficaz a tutela da confidencialidade das denúncias e de seus denunciantes?15 É certo que, por um lado,
Gesetz, Frankfurt am Main, n. 1, p. 27-29, 2020. Disponível em: <http://publikationen.ub.uni-frankfurt.
de/frontdoor/index/index/year/2020/docId/55171>. Acesso em 25 jun. 2021. p. 28.
13

Conforme explica Beatriz García-Moreno, ao adotar estratégias de whistleblowing interno, o Estado incentiva a adoção, por parte de pessoas coletivas, de canais de denúncia para que os respectivos empregados
ou outros sujeitos próximos à organização, possam comunicar eventuais ocorrências e permitir que esta
adote as medidas necessárias, incluindo o sancionamento dos responsáveis. Cfr.: GARCÍA-MORENO,
Beatriz. Del whistleblower al alertador: la regulación europea de los canales de denuncia. Valencia: Tirant
lo Blanch, 2020. p. 34 e ss. Ao mencionarmos também a vertente de “orientação” desses canais, salientamos a importância de seu viés preventivo, voltado ao auxílio dos trabalhadores e demais interessados,
quando em face de situações conflituosas. Observa-se, a título de exemplificação, o chamado Help Desk
da Siemens, mencionado por Moosmayer em: MOOSMAYER, Klaus. Das Compliance Programm
von Siemens: Vorbeugen (Prevent) – Aufdecken (Detect) – Reagieren (Respond) und fortlaufende
Verbesserung (Continuous Improvement). Neue Kriminologische Schriftenreihe: Wirtschaftskriminalität,
Mönchengladbach, v. 112, p. 83-96, 2010, p. 90-92.

14

A viabilidade e a importância da realização de treinamentos eletrônicos já eram apontadas por Inderst,
em 2010, que destacava o relevante papel dessa funcionalidade em vista da uniformização dos padrões
de comportamento em todas as filiais espalhadas pelo mundo, viabilizando, inclusive, maior controle
por parte do departamento responsável. Cfr.: INDERST, Cornelia. Einzelaufgaben der ComplianceOrganisation. In: GÖRLING, Helmut; INDERST, Cornelia; BANNENBERG, Britta. Compliance:
Aufbau – Management – Risikobereiche. Hamburg: C.F. Müller, 2010. p. 112-122. p. 115. Com o
desenvolvimento das ferramentas de inteligência artificial, essas funcionalidades nos parecem acentuadas.

15

Sobre a importância da proteção dos denunciantes e as diversas estratégias para alcançá-la, cfr.: RAGUÉS
I VALLÉS, Ramon. ¿Héroes o traidores?: la protección de los informantes internos (whistleblowers) como
estrategia político-criminal. InDret, Barcelona, n. 3, p. 1-19, jul./2006. Disponível em: <https://indret.com/
heroes-o-traidores/>. Acesso em: 28 jun. 2021. p. 7 e ss.; LAMPERT, Thomas. Compliance-Organisation.
In: HAUSCHKA, Christoph E. (Hrsg.). Corporate Compliance: Handbuch der Haftungsvermeidung im
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uma eventual redução de contatos humanos com informações sensíveis poderia
representar menores espaços para vazamentos indevidos e possíveis represálias
ou constrangimentos às vítimas e demais envolvidos. Por outro lado, há que se
averiguar o nível de segurança do armazenamento dos dados provenientes desses
canais, bem como quais pessoas poderiam ter acesso a eles e qual seria a destinação dada a essas informações após seu processamento. Além disso, devemos
nos questionar sobre até que ponto a redução dos contatos humanos é de fato
desejável nessas situações. O atendimento por “máquinas”, em casos muitas vezes
delicados (p. ex., denúncias de assédio), poderia acabar representando, ainda
que não intencionalmente, uma desumanização no atendimento dessas vítimas,
que podem se sentir desamparadas ou mesmo desrespeitadas frente à situação.
Além dessa função, os sistemas de inteligência artificial assumem especial
relevância também nas atividades relacionadas ao mapeamento legal e regulatório.
É fato que as sociedades empresárias têm se visto cada vez mais submetidas a
uma imensidão de normativas e legislações, o que é potencializado não apenas
pela expansão da assessoriedade administrativa do direito penal16, mas também
pela atuação de muitas dessas pessoas jurídicas em diferentes mercados, o que as
torna sujeitas a ordenamentos jurídicos estrangeiros. Em vista disso, ferramentas
que sejam capazes de captar e processar autonomamente uma grande quantidade
de dados e de categorizar aqueles que sejam relevantes para o hipotético caso
em análise são certamente bem-vindas, não apenas no âmbito dos programas de
compliance, mas também nas atividades jurídicas como um todo, dando ensejo,
inclusive, a toda uma nova seara de estudos e aplicações conhecida como legal
tech ou law tech.17
Unternehmen. München: Verlag C.H. Beck, 2007. p. 142-155. p. 153-154.
16

Conforme aponta Chiavelli Falavigno, pode ser observado, na esteira da expansão do direito penal, um
crescente emprego de normas criminalizadoras que demandam regulação. Nesse sentido, entende-se por
assessoriedade administrativa do direito penal “o uso de regramentos de natureza infralegal para complementar, em referências diretas ou indiretas, o conteúdo da norma penal, conceituando elementos ali dispostos
ou, ainda, completando o mandamento proibitivo” (FALAVIGNO, Chiavelli Facenda. Notas sobre a
assessoriedade administrativa no direito penal econômico. Revista da CGU, v. 13, n. 23, p. 21-28, jan./
jun. 2021. https://doi.org/10.36428/revistadacgu.v13i23.328. p. 22).

17

De maneira breve, podemos conceituar o termo legal tech (ou law tech) como o emprego de novas tecnologias para a simplificação e potencialização dos serviços jurídicos. Vão desde ferramentas mais simples,
como aquelas empregadas no armazenamento de dados, na segurança ou em serviços administrativos do
escritório, até aquelas que auxiliam (ou até mesmo, em alguns casos, substituem) advogados em tarefas
específicas. Conferir com detalhes e citações em: CORRALES, Marcelo; FENWICK, Mark; HAAPIO,
Helena. Digital Technologies, Legal Design and the Future of the Legal Profession. In: CORRALES,
Marcelo; FENWICK, Mark; HAAPIO, Helena (ed.). Legal Tech, Smart Contracts and Blockchain. Singapore:
Springer, 2019. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6086-2. p. 1-16. Passim.
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A partir dessas funções, também as atividades de gerenciamento de riscos
se veem positivamente impactadas. Sobre esse instituto, Pampel e Glage explicam que todos os riscos de uma sociedade empresária devem ser identificados,
monitorados e avaliados, em um procedimento de gerenciamento de riscos a
ser levado a cabo no cerne da governança corporativa.18 A supramencionada
capacidade de processamento de dados contribui para a percepção não apenas
de aspectos legais e regulatórios aplicáveis ao caso, mas também dos principais
fatores que possam representar riscos aos quais se veem submetidos os agentes do
setor em questão. Ademais, para além de uma mera categorização, a utilização
de algoritmos que sejam capazes de se atualizar de acordo com suas experiências
prévias, bem como com os mais recentes conhecimentos científicos, atualizações
legais e entendimentos jurisprudenciais, certamente acrescenta em termos de
eficiência do programa.
Diretamente relacionada com os dois âmbitos supracitados, as atividades de
due diligence também concentram ferramentas com maior ou menor nível de
inteligência artificial. E isso porque, uma vez que essas diligências têm como
ambição principal a coleta de informações a respeito de third-parties, sociedades-alvo de fusão e aquisição ou quaisquer outros agentes com os quais se vise uma
possível parceria, essas informações serão utilizadas para análise da viabilidade,
riscos e até mesmo valores dessas operações, sendo que, quanto maior for a capacidade de coleta, processamento e categorização de dados, mais informativo
será o relatório final e mais eficiente tenderá a ser a due diligence.19
Cumpre-nos destacar ainda, a aplicação da inteligência artificial no monitoramento de empregados, nicho no qual, ao nosso ver, residem as maiores controvérsias
quanto à questão. É certo que a supervisão dos empregados é atividade inerente
ao âmbito laboral, estando incluída no escopo dos poderes do empregador, nomeadamente, na função fiscalizatória consequente de seu poder diretivo.20
18

PAMPEL, Jochen; GLAGE, Dietmar. Unternehmensrisiken und Risikomanagement. In: HAUSCHKA,
Christoph E. (Hrsg.) Corporate Compliance: Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen.
München: Verlag C.H. Beck, 2007. p. 81-96. p. 82 e ss.

19

A título de exemplificação, citamos as seguintes ferramentas já oferecidas no mercado: RELATIVITY. One
platform for all your legal & compliance needs. Disponível em: <https://www.relativity.com/>. Acesso em
28 jun. 2021; NEOWAY COMPLIANCE. Diligência prévia completa e gestão de compliance para análise
e prevenção de riscos. Disponível em: <https://www.neoway.com.br/solucoes/neoway-compliance>. Acesso
em 28 de junho de 2021; UPLEXIS. Atualize seu processo de tomada de decisão. Disponível em: < https://
uplexis.com.br/>. Acesso em 28 jun. 2021.

20

“— Poder fiscalizatório (ou poder de controle) seria o conjunto de prerrogativas dirigidas a propiciar o
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Conforme experimentamos progressivos avanços tecnológicos, novas formas
de supervisão foram sendo empregadas, tais como a videovigilância, as gravações
telefônicas, os controles de impressão digital, a geolocalização e o controle de
mensagens e redes sociais na internet. Com o advento da inteligência artificial e dos
algoritmos a ela inerentes, alguns relevantes avanços foram sendo viabilizados nesse
ponto, especialmente em razão do chamado big data. Se antes o armazenamento
de dados era um grande problema para as sociedades empresárias, que se viam,
em algum momento, obrigadas a descartá-los, hodiernamente eles não apenas
são armazenados com mais facilidade, como ainda são captados, processados e
interpretados em tempo muito reduzido pelos algoritmos, que são, muitas vezes,
capazes de “tomar decisões” a respeito dessas informações.
Os dados passíveis de serem analisados vão muito além dos já mencionados
arquivos de áudio e vídeo provenientes de gravações, podendo ser englobadas
também informações advindas do monitoramento de e-mails, navegador de
internet, teclas efetivamente digitadas no computador, tempo de atividade,
conteúdo postado em redes sociais e até mesmo expressões faciais, calor corporal,
bem como gestos físicos e tom de voz, que passam a ser acessíveis a partir de
dispositivos incorporados às mesas e cadeiras dos colaboradores.21
Alguns sistemas já disponíveis no mercado22 são capazes, por exemplo,
de detectar “palavras-chave sensíveis” em comunicações (vídeos, chamadas,
e-mails etc.) e emitir um alerta ao departamento responsável, para que ele
analise a interlocução. Além disso, têm a habilidade de aferir o tempo efetivo
acompanhamento contínuo da prestação de trabalho e a própria vigilância efetivada ao longo do espaço
empresarial interno. Medidas como o controle de portaria, as revistas, o circuito interno de televisão, o
controle de horário e frequência, a prestação de contas (em certas funções e profissões) e outras providências correlatas é que seriam manifestação do poder de controle” (DELGADO, Maurício Godinho.
Curso de direito do trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 2012. p. 662). Segundo Alice Monteiro de Barros,
trata-se de uma função diretiva (inserida no âmbito do poder diretivo), consubstanciada na “faculdade do
empregador de fiscalizar as atividades profissionais de seus empregados” (BARROS, Alice Monteiro de.
Curso de direito do trabalho. 7. ed., rev. e atual. São Paulo: LTr, 2011. p. 462).
21

DEARDEN, Lizzie. The Telegraph Backtracks on Sensors Monitoring Whether Journalists are Sitting
at Desks Amid Outrage. The Independent, jan./2016. Disponível em: <https://www.independent.co.uk/
news/ media/the-telegraph-backtracks-on-sensors-monitoring-whether-journalists-are-sitting-at-desksamidoutrage-a6807336.html>. Acesso em 24 jun. 2021; MOORE, Phoebe V. The Threat of Physical and
Psychosocial Violence and Harassment in Digitalized Work. Geneva: International Labour Office. Bureau
for Workers’ Activities, 2018. p. 26. Disponível em: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_617062.pdf>. Acesso em 24 jun. 2021.

22

Vd., por todos, os sistemas Veriato e Veritone, em: VERIATO. Employee Monitoring & Insider Threat
Detection Software: see and understand exactly what your employees are doing. Disponível em: <https://
www.veriato.com/>. Acesso em 22 jun. 2021; VERITONE. Making the AI revolution work for you.
Disponível em: <https://www.veritone.com/>. Acesso em 22 jun. 2021.
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de produtividade do empregado em face daquele em que ele trata de assuntos
pessoais no ambiente laboral.
Todos esses dados supramencionados, a depender do teor das informações a
partir deles obtidas, poderão dar ensejo à condução de uma investigação interna.23
Quando falamos em potenciais da inteligência artificial no âmbito dessa seara,
automaticamente pensamos na capacidade de processamento de documentos
e outros arquivos e autônoma separação daqueles mais relevantes, função essa
que certamente é beneficiada por essas novéis tecnologias. Contudo, conforme
apontaremos, seus impactos podem ir muito além dos “muros da empresa”.
A questão torna-se mais complexa na eventualidade da identificação, por
meio dessas diligências, de um potencial ilícito criminal. Caso a sociedade empresária, pelas razões que julgar convenientes24, decidir comunicar esses fatos às
autoridades competentes, uma importante questão haverá de ser respondida:
esses elementos de informação (provenientes de documentos, vídeos, áudios,
relatórios, transcrições, dentre outros) processados em âmbito privado e muitas
vezes com auxílio de inteligência artificial poderão ser admitidos em processo
penal? Serão valorados plenamente como provas para todos os fins?
Almejando deixar clarividente essa problemática, demonstrando de que forma
ela poderá se apresentar na prática e sua relevância concreta, apresentaremos
dois casos hipotéticos, para os quais proporemos, ao fim do trabalho, algumas
possíveis soluções. São eles:
Caso 1: uma corretora de investimentos “X” faz uso de inteligência artificial
em seu programa de compliance, especialmente no monitoramento da equipe, a
qual não têm ciência do uso dessa tecnologia. Dentre outras funções, o sistema
23

“As investigações internas podem ser consideradas como o conjunto de diligências promovidas por uma
determinada pessoa jurídica, com ou sem o auxílio de colaboradores externos, visando apurar fatos que
cheguem ao seu conhecimento e que apresentem indícios de violações legais, éticas e/ou de suas normativas
internas. Não se confundem, assim, com as atividades regulares de fiscalização, pois têm um caráter inegavelmente reativo, enquanto essas últimas inserem-se no cotidiano da empresa” (CANESTRARO, Anna
Carolina; JANUÁRIO, Túlio Felippe X. Investigação defensiva corporativa: um estudo do Provimento
188/2018 e de sua eventual aplicação para as investigações internas de pessoas jurídicas. Revista Brasileira
de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 6, n. 1, p. 283-328, jan./abr. 2020. https://doi.org/10.22197/
rbdpp.v6i1.324. p. 294.)

24

Sobre os níveis de incentivo à adoção de programas de compliance, promoção de investigações internas e notificação às autoridades competentes acerca dos fatos descobertos, conferir com detalhes em:
CANESTRARO, Anna Carolina. JANUÁRIO, Túlio Felippe Xavier. Dos níveis de exigibilidade dos
procedimentos de investigação interna. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS.
Anais do CPCRIM: IV Congresso de Pesquisas em Ciências Criminais, de 21 a 23 de outubro de 2020.
São Paulo: IBCCRIM, 2020. p. 215-237. Disponível em: <https://www.ibccrim.org.br/publicacoes/
pagina/3>. Acesso em 28 jun. 2021. Passim.
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possibilita a integração de dados advindos de gravações telefônicas, videovigilância
e monitoramento de e-mails e redes sociais, sendo capaz de detectar palavras
“suspeitas” e emitir um alerta ao responsável pela vigilância. Em determinada
situação, ao ser identificada uma “palavra de risco”, o sistema suspeita do colaborador “Y” e emite um alerta a um supervisor, situação na qual é constatada a
prática de “uso indevido de informação privilegiada”. É conduzida uma investigação interna, na qual todos os arquivos são revisitados, e é feita a comunicação
e compartilhamento destes com a CVM e o Ministério Público Federal, sendo
que este último, posteriormente, oferece denúncia em face de “Y”.
Variação 1: “Y” têm ciência genérica de que o ambiente de trabalho era monitorado, não tendo conhecimento específico, no entanto, de que estaria sujeito
à vigilância pelo sistema de IA e de suas particularidades.
Variação 2: “Y” fora minuciosamente informado a respeito do sistema de
inteligência artificial, de suas potencialidades e da supervisão à qual estaria sujeito.
Caso 2: o Banco “W”, atuante no mercado de valores mobiliários, utiliza
inteligência artificial para categorizar o risco de seus clientes de acordo com as
exigências da CVM, levando em consideração a natureza jurídica deles, suas
atividades, localização geográfica, produtos, serviços, relacionamento com pessoas
politicamente expostas, dentre outros fatores. Com base nos dados apresentados
em um relatório de política de “know your client”, o cliente “Z” foi automaticamente classificado como de alto risco, não apenas por já ter respondido por
crimes relativos à sua seara de atuação, mas também pela identificação de uma
transação suspeita, que fugia aos seus padrões. Sendo assim, e sem comunicar-lhe
previamente, o banco entende haver risco de lavagem de dinheiro e emite um
alerta ao COAF e ao Ministério Público. Conduzidas as devidas investigações
estatais, foi oferecida denúncia em face de “Z”, com a juntada aos autos do
relatório supramencionado.

2. Os riscos da utilização da inteligência
artificial no âmbito do compliance
Antes que se apresente a resolução dos supracitados casos hipotéticos, é mister
que se faça uma análise a partir dos possíveis reflexos da já mencionada utilização da inteligência artificial no ambiente empresarial. Isto é, se por um lado a
transformação digital permitiu às empresas maior controle e fiscalização quanto
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à conformidade das atividades de seus funcionários, esses novos procedimentos
também trouxeram questões com relação à proteção e ao uso de dados, poder e
limite de vigilância e eventuais práticas abusivas no local de trabalho.25
Sendo um instrumento extremamente eficiente de coleta, processamento
e armazenamento de dados, a inteligência artificial permite que as empresas
obtenham uma quantidade significativa de informações de seus colaboradores.
No entanto, assim como há restrições às fiscalizações por parte do Estado, também aqui se deve questionar com relação à existência de limites, tanto para a
coleta e tratamento de dados como para o monitoramento das atividades dos
colaboradores. Vale ressaltar, inclusive, que esse novo cenário tecnológico nem
sempre permite que o colaborador saiba o destino de seus dados ou mesmo por
quem estes serão observados e analisados, sendo muitas vezes realizadas análises
e tomadas decisões a partir de algoritmos, e não mais por métodos “humanos”.26
Em sendo assim, um preocupante reflexo da utilização da inteligência artificial
no âmbito corporativo diz respeito justamente ao nível de intromissão na seara
da privacidade dos funcionários. Pode-se dividir o uso desses mecanismos, para
maior clareza, em dois contextos: o primeiro, referente às informações decorrentes
dos meios de trabalho (tais como aquelas coletadas a partir de celulares corporativos e computadores), e o segundo, relativo à utilização da própria pessoa para
se conseguir informação (ex.: batimentos cardíacos, gestos físicos, tom de voz,
etc.), que estão em uma seara ainda mais íntima do colaborador, vinculados à
sua própria pessoa e, portanto, dignas de uma tutela ainda maior.
Com relação ao direito de intimidade do trabalhador, tanto o Tribunal
Europeu de Direitos Humanos (TEDH)27 como o Tribunal Regional do Trabalho

25

EUROPEAN PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE. Data subjects, digital surveillance, AI and the
future work - Panel for the Future of Science and Technology. Dez./2020. p. III. Disponível em: <https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/656305/EPRS_STU(2020)656305_EN.pdf>.
Acesso em: 20 jun. 2021.

26

Ibidem, p. 20-31.

27

Destaca-se: “41. (...) segue, logicamente, que os e-mails enviados do trabalho devem ser similarmente
protegido pelo Artigo 8, assim como as informações derivadas do monitoramento do uso pessoal da internet. 42. A recorrente no presente processo não recebeu qualquer aviso de que as suas chamadas seriam
passíveis de monitoramento. Por isso, ela tinha uma expectativa quanto à privacidade das chamadas feitas
de seu telefone de trabalho (ver Halford, § 45). Devendo a mesma expectativa ser aplicada em relação
ao e-mail do candidato e uso da internet”, vide: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case
of Copland V. The United Kingdom. Application n.º 62617/00. Strasbourg, 03/04/2007. Disponível em:
<https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/07/1531450.pdf>. Acesso em 10 jun. 2021.
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da 9ª Região28 já se manifestaram no sentido da existência de uma expectativa
de privacidade quanto às informações armazenadas em celulares, computadores
e e-mails corporativos. Isso com base na constatação de que atualmente o trabalhador não apenas passa grande parte do dia no ambiente de trabalho, como
também utiliza as supramencionadas ferramentas laborais para fins pessoais e
fora do expediente, gerando confusão entre os ambientes privado e de trabalho.29
No entanto, essa garantia não é absoluta, podendo ser afastada desde que o
empregado dê ciência prévia e explícita de que poderá haver fiscalização desses
meios de trabalho, esclarecendo de antemão ao colaborador quais atividades
poderão ser realizadas naquele aparelho e quais informações poderão ser coletadas. Nesse sentido, inclusive, migrou o entendimento do Tribunal Superior do
Trabalho30, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos31 e do próprio Supremo
Tribunal de Justiça Português.32
Ainda assim, como bem aponta Albert Estrada i Cuadras, para que o empregador possa afastar legitimamente as expectativas de seu empregado, deverá ele
observar um “juízo de proporcionalidade”, isto é, deverá o empregador (i) haver
informado previamente seu colaborador da proibição parcial ou absoluta do uso
pessoal da máquina; (ii) de que poderiam ser adotadas medidas de controle e
vigilância de seu computador, especificando quais seriam as possíveis medidas;
(iii) e ter esgotado todos os meios menos invasivos da intimidade do trabalhador.33
28

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO. TRT-PR-02822-2001-660-09-00-8 (RO05568-2002) – Acórdão -06845-2003. Rel. Juíza Janete do Amarante. Diário da Justiça Paraná, XLIX,
Edição digitalizada n. 6343, Curitiba, 6ª feira, 04 de abril de 2003. p.397. Disponível em: <https://www.
tjpr.jus.br/diario-da-justica>. Acesso em: 10 jun. 2021.

29

Confusão de ambientes esta que tomou ainda maiores proporções em decorrência da Pandemia de Covid-19,
que assolou o mundo em março/2019 e que fez com que muitas empresas, que ainda não estavam devidamente preparadas, tivessem de incorporar mecanismos e procedimentos de trabalho remoto, confundido
ainda mais os limites entre vida privada e vida profissional, vide: ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL
DO TRABALHO. Trabalho em tempos de COVID: Relatório do diretor-geral, Conferência Internacional
do Trabalho, 109ª sessão, Genebra, 2021. p.14.

30

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RR - 61300-23.2000.5.10.0013, Rel. Ministro João Oreste
Dalazen. Data de Julgamento: 18/05/2005, 1ª Turma, Data de Publicação: DJ 10/06/2005. Disponível
em: <http://www.tst.jus.br/>. Acesso em: 10 jun. 2021.

31

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Case of Bărbulescu V. Romania. Application n.º
61496/08. Strasbourg,05/09/2007. Disponível em: <http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2017/09/CASE-OF-BARBULESCU-v.-ROMANIA.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2020.

32

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Processo 07S043. N.º Convencional JSTJ000. N.º do Documento
SJ200707050000434, Rel.Mário Pereira. Data do Acórdão: 05/07/2007. Disponível em: <http://www.
dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/54d3c9f0041a33d58025735900331cc3?OpenDocument&Highlight=0,07S043>. Acesso em: 10 jun. 2021.

33

ESTRADA I CUADRAS, Albert; LLOBET ANGLÍ, Mariona. Derechos de los trabajadores y deberes del
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Outro importante ponto a ser analisado com relação à obtenção de informações dos colaboradores por parte dos empregadores, como não poderia deixar
de ser, guarda relação com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Pode-se
falar aqui, inclusive, no tratamento de dados pessoais sensíveis, como é o caso,
por exemplo, dos relativos à saúde e dados biométricos, cujo tratamento deve
obedecer a toda uma sorte de obrigações específicas.34
Em primeiro lugar, destaca-se que, ainda que não de forma imediata, há finalidade de cunho econômico no tratamento dos dados, uma vez que a empresa
realiza esse tratamento buscando evitar a concretização de riscos e perdas também
de ordem financeira. Em sendo aplicável a LGPD, um dos maiores problemas
verificáveis no uso da IA refere-se à autodeterminação informativa. Há necessidade
de controle pessoal sobre o trânsito de dados35, bem como deve ser observado,
dentre outros direitos, o de seu titular solicitar a revisão das decisões tomadas
unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem
seus interesses, incluindo decisões para definir perfil pessoal, profissional, de
consumo e de crédito ou aspectos de sua personalidade.36
No escopo da inteligência artificial, em que as decisões e classificações são
geradas de forma autônoma por um sistema previamente alimentado, a revisão
e refutação é bastante dificultosa.37 Não podemos desconsiderar que o controle
dos dados que fomentam a IA e seu próprio funcionamento é obstaculizado
pela dificuldade de aferição do “como” e do “porquê” de determinado output,
sendo muitas vezes desconhecido o próprio input. É por essa razão que se fala
empresario: conflicto en las investigaciones empresariales internas. In: SILVA SANCHEZ, Jesús-Maria;
MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel. Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones
corporativas. Barcelona:At-elier Libros Jurídicos, 2013. p. 197-228. p. 216-217.
34

Conforme artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados. Cfr.: BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de
2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 20 jun. 2021.

35

VAINZOF, Rony. Disposições Preliminares. In: MALDONADO, Viviane Nobrega; BLUM, Renato
Opice (coord.). LGPD: Lei Geral de Proteção de dados comentada. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2019. p. 19-177. p. 27.

36

Artigo 20 da LGPD, Vide: BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.
htm>. Acesso em 20 jun. 2021.

37

“Não deve esquecer-se do facto, entretanto, de que acessibilidade implica transparência, o que não é
uma qualidade inerente aos algoritmos. A opacidade algorítmica é, aliás, uma razão que impede que um
processo codificado possa ser validado ex post e, por isso, que os seus resultados possam ser explicados
e, consequentemente, justificados” (RODRIGUES, Anabela Miranda. Inteligência artificial no direito
penal – a justiça preditiva entre a americanização e a europeização. In: RODRIGUES, Anabela Miranda
(coord.). A inteligência artificial no direito penal. Coimbra: Almedina, 2020. p. 11-58. p. 25).
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na opacidade dos algoritmos e dos sistemas de inteligência artificial38, sendo
muito comum, inclusive, sua equiparação a verdadeiras “caixas-pretas” (black
boxes).39 As dificuldades de conhecimento dos dados que os fomentam (cujo
enviesamento não pode ser descartado40), de compreensão de seu funcionamento
e de aferição e posterior refutação dos fundamentos que levaram às conclusões
alcançadas geram inegáveis problemas de compreensibilidade, rastreabilidade e
auditabilidade desses sistemas.41
Sobre o tema, importante ressaltar o Considerando 71 da União Europeia
no âmbito do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (General Data
Protection Regulation – GDPR), que, ao dispor sobre o direito dos titulares de
dados, afirma que:
(71) O titular dos dados deverá ter o direito de não ficar sujeito a
uma decisão que avalie aspetos pessoais que lhe digam respeito e que
se baseie exclusivamente no tratamento automatizado e que produza
efeitos jurídicos que lhe digam respeito ou o afetem significativamente de modo similar, como a recusa automática de um pedido
de crédito por via eletrônica ou práticas de recrutamento eletrônico
sem qualquer intervenção humana42

Prevendo-se, portanto, o direito do titular de não haver efeitos jurídicos a partir
de uma decisão que avalie aspectos pessoais e que se baseie exclusivamente no
tratamento automatizado, busca-se justamente evitar que sejam tomadas decisões
sem a possibilidade de rastreio/justificativa. Nesse ponto, a LGPD brasileira parece
também reconhecer essa importante problemática ao estabelecer, no artigo 20,
não a impossibilidade de efeitos, mas o direito do titular dos dados de solicitar

38

BURRELL, Jenna. How the machine ‘thinks’: understanding opacity in machine learning algorithms. Big Data
& Society, v. 3, n. 1, p. 1-12, jan./jun. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/2053951715622512>.
Acesso em 23 jan. 2020. p. 1.

39

PRICE II, William. Op. Cit., p. 2.

40

Neste sentido: EUROPEAN PARLIAMENT. Artificial intelligence: threats and opportunities. 23 de setembro
de 2020. Atualizado em 29 de março de 2021. Disponível em: <https://www.europarl.europa.eu/news/
en/headlines/priorities/artificial-intelligence-in-the-eu/20200918STO87404/artificial-intelligence-threats-and-opportunities>. Acesso em: 20 jun. 2020.

41

WIMMER, Miriam. Op. Cit., passim.

42

UNIÃO EUROPEIA. Razão 71: Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Disponível em: <https://
www.privacy-regulation.eu/pt/r71.htm>. Acesso em: 25 jun.2021.
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a revisão das decisões que forem tomadas unicamente com base em tratamento
automatizado de dados pessoais e que afetem seus interesses.43
Outra relevante questão a ser destacada, principalmente quando pensamos
em eventual compartilhamento dessas informações no processo penal, é que há
vezes em que não se tem conhecimento da real fonte de dados utilizada pela
inteligência artificial para alcançar determinada decisão. Em nível exemplificativo,
pode-se mencionar que uma das grandes empresas de due diligence que atuam
hoje no mercado brasileiro já foi investigada por obter e utilizar indevidamente
dados sigilosos.44
De fato, os supracitados pontos são de suma importância, especialmente em
vista da possibilidade de que as informações coletadas sejam de certa forma aproveitadas para buscar a responsabilidade criminal de determinados agentes, como
ocorre, por exemplo, nos dois casos hipotéticos aqui apresentados. Especialmente
nessas situações, deverá ser assegurado um grau mínimo de transparência das
fontes e das decisões tomadas pela inteligência artificial, para que se permita a
contestabilidade das informações e se vislumbre sua admissibilidade no processo
penal (uma vez que informações obtidas ilicitamente não podem ser admitidas).
Por fim, é de se chamar atenção que há um anteprojeto de Lei de Proteção
de Dados para segurança pública e persecução penal (LGPD-Penal) atualmente
em trâmite na Câmara dos Deputados (ainda sem número) e que ressalta as
preocupações aqui levantadas. Primeiramente, ao estabelecer, dentre outras, a
garantia do devido processo legal, ampla defesa e, principalmente, contraditório
como fundamentos das atividades de segurança pública e persecução penal. Em
segundo lugar, por determinar que decisões com base no tratamento automatizado de dados que ensejem elevado risco para direitos fundamentais do titular
ou que possam acarretar medidas coercitivas/restritivas de direitos deverão ser

43

BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em 20 jun.
2021.

44

CHAPOLA, Ricardo. Prefeitura doa dados de servidores para empresa investigada na Lava Jato. 1 fev.2020.
Disponível em:<https://vejasp.abril.com.br/cidades/prefeitura-doa-dados-de-servidores-para-investigada-na-lava-jato/>. Acesso em: 13 abr. 2021.
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previamente autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça45 e por lei que estabeleça as garantias adequadas.46

3. Possíveis balizas para a utilização da inteligência
artificial em respeito às garantias processuais penais
Apresentadas as preocupações com relação à utilização da inteligência artificial,
tanto em nível de proteção de dados, como de tutela da privacidade e de outros
direitos dos investigados, cumpre-nos propor algumas possíveis soluções para as
questões levantadas, para fins de compatibilizar o uso da inteligência artificial
nos programas de compliance com o eventual compartilhamento das informações
coletadas para um processo penal.
Para tanto, destaca-se que a Comissão Europeia, por meio de seu Grupo
Independente de Peritos de Alto Nível em Inteligência Artificial, definiu como
princípios éticos a serem observados no desenvolvimento, implementação e
utilização da inteligência artificial I) o respeito da autonomia humana; II) a
prevenção de danos; III) a equidade; IV) a explicabilidade.47
No que toca ao princípio da explicabilidade, ainda que ele possa variar de
acordo com o contexto e a gravidade das consequências de sua violação, deve
ser entendido como a exigência de que os processos sejam transparentes; as
capacidades/finalidades dos sistemas de IA sejam abertamente comunicadas;
e as decisões, tanto quanto possível, sejam passíveis de explicação para todos

45

Segundo Nefí Cordeiro (que presidiu a comissão de juristas incumbida de redigir o documento), havendo
discussões quanto à independencia e autonomia da Autoridade Nacional Brasileira apresentada nos termos da LGDP (Lei 13.709/2018), o Conselho Nacional de Justiça, teria se apresentado como a melhor
figura (ainda que não ideal) para Autoridade Nacional no âmbito do controle do tratamento de dados
no âmbito da Segurança Pública, levando-se em consideração a possibilidade de acesso a informações,
providências policiais e persecutórias inclusive em nível internacional. Vide: CORDEIRO, Nefí. In:
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Especialistas discutem anteprojeto
da LGPD Penal. 22” a 24”. Disponível em: <http://escola.mpu.mp.br/a-escola/comunicacao/noticias/
especialistas-discutem-anteprojeto-da-lgpd-penal>. Acesso em: 26 jun. 2021.

46

Arts. 2º, VII e 24 e do Anteprojeto de LGDP-PENAL. Vide: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. Anteprojeto
de Lei de Proteção de Dados para segurança pública e persecução penal. Disponível em: <https://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2020/11/DADOS_Anteprojeto-CPDS-persecFINAL.pdf>. Acesso
em: 26 jun. 2021.

47

GRUPO INDEPENDENTE DE PERITOS DE ALTO NÍVEL SOBRE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
CRIADO PELA COMISSÃO EUROPEIA EM JUNHO DE 2018. Orientações éticas para uma IA de
confiança. Abril de 2019. Disponível em: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>. Acesso em: 11 abr. 21. p. 14.
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que vierem a ser afetados direta ou indiretamente, justamente para permitir sua
eventual contestação.48
Estabelecidos os programas e mecanismos de rastreamento (tracking) em
obediência ao princípio da explicabilidade e pensando-se em eventual aproveitamento das informações para o processo penal, faz-se importante ainda analisarmos a regra da proporcionalidade, que, em termos gerais, seria equivalente
ao que o Grupo define como “princípio da equidade”. Isto é, afirmando que “os
profissionais no domínio da inteligência artificial devem respeitar o princípio da
proporcionalidade entre os meios e os fins e analisar cuidadosamente a forma de
equilibrar os interesses e objetivos em causa”.49
Nesse sentido, para que se possa falar tanto na instauração e condução de
uma investigação interna que respeite as garantias processuais do investigado
como no compartilhamento e uso dessas informações em um processo penal,
deve-se analisar se os mecanismos utilizados e a necessidade de tratamento daqueles específicos dados obedeceriam a critérios de legalidade (ou seja, se estão
autorizados por norma legal) e também de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, justificando-se a presente relativização dos direitos
dos colaboradores.50
No que tange à legalidade, o direito de monitorar e conduzir investigações
internas vê-se corroborado não apenas pelo já mencionado poder diretivo patronal, como também pelo próprio direito – quando não um dever – de fiscalização das atividades da empresa para inibir e repreender condutas ilícitas de
seus colaboradores.
Quanto à regra de proporcionalidade propriamente dita, o critério da adequação busca aferir se o meio escolhido seria apto a alcançar ou ao menos facilitar
o resultado pretendido. Ao que nos parece, é inquestionável que a fiscalização
pode ser alcançada a partir do monitoramento dos colaboradores da empresa,

48

Ibidem, p. 19.

49

GRUPO INDEPENDENTE DE PERITOS DE ALTO NÍVEL SOBRE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
CRIADO PELA COMISSÃO EUROPEIA EM JUNHO DE 2018. Orientações éticas para uma IA de
confiança. Abril de 2019. Disponível em: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>. Acesso em: 11 abr. 21. p. 18.

50

Sobre o tema: CANESTRARO, Anna Carolina. As investigações internas no âmbito do criminal compliance
e os direitos dos trabalhadores: considerações sobre a possibilidade de investigar e a transferência de informações para o processo penal. São Paulo: IBCCRIM, 2020. Passim.
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principalmente a partir das já apresentadas potencialidades da inteligência artificial nesse escopo.
O problema se dá, no entanto, a partir do momento em que analisamos a
necessidade de utilização desses métodos. Ao compararmos as possíveis medidas
disponíveis e igualmente eficazes para atingir os fins esperados, devemos nos perguntar se a utilização de sistemas de inteligência artificial para fins, por exemplo,
de monitoramento dos empregados seria a menos gravosa em relação aos direitos
envolvidos. Esse critério, já previsto como norteador da própria programação da
IA, também deverá por certo orientar a apreciação da proporcionalidade ou não
do emprego concreto desses sistemas no âmbito dos programas de compliance.
Por fim, quanto à proporcionalidade em sentido estrito, espera-se um sopesamento entre a intensidade da restrição e a importância do direito fundamental
atingido. No caso, devem-se ponderar a intimidade e os direitos a ela relacionados
e o poder diretivo do empregador, em especial, seu poder de controle.51 Deve
haver aqui, uma vez mais, a análise a partir do caso concreto, tendo-se em conta,
inclusive, a gravidade do que se pretende monitorar/investigar.52
Com relação ao compartilhamento dessas informações com o processo penal,
caso seja afastada previamente a expectativa de privacidade dos funcionários e
ultrapassada positivamente a regra da proporcionalidade na obtenção dessas informações, pode-se justificar o compartilhamento. Em todo caso, também aqui
deverá haver análise quanto à legalidade e proporcionalidade da medida. No que
tange à legalidade, o compartilhamento dessas informações com as autoridades
também se verifica legítimo, havendo inclusive, para alguns setores – a exemplo
dos casos práticos aqui aventados –, um verdadeiro dever de reporte de condutas
supostamente ilícitas verificadas em seu interior. O compartilhamento também
se verifica (1) apto a alcançar seu principal objetivo, qual seja, trazer elementos
que permitam averiguar eventuais responsabilidades criminais, (2) necessário,
51

Poder de controle este que representa a concretização dos direitos à liberdade contratual, propriedade
privada e função social da empresa.

52

De forma exemplificativa, analisemos o monitoramento da frequência ou nível de voz do empregado a
partir de inteligência artificial, utilizada para ter conhecimento do humor e temperamento de um específico funcionário, com a finalidade de se construir um ambiente mais harmonioso dentro da empresa.
Parece-nos (1) adequado, pois permite atingir a finalidade de controle e monitoramento do colaborador;
(2) pode ser que se defenda que é necessário na medida em que outros monitoramentos não seriam
igualmente eficazes para se verificar ao vivo o comportamento do colaborador, mas, ao nosso ver, (3) não
se ultrapassaria o crivo da proporcionalidade em sentido estrito, uma vez que o nível de intromissão na
esfera privada do colaborador não estaria justificado diante da finalidade do tratamento daqueles dados.

384

▪

Anais | Colóquio Nacional do IEDC

vez que o Estado, sozinho, não tem aptidão para alcançar as informações e averiguar responsabilidades com a mesma eficiência que as empresas, e (3), quanto
à proporcionalidade em sentido estrito, mais uma vez, deverá ser esta analisada
no caso concreto, novamente, ao nosso ver, com base na gravidade do que se
pretende investigar.
No entanto, uma vez que as informações não foram alcançadas mediante contraditório, sendo o colaborador um verdadeiro e exclusivo meio de informação,
isto é, sem que possa intervir ou influenciar na elaboração dessas informações
e, ainda, por não terem sido construídas com a finalidade de um juízo de convicção pleno, mas apenas voltado para uma eventual opinio delicti do acusador,
entendemos que essas informações, ao serem transportadas para o processo penal,
deveriam ter o mesmo peso dos elementos trazidos em âmbito de inquérito, isto
é, como “elemento de informação” e, como tal, tendo valoração limitada. Ou
seja, pode-se, a partir dessa informação, fundamentar eventual denúncia, mas,
até por força do art. 155 do CPP, nunca, de forma exclusiva, fundamentar uma
condenação.53

4. Análise dos casos concretos
Feita a análise dos riscos e possíveis balizas a serem observadas na utilização
da inteligência artificial no âmbito do compliance, cumpre-nos agora retomar os
casos apresentados, analisando-se, a partir das premissas previamente estabelecidas,
a possibilidade de compartilhamento das informações obtidas com o auxílio da
inteligência artificial com o processo penal.
Com relação ao Caso 1, é de se ressaltar que uma ciência genérica de que o
ambiente de trabalho era monitorado (variação 1) não afasta a expectativa de
privacidade do funcionário, que, conforme salientamos, é reconhecida inclusive
em nível de Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Dessa forma, ainda que,
ao nosso ver, o monitoramento em análise pudesse ultrapassar positivamente a
regra da proporcionalidade, a informação, tal qual obtida, fere diretamente a
expectativa de privacidade não afastada e, desse modo, deveria ser considerada

53

No mesmo sentido: CANESTRARO, Anna Carolina. As investigações internas no âmbito do criminal compliance e os direitos dos trabalhadores: considerações sobre a possibilidade de investigar e a transferência de
informações para o processo penal. São Paulo: IBCCRIM, 2020. Passim.
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inadmissível em eventual processo penal. O mesmo se diga, é evidente, na hipótese de desconhecimento total do sistema de monitoramento.
Em sendo caso, no entanto, de conhecimento prévio e minucioso a respeito
do sistema de inteligência artificial (variação 2), entendendo-se aqui pela proporcionalidade da medida – o que, ao nosso ver, diante do caso em concreto,
se verifica justificada –, não há óbice para que essas informações sejam encaminhadas para o órgão fiscalizador, no caso a CVM, ou mesmo, eventualmente,
para o Ministério Público Federal, podendo vir a fundamentar denúncia (mas
não, exclusivamente, justificar uma condenação).
Quanto ao Caso 2, ao nosso ver, tem-se por principal problema a opacidade
das decisões tomadas pelo sistema de IA, no caso, para categorizar os clientes
como “de risco”, valendo destacar que a simples existência de registro relacionado
a processo criminal prévio não deveria, por si só, caracterizar o cliente como de
alto nível. E isso porque, não raro, os relatórios de due diligence – até por muitas
vezes não serem programados por operadores do direito – confundem ações
processuais com outros instrumentos, como cartas precatórias, registrando-as
como processos criminais em nome da pessoa investigada/analisada. Ademais,
muitas vezes o relatório de due diligence não identifica o status atual do processo,
e, nesse caso, ainda que haja de fato um processo em nome da pessoa investigada, ela poderá ter sido absolvida; nesse sentido, não seria justificável que fosse
identificada como de alto risco.54
Nesse caso, o problema não estaria em trazer a informação para o processo
penal, que, ao nosso ver, entendemos ser admissível e proporcional – sempre
com o peso de “elemento de informação” –, ou mesmo em notificar ao COAF
sem comunicação prévia – até porque assim é a exigência legal55 –, mas sim em
se permitir um nível de rastreabilidade da decisão que justamente permita que
o titular dessas informações possa exercer seu direito de contraditório.
54

É certo que a identificação e categorização de clientes como de alto risco dependerá da estratégia empresarial de cada empresa. No entanto, o que se busca aqui é identificar justamente os eventuais pontos
frágeis de se utilizar unicamente a inteligência artificial para tal identificação.

55

Cf. Art.50 da Circular BACEN/DC 3978 DE 23/01/2020. Vide: BANCO CENTRAL DO BRASIL.
Circular 3.978, de 23 de janeiro de 2020: Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a
serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção
da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos
e valores, de que trata a Lei 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na
Lei 13.260, de 16 de março de 2016. Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/
downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50905/Circ_3978_v2_P.pdf>. Acesso
em: 26 jun. 2021.
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Conclusão
Conforme restou demonstrado ao longo do trabalho, dentre as inúmeras
potencialidades dos sistemas de inteligência artificial, eles têm se mostrado bastante promissores no âmbito dos programas de compliance, sendo empregados
não apenas na digitalização da própria estrutura dos programas, mas também em
atividades como o mapeamento legal e regulatório, o gerenciamento de riscos, o
monitoramento de empregados e a condução de procedimentos de due diligence
e investigações internas.
Contudo, muito embora essa aplicação tenha potencial para permitir uma
maior eficácia no alcance das finalidades esperadas dos programas de compliance,
também apresenta inegáveis riscos de violação de direitos e garantias dos indivíduos via diligências desproporcionais, no que se refere seja à proteção dos dados
dos investigados e monitorados, seja à tutela de suas respectivas privacidades. E,
conforme demonstrado, para além dos riscos já inerentes à condução de diligências
investigativas em ambiente privado – tais como as promovidas nos programas
de compliance e procedimentos de due diligence e investigações internas –, as
limitações técnicas apresentadas pelos próprios sistemas de inteligência artificial
também impõem uma nova rama de obstáculos a serem superados nessa seara.
Por essa razão, imperiosa se mostra a imposição de limites aos poderes patronais de fiscalização com uso dessas novas tecnologias – limites esses observados,
por exemplo, na tentativa de assegurar maior explicabilidade desses sistemas e
na imposição da observância das regras de proporcionalidade e legalidade em
sua utilização. Mas, principalmente, limites à admissibilidade e valoração das
informações por eles obtidas em um futuro e eventual processo penal. Se por
um lado, uma total abstração desses programas e das tecnologias neles aplicadas
poderia se mostrar disfuncional e prejudicial em termos preventivos, por outro,
essas informações jamais poderiam ser aproveitadas plenamente como provas para
fins de condenação de determinado acusado, sob pena de violação de algumas
das mais basilares garantias processuais penais.
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Resumo: O processo penal moderno – em especial o voltado à apuração
de delitos de natureza econômica – passou a ser marcado pela (demasiada)
utilização de medidas cautelares patrimoniais. Como se bem sabe, o Código
de Processo Penal brasileiro prevê três distintas medidas constritivas reais: (i)
sequestro, (ii) hipoteca legal e (iii) arresto. Além disso, há outras existentes
na legislação extravagante. Por outro lado, emerge no cenário mundial a operacionalização de transações financeiras por meio de criptomoedas – dentre
as quais a mais conhecida, denominada bitcoin – que ocasionaram uma disrupção na forma pela qual se lida com o dinheiro hodiernamente, posto que
as transações (i) ocorrem no ambiente digital, (ii) de forma descentralizada e
(iii) de forma pseudoanônima. Tais peculiaridades dificultam sobremaneira
a operacionalização de cautelares patrimoniais sobre bitcoins, refletindo uma
nova preocupação dos agentes estatais. Nesse sentido, traçam-se dois problemas
para análise: (i) o Estado somente tem condições de determinar o bloqueio
e a apreensão (transferência para uma carteira do próprio Estado) caso os
ativos estejam na carteira da exchange ou em uma web wallet cujo provedor do
serviço também tenha acesso às chaves privadas do usuário; (ii) caso estejam
em uma carteira cujas chaves pertencem exclusivamente ao usuário, o único
método para operacionalização seria a apreensão da carteira física, caso haja,
com a imediata requisição da senha de acesso a ela. Mesmo assim, o autor
poderia fazer um backup dela em outro lugar e retirar os valores em caso de
uma operação policial, inviabilizando a concretização da constrição. Desse
modo, vê-se que a operacionalização das cautelares desse ativo não pode ser
observada sob lentes simplistas, devendo-se analisar todas as suas peculiaridades
técnicas. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho é traçar linhas acerca
das medidas cautelares patrimoniais no processo penal brasileiro voltadas a
constringir criptomoedas – em especial o bitcoin –, que têm em sua acepção
diversas peculiaridades, partindo-se dos dois problemas descritos acima. Para
tanto, será realizada uma breve exposição a respeito das cautelares na lei brasileira, com a consequente análise das citadas particularidades das criptomoedas.
Ao final, será analisada a viabilidade da constrição desses ativos. Para tanto,
valer-se-á de pesquisa exploratória bibliográfica doutrinária.
Palavras-chave: Bitcoin. Cautelares. Criptomoedas. Arresto. Sequestro.
Sumário: Introdução. 1. Medidas cautelares patrimoniais no Processo Penal.
1.1 Linhas gerais sobre as cautelares no Processo Penal. 1.2 Cautelares reais na
codificação processual penal. 1.3 Novos paradigmas nas cautelares patrimoniais. 2. Operacionalização da constrição no sistema Bitcoin. 2.1 Breves linhas
sobre o sistema Bitcoin. 2.2 Constrição cautelar do bitcoin. 2.2.1 Exchange
e web wallets. 2.2.2 Carteira exclusiva do usuário. Conclusão. Referências.
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Introdução
A origem do Direito Penal Econômico remonta ao período pós-guerra, em
que os Estados, diante do colapso financeiro gerado pelos conflitos, passaram a se
utilizar de diversos instrumentos para controlar a economia, dentre eles o Direito
Penal. O final do século XX, então, foi marcado pelo fenômeno da expansão (e
consolidação) do Direito Penal Econômico, que tem, em sua essência, caráter
estritamente financeiro.
Por tal razão é que, nos últimos anos, a utilização das medidas cautelares reais
passou a marcar os maxiprocessos decorrentes dessa realidade, uma vez que “o
cenário atual do combate à criminalidade organizada e institucionalizada acentua
o fenômeno da patrimonialização do direito penal”1, de modo que o debate acerca
da constrição patrimonial ganha relevo no âmbito da criminalidade econômica.
Ainda no cenário de expansão econômica, emerge no cenário mundial a
operacionalização de transações financeiras com criptomoedas, sobretudo de
bitcoins. Trata-se de uma invenção deveras disruptiva, na medida em que subverte
a lógica do sistema financeiro atual (e tradicional), visto que permite a realização
de transações descentralizadas. Isto é, que independem de um terceiro intermediário para a sua realização, tais como as instituições financeiras.
Em razão de as transações se realizarem de forma pseudoanônima2, criminosos
passaram a se valer das transações com criptomoedas para a prática de crimes,
em especial lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas. Por tal
razão, a preocupação com a apuração desses delitos ganhou corpo nos últimos
anos e, com ela, face à já citada patrimonialização do direito processual penal
(econômico), a preocupação com a constrição cautelar desses ativos.
Nesse sentido, a pesquisa em apreço tem por escopo analisar os dois seguintes
problemas: (i) é possível ao Estado determinar o bloqueio de valores caso eles
1

LUCCHESI, Guilherme Brenner; ZONTA, Ivan Navarro. Sequestro dos proventos do crime: limites à
solidariedade na decretação de medidas assecuratórias. Revista Brasileira de Direito Processual Penal,
Porto Alegre, vol. 6, n. 2, p. 735-764, maio/ago. 2020. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v6i2.353

2

Fala-se em pseudoanonimato visto que é possível deanonimizar uma transação realizada com bitcoins. Por
essa razão, afirma-se que as transações com bitcoins não são anônimas, mas pseudoanônimas. Os termos
não são sinônimos, mas trata-se de técnicas distintas. Enquanto o anonimato trata da absoluta impossibilidade de relacionar os dados coletados com os indivíduos que os produziram, o pseudoanonimato é
o processo em que os dados são armazenados de maneira que não podem ser atribuídos inicialmente a
determinada pessoa, exceto com o uso de uma informação adicional, que é armazenada separadamente.
Enquanto o anonimato é irreversível, o pseudoanonimato, não (CHA, Shi-Cho et al. Privacy enhancing
technologies in the Internet of Things: Perspectives and challenges. IEEE Internet of Things Journal,
2018. p. 2-7).
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estejam custodiados em uma exchange centralizada ou em uma web wallet (serviços cujo provedor tem acesso às chaves privadas do usuário)?; e (ii) é possível
ao Estado determinar a constrição de bitcoins custodiados em carteiras privadas,
isso é, casos cujas chaves privadas são administradas exclusivamente pelo usuário?
Assim sendo, partindo-se de uma metodologia exploratória bibliográfica
documental, busca-se analisar os problemas acima estampados em relação à
criptomoeda denominada bitcoin.3 Para tanto, será realizada uma análise do
atual regramento das medidas cautelares no direito processual penal brasileiro
para, posteriormente, serem analisados os problemas traçados.

1. Medidas cautelares patrimoniais no processo penal
Inicialmente à análise da operacionalização das cautelares, é importante trazer
à tona breves delineamentos acerca das cautelares no processo penal brasileiro,
bem como análise dos paradigmas atuais das medidas constritivas patrimoniais.

1.1. Linhas gerais sobre as cautelares no processo penal
A atividade jurisdicional, no Brasil, compreende três espécies de processo: (i)
de conhecimento; (ii) de execução; e (iii) cautelar.4 A última espécie processual,
em última análise, objetiva “assegurar a eficácia dos provimentos jurisdicionais
de conhecimento ou de execução”5, na medida em que intenta resguardar, antecipadamente, o resultado útil do processo. No âmbito do processo penal, são
divididas em (i) medidas cautelares pessoais; (ii) medidas cautelares probatórias;
e (iii) medidas cautelares reais.

3

Eis porque (i) é a moeda mais comum e (ii) cada criptomoeda tem suas próprias regras de circulação.

4

Neste ponto, importa esclarecer que há divergência doutrinária acerca da existência de um processo cautelar
autônomo: segundo André Nicollit, o Código de Processo Penal não regulou autonomamente o processo
penal cautelar, mesmo após a (significativa) reforma formulada pela Lei 12.403 de 2011. No entanto,
registra, ainda – valendo-se dos argumentos expostos por Afrânio Jardim –, que, mesmo sem criar uma
relação jurídica autônoma, existe pretensão cautelar nos casos de requerimento das medidas cautelares –
sejam elas pessoais ou reais. Ademais, o autor ainda destaca que não se pode admitir que seja considerado
processo aquele que unicamente visa atingir condenação (NICOLITT, André. Processo Penal Cautelar:
prisão e demais medidas cautelares. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 21). Em sentido
contrário, Gustavo Badaró destaca que “na seara penal, a tutela cautelar não é prestada por meio de um
verdadeiro processo cautelar, autônomo em relação ao processo principal” (BADARÓ, Gustavo Henrique
Righi Ivahy. MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS NO PROCESSO PENAL. In: VILARDI,
Celso Sanchez; PEREIRA, Flávia Haral Bresser; DIAS NETO, Theodoro. Direito Penal Econômico:
Crimes Econômicos e Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 147).

5

NICOLITT, André. Processo Penal Cautelar. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 22.
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Em apertada síntese, as medidas cautelares pessoais são aquelas que recaem
sobre a pessoa do acusado, consubstanciadas, em essência, na restrição da liberdade do indivíduo. Como exemplo, pode-se citar a prisão propriamente dita, a
monitoração eletrônica, a restrição do acesso a determinados lugares e as demais
listadas no artigo 319 da codificação processual penal. Podem, ainda, representar
a restrição de direitos do indivíduo, como as elencadas na Lei Maria da Penha
(art. 22).
As medidas cautelares probatórias, por sua vez, consistem no apossamento,
por parte do Estado, de elementos que auxiliem na investigação do delito, tal
como a busca e apreensão e a produção antecipada de prova cautelar.6 Alguns
doutrinadores ainda elencam outros exemplos, como busca domiciliar, busca pessoal e interceptação telefônica.7 Outros, porém, dissertam que, se há o
entendimento de que o processo cautelar é autônomo, não há que se falar em
medidas cautelares probatórias para os últimos exemplos citados, na medida em
que independem de um processo.8
Por fim – e que verdadeiramente relevam para as linhas abaixo –, há ainda
as medidas cautelares patrimoniais, que consistem na constrição de bens (que
podem ser provenientes do crime ou não) do investigado. Objetivam, em síntese,
(i) resguardar o produto ou proveito do delito e (ii) resguardar o patrimônio
lícito do acusado para fins de satisfação do dano causado à vítima em decorrência
da prática delituosa.9 Noutras palavras, pretendem “assegurar a execução dos
pronunciamentos patrimoniais de qualquer classe que possa incluir a sentença,
não só à restituição de coisas, à reparação do dano e à indenização dos prejuízos,
mas também ao pagamento da multa e custas processuais”.10
Dentre as características da tutela cautelar, a doutrina tem destacado a instrumentalidade hipotética – instrumento para assegurar o resultado de uma
6

LIMA, Marcellus Polastri Lima. A tutela cautelar no Processo Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2009, p. 128.

7

NICOLITT, André. Processo Penal Cautelar. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.
133-149.

8

LIMA, Marcellus Polastri Lima. A tutela cautelar no Processo Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2009, p. 128.

9

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS NO PROCESSO
PENAL. In: VILARDI, Celso Sanchez; PEREIRA, Flávia Haral Bresser; DIAS NETO, Theodoro. Direito
Penal Econômico: Crimes Econômicos e Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 147.

10

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 18. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. p. 307
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hipotética condenação –, a acessoriedade – o provimento cautelar não é um
fim em si mesmo, dependendo do processo principal –, a preventividade – finalidade é prevenir a ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação
–, sumariedade – a tutela cautelar não se baseia em um juízo de certeza – e a
provisoriedade – provisório porque seus efeitos perdurarão até a superveniência
de um evento sucessivo.11

1.2. Cautelares reais na codificação processual penal
O Código de Processo Penal brasileiro prevê três distintas medidas cautelares patrimoniais: (i) sequestro; (ii) hipoteca legal; (iii) arresto. Existem, porém,
outras medidas constritivas previstas em leis extravagantes. Sem a pretensão
de – ao menos neste momento – esgotá-las, citam-se a (i) Lei 11.343, de 2006
(Lei de Drogas); (ii) Lei 9.613, de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro); (iii) Lei
13.260, de 2016; (iv) Decreto-lei 3.240, de 1941; (v) Lei 11.346, de 2006; (vi)
Lei 13.322, de 2016.
O sequestro é a medida cautelar que recai sobre o patrimônio ilícito do investigado/acusado, ou seja, incide sobre os bens imóveis ou móveis adquiridos com
os proventos da infração apurada (arts. 125 e 126 do CPP). Por tal razão, “não
se podem sequestrar bens que integrem o patrimônio ilícito do acusado, mas
que tenham sido obtidos pela prática de um crime diverso daquele que é objeto
do inquérito policial ou da ação penal em que se requereu a medida cautelar”.12
Pode ser decretada mediante requerimento do órgão acusador e policial
ou mediante pedido do próprio ofendido.13 Recaindo sobre bens móveis, será
realizado o registro na matrícula do bem. Se móvel, deverá ser comunicado ao
órgão competente (em caso de carros, por exemplo, ao órgão de trânsito).14
Importa registrar que essa medida tem um requisito negativo, consistente no
não cabimento da busca e apreensão da coisa sequestrada.15
11

BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. 6. ed. (ebook). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

12

BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. 6. ed. (ebook). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, s.p.

13

O texto do artigo 127 destaca a possibilidade de decretação da medida em vertente de ofício; importa
registrar que a Lei 13.964, de 2019 (popularmente conhecida como Pacote Anticrime), vedou a decretação pelo magistrado de cautelares de ofício. Desse modo, em razão do conflito aparente de normas,
entendem estes autores que o Pacote Anticrime deve favorecer face ao conteúdo original da norma, em
razão do critério de temporalidade.

14

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 18 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. p. 307

15

BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. 6. ed. (ebook). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, s.p.
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A hipoteca legal, por sua vez, tutela especificamente o interesse patrimonial
da vítima, uma vez que objetiva garantir os efeitos patrimoniais da sentença penal condenatória – nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
que assegura a indenização mínima à vítima. Veja-se que ela pode recair sobre
bens imóveis lícitos e pode ser requerida em processos que não tenham valores
patrimoniais envolvidos (como no caso de um homicídio, por exemplo). Em
razão do fim que lhe é proposto, deve ser requerida pela própria vítima ou pessoa
que a substitua em seu legítimo interesse.
A última cautelar patrimonial é o arresto. Pode se dar subsidiariamente à
hipoteca legal, sobre bens móveis, se o responsável não possuir bens imóveis ou
o valor desses não for suficiente (art. 137, CPP), ou previamente à hipoteca legal,
cuja especialização e inscrição, não raro, demandam mais tempo.
Diante do exposto, pode-se verificar que as cautelares patrimoniais têm duas
finalidades distintas: o sequestro volta-se a assegurar o cumprimento do efeito
da condenação consistente na perda do produto do crime. A hipoteca legal e o
arresto, por sua vez, intentam a reparação do dano causado pelo delito. Desse
modo, “enquanto a primeira medida cautelar impede o lucro ilícito, a duas
últimas asseguram a reparação do prejuízo causado à vítima”.16

1.3. Novos paradigmas nas cautelares patrimoniais
As medidas cautelares patrimoniais, nos últimos anos, ganharam notável
relevância, principalmente após a deflagração de megaoperações, tais como
“Mensalão” e “Lava-Jato”, eis porque “o cenário atual do combate à criminalidade organizada e institucionalizada acentua o fenômeno da patrimonialização
do direito penal”.17 Nesse sentido, Aury Lopes Junior proclama que, “durante
muito tempo, as medidas assecuratórias permaneceram em profundo repouso,
sem utilização, tornando-se ilustres desconhecidas nos foros criminais. Mas isso
é passado, e, nas últimas décadas, com a crescente expansão do direito penal
econômico e tributário, as medidas assecuratórias estão na pauta do dia”.18

16

BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. 6. ed. (ebook). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, s.p.

17

LUCCHESI, Guilherme Brenner; ZONTA, Ivan Navarro. Sequestro dos proventos do crime: limites à
solidariedade na decretação de medidas assecuratórias. Revista Brasileira de Direito Processual Penal,
Porto Alegre, vol. 6, n. 2, p. 735-764, maio/ago. 2020. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v6i2.353

18

LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 18. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. p. 307
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As medidas construtivas ganharam novo relevo após o advento da Lei 13.964,
de 2019, notadamente com a inserção do artigo 91-A do Código Penal, que reconhece o (novo) instituto da perda alargada do patrimônio incompatível com a renda
do condenado, medida essa antes inexistente no ordenamento jurídico brasileiro.
Sem adentrar no mérito desta, é importante destacar que, com a referida
medida, permite-se ao Estado punitivo adentrar no patrimônio do condenado
que não esteja diretamente relacionado com o fato delitivo pelo qual ele foi
condenado. Tornou-se possível, então, promover o confisco de todos os bens em
posse do acusado. Para tanto, o Ministério Público deve demonstrar que o patrimônio do acusado é incompatível com seu rendimento e, ao final, requerê-lo.19
Nesse contexto, é certo que as medidas cautelares patrimoniais ganham especial
relevo, notadamente por assegurarem, ao final do processo, a possibilidade do
confisco de bens.20
Aliado a isso, a Lei 13.964, de 2019, ainda incluiu o artigo 133-A no Código
de Processo Penal, o qual autoriza a utilização dos bens apreendidos, sequestrados ou sob o regime de qualquer outra medida cautelar pelos órgãos públicos.
Foi criada, então, a custódia provisória de bem apreendido. Após o trânsito em
julgado, o bem poderá ser transferido definitivamente ao órgão que realizava a
custódia do bem.21
Além dessas preocupações, ainda há, conforme já supracitado, o incremento
do uso dos criptoativos para a prática de delitos (como lavagem de dinheiro,
evasão de divisas, etc.). Isso aumenta a preocupação dos órgãos de acusação com
a incidência das cautelares sobre tais ativos, causada sobretudo pelas dificuldades
técnicas para sua operacionalização. É o que se verá nas linhas a seguir.

2. Operacionalização da constrição cautelar no sistema Bitcoin
Para compreender a possibilidade de contrição cautelar de criptoativos é
necessário conhecer alguns detalhes sobre o funcionamento técnico do sistema
Bitcoin, assim como do ecossistema em que está inserido.
19

MENDES, Tiago Bunning; LUCCHESI, Guilherme Brenner. Lei anticrime – a (re)forma e a aproximação de um sistema acusatório. 1. ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 153.

20

Neste ponto, importa trazer uma relevante preocupação: não foi criada uma medida cautelar específica para
o confisco alargado, e as medidas já existentes parecem não ser compatíveis com esse instituto. Ocorre,
porém, que diariamente as cautelares acabam assegurando a questão do confisco alargado.

21

MENDES, Tiago Bunning; LUCCHESI, Guilherme Brenner. Lei anticrime – a (re)forma e a aproximação de um sistema acusatório. 1. ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 85-86.
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2.1. Breves linhas sobre o sistema Bitcoin e o ecossistema Bitcoin
Apesar de as transações com bitcoins serem frequentemente descritas como
“descentralizadas”, essa afirmação ignora algumas características do mercado de
criptoativos, sobretudo diante dos diversos provedores de serviços de ativos virtuais.
Enquanto as transações clássicas realizadas no sistema Bitcoin22, operacionalizadas diretamente entre dois usuárias – também chamadas de transações
“ponto a ponto” (peer-to-peer) –, são verdadeiramente descentralizadas, o mesmo
não ocorre com as transações realizadas pelos diversos provedores de serviços de
ativos virtuais, como as exchanges centralizadas. Ao menos, não no mesmo nível
de descentralização. Isso porque esse modelo de transação acaba sendo muito
semelhante – se não idêntico – aos realizados dentro do sistema financeiro
tradicional. Por essa razão, entende-se que o nível de descentralização em uma
transação com criptoativos oscila a depender da forma como é realizada.
Devido à extensão do tema, explicar o funcionamento do sistema Bitcoin
escapa à finalidade do presente artigo. Nesta seção será descrita exclusivamente a
forma como o sistema permite a custódia da criptomoeda, sobretudo (i) onde os
bitcoins estão localizados e (ii) como sua custódia é realizada pelo usuário. Isso
permitirá a posterior verificação da operacionalização de uma medida cautelar
patrimonial nesse ambiente.
O primeiro ponto de necessário esclarecimento é quanto à localização. Os
bitcoins estão localizados no blockchain23, vinculados ao “endereço” de cada
usuário. Mais especificamente, os bitcoins são o produto de todos os registros
contidos nesse blockchain, do qual é possível extrair a informação sobre a quem
pertence cada fração da criptomoeda naquele instante (também conhecida como
“saídas de transações não gastas”, ou “unspend transaction outputs” – UTXO).

22

Bitcoin, com a letra “b” maiúscula, é a coleção de conceitos e tecnologias que formam a base de um ecossistema de dinheiro digital. O sistema Bitcoin consiste em a) uma rede descentralizada “ponto a ponto”
(peer-to-peer); b) um registro público de transações (o blockchain); c) um conjunto de regras de validação
das translações e emissão de novas moedas; d) um mecanismo que permite o consenso de maneira global
e descentralizada para validar o registro público das transações, chamado de algoritmo da “prova de trabalho” (proof-of-work). A unidade desse sistema, por sua vez, também é chamada de bitcoin, mas com a
letra “b” minúscula, enquanto as frações de bitcoins são chamadas de “satoshis”.

23

O blockchain é o banco de dados público e descentralizado que contém todas as transações de bitcoin
já realizadas. Cada bitcoin – ou satoshi – armazenado no blockchain está sob o formato de uma longa
cadeia que tem informação de todos os endereços aos quais aqueles valores já estiveram vinculados desde
o momento de sua criação (durante a mineração).
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Ou seja, em sentido oposto ao institivamente se imagina24, os bitcoins não estão
armazenados dentro das respectivas “carteiras” (ou wallets).
Ademais, o que determina a propriedade de bitcoins pelo usuário não é a
posse da “carteira” com saldo positivo, mas a operação que é realizada por esse
dispositivo. Em verdade, a propriedade é determinada por aquele que controla
o respectivo “endereço” 25 que dá acesso aos bitcoins, determinado pela posse
da respectiva chave criptográfica (chave privada). É dizer que a função de uma
“carteira de criptoativos” não é armazenar (dentro de si) os bitcoins, mas somente
administrar as “chaves criptográficas” necessárias para acessar o “endereço” de
cada fração da criptomoeda que o usuário possui.
Para compreender essa dinâmica, é necessário conhecer os tipos de “carteiras” de criptoativos. Existem a) “carteiras desktop”; b) “carteiras para celular”; c)
“carteiras web”; d) “carteiras de hardware”; e) “carteiras de papel”.26
A forma mais básica de armazenamento das chaves criptográficas ocorre em
uma “carteira de papel”. Ainda que não tenha sido a primeira desenvolvida, é
interessante iniciar a explicação a partir dessa “carteira”, pois ela permite compreender a simplicidade do sistema. Como o nome indica, a “carteira de papel”
é a simples anotação em um pedaço de papel da chave privada e da respectiva
chave pública e “endereço”. Com somente tais informações é possível ao usuário
receber bitcoins (informando a terceiros seu “endereço”); e, quando pretender
gastar, poderá utilizar a respectiva chave privada, à qual somente ele tem acesso.
Nessa dinâmica, uma vez perdida ou esquecida a chave privada, perdem-se
igualmente todos os bitcoins vinculados àquele endereço. Não à toa, dos 18,5
milhões de bitcoins em circulação, 20% são considerados perdidos.27

24

Esse equívoco já foi cometido anteriormente por Bueno, quando disse ser “plenamente possível, por
exemplo, o transporte de bitcoins, em montante equivalente a milhões em moeda soberana, dentro do
bolso de um casaco (...)” (BUENO, Thiago Augusto. Bitcoin e crimes de lavagem de dinheiro. Editora
Contemplar, 2020. p. 120).

25

O “endereço” é resultado de um cálculo matemático (função hash) aplicado (duas vezes) em uma “chave
privada”. Essa função matemática é conhecida como “função arapuca” (ou trap door function), que, em
síntese, significa uma fórmula matemática que é facilmente calculada em um sentido, mas impossível de
ser realizada no sentido inverso. Em resumo: a partir da “chave privada”, extrai-se o “endereço”. Todavia,
é impossível extrair do “endereço” sua “chave privada”.

26

ANTONOPOULOS, Andreas M. M. Mastering Bitcoin: Programming the open blockchain. O’Reilly
Media, Inc., 2017 p. 7.

27

POPPER, Nathaniel. Lost Passwords Lock Millionaires Out of Their Bitcoin Fortunes. The New York
Times, 2021. p. 1.
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Por essa razão, há dispositivos de software e hardware dedicados a realizar essa
importante tarefa. A primeira se chama “carteira desktop”, que fica instalada no
computador do usuário; a segunda, “carteira mobile”, instalada no celular.
Independentemente de terem sido desenvolvidas para operar em computadores
ou smartphones, elas têm a função de administrar as chaves privadas dos usuários
e, a partir delas, gerar quantas chaves públicas e endereços forem necessários, os
quais ficam armazenados dentro do hardware onde o dispositivo foi instalado.
Ou seja, o desenvolvedor da aplicação não tem acesso às chaves criptográficas,
somente o usuário.
Há, porém, o risco de esses computadores ou celulares serem furtados, ou de a
memória dos equipamentos ser corrompida, o que poderia gerar a perda da chave
de todos os bitcoins do indivíduo. Todavia, esse risco foi controlado mediante
a criação de uma espécie de “chave mestra”, chamada de “frase mnemônica”.
Trata-se do conjunto de 12 ou mais palavras aleatórias (informadas na língua
inglesa como rabbit, helmet, storage, gold etc.), sugeridas pela própria aplicação de
“carteira”, a qual serve de origem para extrair as chaves privadas. É chamada de
mnemônica justamente pela facilidade de memorizar ou guardar esse conjunto
de palavras. Na prática, caso uma pessoa perca sua carteira, ela poderá recuperar
todas as suas chaves privadas inserindo sua frase mnemônica em outra.
Portanto, o usuário que tem acesso ao respectivo “endereço” é quem detém a
respectiva fração de bitcoins. Em outras palavras, é esse usuário – e somente ele
– que detém a custódia das criptomoedas. Com isso, ele pode guardar consigo e
transferir a quem quiser, sem depender de qualquer outro indivíduo ou entidade.
Todavia, devido à dificuldade na localização de outros usuários que possuam
bitcoins para realizar uma transação, surgiu nesse mercado uma série de provedores
de serviços dedicados a facilitar a interação entre os usuários, classificadas por
Grzywotz como o “ecossistema Bitcoin”28. Umas delas – uma das mais relevantes – são as exchanges centralizadas, as quais são responsáveis por grande parte
do volume de transações que ocorrem no mercado de criptoativos. Seu modo de
funcionamento é bastante semelhante ao das casas de câmbio tradicionais: elas
se colocam como intermediadoras no processo de troca de moeda estatal por
criptomoedas, ou exclusivamente entre criptomoedas, oferecendo ao usuário uma
28

GRZYWOTZ. Johanna. Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche. Ducker & Humblot GmbH,
2019. p. 51.
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alternativa fácil e segura para realizar a conversão. Em vez de haver a necessidade
de procurar uma pessoa, basta ir a essa exchange e realizar a compra ou venda
de maneira direta.29
Ao passo que a entrada desse ator no ecossistema passou a permitir um
número maior de negociações e maior liquidez no mercado, tornando factível a compra de altas quantidades de criptomoedas, também é responsável
por uma recentralização do ambiente. Em verdade, as transações com criptoativos que ocorrem dentro de exchanges centralizadas, ou entre diferentes
provedores do mesmo ramo, são tão centralizadas quanto as transações do
sistema financeiro tradicional.
Nessa dinâmica, merece destaque a forma como a custódia dos bitcoins é
realizada pelas exchanges centralizadas. Diferentemente das carteiras que operam
mediante a instalação de um software no computador ou smartphone, há “carteiras
web”. Elas são de muito mais fácil uso ao usuário, visto que são disponibilizadas
pelo próprio sistema de uma exchange. É permitido ao usuário transferir moeda
estatal para a conta da exchange centralizada, que passa a exibir no site a quantia
transferida como forma de saldo. Dessa forma, os valores poderão ser convertidos
para qualquer espécie de criptomoeda.
Contudo, na prática, essas conversões não implicam que o usuário disponha
daquela quantidade de criptomoedas exibidas na “carteira web” da exchange
centralizada, mas que os valores inicialmente enviados em moeda estatal agora
acompanham o câmbio da criptomoeda para qual foi convertida. Na realidade,
a exchange é quem verdadeiramente tem as criptomoedas, ao passo que o usuário somente tem uma espécie de pretensão creditória em face da exchange. Ele
somente terá a criptomoeda se realizar o saque desses valores da exchange para
sua carteira pessoal.
É por essa razão que se afirma que as transações realizadas nas exchanges
centralizadas ocorrem em duas camadas: a) transações que envolvem a aquisição
de uma criptomoeda mediante a correspondente anotação da alteração de propriedade na blockchain, chamadas de “on-chain transactions”; b) transações que

29

GRUPENMACHER, Giovana Treiger. As plataformas de negociação de criptoativos: uma análise
comparativa com as atividades das corretoras e da bolsa sob a perspectiva da proteção do investidor e
prevenção à lavagem de dinheiro. São Paulo: Fundação Getulio Vargas, 2019. p. 60-75.
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não são gravadas no blockchain, mas em um banco de dados interno da própria
exchange, conhecidas como “off-chain transactions”.
A primeira conversão de moeda estatal para qualquer criptomoeda, quando
realizada pelo usuário dentro da “carteira web” da exchange, ocorre somente no
banco de dados interno da exchange; não há alteração no blockchain. Apesar de
o sistema informar ao usuário que ele tem determinada quantidade de bitcoins,
eles, em verdade, pertencem à exchange centralizada, sobretudo porque as chaves
privadas e o respectivo endereço são administrados pela exchange, não pelo usuário.
Assim, o saldo exibido nessas plataformas somente simula a quantidade de
bitcoins que o usuário possui, mas não significa que o usuário tem acesso aos
“endereços” das respectivas frações de bitcoin. Na realidade, a exchange é quem
verdadeiramente tem as criptomoedas, ao passo que o usuário somente tem uma
espécie de pretensão creditória em face da exchange. Ele somente terá a criptomoeda se realizar o saque desses valores da exchange para sua carteira pessoal.30
Por tal razão, foram sugeridas – sobretudo pelo GAFI31 – duas nomenclaturas
para se referir à forma de custódia de bitcoins: a) “carteiras web”, para o caso das
carteiras das exchanges centralizadas, cujos usuários não controlam as respectivas
chaves criptográficas de seus bitcoins; b) “carteiras privadas”, para aquelas cujas
chaves criptográficas são administradas exclusivamente pelo usuário.
Mediante a observação dessas duas classes de “carteiras” – as “carteiras web”
e as “carteiras privadas” – é possível identificar como uma medida cautelar patrimonial pode ser realizada no ambiente dos criptoativos.

2.2. Constrição cautelar de bitcoins
Delimitadas algumas características do sistema Bitcoin, passa-se ao enfrentamento dos problemas sugeridos. Primeiro será abordada a possibilidade da
30

É por essa razão que se afirma que as transações realizadas nas exchanges centralizadas ocorrem em duas
camadas: a) transações que envolvem a aquisição de uma criptomoeda mediante a correspondente anotação da alteração de propriedade no blockchain, chamadas de “on-chain transactions”; b) transações que
não são gravadas no blockchain, mas em um baco de dados interno da própria exchange, conhecidas como
“off-chain transactions”.

31

Trata-se do Grupo de Ação Financeira Internacional. O GAFI é reconhecido atualmente como o principal
órgão no sistema internacional para direção de políticas de combate à lavagem de dinheiro (BLANCO
CORDERO, Isidoro. Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 4. ed., 2015 p. 158-159). Trata-se de um
organismo intergovernamental, que tem 39 países-membros (FATF. Guidance for a Risk-Based Approach to
Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, FATF, 2019) e atua na elaboração de padrões internacionais
e na monitoração do grau de cumplicidade dos países, além de financiar pesquisas sobre o tema.
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constrição cautelar de bitcoins custodiados em exchanges centralizadas, nas respectivas “carteiras web”. Depois, a possibilidade quanto a bitcoins custodiados
exclusivamente pelo usuário, em “carteiras privadas”.

2.2.1. Medidas cautelares patrimoniais sobre bitcoins
custodiados em “carteiras web” de exchanges
A essa altura fica evidente que os bitcoins armazenados nas “carteiras web” de
exchanges centralizadas são muito semelhantes a valores que estão depositados em
instituições financeiras. Isso porque os criptoativos do usuário estão somente em
forma de saldo, que é determinado pelo banco de dados interno do provedor do
serviço. Nessa relação, quem detém verdadeiramente os bitcoins – ou qualquer
outro criptoativo – é a exchange. Isso porque, ao final, é ela quem tem o acesso
a cada um dos “endereços”.
Essa característica permite que, assim como no caso das instituições financeiras tradicionais, a exchange possa cumprir determinações do Estado para o
bloqueio ou envio dos criptoativos pertencentes a seus usuários. Nesse caso, uma
vez sabido que determinado acusado ou investigado tem bitcoins custodiados
em uma exchange centralizada, a autoridade poderá expedir ofício e solicitar que
(i) os valores sejam bloqueados na conta do usuário, e/ou (ii) transferidos a uma
“carteira privada” controlada pelo Estado.
Dessa forma, é plenamente possível o cumprimento de ordens judiciais para
a constrição cautelar de bitcoins – e outros criptoativos – custodiados nesses
provedores de serviço.
2.2.2. “Carteira privadas”
Em sentido oposto, bitcoins armazenados em “carteiras privadas” não são
suscetíveis a ordem judicial de bloqueio. Apesar de estarem armazenados no
blockchain, o acesso aos bitcoins ocorre somente por aquele que tem a respectiva
chave privada, armazenada em uma “carteira mobile”, “carteira desktop”, “carteira
hardware” ou “carteira de papel”.
Assim, a forma de armazenamento apresenta semelhança com a guarda de
dinheiro em espécie: somente uma ordem de busca e apreensão realizada no local
em que o usuário guarda suas chaves criptográficas (representada pela “carteira”
ou pela chave mnemônica) seria capaz de permitir a apreensão dos valores. Isso
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pode permitir à autoridade policial localizar, por exemplo, na residência do
investigado uma “carteira de papel” onde as informações necessárias – chaves
privadas – estejam anotadas. Com isso, é plenamente possível a transferência
dos fundos a uma carteira controlada pelo Estado para que fiquem custodiados
durante o processo.
O mesmo resultado pode ser alcançado no caso de uma “carteira mobile” ou
“carteira desktop”, desde que o sistema consiga ser acessado pela autoridade policial. Uma vez que isso ocorra, passa a ser igualmente possível a transferência dos
fundos para um “endereço” relacionado a uma carteira administrada pelo Estado.
Todavia, essas alternativas podem não ser tão simples. Isso porque há métodos
de evitar que o Estado consiga realizar a apreensão de bitcoins. Basta pensar na
hipótese de o agente ter uma cópia da “carteira”, das chaves criptográficas ou da frase
mnemônica em outro local. Isso é, ter um backup. Nesse caso, ainda que o Estado
consiga apreender as informações necessárias para transferir os bitcoins (realizar a
apreensão), seria possível ao agente (ou a um terceiro de sua confiança) realizar a
transferência a um “endereço” relacionado a uma nova carteira. Consequentemente,
o Estado perderia a oportunidade de realizar a constrição patrimonial.
Mais verticalmente, é possível pensar no caso de o agente memorizar –
parcialmente ou integralmente – a chave mnemônica de uma carteira de
criptoativos. O procedimento se torna mais facilitado em carteiras que têm
somente doze palavras, ou seja, uma pequena combinação que permite fácil
memorização. Nessa forma de custódia, não há “carteira” ativa, sendo que, em
toda oportunidade em que o usuário pretenda realizar uma nova transação, ele
deverá realizar um processo de “recuperação” da “carteira”, mediante a inserção
da “chave mestra”.
Nessa hipótese, não haverá referência física dos bitcoins que o usuário
tem. Assim, ainda que o Estado tome conhecimento da quantidade de criptomoedas que determinado investigado ou acusado possui, não haverá meio
para operacionalizar uma medida cautelar patrimonial. Em uma hipérbole
comparativa, ainda que o agente declare em seu imposto de renda os bitcoins
que possui, nada poderá fazer o Estado para apreender esses valores. Isso
porque o sistema Bitcoin passou a permitir a completa perda da referência
física com valores patrimoniais.
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Conclusão
1. As medidas cautelares, no processo penal, podem ser (i) pessoais, (ii) probatórias e (iii) patrimoniais. Em razão da sobredita patrimonializacão do processo, as cautelares patrimoniais ganharam relevo nos últimos anos, em especial
no âmbito do direito penal econômico. As cautelares patrimoniais previstas no
CPP são arresto, sequestro e hipoteca legal, sem prejuízo das demais previstas
em legislação extravagante.
2. As transações com bitcoins – e outros criptoativos – não serão sempre
descentralizadas. Assim, do ponto de vista da constrição patrimonial, poderão
ter um tratamento distinto a depender de como tais ativos estão custodiados
pelo indivíduo.
3. Na hipótese de o bitcoin estar na exchange, as medidas cautelares serão
operacionalizadas de maneira muito semelhante ao que ocorre no sistema financeiro tradicional: a autoridade policial, ou o Poder Judiciário, poderá solicitar o
bloqueio do ativo, com a distinção de que, nesse caso, deverá solicitar a transferência a uma carteira de criptoativos controlada pelo Estado.
4. Em relação à hipótese da carteira privada, não é possível a realização de
medida cautelar patrimonial. A única forma de o Estado se apossar do ativo
é mediante realização de busca e apreensão (enquanto cautelar probatória),
procedimento que encontra sensíveis dificuldades materiais de realização. Isso
porque, a depender da forma como o armazenamento das chaves criptográficas
é feito pelo usuário, é possível que inexista uma referência física dos bitcoins no
mundo virtual e no mundo físico (é o que ocorre, por exemplo, na chave que
apenas é memorizada pelo usuário – chave mnemônica).
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Resumo: A presente pesquisa tem por objeto a análise da validade
e legalidade da prova decorrente da localização celulares, por meio
das antenas das operadoras de telefonia, para fins processuais penais,
algo muito parecido com o trazido pela Medida Provisória 954,
de 17 de abril de 2020. Para isso, o estudo se dará por meio do
uso de tecnologias no processo para, posteriormente, submetê-lo à
análise com base no direito à privacidade e ao sigilo de dados, sob o
ângulo constitucional e infraconstitucional. Depois, será estudada
a possibilidade de que tal prova ingresse em um processo penal e as
consequências jurídicas. Conclui-se pela vedação do acesso à geolocalização dos telefones, salvo para processos penais – em decisão
devidamente fundamentada, demonstrando a impossibilidade de
que a prova seja feita por outros meios – cujos crimes sejam punidos com reclusão e nos quais existam indícios razoáveis de autoria,
utilizando-nos de analogia ao artigo 2º da Lei 9.296/96.
Palavras-chave: Monitoração de celulares. Prova. Processo penal.
Validade. Covid-19.
Sumário: Introdução. 1. A inserção de tecnologias no processo.
2. Análise da medida à luz das garantias fundamentais da privacidade e sigilo de dados. 3. A prova, se obtida sem observância dos
critérios indicados, seria válida no processo penal? 4. Conclusão.
Referências.
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Introdução
A relação entre o direito e os meios tecnológicos vem se estreitando nas últimas
décadas, especialmente no que se refere à produção probatória.1
Por exemplo, a Lei 11.900, de 8 de janeiro de 2009, regulamentou a possibilidade de que o interrogatório do réu preso, ainda que em caráter excepcional,
devidamente justificado, se dê pela modalidade de videoconferência. Em 2015 o
Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do projeto “100% digital”, implantou a dinâmica de processos digitais, vigente até hoje2, viabilizando a necessária
garantia da duração razoável do processo.
E, nesse sentido, a cada dia que passa, o Direito se torna mais dependente dos
meios tecnológicos disponíveis. Estes, no âmbito processual penal, entretanto,
devem ser eficientes, como forma de assegurar a tutela judicial efetiva, assim
como, obviamente, devem respeitar as garantias fundamentais dos acusados.
Se não atender aos dois pressupostos, não poderá a medida ser implementada.
É desse cenário que surge a prova decorrente do monitoramento de celulares
por meio de geolocalização. É de conhecimento público que os aparelhos celulares
estão conectados, por meio das empresas de telefônica, às respectivas antenas,
viabilizando, pelo menos em tese, que o indivíduo seja localizado em tempo real
e de forma retroativa.
Foi diante dessas informações que, para fins de contenção de aglomerações em
virtude da atual pandemia da Covid-19, foi implementada a Medida Provisória
954, de 17 de abril de 2020, que pretendia que fosse possível indicar a localização
de cada um dos brasileiros, por meio da geolocalização dos celulares, a partir do
envio de informações pelas empresas de telecomunicações.
A preocupação trazida nessa pesquisa – e objeto de reflexão – é que tal medida
de geolocalização, de certa forma já apresentada, ainda que de maneira tímida pelo
legislador, no artigo 13-B do Código de Processo Penal3, seja implementada como
meio de prova para feitos processuais penais, agora de maneira mais frequente e
visível. Logo, avalia-se sua legitimidade, legalidade e possível constitucionalidade.
1

Nesse sentido: PRADO, Geraldo. A cadeia de custódia da prova no processo penal. São Paulo: Marcial Pons,
2019, p. 106 e ss. e MORAIS DA ROSA, Alexandre. Guia do processo penal estratégico: de acordo com a
teoria dos jogos e MCDA-A. Florianópolis: Emais, 2021, p. 437 e ss.

2

Disponível em: https://www.tjsp.jus.br/CemPorCentoDigital/. Acesso em 13 mar. 2021.

3

Na realidade, não se trata propriamente de uma prova, mas sim de uma diligência policial, absolutamente
excepcional, com intuito de salvar a vida da vítima.
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Daí a relevância da discussão que se pretende travar nesta pesquisa: a viabilidade processual de, em tese, utilização de tal prova para fins penais, especialmente
ao ser levar em consideração a garantia constitucional da privacidade e sigilo de
dados, ambas com estatura constitucional, no artigo 5º, respectivamente nos
incisos X e XII.
Para além disso, é indiscutível a relevância da matéria para saber se seriam
válidas prisões em flagrante homologadas utilizando-se de tal localizador. Mais
que isso, à luz das garantias fundamentais, o estudo analisará se a prova dali
decorrente é formalmente legítima e lícita, sobretudo ao colocá-la em contraste
com a Constituição Federal de 1988.

1. A inserção de tecnologias no processo
A evolução rápida e repentina das tecnologias vigentes atinge substancialmente
as relações sociais, as quais instigam necessárias alterações no campo jurídico4,
de forma que este evolua e se adeque à nova realidade social.5 Tais alterações
podem se dar, por exemplo, pela incorporação de instrumentos tecnológicos
facilitadores do dia a dia forense, além de viabilizar sua efetividade nas demandas
jurídicas existentes.6
Exatamente isso que vem ocorrendo nos últimos anos. Digitalização de
processos, como forma de facilitar a garantia da duração razoável do processo;
possibilidade de que o réu preso seja interrogado por videoconferência, a partir
da Lei 11.900, de 8 de janeiro de 2009; além de outros meios tecnológicos
inseridos no ordenamento vigente.
Evidentemente, cuidando-se de direito processual penal, o meio de obtenção
de prova não pode ser inócuo. Para tanto, ao mesmo tempo, deve atender as
demandas de tutela judicial efetiva, permitindo que aquele meio seja agregado
para alcançar determinado fim processual e, de outro lado, obrigatoriamente,
respeite todas as garantias fundamentais do acusado. Sem atendimento aos dois
postulados, não há que se falar em viabilidade processual penal. Em outras
4

Para um panorama sobre o fenômeno da digitalização no e do campo jurídico, conferir: HILGENDORF,
Eric. Digitalização e direito. Org. e Tradutor Orlandino Gleizer. São Paulo: Marcial Pons, 2020.

5

DIDIER, Tiago Vicente; CURVELO, Thais de Sá. Incentivo à integração entre direito e tecnologia através de
Boaventura de Sousa Santos. Global Journal of Management and Bussiness Research: G Interdisciplinary.
Volume 19 Issue 2 Version 1.0 Year 201, pág. 08. Disponível em: https://globaljournals.org/GJMBR_
Volume19/1-Incentivo-A-Integracao%20Entre.pdf. Acesso em: 13 mar. 2021.

6

Ibidem, pág. 07.
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palavras, se a medida não é efetiva o suficiente para produzir prova ou desrespeita
garantia do réu, não poderá ser admitida no processo penal.
De nada adianta que o instrumento contribua para a descoberta de determinado
fato se, para tanto, o Estado se utiliza de meios antiéticos, ilegais ou violadores de
garantias constitucionais. Tais métodos denotam a inidoneidade da condenação,
porquanto nossa Constituição Federal veda a utilização de provas ilícitas.
É o que explica Francisco Marcolino de Jesus:
Todas estas condicionantes são de extrema importância, e sempre
têm de se ter presentes quando se trata de apreciar a prova e os meios
que lhe serviram de suporte, que podem ter na sua origem meios de
obtenção de prova. A verdade material não pode ser atingida a qualquer custo, apenas com base em meios de prova válidos, sob pena de
pôr em crise a superioridade ética do Estado.7

Portanto, toda nova tecnologia – assim como todo meio de prova – a ser
empregada no âmbito processual deve passar, necessariamente, por esse duplo
escrutínio. Isto é, se o instrumento garante a tutela judicial efetiva e, ao mesmo
tempo, não viola qualquer das garantias fundamentais trazidas pela Constituição
Federal de 1988.8
E, como é de conhecimento público, há mais de um ano, o mundo sofre as
consequências da pandemia da Covid-19.
Durante esse período, diversas áreas do direito foram flexibilizadas ante o
reconhecimento oficial do estado de calamidade9, como alterações no direito
trabalhista como forma de enfrentamento à crise sanitária10, criação de medidas
para enfrentamento do coronavírus11, além de outras.

7

JESUS, Francisco Marcolino de. Os Meios de Obtenção de Prova em Processo Penal. Editora Almedina, 2ª
Edição. Coimbra, Portugal, pág. 38

8

Neste sentido: BRITO, Alexis A.; FABRETTI, Humberto B. e LIMA, Marco A. F. Processo penal brasileiro.
4. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 3: “Portanto, as garantias devem ser adequadas, como instrumentos de
proteção, criados pelo Estado, como forma reflexa de manutenção dos direitos individuais. A prestação
jurisdicional deve vir de modo ético, sem que se avilte a dignidade da pessoa humana, sob o controle
igualmente ético, sem que se avilte a dignidade da pessoa humana, sob o controle igualmente ético e a
dignidade do homem. As bases de legitimação do sistema vêm com a criação de normas rígidas, mas que
não afrontem o Estado de Direito e as garantias individuais”.

9

Decreto Legislativo 06, de 20 de março de 2020.

10

Medida Provisória 927, de 22 de março de 2020.

11

Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
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Ainda, como meio efetivo de cumprimento da orientação de isolamento
social trazida pela Lei 13.979/2020, a qual não vinha sendo cumprida de maneira integral pela sociedade, passou-se a cogitar o monitoramento eletrônico
das pessoas, com intuito de evitar aglomerações.12 E isso ocorreria a partir do
fornecimento, pelas operadoras nacionais de telecomunicações, de dados sobre
a circulação das pessoas.
Com essa finalidade, foi editada a Medida Provisória 954, de 17 de abril de
2020, segundo a qual, em sua ementa13:
Dispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado e de
Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fins de suporte à produção estatística oficial
durante a situação de emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), de que trata a
Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

A Medida Provisória, entretanto, foi prontamente suspensa, ante a violação
de dispositivos constitucionais de sigilo de dados e privacidade, por concessão
de liminar da ministra Rosa Weber14, que veio a ser referendada pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal.15
Embora suspensa a Medida Provisória, não se exclui a possibilidade de que
a questão seja abordada futuramente para fins de uso em processo penal, ante
diversos meios tecnológicos disponíveis e a existência de intenso discurso político
de combate à criminalidade de todas formas possíveis e imagináveis.
Na verdade, em uma situação específica, o Código de Processo Penal, ainda
que de maneira tímida, já permite o acesso aos dados relativos à geolocalização
do suposto autor ou vítima de crime de tráfico de pessoas, nos termos do artigo
13-B, inserido pela Lei 13.344/2016:

12

Alguns países europeus, como Áustria e Alemanha, também teria se valido da medida restritiva, com
intuito de evitar aglomerações e conter o vírus da Covid-19. (Disponível em: https://www.moneytimes.
com.br/governos-europeus-recorrem-a-celulares-para-monitorar-quarentena/. Acesso em: 13 jul. 2021.)

13

Disponível em: <https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141619>.
Acesso em 29 abr. 2020.

14

STF – ADI 6387 DF, rel. ministra Rosa Weber. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.
asp?incidente=5895165>. Acesso em: 28 de janeiro de 2021.

15

Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=442902&ori=1>.
Acesso em: 28 jan. 2021.
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Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público
ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização
judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/
ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos
adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a
localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso.

No caso de tráfico de pessoas, portanto, podem o delegado de Polícia ou o
promotor requisitar, imediatamente, às empresas responsáveis os meios que permitam a localização dos suspeitos ou vítima, desde que haja autorização judicial.
Parece-nos adequada a exigência legal de autorização judicial, pois a medida viola
diretamente o direito de intimidade e privacidade.16
Note-se que essa autorização legal não se trata de um meio de prova em si,
mas de uma diligência que pode ser praticada pela autoridade policial no sentido
de localizar a vítima ou o acusado da prática do crime de tráfico de pessoas que
esteja em curso, isto é, que esteja ocorrendo. Certamente, se autorizada a medida,
gerará uma prova documental da localização do imputado ou da vítima, e essa
poderá ser utilizada em futuro processo penal.
A análise a que nos propomos, entretanto, não é a desse dispositivo (art. 13-B
do CPP), mas sim a da legitimidade/legalidade da produção de uma prova sobre
a localização de um investigado ou acusado por meio da triangulação das antenas
de celulares em crimes diversos do tráfico de pessoas e que não estejam em curso.

2. Análise da medida à luz das garantias
fundamentais da privacidade e sigilo de dados
A Constituição Federal de 1988 trouxe extenso rol de garantias fundamentais,
previstas no artigo 5º. Dentre elas, no que importa ao presente estudo, salienta-se a
inviolabilidade da “vida privada, a honra e a imagem das pessoas” (inciso X), bem como
das “comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas” (inciso XII).
Cuidam-se de princípios que, evidentemente, almejam preservar a privacidade individual, que, conforme nos ensina Tércio Sampaio Ferraz Jr., pode ser
definida como:
16

Nesse sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Grupo GEN,
2020. 9788530989422. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530989422/.
Acesso em: 13 jul. 2021. E-book. Livro I, item 79-E.
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(...) sua identidade diante dos riscos proporcionados pela niveladora
pressão social e pela incontrastável impositividade do poder político.
Aquilo que é exclusivo é o que passa pelas opções pessoais, afetadas
pela subjetividade do indivíduo e que não é guiada nem por normas
nem por padrões objetivos. No recôndito da privacidade se esconde,
pois, a intimidade. A intimidade não exige publicidade porque não
envolve direitos de terceiros. No âmbito da privacidade, a intimidade é o mais exclusivo dos seus direitos.17

Considerando que a medida, como trazida, iria expor dados pessoais de determinadas pessoas, como telefone e nome, sem seus respectivos consentimentos, há,
de maneira muito objetiva e como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal,
verdadeira violação às garantias constitucionais mencionadas.
Elucidativa a lição de André Ramos Tavares:
Pelo direito à privacidade, apenas ao titular compete a escolha de
divulgar ou não seu conjunto de dados, informações, manifestações
e referências individuais, e, no caso de divulgação, decidir quando,
como, onde e a quem. Esses elementos são todos aqueles que decorrem da vida familiar, doméstica ou particular do cidadão, envolvendo fatos, atos, hábitos, pensamentos, segredos, atitudes e projetos
de vida.18

Para além das violações constitucionais, existe, no âmbito das leis infraconstitucionais, a 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), que
trouxe positivado o respeito à privacidade individual e ao livre desenvolvimento
da personalidade da pessoa natural como fundamentos específicos da proteção
de dados pessoais, como explica Patrícia Peck Pinheiro:
O espírito da lei foi proteger os direitos fundamentais de liberdade e
de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural, trazendo a premissa da boa-fé para todo o tipo de tratamento
de dados pessoais, que passa a ter que cumprir uma série de princípios,
de um lado, e de itens de controles técnicos para governança da segurança das informações, de outro lado, dentro do ciclo de vida do uso
da informação que identifique ou possa identificar uma pessoa e esteja
relacionada a ela, incluindo a categoria de dados sensíveis.19
17

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora
do Estado. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: Revista dos Tribunais 01,
1992.

18

TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. Editora Saraiva, 2019, pág. 551.

19

PINHEIRO, Patrícia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei 13.709/2018. 2. ed. SaraivaJur,
São Paulo, p. 15.
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A geolocalização, por se tratar de informação que diz respeito à sua íntima
privacidade, engloba seus dados pessoais, assim como nome, endereço e telefone.
Traça-se um paralelo com o sustentado por Victor Martins Pimenta, Izabella
Lacerda Pimenta e Danilo César Maganhoto Doneda ao indicarem que, durante
a monitoração eletrônica, o Juiz tem acesso a diversos dados pessoais, dentre eles,
a geolocalização em tempo real.20
Bom se dizer, neste ponto, que, embora a Lei Geral de Proteção de Dados
não se aplique aos feitos de investigação e repressão penais (art. 4º, inciso III,
alínea d), fato é que, se para aplicação em outras searas devem ser observadas as
balizas lá fixadas, em feitos criminais, em que está em jogo a liberdade de ir e
vir, o espectro de tutela das garantias é muito mais rígido em favor daquele que
é investigado ou processado criminalmente.
Igualmente no campo infraconstitucional, a Lei 12.965/2014 (Marco Civil
da Internet) assegura que é direito dos usuários da internet o “não fornecimento
a terceiros de seus dados pessoais” (art. 7º, inciso VII), bem como “consentimento
expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais” (art. 7º,
inciso IX).
Sob a ótica internacional, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia
reconhece que todas as pessoas têm direito à proteção de dados de caráter pessoal
que lhes digam respeito:
Artigo 8. Proteção de dados pessoais
1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito.
2. Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal, para fins
específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com
outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o
direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de
obter a respectiva retificação.
3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte
de uma autoridade independente

Explicando a questão, Laura Schertel Mendes explica que o direito fundamental à proteção de dados envolve, em uma perspectiva subjetiva, a proteção
do indivíduo contra os riscos que ameaçam sua personalidade em face da coleta,
20

PIMENTA, Victor Martins; PIMENTA, Izabella Lacerda; DONEDA, Danilo Cesar Maganhoto. “Onde
eles estavam na hora do crime?”: Ilegalidades no tratamento de dados pessoais na monitoração eletrônica.
Rev. bras. segur. pública. São Paulo v. 13, n. 1, 59 - 75, fev/mar 2019.
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processamento, utilização e posterior circulação de dados pessoais. Além disso,
sob a perspectiva objetiva, engloba a atribuição ao indivíduo da garantia de
controlar o fluxo de seus dados.21
Daí a evidente incompatibilidade entre a Medida Provisória 954, de 17 de
abril de 2020, e garantias de ordem constitucional e, até mesmo, infraconstitucional, ante a existência da Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil
da Internet, exatamente como disse o Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Dentre os pontos destacados, por inúmeras vezes, citou-se a importância da
garantia constitucional à privacidade e ao sigilo de dados. Menciona-se trecho
da ementa do acórdão, autoexplicativo:
Na medida em que relacionados à identificação – efetiva ou potencial – de pessoa natural, o tratamento e a manipulação de dados pessoais hão de observar os limites delineados pelo âmbito de proteção
das cláusulas constitucionais assecuratórias da liberdade individual
(art. 5º, caput), da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade (art. 5º, X e XII), sob pena de lesão a esses direitos. O
compartilhamento, com ente público, de dados pessoais custodiados
por concessionária de serviço público há de assegurar mecanismos
de proteção e segurança desses dados.22

O voto do ministro Luiz Fux, por sua vez, consigna que diversos tribunais europeus, como o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Constitucional
Alemão, reconhecem o direito à proteção de dados23:
Ainda, o Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso Digital
Rights Ireland (C-293/12), destacou a existência do direito fundamental à proteção dos dados pessoais, assentando que qualquer
medida legislativa promulgada para fornecer uma base legal para o
tema deve atender a princípio da proporcionalidade, de modo que
“só podem ser introduzidas restrições a esses direitos e liberdades
se forem necessárias e corresponderem efetivamente a objetivos de
interesse geral reconhecidos pela União ou à necessidade de proteção
dos direitos e liberdades de terceiros.

21

MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo
direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 140, p. 176-177.

22

STF – ADI 6387 DF, rel. ministra Rosa Weber. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.
asp?incidente=5895165>. Acesso em: 28 jan. 2021.

23

Ibidem, p. 67.
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Nem poderia ser diferente. O Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção
de Dados, na linha do que foi exposto, materializaram e instrumentalizaram a
garantia de privacidade e sigilo de dados, contextualizando-os ao novo contexto
tecnológico trazido pela realidade social.
Hoje, mais do que nunca – na era em que o Direito é quase dependente
das tecnologias –, o sigilo de dados pessoais não pode ser letra morta. O direito
fundamental deve ser protegido em toda a sua extensão normativa.
Pensar de maneira contrária e, portanto, admitir que pode o Estado, para
solucionar qualquer crime, se valer da geolocalização do acusado, sem decisão
judicial para tanto, é algo ilícito, considerando que tal expediente engloba sua
privacidade e sigilo de dados. Daí a inviabilidade da medida.
Nos parece que, considerando o teor do artigo 13-B do Código de Processo
Penal, a decisão judicial, devidamente fundamentada, é questão basilar, sem a
qual a medida não poderá ser efetuada.
A leitura trazida é que a medida de alcance à geolocalização do indivíduo
pode ser obtida pelos órgãos responsáveis apenas e tão somente utilizando-nos
da analogia, se observadas as balizas restritivas aplicáveis às interceptações telefônicas, no artigo 2º da Lei 9.296/96
Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;
II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo,
com pena de detenção.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza
a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Na realidade, considerando que há omissão do legislador na regulamentação
da prova obtida por meio da geolocalização e que, nesses termos, tal prova, assim
como a interceptação telefônica, mitiga o princípio da privacidade, devemos
utilizar os mesmos critérios lá intentados.
Portanto, para autorização judicial do pleito de geolocalização do imputado,
devem existir indícios razoáveis de autoria ou participação; não pode a medida
ser alcançada por outros meios e, por fim, deve a infração imputada ser punida
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com pena de reclusão. Ausentes qualquer dessas hipóteses, não se pode ter acesso
à geolocalização do indivíduo pelas antenas das empresas de telefonia.
Aliás, o Projeto de Lei 8.045/2010 – que almeja revogar o atual Código de
Processo Penal –, ainda em trâmite nas Casas Legislativas, aborda a matéria e,
com exceção dos crimes apenados com detenção24, ratifica o teor do entendimento aqui esposado. Daí a tendência do legislador de tornar tal prova ainda
mais excepcional:
Art. 283. O pedido de interceptação de comunicações telefônicas
será formulado por escrito ao juiz competente, mediante requerimento do Ministério Público ou da defesa, ou por meio de representação do delegado de polícia, ouvido, neste caso, o Ministério
Público, e deverá conter:
I - a descrição precisa dos fatos investigados;
II - a indicação de indícios suficientes da autoria ou participação em
infração penal;
III - a qualificação do investigado ou acusado, ou esclarecimentos
pelos quais se possa identificá-lo, salvo impossibilidade manifesta
devidamente justificada;
IV - a demonstração da estrita necessidade da interceptação e de que
informações essenciais à investigação ou instrução processual não
poderiam ser obtidas por outros meios;
V - a indicação do código de identificação do sistema de comunicação, quando conhecido, e sua relação com os fatos investigados;
VI - a indicação do nome da autoridade responsável por toda a execução da diligência.

Malgrado o texto diga sobre “interceptação de comunicações telefônicas”,
o dispositivo é aplicável “à localização de sinal de aparelho móvel do suspeito,
acusado ou vítima” (art. 297).

3. A prova, se obtida sem observância dos critérios
indicados, seria válida no processo penal?
A geolocalização do imputado é prova essencialmente atípica, assim entendidas
aquelas que não se encontram elencadas no Código de Processo Penal. Como
visto, a medida ainda não encontra amparo legal, de forma que nos utilizamos
da analogia para fixação de balizas autorizadoras. Diferenciam-se das provas
24

Pelo artigo 281, a medida não será admitida na investigação ou instrução de infrações de menor potencial
ofensivo, salvo quando a conduta for praticada exclusivamente por esse meio. Não concordamos, o acesso
a localização, informação sigilosa tão sensível, deve ser utilizado penas nos crimes punidos com reclusão.
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anômalas, as quais têm previsão legal, mas são manejadas para fins diversos dos
definidos na lei penal.25
Para ser válida, evidentemente, nos termos trazidos, deve respeitar garantias
fundamentais dos réus. Qual a consequência jurídica de se obter a geolocalização, por meio das antenas das operadoras de telefonia, sem autorização judicial?
Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, e por toda a doutrina
aqui trazida, a prova, se obtida sem autorização judicial e sem observância das
balizas aqui trazidas, atinge diretamente os direitos constitucionais da privacidade e intimidade, além do sigilo de dados, de forma que seu uso não é lícito em
processo penal, por violação às garantias constitucionais dos réus.
E, assim, considerando que há violação direta da Constituição Federal (art.
5º, inciso X e XII), cuida-se de nulidade absoluta26, que pode ser reconhecida
de ofício e a qualquer tempo, como explica Nicolitt:
Quando o vício do ato atinge o contraditório ou a própria atividade
jurisdicional, é de tal gravidade que o interesse público, na realização
da justiça, resta prejudicado. Parte da doutrina costuma dizer que
essa nulidade absoluta, portanto, pode ser declarada de ofício pelo
juiz e a qualquer tempo, pois não se admite a convalidação.27

Daí, pela violação de garantias fundamentais, a existência da prova considerada
ilícita, que são inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo (art. 5º,
inciso LVI, Constituição Federal), não servindo como prova nem mesmo suas
decorrências (art. 157 do Código de Processo Penal):
[...] obtida com violação de regras de direito material. Assim, o depoimento obtido mediante tortura é exemplo de hipótese que viola
regra de direito material e, portanto, constitui prova ilícita.
[...]
Inadmissível significa que a prova não poderá ser juntada aos autos,
não poderá fazer parte do conjunto probatório. Tal ideia é compartilhada por Grinover, Scarance e Magalhães. Assim, visto que inadmissível a prova ilícita, ela não produzirá efeitos nos autos.28

25

BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 437.

26

LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 1012.

27

NICOLITT, André Luiz. Manual de Processo Penal. 3. ed. Rio de Janeiro. Elsevier. 2012. p. 542

28

DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015,
p. 423-425.
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Aliás, cuidando-se de prova ilícita, é como ela nem sequer existisse. Grinover,
Gomes Filho e Fernandes a denominam de “não prova, que as reconduz para a
categoria de inexistência jurídica”.29
Exatamente sobre a temática aqui trazida, Filipe Coutinho da Silveira sustenta
que a medida é ilícita, pois viola o direito à intimidade, bem como à proteção
de dados30, de modo que acarreta provas ilícitas, devendo ser desentranhadas,
por serem inadmissíveis, conforme art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal,
c/c art. 157 do Código de Processo Penal:
O monitoramento eletrônico inteligente, por todos esses motivos, constituir-se-ia em prova absolutamente ilícita e não apenas
ilegítima, sendo seu aproveitamento absolutamente inadmissível no
processo penal, por força do artigo 5º, LVI, da Constituição Federal,
conjugado com o artigo 157 do Código de Processo Penal, uma
vez que exige forte tolerância de sacrifício de direitos e garantias
fundamentais.

Por sua vez, Hugo Soares entende legítima a prova, especificamente nesse
período pandêmico, sobretudo quando relacionada ao delito previsto no artigo
268 do Código Penal31, apesar de, ao final de sua pesquisa, concluir que a medida seria desproporcional. 32 Esse pensamento, de certa forma, coaduna com o
aqui trazido, considerando que o crime apontado é punido com detenção, daí a
desproporcionalidade de, a partir de grave violação de garantias constitucionais,
ter-se a prova obtida.
Nos parece que, pela violação de garantias fundamentais, não é possível, da
maneira como pretendida pela Medida Provisória 954, validar a prova dali decorrente sem que haja autorização judicial e observância dos requisitos apontados

29

GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 138

30

SILVEIRA, Filipe Coutinho da. Coronavírus, monitoramento eletrônico e prova criminal. Disponível em:
<https://www.conjur.com.br/2020-abr-24/filipe-silveira-monitoramento-eletronico-prova-criminal>.
Acesso em: 28 jan. 2021.

Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de
doença contagiosa:
		 Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
31

32

SOARES, Hugo. Sigilo de dados de geolocalização em delitos relacionados à propagação de Covid-19. JOTA.
Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/penal-em-foco/sigilo-de-dados-de-geolocalizacao-em-delitos-relacionados-a-propagacao-de-covid-19-27042020>. Acesso em: 28 jan. 2021.
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nesse estudo. É ilícita e, por expressa disposição constitucional, não pode ser
utilizada a monitoração de celulares de investigados.
Embora seja interessante – do ponto de vista de contenção de aglomerações
– a proposta de manejo do direito penal para efetuar prisões em flagrante pelo
crime previsto no artigo 268 do Código de Processo Penal, a ideia esbarra na
garantia à privacidade, por isso, inviável seu uso.
Também por isso, se ocorrida a prisão em flagrante, deve ser imediatamente
relaxada, porquanto pautada em prova ilícita.
Veja-se que nem mesmo em casos urgentíssimos, como na hipótese revelada
pelo artigo 13-B do Código de Processo Penal, é imprescindível a decisão judicial.
Portanto, de maneira muito tranquila, não se pode cogitar a medida sem que
haja a autorização, sob pena de violação aos postulados constitucionais do réu.
Exatamente por tais razões que a pretendida prova obtida por meio de monitoração de celulares não é válida, ante a violação das garantias constitucionais
da privacidade e do sigilo de dados. Se colhida a prova dessa forma, deve ser
desentranhada do processo, sem possibilidade de refazê-la.

4. Conclusão
O ordenamento jurídico brasileiro, em diversas oportunidades, elenca a
privacidade e o sigilo de dados como direitos individuais de cada integrante da
sociedade. Mais que isso, a Constituição Federal de 1988 alça-os à categoria de
direito fundamental, garantia individual. Portanto, todo e qualquer ato público
deve observar tais garantias fundamentais, sob pena de invalidade.
A análise da Medida Provisória 954, de 17 de abril de 2020, demonstra que
o compartilhamento de dados privativos, geolocalização de celulares, de diversas
pessoas, sem seus respectivos consentimentos, não encontra amparo constitucional,
como bem entendeu o Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que se admita que a medida proposta poderia ter alcance interessante – ao impedir ou evitar aglomerações durante o período pandêmico –,
fato é que não podemos implementar medidas e, nada obstante, olvidar-nos
de garantias basilares trazidas pela Constituição Federal. Os fins não justificam os meios.
Daí, por nossa leitura, correto o entendimento exarado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, que deu enfoque às garantias constitucionais da
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privacidade e do sigilo de dados, impedindo o monitoramento da geolocalização
de celulares de diversas pessoas sem seus consentimentos.
E, por a medida violar garantias fundamentais, temos que o meio proposto, se
manejado em processo penal, acarreta prova ilícita, decorrente da nulidade absoluta. Inviável, assim, seu uso, nos termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição
Federal de 1988, e 157 do Código de Processo Penal, de forma que deve ser
desentranhada a prova, sem a possibilidade de repetição.
A medida apenas pode ser aplicada se apresentados todos os requisitos da Lei
de Interceptações Telefônicas, previstos no artigo 2º, dos quais nos valemos por
analogia. Devem ser apresentados indícios razoáveis de autoria, demonstração
de que a medida não pode ser obtida por outros meios; ainda, o crime apurado
não pode ser punido com detenção. A ausência de qualquer desses requisitos
impede o alcance a geolocalização.
Logo, se há acesso à localização de determinada pessoa no momento do crime
sem autorização judicial, essa prova é ilícita, ante a invasão na privacidade do
sujeito. Mais uma vez, os fins não justificam os meios. Daí porque, também, não
é legal o flagrante realizado com base em tal prova, devendo ser imediatamente
relaxado; ademais, a prova dali decorrente deve ser desentranhada e inutilizada,
por contrariar preceitos constitucionais.
Portanto, em outras palavras, ainda que possa ser meio de prova dos mais
efetivos, a medida, se aplicada sem autorização judicial fundamentada e sem observância dos pressupostos aqui indicados, não respeita garantias fundamentais;
por isso, não atendido o binômio efetividade e respeito às garantias individuais
do réu, não pode ser a medida implementada, sob pena de evidente prova ilícita.
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1. Introdução
Uma das grandes finalidades do processo penal encontra-se na descoberta da
verdade material – uma finalidade que a evolução tecnológica aparentemente
potenciou, designadamente com os avanços neurocientíficos e com o estudo da
sua relação com as ciências comportamentais.
Contudo, não podemos esquecer que outra das grandes finalidades do processo
também é a proteção dos direitos fundamentais, a par do restabelecimento da
paz jurídica que é abalada com quebra da relação ontoantropológica de cuidado-de-perigo que se traduz no crime propriamente dito.1
Nesse ponto, propomo-nos analisar situações em que a evolução tecnológica nos traz promessas neurocientíficas de ampliar aquela verdade material,
ainda que a utilização dessas técnicas no processo penal possa não ser favorável
à defesa do agente.
Por outro lado, embora os avanços neurocientíficos e, em geral, a evolução
do conhecimento científico possam criar novos caminhos para a descoberta da
verdade material, não podemos ser acríticos em relação a esses avanços e incorporá-los sem questionar seus métodos e conclusões, sobretudo porque existem
zonas cinzentas em que a ciência diverge: v.g., embora se tenha provado com
a experiência de LIBET2, na década de 60, que o nosso potencial de decisão é
ínfimo e que tomamos a decisão antes de termos consciência de que a tomamos,
também é verdade que (na linha de pensamento de Demetrio Crespo) não há nada
que prove que o livre-arbítrio também não exista, na linha de que “o problema
da liberdade é demasiado amplo para que o Direito Penal ou a Neurociência
possam esgotá-lo”.3
Com o desenvolvimento das neurociências e da chamada neurocriminologia emergente, voltou novamente o objeto da criminologia para a etiologia
individual, mas não só. Agora quer saber quem pratica o fato, quer prevenir o
1

Sobre as finalidades do processo penal: ANTUNES, Maria João. Direito Processual Penal. 3. ed. reimpressa. Coimbra: Almedina, 2021, pp. 18 e ss. Sobre o fundamento do Direito Penal que se encontra
na “primeva relação comunicacional de raiz onto-antropológica, na relação de cuidado-de-perigo”, vide:
COSTA, José de Faria. Noções Fundamentais de Direito Penal (Fragmenta Iuris Poenalis), 4. ed. Coimbra:
Coimbra Editora, 2015, p. 10.

2

Cfr. LIBET, B; GLEASON, W. Readiness-potentials Preceding Unrestricted Spontaneous vs. Pre-planned
Voluntary Acts. In Electroencephalography and Clinical Neurophisiology, vol. 54, 1982, pp. 322 e ss.

3

CRESPO, Eduardo Demetrio. Compatibilismo Humanista: una propuesta de conciliación entre neurociências y derecho penal. In Fragmentos sobre Neurociencias y Derecho Penal. Montevideo. Buenos Aires:
Editorial Bde F, 2017, pp. 95 – 95.
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crime, relacionar as causas individuais com as sociais e redefinir os mecanismos
concretos de reação da Justiça criminal.4
No cerne dos desenvolvimentos neurocriminológicos, que começaram a
ser desenvolvidos na década de 60 do século XX, encontramos, sobretudo, o
estudo e a invocação de algumas zonas do cérebro, como a amígdala ou o sistema límbico, que se relacionam com o instinto de sobrevivência, a memória, os
medos e também com a agressividade como forma de ação ativa ou reativa aos
inputs do meio em que o agente se encontra inserido. Mas também encontramos referências ao córtex pré-frontal, responsável pela apreensão do real e pelos
processos cognitivos.5
A evolução da etiologia individual, que sobreviveu às críticas do labelling
e da própria teoria crítica6, voltou-se para a análise das tendências ou padrões
comportamentais do agente e, com a evolução do conhecimento e pela sua
multidisciplinariedade, dado que se juntaram às neurociências outras ciências
como a genética, a genômica comportamental ou a junção desses fatores com
base em tecnologias de inteligência artificial em que, com ajuda de ressonâncias
magnéticas funcionais (fmri), recurso a técnicas de neuroimagem, mapeamento
de memórias, utilização de métodos algorítmicos e atuariais passaram não só a
realizar previsões sobre a reincidência do agente, mas também a fazer bioprediction acerca da sua perigosidade, criando os novos perigosos natos um século
depois de Lombroso, com base na existência e catalogação de padrões com base
em biomarcadores.7

4

Cfr. MOYA-ALBIOL, Luis; SARIÑANA-GONZÁLEZ, Patrícia; VITORIA-ESTRUCH, Sara; ROMEROMARTÍNEZ, Ángel. La Neurocriminnología como Disciplina Aplicada Emergente. In Vox Juris, vol. 33,
nº1, 2017, pp. 15 – 20.

5

BAIRD, Abigail A. The developmental neuroscience of Criminal Behavior. In The Impact od Behavior
Sciences on Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 81 e ss.

6

Um ponto da recente história da criminologia como ciência, em que o objeto deixa de se encontrar maioritariamente na etiologia individual para se voltar para a etiologia social e para outros fenômenos derivados
da atuação das instâncias formais de controle, como v.g., a existência de seletividade da Justiça penal. Por
todos: DIAS, José de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o homem delinquente e
a sociedade criminógena. 3ª Reimpressão. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, pp. 365 e ss.

7

Sobre a interação emergente entre o cruzamento de dados entre as ciências criminais e a genética e a genômica comportamental: GREELY, Henry T. Who knows what evil lurks in the heart of men? Behavioral
Genomics, Neuroscience, Criminal Law and the Search for Hidden Knowledge. In The Impact of Behavioral
Sciences on Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 161 e ss. Sobre a utilização de biomarcadores para prever comportamentos violentos: BEECHER-MONAS, Erica; GARCIA-RILL, Edgar.
Genetic Prediction of Future Dangerousness: is there a blueprint for violence? In The Impact of Behavioral
Sciences on Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2009, pp, 389 e ss.
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Posto isso, podemos afirmar que os argumentos neurocientíficos começaram a
ser levados para o processo penal nos países de Common Law, designadamente nos
Estados Unidos, com casos como o State vs. Morris, em que a defesa invocou que
a prática de homicídio foi involuntária e derivada de danos no córtex pré-frontal
por parte do agente. Também poderíamos falar do caso Roper vs. Simmons – um
caso de delinquência juvenil em que a defesa alegou que os lóbulos e a amígdala
ainda não estavam bem formados.8
Em Portugal, na linha de um processo penal de estrutura acusatória integrada
no princípio da investigação (art. 340º do CPP português ), existe uma fase de
inquérito em que o Ministério Público é o dominus do processo; uma fase instrução
(art. 286º do CPP), em que um juiz de instrução controla os atos do Ministério
Público, procede à instrução propriamente dita e decide quanto à pronuncia ou
arquivamento do processo, do mesmo modo que pode ordenar atos que conflituem com direitos, liberdades e garantias do agente que vão além da medida
mais comum (e, só de per si, menos gravosa, que é o termo de identidade e
residência), como, v.g., ordenação de escutas telefônicas ou de prisão preventiva.
Assim, a utilização de tecnologias neurocientíficas no processo pode apenas
eventualmente fazer sentido na fase de julgamento, designadamente como meio
de prova de teor pericial (art. 151º e ss. do CPP português).

2. Os novos desenvolvimentos das neurociências
e o princípio da não autoincriminação
A maioria dos autores faz remontar o princípio do nemo tenetur se ipsum
accusare à Magna Carta, de 1215. Todavia, podemos dizer que apenas em 1969
o princípio foi expressamente consagrado no art. 8º, 2, da Declaração Universal
dos Direitos do Homem, que estabelece que ninguém é obrigado a prestar declarações contra si mesmo ou a declarar-se culpado, bem como na Carta Europeia
dos Direitos do Homem, no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, na Convenção
Americana de Direitos Humanos ou no próprio Estatuto de Roma.9

8

Para acompanhar a análise evolutiva do recurso a argumentos neurocientíficos por parte da defesa nos
EUA: SATEL, Sally; LILIENFELD, Scott O. Brainwashed: The seductive appeal of mindless neuroscience.
New York: Basic Books, 2013, pp. 94 e ss.

9

Cfr. RAMOS, Vânia Costa. Corpus Juris 2000 – imposição ao arguido de entrega de documentos para prova
e nemo tenetur se ipsum accusare. In Revista do Ministério Público, n.º 108, out. – dez. de 2006.
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O princípio teve aprofundamento jurisprudencial, sobretudo no início da
sua vigência nos Estados Unidos da América, com a introdução do princípio na
quinta emenda da Constituição americana, de 1791, mas também teve importante desenvolvimento corroborado pela jurisprudência do Tribunal Europeu
dos Direitos do Homem.
Em Portugal, na linha do pensamento de Silva Dias e Vânia Costa Ramos,
o nemo tenetur se ipsum accusare tem “consagração constitucional implícita”
na ordem jurídica.10 Destarte, podemos dizer que o direito ao silêncio goza
de aplicabilidade plena, pelo que se encontra previsto no art. 61º, n 1 d) do
CPP português, o que, de acordo com o pensamento de Figueiredo Dias, não é
equivalente a um direito de mentir, apenas a que haja respeito pela sua decisão
e vontade.11 Assim, na linha do pensamento de Maria João Antunes, nenhum
arguido deve ser prejudicado por optar pelo direito ao silêncio, na linha de que
não pode esse fato ser valorado como presunção de culpabilidade do agente ou
como fator de determinação da medida concreta da pena.12
Outras questões se colocaram relativamente a outro tipo de vertentes desse
princípio, que, também na linha de pensamento de Silva Dias e Vânia Costa
Ramos, não é absoluto. Há, contudo, quem defenda uma interpretação mais
restritiva do princípio com base na argumentação de que, muitas vezes, se frustram procedimentos de investigação.
Todavia, é dominante na doutrina o entendimento de que as restrições ao
princípio nemo tenetur devem estar previstas em lei expressa e, cumulativamente,
não devem violar o princípio da proporcionalidade (art. 18, 2, da CRP).
No que toca ao cruzamento dos desenvolvimentos neurocientíficos com o
princípio nemo tenetur em sede de processo penal, podemos antever panoramas
que já foram colocados no passado ao sistema de justiça criminal. Falamos do
tempo em que se equacionou a utilização de polígrafo no processo de modo
a garantir que as declarações prestadas fossem verdadeiras ou, mais recentemente, o debate sobre a utilização do P300 com a mesma finalidade, assente
10

DIAS, Augusto Silva; RAMOS, Vânia Costa. O Direito à não auto-inculpação (nemo tenetur se ipsum
accusare) no processo penal e contra-ordenacional português. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp. 9 e ss.

11

Cfr. DIAS, Jorge de Figueiredo. Sobre os sujeitos processuais no novo código de Processo Penal. In Jornadas
de Processo Penal: o novo código de processo penal. Coimbra: Almedina, 1988, pp. 27 e ss.

12

Cfr. ANTUNES, Maria João. Direito ao Silêncio e leitura em audiência de declarações do arguido. In Subjudice: justiça e Liberdade, n.º 4, set. – dez., 1992, p. 26 e ss.
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em perícia científica que muitos equipararam à possibilidade de realização de
exame de ADN.13
A questão da utilização do P300, em concreto, iria além da mera auscultação
do sistema nervoso central que se podia observar com o polígrafo; caso a pessoa
conseguisse controlar seus impulsos, poderia, também assim, originar resultados
que classificariam como verdadeiras alegações que, em verdade, seriam falsas. Com
o mecanismo P300, o cerne da questão voltar-se-ia, agora, para o mapeamento
de memórias e para a possibilidade de, por meio do teste, existirem promessas
de que as tecnologias neurocientíficas permitiriam aceder às memórias em torno
do crime. Na Espanha foi utilizado, numa altura posterior ao julgamento, no
caso de Marta Del Castillo, para clarificar alguns aspetos que tinham ficado por
resolver com o normal curso do processo – o paradeiro do corpo da vítima.14
A maioria da doutrina invoca que, caso fosse utilizado como prova pericial ao
longo do processo penal, a questão seria complexa na análise, sobretudo porque
toca direitos fundamentais da pessoa que submete ao teste, que dura cerca de
vinte minutos, designadamente o direito à não autoincriminação, mas também
o direito à privacidade.15
Por outro lado, ainda que existam muitos autores que lhe reconheçam cientificidade – algo muito além do polígrafo –, a verdade é que a maioria também
gostaria de ver corroborados padrões e standards de cientificidade, de modo a
conseguirem vislumbrar esse método e seus resultados com mais objetividade.16

3. A utilização das tecnologias neurocientíficas no
processo penal à luz do processo penal português
Em Portugal, o juiz, em sede de fase de julgamento e na linha do princípio
da investigação, que se encontra previsto no art. 340º do CPP português, pode
oficiosamente ordenar atos orientados pela busca da verdade material, além dos
fatos que foram levados para o processo até então.

13

RUBIO, Ana Sánchez. El uso del test p300 em el Proceso Penal Español: algunos aspectos controvertidos. In
Revista Eléctrónica de Ciencia Penal y Criminología RECPC, 18-04(2016), acessível em: http://criminet.
ugr.es/recpc/18/recpc18-04.pdf.

14

Idem, Ibidem.

15

Idem, Ibidem.

16

Idem, Ibidem.
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Uma das possibilidades, em concreto, é a de ordenar realização de perícia
sempre que se torne necessária uma avaliação ou parecer técnico, científico ou
artístico, que também pode ser requerida pela acusação (arts. 151º e 154º do
CPP português).
Temos, desse modo, duas hipóteses de análise:
(a) Se o juiz, analisada a situação, entender que não há necessidade de sujeição
da pessoa a exame pericial, não se colocarão problemas relativamente ao
nemo tenetur.
(b) Caso o arguido não dê consentimento para a realização da perícia, cabe
ao juiz decidir sobre a sua realização. Ele deve ponderar em função da
especificidade do caso concreto (154º, n 2) e orientado por razões de
existência de necessidade (18º, n 2 da CRP).
Assim, caso o juiz, feitas as ponderações e avaliadas aquelas especificidades do
processo, despache no sentido da realização da perícia, então, nesse caso podemos dizer que estamos perante uma situação em que a lei portuguesa permite, à
primeira vista, a relativização do princípio da não autoincriminação.
Todavia, isso não acontece na sua totalidade, dado que a lei não o prevê
expressamente e tendo em conta que o arguido pode não dar consentimento
para a realização da perícia com base na violação do princípio nemo tenetur ou,
ainda, na violação da sua privacidade ou tentativa de acesso a uma verdade neurofisiológica, com interpretações para a sua vertente ontológica ou, inclusive, da
sua personalidade, que o arguido possa querer ressalvar.
Caso o arguido realize a perícia neurocientífica e (b.1.) caso o resultado da
perícia vá num sentido favorável ao arguido, esta pode constituir um fundamento
da defesa em sede de alegações finais.
Nesse caso, não se colocariam consequências negativas em termos processuais
para o arguido. Todavia, isso não impediria que ele se sentisse invadido ou lesado
na sua privacidade corporal ou privacidade neurológica, no sentido de violação
não do princípio nemo tenetur, mas dos seus direitos pessoais constitucionalmente
protegidos.
A defesa poderia, nesse caso, invocar as técnicas neurocientíficas como prova,
na medida em que fazem parte da verdade material levada para o processo. Mas
dizer isso não invalida que defendamos cautelas na análise.
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Caso o arguido realize a perícia neurocientífica e (b.2.) caso o resultado vá
num sentido desfavorável ao arguido, a defesa poderá invocar a não fiabilidade
total da prova, pelos mesmos motivos que elencaremos na conclusão – v.g.,
as técnicas de neuroimagem necessitam de um perito que interprete padrões
abstratos suscetíveis de produzir distintos comportamentos em concreto, pelo
que não se deverá ter como certa a presunção inelidível de que, v.g., um dano
na amígdala ou uma má formação do córtex pré-frontal terá originado, sem
qualquer margem para dúvida, o comportamento do agente aquando da prática
do fato que originou o crime.
Todavia, essa prova pericial neurocientífica não se encontra sujeita ao princípio
da livre apreciação de prova pelo juiz (que valeria nos termos do art. 127º do
CPP), ou seja, sempre que a convicção do juiz for antagónica à perícia neurocientífica, tem o juiz um dever especial de fundamentar a divergência. Assim,
nessas condições, o juiz, em face de dúvida sobre a matéria de fato, deveria
decidir pela aplicação do princípio in dubio pro reo (em Portugal, previsto no
art. 32º, n 2 da CRP).
Pelo contrário, caso existisse já matéria de fato suficiente no sentido da acusação e a perícia neurocientífica, devidamente fundamentada pelo perito, fosse no
mesmo sentido, então a perícia neurocientífica funcionaria, aqui, como apenas
mais uma base, ainda que não vinculativa, para fundamentar a decisão final do
juiz, ainda que nesses casos haja uma limitação dos direitos do arguido num
sentido que, efetivamente, lhe é prejudicial.
Temos que distinguir dois regimes distintos – o da perícia neurocientífica e
o que é aplicável em caso de realização de meio de prova, e o que é aplicável em
caso de sujeição do arguido a exame médico como meio de prova: i) enquanto
na sujeição a exame há doutrina e jurisprudência a invocar o nemo tenetur como
um princípio mais amplo do que o direito ao silêncio e na linha de um estado
democrático de direito de estrutura acusatória; ii) no caso da perícia neurocientífica,
pela sua especificidade técnica e científica, encontra-se fora da livre apreciação
da prova pelo juiz e, caso haja divergência relativamente ao resultado pericial,
teria de haver um dever especial de fundamentação da discordância.
Não temos, todavia, ainda na prática conhecimento de um caso em que
tenha sido solicitada perícia neurocientífica em Portugal em sede de processo
penal. Contudo, caso tivesse ocorrido e o arguido realizasse o exame pericial
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que lhe fosse prejudicial, poderia o arguido recorrer para instância superior ou,
ainda, para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, invocando eventual
violação do art. 6º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que confere
direitos a um processo equitativo em que se engloba a proteção do princípio à
não autoincriminação. Caso tenha consentido com a realização da perícia, não
fará sentido, depois, alegar violação do direito à privacidade. O mesmo não
aconteceria se o juiz determinasse a realização de perícia sem o consentimento
da pessoa cujo cérebro constitui o objeto de análise da perícia propriamente dita.
Caso o arguido se sujeite a perícia neurológica sem seu consentimento, o
resultado da prova é, na linha do pensamento da doutrina maioritária, nulo por
violar o art. 32º, 4, da CRP, ou seja, por ter sido obtida sem respeito pelo direito do arguido à não autoincriminação. Paulo Pinto de Albuquerque alega que,
nesses casos em que a produção de prova provenha de situações em que se viole
o nemo tenetur se ipsum accusare, estamos em situações em que há proibição de
prova, com base em eventual violação da intimidade do arguido e/ou do reduto
da sua vida privada.17 Outra parte da doutrina defende que a prova obtida em
violação do nemo tenetur é meramente irregular.18

4. Vantagens e desvantagens da utilização das
tecnologias neurocientíficas em processo penal
Caso se realize uma perícia neurocientífica, o juiz tem, ainda, margem para
discordar do resultado técnico da perícia, desde que devidamente fundamentada.
Nesse ponto, torna-se interessante verificar que a aceitação ou não da perícia
poderia mudar consoante a visão filosófica do juiz do caso concreto acerca da
aparente ou real verdade ontológica do sujeito, assente em convicções ou visões
que vão desde i) a aceitação do neurodeterminismo, com base na composição
neurofisiológica do cérebro19; ii) até a aceitação do indeterminismo, com base na
17

ALBUQUERQUE, Paulo Pinto. Comentário ao Código de Processo Penal Português à luz da Constituição
da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Lisboa: Universidade Católica Editora,
2008, pp. 360.

18

SANTOS, Manuel Simas; HENRIQUES, Manuel Leal. Código de processo penal anotado, Tomo II. Lisboa:
Rei dos Livros, 2004, pp. 359.

19

Na linha de um neurodeterminismo biológico em que a crença de que somos livres se basearia apenas
na existência de gap ilusório que seria possível antever com base nas nossas tendências neurobiológicas.
Veja-se, por todos: SEARL, John. Freedom and Neurobiology: reflections on free will, language and political
power. New York: Columbia University Press, 2007.
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ideia de que o livre-arbítrio existe ou que a mente se pode sobrepor ou diminuir
tendências neurofisiológicas20; iii) passando pela possibilidade de compatibilizar
as duas, pelo que a teoria mais desenvolvida é a do Compatibilismo Humanista
de Demetrio Crespo.21
Não obstante a existência de algumas correntes de pensamento na dogmática
penal e na literatura científica sobre essa questão filosófica que se prende com a
existência ou não de livre-arbítrio ou liberdade de escolha por parte do agente
quando da prática do fato, não focaremos nesse assunto, que extravasa o âmbito
deste artigo.
Se, por um lado, a utilização de P300, ressonâncias magnéticas funcionais,
avaliações por neuroimagem, brain scans e outras técnicas (que, muitas vezes, são
cruzadas, por meio de inteligência artificial, com outros fatores biológicos, sejam
eles baseados nos genes, no comportamento ou em dados neurobiológicos) são
sinônimos de avanços científicos que nos permitem compreender o funcionamento do cérebro, sua influência no comportamento humano, fenômenos como
a consciência, a filosofia da mente ou a neurociência cognitiva das emoções22,
por outro lado, essas técnicas também levantam algumas questões acerca da objetividade do seu resultado, pelo que se torna imperiosa a cautela relativamente
à sua utilização no âmbito do processo penal, na medida em que isso pode gerar
restrições aos direitos fundamentais dos sujeitos que sejam submetidos a esses
métodos de obtenção de prova.
Autores como Esbec Rodriguez afirmam que esses métodos não são unânimes
em relação à cientificidade dos seus resultados, dado que se baseiam em meros
juízos de prognose realizados ex post à prática do fato23, como se se tratasse de
uma espécie de reconstituição mental dos momentos e emoções existentes quando
da prática do fato.
Também temos de referir que o ser humano é único e tem suas especificidades
neurobiológicas, pelo que as técnicas de neuroprediction teriam de ser averiguadas
20

Por todos: SCHWARTZ, Jeffrey M.; BEGLEY, Sharon. The Mind and The Brain: neuroplasticity and the
power of mental force. New York: Harper Perenial, 2003.

21

CRESPO, Demetrio. Compatibilismo Humanista (...). Op. Cit., pp. 75 e ss.

22

Em termos neurocientíficos, por todos: DAMÁSIO, António. O mistério da consciência: do corpo e das
emoções ao conhecimento de si. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

23

RODRÍGUEZ, Enrique Esbec. Valoración de la peligrosidad criminal (riesgo violência) em psicologia forense:
aproximación conceptual e histórica. In Psicologia clínica Legal y forense, vol. 3, 2, 2003, pp. 45 e ss.
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caso a caso, com base nas peculiaridades biopsicossociais de cada indivíduo, sob
pena de que a análise dos resultados se dê com base em padrões e probabilidades
calculados com algoritmos que, muitas vezes, originam resultados equivocados
– que, no processo penal, podem originar a limitação de direitos, liberdades e
garantias, máxime com a aplicação de pena privativa da liberdade.24
Os custos para a realização e análise dessas técnicas de avaliação da periculosidade do sujeito ou de tentativa de descoberta da envolvência da pessoa X
com o crime a ser julgado também são bastante elevados para a administração
da justiça e não são 100% fiáveis.
Tendo em conta que esse tipo de tecnologia neurocientífica se baseia na
evolução das neurociências cognitivas e na sua estreita relação com as emoções,
trata-se de âmbito subjetivo, e, dado que existem processos emocionais próprios
do sujeito pensante relativamente às suas próprias memórias, existe a possibilidade de que o indivíduo falseie as próprias memórias à luz da sua forma de ver
o mundo25, das suas condicionantes na fenomenologia do conhecimento e da
realidade ou da forma como sente ou não sente empatia.
Existem psicopatas com cérebros perfeitamente normais ou dentro dos padrões
standard de normalidade, que não são impulsivos e que, pelo contrário, têm
personalidades extremamente calculistas, ou seja, poderiam não praticar crimes
violentos, mas poderiam praticar outro tipo de criminalidade que passaria no
crivo dessas tecnologias neurocientíficas em análise. Se o sujeito em questão não
tiver empatia, pode não sentir qualquer emoção em torno da prática do fato e
não ativar a área do cérebro que seria suposta, por se relacionar com a memória.26
Se, no início do debate acerca da utilização das tecnologias neurocientíficas,
a grande questão que se colocava era a violação do princípio da não autoincriminação, esse mesmo debate está em constante desenvolvimento. Se foi nos Estados
Unidos que nasceu o termo neurolaw, dado que a defesa começou a utilizar
evidências neurocientíficas como meios de prova no processo penal, em casos de
delinquência juvenil ou, sobretudo, alegando a existência de danos na amígdala
24

GARAY, Lúcia Martinez. La incertidumbre de los prognósticos de peligrosidad: consequências para la dogmática
de las medidas de seguridad. In Indret: Revista para el Análisis del Derecho, n.º 2, 2014, pp. 1 e ss.

25

Cfr. MLODINOW, Leonard. Subliminar: Como o inconsciente controla o nosso comportamento. Barcarena:
Marcador, 2014, pp. 73 e ss.

26

RONSON, Jon. The Phychopath test: a journey through the madness industry. New York: Peneguin Publishing
Books, 2001.
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que fariam com que o arguido não conseguisse controlar um grande impulso a
agir de determinada forma, também podemos dizer que também nos Estados
Unidos se fez doutrina sobre os perigos da utilização desse tipo de tecnologia no
processo penal, ainda que estejamos a falar de um sistema jurídico de common
law bastante diferente dos sistemas jurídicos continentais.
Farahany e Coleman frisam as vantagens das tecnologias que cruzam o comportamento humano e as neurociências que contribuíram para que se distinguissem
vários tipos de comportamentos, como a prática de crimes de modo involuntário, como no caso State vs. Morris (em que o arguido não tinha capacidade
de controle emocional devido a um dano no lobo frontal), pelo que defendem
um compatibilismo entre aquelas tecnologias e a responsabilidade criminal.27
A mesma autora – Farahany –, relativamente às evidências neurocientíficas
no processo penal, apresenta suas reticências sobretudo no que diz respeito ao
princípio da não autoincriminação, que se encontra previsto na quinta emenda
constitucional americana, e refere que a utilização da tecnologia aliada aos desenvolvimentos neurocientíficos pode violar o nemo tenetur de forma silenciosa.
Refere ainda que os dados obtidos por meio dessas tecnologias apresentam riscos
de manipulação e que o arguido que seja sujeito a essas tecnologias podem alegar
fatos em contrário ou fazer uso do direito ao silêncio, e defende que a sociedade
deve adotar mecanismos de proteção da sua liberdade cognitiva. Propõe a criação
de uma lei que salvaguarde a liberdade cognitiva para evitar incriminações por
estágios anteriores à prática do crime, sobretudo devido ao uso de tecnologias
como as de informação e comunicação, para que a sociedade possa proteger os
seus pensamentos, sejam eles violentos ou saudáveis.28
Essa linha de pensamento, bem como a proposta de Farahany já em 2012,
encontra escopo no pioneirismo do Chile no sentido de legislar para proteger
os emergentes neurodireitos, como a liberdade de escolha, pensamento, religião,
privacidade mental, acesso ao desenvolvimento ou ao direito à proteção de dados
dos algoritmos de inteligência artificial.
Por outro lado, podemos dizer que as tecnologias neurocientíficas, nos Estados
Unidos da América – que são um indubitável pioneiro nessas matérias –, estão a
27

FARAHANY, Nita; COLEMAN, James. Genetics, Neuroscience and Criminal Responsibility. In The Impact
of Behavioral Sciences on Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 183 e ss.

28

FARAHANY, Nita. Incriminating thoughts. In Stanford Law Review, vol. 64, 351, February 2012, pp.
351 e ss.
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ser utilizadas no âmbito da justiça juvenil, sobretudo para reduzir penas e evitar
as penas de morte nas faixas etárias mais jovens.29

5. Conclusão
Avaliada a questão e as suas especificidades, concluímos que a utilização de
tecnologias neurocientíficas como provas periciais no processo penal pode violar o princípio da não autoincriminação, na sua vertente de direito ao silêncio,
ou, nesse caso, a abster-se de um comportamento que possa ser prejudicial ao
arguido. Caso o arguido seja submetido à prova sem que essa seja a sua vontade,
em Portugal a prova é nula por violação do nemo tenetur se ipsum accusare, na
linha do descrito no artigo 32º 4 da CRP, que proíbe a produção de prova sob
coação. Assim não seria se existisse lei expressa em sentido contrário e caso não
existisse violação do princípio da proporcionalidade.
Por outro lado, também nos parece que essas tecnologias geram violação da
intimidade do indivíduo, mas também a liberdade cognitiva e de pensamento,
que deverá existir sem que isso represente algo negativo ou que possa representar
uma presunção não escrita e sem nomen iuris, mas que muitas vezes se cria sem
qualquer fundamento factual além da prova neurocientífica, e que pode ser difícil
de falsificar pela defesa.
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Resumo: Através dessa pesquisa buscaremos analisar como a inteligência artificial criou novos padrões e controles sociais para o
acesso de grandes bases de dados públicos onde são armazenados
os gastos parlamentares. Concretizamos esse trabalho a partir do
estudo exploratório sobre o processo de tecnologia cívica “Operação
Serenata de Amor”, a qual revolucionou o cruzamento de dados para
detecção de atividades suspeitas a partir de criptografias avançadas.
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Social; Inteligência Artificial; Cruzamento de dados.
Sumário: Introdução; 1. Gastos Públicos: Controle do Erário
Público e o Controle Social; 2. “Operação Serenata de Amor”: a
Inteligência Artificial aliada ao combate à corrupção; 3. Compliance
Público: Gestão dos Gastos Públicos; Conclusão.
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Introdução
Na Suécia, em 1995, a vice-primeira-ministra Mona Sahlin, duramentepressionada, renunciou ao cargo após ter sido noticiado que quando do exercício do
cargo de Ministra do Trabalho, entre 1990 e 1991, realizou compras pessoais
- entre estas uma barra de chocolate da marca Toblerone - utilizando o cartão
corporativo. O escândalo ficou conhecido como “Caso Toblerone” e mesmo
efetuando a devolução dos valores ao erário público, a mesma perdeu seu cargo.
O país possui políticas extremamente rígidas de controle da corrupção, sendo,
inclusive, o controle social dos atos realizado pela própria população.
De outra banda, no Brasil os escândalos de corrupção alcançam números
monetários expressivos, com uma insignificante mobilidade social diante da
repercussão pública. Com o intuito de estimular a participação popular estabeleceu-se a Operação Serenatade Amor - projeto que visa a fiscalização de gastos
públicos e o compartilhamento de informações, de forma acessível a qualquer
pessoa, através de software desenvolvido de forma descentralizada e colaborativa
(open source), contando com a revisão e a produção da comunidade, pois é um
software de contribuição coletiva.
Através da utilização da ciência de dados, mediante o auxílio da tecnologia
cívica, opera a fiscalização e a distribuição de informações acerca dos reembolsos
efetuados pela Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) – verba
destinada aos deputados para reembolso de custeio de atividades e gastos, como
combustível, telefonia, alimentação, hospedagem, passagens áreas, entre outros.
Para tanto, através da inteligência artificial, um robô virtual chamado de “Rosie”
é capaz de identificar quando um gasto foi realizado de forma artificial, por terceiros ou quando foge dos padrões médios de gastos em um curto lapso temporal.
Neste contexto, o presente ensaio pretende a análise da investigação digital
que resultou na instrumentalização e no aparelhamento da “Operação Serenata de
Amor”, sobretudo no que tange às capacidades e objeções presentes para operacionalizar o efetivo controle social da população sobre os gastos públicos. Observando
ainda, se de fato, ao acessar e fazer o cruzamento dos dados disponibilizados nas
grandes bases de dados públicas, o projeto pode contribuir para o controle da
corrupção e servir como ferramentade efetivação do Compliance público.
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1. Gastos Públicos: Controle do Erário
Público e o Controle Social
Segundo dados obtidos pelas Nações Unidas (ONU), os custos da corrupção
para a sociedade são supreendentes. Estimativas apontam que a corrupção supera
5% do Produto Interno Bruto (PIB) global e chega a mais de 2,6 trilhões de
dólares por ano1. Essa carência de recursos públicos ganhou notaredade após as
comunicações passarem a ser feitas por meio da internet, com isso o cidadão
moderno, mais politizado e consciente, passou a exigir do gestor público mais
probidade em sua atuação.
No setor público, o controle de gastos se trata de um processo no qual um
sujeito regularmente autorizado fiscaliza a prática de um ato promovido por outro,
seja humano ou órgão, com o escopo de constatar se as etapas preparatórias e
a execução do ato satisfizeram as exigências legais, ou seja, o processo é comparar o resultado das ações, com padrões previamente estabelecidos, e, quando
necessário, corrigi-las.2 Com a nova realidade social, o acesso à informação e a
transparência administrativa tornaram-se princípios básicos do controle social,
visto que proporcionam ao administrado o acompanhamento da gestão pública
com maior propriedade, além de servirem como ferramentas imprescindíveis ao
combate à corrupção.
A necessidade de ação para um direito à informação plena cria um canal de
diálogo entre o governo e sociedade para tomada prévia de decisões, promovendo
um “debate racional sobre os temas de interesse público, com dinâmica capaz
de interpelar os poderes instituídos e alterar condições a favor da sociedade”.3
Diversas jurisdições desenvolveram um ordenamento jurídico próprio para facilitar
o acesso aos cidadãos aos dados sobre à máquina pública. Na legislação brasileira, o gestor público tem o encargo de criar sítios eletrônicos com a informação
sobre a execução financeira e orçamentária, sob pena de sofrer sanções penais e

1

NAÇÕES UNIDAS. Corrupção custa mais de U$ 2,6 trilhões por ano, alerta PNUD. Disponível em:
https://nacoesunidas.org/corrupcao-custa-mais-de-us-26-trilhoes-por-ano-alerta-pnud/. Acesso em 24 de
jun. 2021.

2

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial.
21ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 54.

3

GIL, Patrícia e MATOS, Heloiza. Quem é o cidadão na comunicação pública? Uma retrospectiva sobre
a forma de interpelação da sociedade pelo Estado em campanhas de saúde. São Paulo: ECA/USP, 2012,
p. 144.
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administrativas, conforme a previsão da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).
Já na Espanha, em 2013, com a aprovação da Lei de Transparencia, Acesso a
la Información Pública y Buen Gobierno (Lei nº 19/2013), há a obrigatoriedade
governamental de garantir que essas informações cheguem aos cidadãos, por
meio de um Portal da Transparência, onde o interessado obtem as informaões
da gestão pública em todas as etapas. Em Portugal, a Lei nº 26/2016 garantiu a
disponibilidade de informações sobre a gestão pública por meio de divulgação
de informações através da internet, obrigando os administradores a publicarem
de modo regular os dados sobre suas gestões.
Na década de 1980, a maioria dos países, em face da crise fiscal enfrentada
pelos Estados e da forma burocrática de gerir a máquina pública, colimaram
para o endividamento internacional em um patamar preocupante, fato que
obrigou os gestores públicos a realizarem ajustes fiscais, liberalizarem o comércio,
privatizarem, desregulamentarem e promoverem reformas estruturais orientadas
pelo mercado. Nos anos 90, os países em situação de risco priorizaram forças
sobre as reformas administrativas da máquina pública com o escopo de adequar
o erário público em consonância com o mundo globalizado.4 A reforma no
sistema de gestão estatal estimula o administrador público a olhar o usuário do
serviço público como “dono do serviço” e seu destinatário. O trabalhador no
serviço público não cumpre mais seu dever funcional apenas quando desempenha as rotinas burocráticas, deve agora buscar sempre o resultado da pretensão
do administrado, prestando serviços bons e eficientes, melhores ou similares aos
prestados na seara privada, visto que o serviço público, nessa posição, é um bem
econômico, haja vista que o princípio base da gestão gerencial é o da eficiência,
diferente da gestão burocrática, onde a ênfase é na legalidade.
Trata-se o controle social5 de um processo que visa garantir que os objetivos
planejados almejem um grau máximo de efetividade, sem olvidar da segurança
4

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; SPINK, Peters. Reforma do Estado e Administração Pública
Gerencial, 1988. Disponível em: www.plataformademocratica.org/Publicacoes/7562_Cached.pdf. Acesso
em 24 jun. 2021.

5

“Controle social tem por objetivo fomentar a permanente participação social, a fim de que os cidadãos
assumam o controle dos gastos públicos e a condição de coautores da gestão pública. Assim, as ideias de
participação e controle social estão intimamente relacionadas: por meio da participação na gestão pública,
os cidadãos podem intervir na tomada da decisão administrativa, orientando a Administração para que
adote medidas que realmente atendam ao interesse público e, ao mesmo tempo, podem exercer controle
sobre a ação do Estado, exigindo que o gestor público preste contas de sua atuação” (BRASIL. CGU.
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e da qualidade dos serviços, por meio da participação popular (do cidadão) na
tomada de decisões administrativas e no controle das atividades estatais, conduzindo na “luta por melhores condições de vida e pelos benefícios da civilização”.6
É o controle não institucionalizado praticado pela sociedade sobre os poderes
públicos. O controle social, portanto, é uma espécie sui generis de controle, não
representando exatamente uma espécie de controle estatal, mas sim uma forma
de fiscalização, a qual proporciona ao cidadão a faculdade de exercer a supervisão
do erário – seja durante, antes ou após a execução de uma despesa.
O cidadão goza de ampla liberdade para questionar o uso do dinheiro público.
Essa característica não é nenhuma novidade, conforme preceitua Jorge Ulisses
Jacoby Fernandes:
Na última fase da evolução da Administração Pública - e aqui que
se encontra a maior noção do “Estado Democrático de Direito” - a
participação popular, coletiva ou individual, direta ou por representação, não se dá mais por àqueles instrumentos clássicos, mas, também, mediante a atuação do particular diretamente na gestão e no
controle da Administração Pública. É nesse sentido que a participação popular é uma característica essencial do Estado de Direito Democrático, porque ela aproxima mais o particular da Administração,
diminuindo ainda mais as barreiras entre o Estado e a sociedade.7

O Controle Social confere maior qualidade à democracia, pois insere pessoas
antes marginalizadas pelo sistema no centro das discussões políticas, usufruindo
da função gerencial de proteção da coisa pública. Ademais, traz maior representatividade ao âmbito local, pois a decisão sobre as prioridades ficam mais perto
de quem pode e deve usufruí-las. Não se pode negar que, na modernidade, o
controle social apresenta algumas falhas, as quais não podem estimular o cidadão
a isentar-se de seu dever de cidadania, pelo contrário; as mesmas devem servir
de incentivo para fomentar uma maior atuação, objetivando melhores meios e
oportunidades de inserção popular nas decisões administrativas. O cidadão não
pode se acomodar e deve ser ativo politicamente. O Controle Social deve ser
atuante e não se resumir à uma formalidade burocrática.
Controle social. Disponível em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/controle-social)
6

GOHN, Maria da Glória. Conselho gestores e participação sociopolítica. 4ª ed. São Paulo: Cortez,
2011, p. 40.

7

FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunal de contas: o controle do governo democrático. Disponível
em: https://www.jacoby.pro.br/tc/artigosoutros/ao4.html. Acesso em 26 jun. 2021.
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A busca de eficiência, eficácia e responsabilização (accountability) nos serviços
públicos procura contribuir para a redução da despesa pública. Como parte da
atividade parlamentar (e despesa pública), os Deputados Federais brasileiros
têm a sua disposição a Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP),
uma verba indenizatória instituída pela Câmara dos Deputados, por meio do
Ato da Mesa nº 43/2009, para fins de gastos realizados durante a realização de
seu trabalho, que varia entre 30 e 45 mil reais8. Destina-se a mesma ao custeio
de passagens aéreas, hospedagens, combustível, telefonia, serviços de segurança
pessoal entre outros, e não integra a remuneração dos parlamentares; sua existência é para cobrir os gastos extraordinários durante a execução do trabalho.
No entanto, muitos parlamentares fazem o uso indevido desse recurso. Em
2018, o atual presidente da República Jair Messias Bolsonaro usou sua cota
parlamentar para custear viagens pelo país como pré-candidato à Presidência.
Em apenas cinco meses, pelo menos seis viagens foram custeadas pelo erário.9
O processo de reembolso demanda o simples envio de notas fiscais à Câmara
dos Deputados para recebimento dos valores gastos; as informações podem ser
conferidas no Portal de Transparência do órgão, mas a complexidade da análise
de seus dados traduz-se em tarefa árdua para o cidadão, que em geral é leigo e
não possui experiência em análise e computação avançada.

2. “Operação Serenata de Amor”: a inteligência
artificial aliada ao combate à corrupção
É a inteligência artificial (IA) que torna possível a inclusão dos processos
organizacionais, possibilitando a capilaridade necessária em todos os setores
operacionais com menor custo, a fim de que se obtenha uma maior amplitude
na gestão do funcionamento da máquina pública. Nesse quesito, a tecnologia
é essencial para o desenvolvimento de ferramentas que geram uma aproximação e a interação entre os cidadãos (controle social), deixando o processo mais
dinâmico e claro.
8

O valor máximo a que cada parlamentar tem direito é calculado a partir da unidade de federação que o
deputado federal representa, levando-se em conta para o cálculo a distância correspondente ao trecho
entre Brasília – capital federal e o estado de origem do parlamentar. Assim, quanto mais distante for o
estado de origem da capital federal, maior será o valor da cota parlamentar disponível.

9

BILENKY, Thais. Presidenciável, Bolsonaro usa cota parlamentar em pré-campanha, 2017.
Disponível: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017q04/1877932-presidenciavel-bolsonaro-usa-cota-parlamentar-em-pre-campanha.shtml. Acesso em 26 jun. 2021.
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Usando um conceito emergente, o “governo eletrônico” é um aparato que
fornece ou torna disponível as informações por meio eletrônico, a partir de órgãos
públicos, de qualquer local, e acessíveis a qualquer usuário, de forma a agregar
valor aos stakeholders envolvidos com a esfera pública. Podemos pensar, ainda,
que os sistemas produtivos governamentais - como os processos de licitação
para compras (e-procurement) - podem ser agilizados sem perda de qualidade,
auxiliando àqueles que precisam exercer o poder decisório. A definição de governo eletrônico deve ser compreendida como as transformações das relações
internas e externas do setor público, ocorridas por meio de operações, apoiadas
necessariamente em tecnologia da informação, telecomunicações e internet,
com o objetivo de melhorar os serviços prestados ao cidadão e aumentar sua
participação no governo e na sociedade.
A Organização dos Estados Americanos (OEA) apresentou algumas recomendações a serem exercidas pelo poder público, baseadas em experiências de
países, como o Brasil, Canada e Chile: (1) os profissionais de TI devem colocar
as práticas do governo eletrônico em seus planos de trabalho e informar a todos
da burocracia estatal para funcionamento pleno; (2) para um governo eletrônico de sucesso requer-se infrainstrutura organizacionacional com um líder
que consiga garantir os recursos financeiros para suprir as demandas; (3) deve
haver comprometimento do governantes, a fim de atrair parcerias com o setor
privado para maior efetividade nas atividades de governo eletrônico; (4) os serviços governamentais ofertados devem ser seguros e transparecer credibilidade
à tecnologia e (5) o incremento do acesso público deve ser prioritário nos sites
governamentais.10
Em que pese a multiplicação de portais da transparência e o maior acesso de
dados, os órgãos governamentais ainda não foram capazes de explorar as inúmeras possibilidades oferecidas pela Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC). Isso porque, em sua maioria, tais tecnologias são empregadas de forma
muito limitada, sendo utilizadas somente para deixar determinadas informações
disponíveis ao usuário/cidadão.11
10

OEA (Organización de los Estados Americanos). Agencia Interamericana para la Cooperación y el
Desarrollo. Organización de los Estados Americanos. Desarollo de estratégias de gobierno eletrônico
em Chile, Canadá y Brasil: foro de mejores práticas de las Américas. Jan. 2004, n.p.

11

SANT’ANA, Ricardo César Gonçalves. Mensuração da disponibilização de informações e do nível
de interações dos ambientes informacionais digitais da administração municipal com a sociedade.
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Nesse contexto, visando facilitar o acesso a essas informações, especialmente
aquelas da CEAP (encontradas no sítio de internet da Câmara dos Deputados),
um financiamento coletivo na plataforma de crowfunding Catarse arrecadou R$
61.280,00 para o desenvolvimento de um algoritmo capaz de interpretar e disponibilizar de forma inteligível os dados da CEAP, auditando as contas públicas
e combatendo a corrupção. O mesmo recebeu o nome de “Operação Serenata
de Amor” e foi fundado por Irio Musskopf, passando, após sua divulgação, a
contar com mais de 600 voluntários.
A operação resta inspirada no caso sueco de 1995, onde a Vice-Primeira
Ministra do Trabalho, Mona Sahlim, utilizou o cartão de crédito para compras
pessoais (entre essas uma barra de chocolate Toblerone) não reembolsando o valor
gasto aos cofres públicos. Em que pesem as denúncias de gastos pessoais com
outros produtos e serviços não terem sido comprovadas, a pressão e o clamor
popular foi tão grande que a ministra se demitiu do cargo; a Operação Serenata
de Amor surgiu com o objetivo de fiscalizar os reembolsos realizados pela CEAP,
através do uso da inteligência artificial e machine learning.
Dessa empreitada se originaram “Rosie”12 e “Jarbas” programados para identificar usos inadequados de verba pública através da varredura dos reembolsos
solicitados pelos deputados e do apontamento de possíveis ilegalidades com o
uso de Data Science e Machine Learning para analisar big data com a distribuição
de um software open source, ou seja, um código-gonte de forma aberta possibilitando a contribuição por pessoas interessadas na evolução do projeto sem
pagar por qualquer licença e agregando suas ideias. Apesar da ideia open source
parecer moderna, em 2011 o Brasil e os Estados Unidos firmaram uma Open
Government Partnership, comprometidos com o fortalecimento da transparência
governamental, o combate à corrupção e o incentivo do empoderamente dos
cidadãos, com o intuito de dominarem as tecnologias ofertadas, de forma a firmar
uma ideia de um governo mais responsável com a sociedade.

Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Unesp, Marília, 2008, p. 153.
12

Com apenas uma semana de operação, “Rosie” conseguiu identificar R$378 mil reais em gastos suspeitos
efetuados por 216 deputados federais, resultando no encaminhamento de 629 denúncias à Câmara dos
Deputados (PAZZIM, Bruno. Relatório final – A última serenata. Medium.com, 1º fev. 2017. Disponível
em: https:// medium.com/data-science-brigade/a-%C3%BAltima-serenata-c538f145c2f3. Acesso em: 25
jun. 2021).
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Nesse ponto, é preciso compreender que “Rosie” efetua tão somente o cruzamento das informações constantes nas notas fiscais e recibos apresentados
para reembolso, as confrontando com os parâmetros contidos no algoritmo e
destacando ao operador humano os potenciais casos de reembolso suspeito, os
quais não se enquadram, a priori, nas hipóteses ou limites elencados no normativo da CEAP. “Rosie” analisa as notas fiscais e recibos, apontando ao operador
a porcentagem de chance daquele reembolso específico ser equivocado ou ilegal.
A mesma não possui a capacidade de identificar irregularidades, mas é capaz de
apontar suspeitas dos casos de malversação dos recursos da CEAP – sendo os
algortimos suspeitos posteriormente analisados pela inteligência humana.
Por su avez, “Jarbas” possui a função de facilitar a apresentação desses dados.
Trata-se de um painel visual, uma interface ou, no linguajar da informática, um
dashboard que exibe, de forma centralizada, um conjunto de informações, indicadores e suas respectivas métricas, permitindo que operador humano realize
pesquisas específicas no banco de dados, por exemplo: selecionar os reembolsos
de determinado ano, verificar os reembolsos solicitados por um parlamentar em
específico, apresentar os reembolsos considerados suspeitos ou, ainda, filtrar os
reembolso por subquota, entre outras funcionalidades.
Não poderiamos deixar de comentar os robôs criados pelo Tribunal de Contas
da União (TCU) para análise de editais, atas de preços e análise dos relatórios dos
auditores, são eles: (1) “Sofia”, que aponta correções e faz sugestões nos textos
elaborados pelos auditores; (2) “Alice”, que coleta dados do Diário Oficial e do
Comprasnet e a partir destes atua no processo de leitura de editais de licitações
e atas de registro de preços que são publicados e (3) “Monica”, que mostra todas
as compras públicas, porém de forma mais abrangente que “Alice”, incluindo
contratações diretas e as feitas através de inexigibilidade de licitação.
Uma vez possibilitada a fiscalização pelos mecanismos legais e tecnológicos
retro apresentados, somados a notórios casos de corrupção sistêmica, eclodiu-se
na sociedade o anseio por fiscalização direta do dinheiro público, caracterizada
por um movimento de cidadãos com domínio de novas tecnologias, e que fazem
pelo uso de poucos recursos o trabalho que demandaria o esforço de inúmeros
servidores públicos.13
13

PORTO, Éderson. A Busca pela Eficiência na Fiscalização da Gestão Pública: A Utilização de Inteligência
Artificial para Aperfeiçoamento do Controle das Finanças Públicas, Revista de Direito da Empresa e
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3. Compliance público: gestão dos gastos públicos
A corrupção, além de provocar desvios de recursos públicos, instaura desconfiança no cidadão acerca das instituições públicas, gerando, como efeito,
consequências nocivas a toda estrutura social. As pessoas passam a não acreditar
nas instituições do Estado, causando insegurança jurídica, pois há, logo de início,
transgressões aos princípios da legalidade, isonomia e igualdade. O descontrole nas
contas públicas estimula os contribuintes à procura de meios de não pagamento
de tributos, haja vista não terem o retorno esperado dos valores investidos, vez
que os recursos foram desviados de sua finalidade precípua.
Dessa forma, os programas de compliance, ou programas de integridade, existem
para que as entidades criem mecanismos capazes de evitar e prevenir à prática
de ato ilícito. As políticas de compliance quando bem elaboradas e executadas
traduzem imediatamente para seus entusiastas vastos benefícios.
Nessa linha, o controle interno ocorre quando o órgão público responsável
pelo ato orienta e corrige a sua própria conduta e de seus agentes, garantindo a
legitimidade do programa de organização da estrutura orgânica e da proteção ao
erário de forma a extrair a máxima eficiência dos recursos. Pedro Gabril Kenne
Silva, em um estudo exploratório, conseguiu assimilar alguns componentes
essenciais para garantias dos controles internos:
• Plano de Organização: formalização da estrutura da organização, que será
concebida de acordo com os objetivos a serem alcançados, e onde serão
estabelecidas as relações de autoridade e responsabilidade dos diversos
níveis hierárquicos.
• Métodos e medidas: estabelecem os caminhos e os meios de comparação
e julgamento para se alcançar determinado fim; compõem o manual de
operações da organização e, se o sistema for adequadamente planejado,
devem conter procedimentos destinados a promover o controle.
• Proteção do patrimônio: definições sobre os meios pelos quais são salvaguardados e defendidos os bens e direitos da organização, instruções sobre
autorizações, segregações de funções, custódia, controle e contabilização
dos bens patrimoniais.
• Exatidão e fidedignidade dos dados contábeis: conjunto de medidas que
asseguram a precisão dos elementos dispostos na contabilidade; plano de
dos Negócios, v. 1, n. 2, p. 4-31, 2017, p. 28.
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contas composto de um adequado e abrangente elenco de contas, acompanhado da descrição clara e objetiva do funcionamento delas.
• Eficiência operacional: definição adequada dos métodos e procedimentos
operacionais; descrição das atividades de cada função de modo a facilitar
o cumprimento dos deveres; seleção, treinamento e supervisão do pessoal
adequados às atividades.
• Políticas administrativas: sistema de regras e princípios traçados pela alta administração que representam as guias de raciocínio para as tomadas de decisões
em todos os níveis, de forma a focalizar o objetivo principal da organização.14
O controle interno atual que aspira a boa governança, busca o controle social
e a gestão por resultados impulsiona o processo da accountability15. Atualmente,
para o controle interno efetivo e eficiente, deve somar-se a clássica demonstração
contábil, o controle orçamentário e processual, com a demonstração de resultados
e a prestação de contas para todos os interessados.
Nesse mote, não poderíamos deixar de assinalar a existência do controle
repressivo, corretivo ou posterior, o qual busca averiguar a adimplência ou,
eventualmente, corrigir ou desfazer o ato já concluído. Em termos técnicos, seu
exercício define se a atuação comporta aprovação, homologação, convalidação
(na ocorrência de vícios sanáveis) ou, ainda, na pior das hipóteses, revogação
ou anulação do ato.
Os políticos encontram-se em posição social e econômica deveras favorável,
onde podem utilizar-se de manobras legais e normas (muitas vezes criadas e reguladas por eles próprios), para não serem responsabilizados por ilícitos, fora as
práticas de corporativismo parlamentar. No entanto, faz-se necessário questionar
quais dessas prerrogativas são importantes para o exercício da função parlamentar
e quais são meros privilégios a serem combatidos e evitados.16 Andrew Arato
14

SILVA, Pedro Gabril Kenne. O papel do controle interno na administração pública. Disponível em:
https://ufrgs.br/necon/pciap.pdf. Acesso em 27 jun. 2021.

15

“Em resumo, um governo será legalmente responsável (accountable), se for possível controlar que as
ações governamentais não infrinjam a lei e se ajustem aos devidos processos. Para que os mecanismos de
accountability legal funcionem com eficácia, é necessária a existência de um sistema legal com capacidade
para impor a lei e fazer com que os governos a obedeçam. Sem esse pré-requisito, a accountability legal
não pode se implementar”. (PERUZZOTTI, Enrique; SMULOVITZ, Catalina. Accountability social:
La outra cara del control. PERUZOTTI, Enrique; SMULOVITZ, Catalina. Controlando la Política.
Ciudadanos y Medios en las Democracias Latinoamericanas. Buenos Aires: Grupo Editorial Temas, p.
1-38, 2002).

16

CAMPELO, Iuri Rufino; LIBERATO, Gustavo Tavares Cavalcanti. O republicanismo em face das prerrogativas e privilégios parlamentares: uma análise acerca da representação republicana no Brasil. Cadernos
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afirma que existe um grande hiato entre os cidadãos e os seus representantes.
Esse hiato se agravaria ainda mais quando nas eleições são incluídas pessoas economicamente e socialmente vulneráveis, fato que acarreta “um eleitorado sem
educação formal, relativamente pobre e trabalhador tem muito mais dificuldade
de observar, criticar e controlar os representantes eleitos do que os estratos sociais
mais privilegiados de regimes representativos pré-democráticos”.17
O compliance público se tornou uma realidade também no setor estatal
brasileiro, como forma de estancar a crescente corrupção no setor e de alterar o
paradigma histórico da desconfiança do cidadão na gerência dos gastos públicos.
Cumpre referir que o compliance público “pode ser definido como sendo o
conjunto de procedimentos para fazer cumprir as normas legais e regulamentares,
as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio (...), a fim de evitar, detectar
e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer (...)”.18
Todos os exponenciais democráticos podem ser salvaguardados com um
sofisticado sistema de compliance. Pode parecer tarefa simples, mas com o crescimento da engenhosidade dos atos ilícitos, necessário se faz um exercício pleno
e eficiente de fiscalização dos gastos públicos, a fim de acompanhar, de forma
diretamente proporcional, o avanço da corrupção.

Conclusão
Em muitos países os open sources governamentais estão sendo produzidos e
disponibilizados de forma crescente, gerando e processando grandes volumes de
dados relacionados à atividade pública e que possam ser utilizados para o benefício da sociedade, sobretudo para frear o crescimento contínuo da corrupção.
O Projeto brasileiro “Operação Serenata de Amor” – um projeto de tecnologia
de código aberto, desenvolvido por cidadãos que utilizam os dados abertos
governamentais e inteligência artificial para auditar contas públicas e auxiliar
no controle social – é capaz de gerir os dados abertos e disponibilizar com mais
transparência aos indivíduos todos os movimentos financeiros da atividade
parlamentar, sobretudo os gastos no exercício do mandato.
de Direito, Piracicaba, v. 17, p. 197-229, jan.-jun., 2017, p. 218.
17

ARATO, Andrew. Representação, soberania popular e accountability. Lua Nova, n. 55-56, 2002, p. 87.

18

VECCHIO, Fabrizio Bon; VIEIRA, Débora Manke. Compliance Público: Irregularidades em contratos
da pandemia COVID-19. J2 - Jornal Jurídico, vol. 3, n. 2, p. 19-28, 2020, p. 24.
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Os dados governamentais abertos são utilizados de modo relevante para a
sociedade quando associados a um projeto que tenha por parâmetro a transparência, utilizando a informação e o conhecimento de forma aberta, livre e
compartilhada, agregando métodos científicos e participação colaborativa, com
o envolvimento dos cidadãos em diversas etapas do processo, sob uma convicção
de transformação social. Resta claro que o papel do compliance público é o de
ampliar sobremaneira a confiança dos indivíduos nas instituições, garantindo uma
maior fiscalização e elevando a punição por ocasião dos desvios e ilícitos penais.
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Resumo: A partir do conceito de inimigo cunhado por Zaffaroni, o
trabalho pretende revisitar os discursos repressivos que acompanham
a formação do que conhecemos hoje como internet. Buscou-se
identificar núcleos comuns nos movimentos históricos que gestaram
legislações de conteúdo penal, para então concluir que a internet
também é refém das pulsões punitivas e dos discursos oportunistas
das elites, que se valem do medo propagado por falsas emergências
para defender interesses próprios.
Palavras-chave: Direito penal do inimigo. Internet. Cibercrimes.
Sumário: Introdução. 1. A doutrina de segurança nacional e o
“Computer Fraud and Abuse Act”. 2. Os piratas da internet: o trato
penal da violação de direito autoral. 3. Ciberterrorismo: demonizando o hacker. 4. Pornografia infantil e interdição do debate.
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Introdução
Deve-se interpretar um sistema penal a partir do inimigo construído. É a figura
do inimigo que alicerça o discurso de emergência, responsável por apresentar o
poder punitivo sem amarras como única solução possível para neutralizar o mal.
Nada pode obstaculizar a contenção da ameaça. Portanto, o inimigo precisa ser
vigiado e neutralizado, ainda que às custas de direitos fundamentais.
A internet foi construída como um ambiente autônomo, tecnicamente
estruturado para dar espaço às diferentes comunidades. No entanto, a rede de
protocolo TCP/IP não escapa da lógica do mundo físico. O direito penal opera
sobre as relações em bits da mesma forma que disciplina o mundo dos átomos.
Na década de 80, a comunicação em rede já era percebida pelo Estado como
uma ameaça ao poder constituído. Iniciou-se, então, um processo histórico de
construção, no imaginário popular, dos “inimigos da internet”, cada qual formatado de acordo com a necessidade do momento. A dialética deu origem às
diferentes estruturas jurídico-repressivas que ainda colonizam práticas e espaços.
Portanto, é preciso revisitar os discursos repressivos que acompanharam a
formação do que conhecemos hoje como internet para, então, questionar: quem
são os inimigos do Estado que residem na internet e quais interesses em assinalar
esses indivíduos como entes perigosos e daninhos?
Para tanto, utilizar-se-á a noção de inimigo descrita por Zaffaroni, cujas premissas básicas se assentam na ideia de que o poder punitivo sempre discriminou
seres humanos, negando-lhe o direito de terem suas infrações sancionadas dentro
dos limites do direito penal liberal.1 Dita discriminação é corroborada não apenas
pelo exame da aplicação real da programação criminalizante, mas também pela
análise das leis e da doutrina jurídica de cada época.2 Dessa forma, a negação
da condição de pessoa ao inimigo, com conseguinte demonização deste, opera
em dois âmbitos. Por um lado, “provoca uma emergência que só pode ser combatida mediante uma guerra, ou seja, a linguagem não pode ser senão bélica”.3
Por outro, justifica um constante olhar de suspeição sobre tudo aquilo que saia
do costumeiro, reafirmando o controle do Estado sobre indivíduos e espaços.4
1

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Rio d Janeiro: Revan. 3. ed. 2007.

2

Ibidem.

3

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A questão criminal. Rio de Janeiro: Revan. 2013.

4

Ibidem.
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Partindo desse marco, apresentar-se-á como a construção da figura do inimigo
começa com o “CFAA”, legislação estadunidense de 1984, desenhada para a defesa
interna. Embalada pela crise da indústria cultural no monopólio da distribuição,
o vulto dos “piratas da internet” ganha corpo e justifica o atual trato penal da
violação do direito autoral. Posteriormente, a campanha militar da guerra ao
terror domina o campo da web e torna inevitável a correlação entre o terrorista e
o hacker (principalmente o hackerativista), formatando, no imaginário popular,
o principal inimigo da internet. Por fim, a mídia sensacionalista encontra no
“pedófilo” um alvo fácil, que rapidamente é apropriado pelo discurso repressivo
Estatal para justificar a vigilância constante do espaço informático.

1. A doutrina de segurança nacional e o
“Computer Fraud and Abuse Act”
Conhecido como Guerra Fria, o período de tensão entre os anos 1947 e 1991
foi não apenas um conflito geopolítico entre os Estados Unidos da América e a
União Soviética, mas também uma disputa por influência ideológica. Do lado
ocidental, era necessário controlar as pulsões de uma massa de novos trabalhadores
urbanos insatisfeitos que, influenciados pelo sucesso das lutas por direitos civis dos
anos 1960, acreditavam que a organização política poderia frear os anseios mais
selvagens do capitalismo.5 Portanto, temendo perder sua influência ideológica
para as alternativas socialistas, os Estados Unidos da América desenvolveram e
difundiram a chamada doutrina de segurança nacional, uma ideologia de guerra
que pregava a cruzada contra o mal cósmico do comunismo internacional, o qual
deveria ser combatido com força máxima, já que a emergência não admite limites.6
Sob o pretexto de integração nacional e defesa de um Estado forte e centralizado, capaz de garantir a segurança de seu povo, a doutrina de segurança nacional
foi responsável por incutir na população norte e latino-americana a paranoia da
invasão comunista, mantendo uma visão única de mundo por meio de aparatos
repressivos voltados para a “defesa interna”, cujo real objetivo era identificar e
eliminar aqueles que questionavam a ideologia capitalista norte-americana.
5

MENEGAT, Marildo. A crítica do capitalismo em tempos de catástrofe: O giro dos ponteiros do relógio
no pulso de um morto. 1. ed. Rio de Janeiro: Consequência. 2019.

6

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Globalização e sistema penal na América Latina: da segurança nacional à
urbana. Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 2, n. 4, p. 25-36, 1997.
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Embebidos da doutrina de segurança nacional, os Estados americanos adotaram legislações penais de conteúdo indeterminado7, que, sob a justificativa de
defender o país de ameaças como sabotagem, espionagem e propaganda subversiva, criaram tipos penais autoritários. A herança legislativa é especialmente
sentida nos países latino-americanos. Porém, ainda vigoram nos Estados Unidos
da América leis concebidas nesse período histórico, como o Computer Fraud and
Abuse Act (CFAA)8, de 1984.
Por deter parte significativa da espinha dorsal da internet, além de ser lar dos
principais provedores de aplicação, os Estados Unidos da América – e, portanto,
sua legislação – são responsáveis por ditar grande parte das regras que regem
o ambiente online. Logo, entender o contexto histórico do estatuto repressivo
norte-americano para atividades criminais ligadas ao uso do computador é
fundamental para traçar o paralelo entre inimigos do Estado e controle penal
da internet.
Antes de tudo, é preciso compreender que, embora a world wide web tenha
nascido para empresários e sociedade apenas em 19959, experiências com a comunicação computacional em rede já existiam desde a década de 70, em especial
com o bulletin board systems (BBS), sistema de interconexões de computadores
pessoais que inspirou a Arpanet, rede que originou a internet atual, a afastar-se
de seu contexto militar, tornando o projeto mais próximo do sonho do grupo
de cientistas criadores, que compartilhavam a vontade de criar um ambiente
comunicacional que primava pela liberdade de pensamento e inovação.10 Além
disso, o formato atual da internet é igualmente atrelado ao processo histórico
de criação do UNIX, o sistema operacional aberto, ou seja, com o código-fonte
livre, que conferia liberdade para que qualquer pessoa utilizasse de sua base para
desenvolver aplicações diversas. Essa “língua franca da maior parte dos departamentos de ciência da computação”11 foi responsável por incutir nas primeiras

7

Como exemplo: BATISTA, Nilo. Lei de segurança nacional: o direito da tortura e da morte. Revista de
Direito Penal, Rio de Janeiro, n. 34, p. 48-62, jul./dez. 1982.

8

Título 18, seção 1030, “a”, do Código dos Estados Unidos da América.

9

CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: Reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Rio
de Janeiro: Zahar. 2003. Edição do Kindle. Local 244.

10

Ibidem, Local 468-469.

11

Ibidem, Local 281.
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comunidades da internet o espírito do livre compartilhamento de conhecimento,
posteriormente consolidado sob a ideia do copyleft.12
Em 1983, ao se dar conta de que o projeto militar experimental, pouco compreendido pelas comissões de fiscalização13, tinha seguido caminho contestador, o
Departamento de Defesa dos EUA transformou a Arpanet em ARPA-INTERNET,
rede dedicada à pesquisa acadêmica, criando uma rede independente para usos
militares. A justificativa foi a segurança do Estado, já que, no mesmo ano, um
longa-metragem intitulado WarGames, filme em que um adolescente invade o
computador do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, gera
uma histeria popular que combina o medo da tecnologia com a ansiedade da
Guerra Fria.14 Explorado pela mídia sensacionalista e pela classe política, o filme
WarGames ultrapassa a mera posição de fantasia hollywoodiana e passa a ser enxergado pela população estadunidense como um potencial cenário de catástrofe
nuclear. Assim, como recupera McCullagh, a paranoia pela segurança interna
gera um número significante de projetos de lei que intentam criminalizar atos
praticados por computador.15
Os debates inflados no Congresso levam à sanção, em 1984, do Counterfeit
Access Device and Computer Fraud and Abuse Act. Porém, o tema repercute até
1986, ano que o CFAA é expandido.
Como amplamente apontado pela pesquisa norte-americana, o texto do
CFAA sofre de enorme indeterminação.16 A vagueza das disposições é tanta que
uma interpretação extensiva poderia criminalizar alguém que se descreve como
alto e bonito em um site de relacionamentos, quando, na realidade, é baixo e
pouco aprazível.17 No entanto, dita indeterminação não é um deslize do legisla12

Dez anos após o lançamento do UNIX, a empresa AT&T reivindicou os direitos de propriedade do
sistema, enfurecendo a comunidade de programadores, acostumados com a liberdade de código aberto.
Assim, em 1984, Richard Stellman, pesquisador do Massachusetts Institute of Technology, propôs a Free
Software Foundation e o copyleft, uma alternativa à ideia de copyright, que prega a liberdade para alterar,
explorar, melhorar e divulgar o conteúdo.

13

CASTELLS, op. cit, Local 388-392.

14

SCHULTE. Stephanie Ricker. Cached: Decoding the internet in global popular culture. Nova York
(EUA): Newyork University Press. 2013. p. 24-26.

15

McCULLAGH, Declan. From ‘WarGames’ to Aaron Swartz: How U.S. anti-hacking law went astray.
Cnet, Mar. 2013. Disponível em: <https://www.cnet.com/news/from-wargames-to-aaron-swartz-how-u-s-anti-hacking-law-went-astray/>. Acesso 26 maio 2021.

16

KERR, Orin S. Vagueness Challenges to the Computer Fraud and Abuse Act. 94 Minnesota Law Review,
1561, dez., 2009. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1527187>. Acesso 26 maio 2021.

17

THAW, David. Criminalizing Hacking, Not Dating: Reconstructing the CFAA Intent Requirement.
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dor, mas sim uma estratégia típica das legislações criadas em meio à doutrina de
segurança nacional, já que a amplitude dos tipos penais permite que as agências
de repressão atuem indiscriminadamente, valendo-se do pânico retroalimentado
pela mídia para selecionar inimigos e justificar penas desproporcionais. Como
exemplos, pode-se citar o exemplo de Kevin Mitnick, apenado que passou um
ano em confinamento solitário, pois o promotor do caso convenceu o juiz de
que Mitnick poderia invadir um sistema de misseis nuclear a partir de um telefone18, ou Jonathan James, jovem que se tornou suspeito usual das agências de
repressão após uma delinquência informática juvenil19, ou mesmo o escabroso
caso de Aaron Swartz, talentoso programador que entrou em depressão durante
o curso de ação penal que lhe imputava, com base no Computer Fraud and Abuse
Act, penas altíssimas por ter realizado downloading para divulgação gratuita na
internet de artigos do MIT (Massachusetts Institute of Technology), universidade
na qual era estudante.
Nos anos 2000, em especial por conta da chamada guerra ao terror, o CFAA
foi alvo de intensas expansões, sem nunca perder sua característica de legislação
penal voltada para a segurança nacional. Porém, o que as experiências relatadas
acima demonstram é que as tentativas de controle penal da internet nascem precisamente quando a Arpanet deixa de servir aos interesses do Estado e se torna
um ambiente livre, populado por uma juventude revoltosa.20

2. Os piratas da internet: o trato penal
da violação de direito autoral
Em 1995, quando o popular sistema operacional Windows disponibiliza um
navegador por hipertexto21, já era inegável que a grande rede tinha características
típicas da cultura de seus elaboradores. Valores e práticas adotados pela comunidade
Journal of Criminal Law and Criminology, v. 103, n. 3, 2013, Disponível em: <https://ssrn.com/
abstract=2226176>. Acesso 26 maio 2021.
18

McCULLAGH, Declan. Op. cit.

19

Hackers, Crackers and Thieves. Jonathan Joseph James. Online. Disponível em: <https://www.hackerscrackersandthieves.com/jonathan-joseph-james>

20

SCHULTE. Stephanie Ricker. Cached: Decoding the internet in global popular culture. Nova York
(EUA): Newyork University Press. 2013. p. 28.

21

Trata-se do Internet Explorer, navegador pautado pelos recursos do Uniform Resource Locato (URL), do
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) e do Hyper Text Markup Language (HTML). Esses recursos foram
desenvolvidos por Tim Bernes-Lee nas décadas de 80 e 90.
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de programadores, como a liberdade, anonimato e livre distribuição de conhecimento, prosperavam na internet, sobretudo por conta da arquitetura descentralizada, na qual qualquer aparelho informático pode conectar-se com a rede,
tornando-se tanto receptor quanto emissor.22 Assim, aqueles que adentravam
na internet encontravam um ambiente de cooperação moldado pela experiência
com o UNIX.
Rapidamente, a comunidade online percebeu que a liberdade de alterar,
explorar, melhorar e divulgar um conteúdo não precisava se restringir à pesquisa científica. Por meio do computador, outros bens intelectuais, como obras
culturais, podiam ser facilmente copiados e distribuídos. Logo, aplicações de
compartilhamento baseadas em arquitetura ponto a ponto, na qual dados podem circular livremente entre computadores sem a necessidade de um servidor
central, tornaram-se populares.
Diante da facilitada distribuição pessoa a pessoa, mídias que antes só podiam
ser adquiridas com a compra do produto físico passaram a ser gratuitamente
disponibilizadas na internet. Nesse primeiro momento, álbuns musicais eram o
principal material que circulava por aplicativos de fácil uso, como o Napster.23
Consequentemente, foram as empresas fonográficas as primeiras a sentir os impactos em seu faturamento e, não à toa, a encabeçar a mobilização da indústria
cultural para hipertrofiar as antigas legislações de propriedade intelectual.
Ocorre que a internet escancarou a função ideológica da ficção jurídica da
propriedade intelectual, concebida após a invenção da imprensa, como forma
de garantir o monopólio da comercialização dos bens intelectuais aos copistas,
então detentores dos meios de produção. Em contrapartida, esses mesmos detentores do direito de cópia (copyright) velavam para que o conteúdo não fosse
desfavorável à ordem vigente.24
O instituto da propriedade intelectual esconde o fato de que uma obra intelectual é um ente incorpóreo, fruto do trabalho intelectual. Antes da internet,
a aquisição de uma obra implicava na compra conjunta de um meio material,
22

Trata-se do protocolo TCP/IP. Junção de Transmission Control Protocol, o Protocolo de Controle de
Transmissão, com Internet Protocol, o Protocolo de Internet.

23

Em 1999, Napster era um popular programa de compartilhamento de arquivos via arquitetura peer-to-peer, conhecido por proporcionar o compartilhamento de música na internet.

24

VIANNA, Túlio Lima. A ideologia da propriedade intelectual: a inconstitucionalidade da tutela penal
dos direitos patrimoniais de autor. Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, v. 30, p. 89-108, 2005.
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como um disco.25 Assim, o sistema capitalista foi capaz de fundir o valor de troca
de um trabalho intelectual com a venda conjunta de um bem, já que, em razão
dos custos do serviço de cópia, o autor via-se obrigado a alienar seu trabalho
intelectual ao detentor do meio de produção, fundindo trabalho e exploração
comercial no mesmo instituto jurídico. O adquirente, por sua vez, manipulava
o valor de comercialização daquela obra por meio da escassez do produto físico.
Ocorre que o microcomputador pessoal e a internet reduziram drasticamente
os custos de reprodução e distribuição de um conteúdo. Consequentemente, o
principal pilar de um empreendimento bilionário restava ameaçado. Acuada, a
indústria cultural pressionou por leis como o Digital Millenium Copyright Act
(“DMCA”), aprovado nos Estados Unidos da América em 1998, que, além
de ampliar de forma significativa os limites do direito autoral, “criminalizou
quaisquer iniciativas que tivessem por objetivo violar mecanismos técnicos de
proteção à propriedade intelectual”.26
No Brasil, seguiu-se caminho similar com a aprovação de leis sobre a proteção
da propriedade intelectual de programa de computador e sobre direitos autorais –
respectivamente Leis 9.609 e 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Posteriormente,
o art. 184 do Código Penal seria reformulado, via Lei 10.695, de 4 de maio de
2003, para punir mais gravemente aquele que viola direito autoral com a intenção
de lucro direto ou indireto.27
Além de pressionar por legislações repressivas, a indústria cultural adotou a
linguagem bélica do combate à pirataria e patrocinou verdadeiras campanhas
maniqueístas. Propagandas públicas atrelando a exploração comercial de uma
obra intelectual, sem a correspondente remuneração do proprietário do direito
autoral, ao crime organizado e ao tráfico de armas e entorpecentes eram comuns no começo dos anos 2000. Além disso, como não foi capaz de impedir
25

Ibidem.

26

LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia e Cultura. Rio de Janeiro: FGV Editora. 2005. p. 32.

27

Acerca dos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 184 do Código Penal, entende-se, como VIANNA, que, ao
contrário do que argumenta a indústria cultural, cópias não autorizadas não violam “direito de autor”,
já que a obra é mantida íntegra. Na verdade, elas correspondem ao descumprimento de obrigações civis
de não remunerar o detentor do direito patrimonial daquela obra. Nesse sentido, é impossível advogar
por um trato penal da “pirataria”, na medida em que o direito penal não pode ser utilizado como “meio
de coerção ao pagamento de dívidas civis e de intervenção econômica para a garantia de monopólios
privados”. VIANNA, Túlio Lima. A ideologia da propriedade intelectual: a inconstitucionalidade da tutela penal dos direitos patrimoniais de autor. Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, v. 30, p. 89-108, 2005.
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o compartilhamento pela internet, o aparato criminal reprimiu ferozmente
os pequenos contrafatores, em geral ambulantes que viam na venda de discos
uma alternativa ao desemprego. As Súmulas 502 e 574 do Superior Tribunal de
Justiça28 são uma herança dessa cruzada, além de prova da conivência do sistema
de justiça criminal com a repressão dos pequenos contrafatores.
Além de eliminar o monopólio da distribuição, a internet também foi responsável por diminuir o controle da indústria sobre a cultura mainstream. A partir de
2004, as empresas sobreviventes ao desastre financeiro da bolha “.com”29 adotaram
tecnologias e modelos de negócios que culminaram na chamada “Web 2.0”. Não
se trata propriamente de uma atualização técnica, embora designs mais intuitivos,
barateamento de apetrechos informáticos e da banda larga tenham contribuído
para a transformação, mas sim uma mudança de comportamento do usuário,
que deixa de ser apenas um consumidor e torna-se produtor de conteúdo, já
que sites tradicionais são substituídos por blogs e redes sociais, “onde quem lê o
conteúdo também pode comentá-lo e espalhá-lo para outras redes de contatos”. 30
Sustentados por essa nova teia de redes, artistas independentes e cenas musicais
periféricas que antes eram relegadas pelas gravadoras31 dão-se conta de que já não
dependem mais dos clássicos detentores dos meios de produção para sobreviver.
Assim, a já agonizante indústria cultural é colocada contra a parede. Pressionada,
a indústria aposta no lobby pelo recrudescimento da legislação penal e por maior
controle estatal sobre a internet. Nos Estados Unidos da América, iniciativas
legislativas como o SOPA e PIPA32 chegaram a ameaçar a liberdade da grande
28

Súmula 502: Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art.
184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas; Súmula 574: Para a configuração do
delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada
por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem.

29

Também conhecida como bolha da internet, a especulação acionária sobre o potencial de futuro das novas
empresas de tecnologia, ou empresas “.com”, fez alavancar o preço das ações em índices exorbitantes.
Entretanto, o otimismo não encontrou respaldo prático. Assim, o ano de 2000 foi acompanhado por
prejuízos na casa dos trilhões para investidores e empresas, muitas das quais fecharam as portas.

30

TEIXEIRA, Bruno Costa. Cidadania em rede: a inteligência coletiva enquanto potência recriadora da
democracia participativa. 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito de Vitória,
2012. Disponível em: <http://www.fdv.br/_mestrado_base/dissertacoes/146.pdf>. p. 50.

31

Como o tecnobrega. Ver LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia e Cultura. Rio de Janeiro: FGV Editora.
2005, p. 90.

32

O Stop Online Piracy Act (SOPA) foi um projeto de lei estadunidense, apresentado na Câmara dos
Representantes, que pretendia ampliar os meios legais para proteger o mercado de propriedade intelectual. A proposta permitiria que detentores de direitos de autor buscassem a remoção e o bloqueio de
sites que facilitem ou infrinjam direitos de autor, ou mesmo que obrigassem mecanismos de buscas e
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rede, mas foram contidas pela sociedade civil. No Brasil, a história foi similar.
Nem mesmo a midiática operação internacional contra o site Megaupload33 foi
capaz de embalar projetos de lei repressivos, como a chamada Lei Azeredo, proposta que chegou a alvitrar a criminalização daquele que modificava o software
do seu próprio dispositivo eletrônico. 34
Felizmente, a pulsão pelo controle penal da internet para combate da pirataria
não foi tão forte como desejava a indústria cultural. Ainda assim, as legislações
concebidas durante a virada do milênio continuam colonizando o espaço virtual,
não raro sendo revisitadas por novas propostas legislativas. Decerto, a figura do
pirata da internet ainda assombra discussões sobre a liberdade da rede, mas a
impopularidade do argumento e o fato de que a própria indústria cultural encontrou alternativas lucrativas, como os serviços por assinatura, apontam para
o enfraquecimento do pretexto do combate aos piratas de computador como
justificativa primordial para o controle penal da internet.

3. Ciberterrorismo: demonizando o hacker
O cenário atual, de atrelo da palavra “hacker” ao conceito de criminoso informático, nada tem relação com a raiz ideológica do ato de hacking. A cultura do
hacking acompanha a ideia do “faça você mesmo” e remonta a tecnologias mais
antigas, como rádio amador e telefone. Entretanto, com o desenvolvimento da
computação, o termo foi apropriado por uma classe acadêmica, vinculando-o
à modificação de componentes físicos e códigos de programas com intuito de
alcançar objetivos de forma mais rápida ou por simples hobby.35
Em verdade, hackear algo quer dizer modificá-lo para além das intenções
originais. É usar a curiosidade para explorar via métodos inesperados. É fazer a
tecnologia funcionar por meio da intervenção consciente e criativa.36 É redesenhar,
provedores de conexão a filtrar resultados, tornando tais sites impossíveis de serem encontrados. Por sua
vez, o PROTECT IP Act (PIPA) é uma versão similar do SOPA apresentada no Senado norte-americano.
33

Governo dos EUA fecha Megaupload e prende seu fundado. G1, Tecnologia e Games, jan. 2012. Disponível
em: < http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/01/governo-dos-eua-fecha-megaupload-e-prende-seu-fundador.html>. Acesso 26 maio 2021.

34

Projeto de Lei da Câmara 84/1999, transformado na Lei Ordinária 12.735, de 30 de novembro de 2012.

35

BUSCH, Otto Von; PALMÅS, Karl. Abstract hacktivism: the making of a hacker culture. Londres
(Reino Unido): Lightning Source UK. 2006. p. 29.

36

RODRIGUES, Gabriel Brezinski. Protesto hacker e direito penal. 2019. 169 f. Dissertação (Mestrado
em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2019. p. 75.
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unir e criar ferramentas únicas. “Hackers criam a possibilidade de que novas
coisas surjam no mundo. Nem sempre grandes coisas, ou mesmo boas coisas,
mas novas coisas.”37 Mais do que isso, o ato de hacking é uma prática cultural
de intervenção e ressignificação. A filosofia do hacking não se restringe apenas
a modificar um sistema por razões pessoais, mas também acompanha o desejo
de que a informação seja divulgada de forma livre, permitindo que a tecnologia
seja explorada, melhorada ou remixada.38 Está na natureza do hacking desvendar,
criar, inventar e produzir livremente.39 Por esse sentido, hackear é mais do que
desconstruir-construir, é também fugir das regras pré-estabelecidas, buscar a
superação do controle para além dos protocolos delimitadores40 e conferir voz à
imaginação por meio da ação.41
Infelizmente, a conjunção da palavra “hacker” ao conceito de criminoso
surge por conta do desconforto causado pelas ideologias descritas, pois, como
já descrito nos tópicos anteriores, o Estado sempre rotulou os hackers como
potenciais ameaças à segurança nacional. Ao mesmo tempo, as pautas principais
dessa subcultura, como software livre e liberdade de conhecimento, conflitam
com os objetivos empresárias das corporações de programas de computador e
da indústria cultural. Assim, diante das pulsões punitivas desses fortes agentes,
coube à mídia construir narrativa atrelando criminalidade aos termos “pirataria”
e “quebra de códigos”; e ao Estado, apresentar as disposições legais pertinentes.42
Ainda no ano de 1997, uma subcultura do fenômeno do hacking, nomeada
por Coleman como hackers politicamente motivados43, uniu-se com ativistas
experientes em tecnologia dispostos a “levar o ativismo político a práticas mais
transgressivas no campo virtual”.44 Assim, um grupo de artistas e teóricos chama37

Tradução de: “Hackers create the possibility of new things entering the world. Not always great things,
or even good things, but new things”. WARK, McKenzie. A hacker manifesto. Cambridge (Estados
Unidos da América): Harvard University Press. 2004. Seção 004.

38

RODRIGUES, op. cit., p. 76.

39

WARK, McKenzie. A hacker manifesto. Cambridge (Estados Unidos da América): Harvard University
Press. 2004. Seção 075.

40

SILVEIRA, Sergio Amadeu da. Ciberativismo, cultura hacker e o individualismo colaborativo. Revista
USP, São Paulo, n. 86, p. 29-40, ago./out. 2010. p. 38.

41

BUSCH; PALMÅS, op. cit., p. 37.

42

RODRIGUES, op. cit., p. 77.

43

COLEMAN, E. Gabriella; GOLUB, Alex. Hacker practice: Moral genres and the cultural articulation
of liberalism. Anthropological Theory, SAGE Jornals, v.8, n.3, p. 255-277, 2008.

44

MACHADO, Murilo Bansi. Por dentro dos Anonymous Brasil: Poder e resistência na sociedade de
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dos Critical Art Ensemble publicou duas obras45 que exploram no campo teórico
diferentes maneiras de mover protestos físicos para a internet. Essas obras serviram
de inspiração para os hackers politicamente motivados, que, após o massacre de
Acteal (confronto entre a comunidade zapatista e o exército mexicano que levou
à morte de 45 pessoas), inauguram novas formas de manifestação política na
internet: as ações distribuídas de negação de serviço46 e a desfiguração de páginas
da internet para veiculação de mensagens políticas.
Reconhecidos como forma de desobediência civil eletrônica47, os protestos
organizados por hackers proliferaram até o ano de 2001, quando o ataque
terrorista ao World Trade Center reacendeu a retórica do inimigo na política
norte-americana. Como analisou Vegh, com o início da chamada Guerra ao
Terror, o discurso dos principais veículos de mídia norte-americanos acerca das
atividades hacktivistas obscurecia, intencionalmente ou não, a fronteira entre
ações políticas, crime e atividades terroristas.48 Hackers politicamente motivados passaram a ser retratados como ciberterroristas, cumprindo uma estratégia
sensacionalista que almejava criar o consenso popular de que o hacking é uma
atividade criminosa que deve ser erradicada. Para Vegh, a fabricação da narrativa
serve à elite econômica, que vislumbra no hacktivismo uma ameaça à ordem
dominante49, dado que “o hacking atinge o coração da ideologia capitalista, já
controle. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas e Sociais) – Universidade Federal Do ABC.
Disponível em: <http://www.biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=47818&midiaext=43135>.
Acesso 30 de out 2018. p. 19.
45

CRITICAL ART ENSEMBLE (CAE). Distúrbio eletrônico. São Paulo: Conrad. 2001. e CRITICAL
ART ENSEMBLE (CAE). Electronic Civil Disobedience and Other Unpopular Ideas. Nova York
(EUA): Autonomedia. 1997.

46

Também conhecidas como ação DDoS (acrônimo proveniente do equivalente termo inglês “distributed
denial of service”), uma ação distribuída de negação de serviço é uma forma de manifestação política na
internet na qual vários indivíduos, que não necessariamente têm conhecimento técnico profundo, podem
inserir o endereço (URL) de um site informático e disparar diversas requisições de acesso ao servidor. As
repetidas tentativas de acesso geram sobrecarga aos servidores que hospedam o site. Em consequência, os
servidores são incapazes de oferecer o serviço de conexão, tornando o site momentaneamente indisponível
até que cessadas as requisições. A ação tenta emular táticas físicas de desobediência civil, como bloqueios
de entradas de edifícios pela presença física de manifestantes sentados – os protestos sit-in.

47

WRAY, Stephen. Electronic civil disobedience and the world wide web of hacktivism: a mapping of extraparliamentarian direct action net politics. Switch: New Media Journal, n. 10. 1998. Disponível em:
<http://nknu.pbworks.com/f/netaktivizam.pdf>. Acesso 27 mai 2021.

48

VEGH, Sandor. Hacking for democracy: a study of the internet as a political force and its representation
in the mainstream media. 2003. Tese (Doutorado em Estudos Americanos) – Universidade de Maryland.
Arquivo com exibição e reprodução protegida pela plataforma ProQuest da University of Maryland. p.
207-228

49

RODRIGUES, Gabriel Brezinski. Protesto hacker e direito penal. 2019. 169 f. Dissertação (Mestrado
em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
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que ataca dados, a propriedade dominante da era da informação”, e inflama os
dois grandes medos das corporações, as perdas de rendimento e deterioração da
imagem pública.50 Essa acepção está de acordo com Manion e Goodrum, para
quem a descrição de hacktivistas como criminosos ajuda a manter o controle
da informação e da propriedade intelectual, além de obscurecer a crítica mais
ampla sobre domínio da internet por corporações.51 Para mais, a construção
midiática serve de pretexto ao Estado para exercer controle cada vez maior sobre
a internet. Classificar hacktivistas como uma ameaça ao país “fornece maiores
legitimações para entregar a privacidade individual nas mãos dos Estado de
Segurança Nacional”.52
Desaparecidas durante meia década, as ações políticas online voltam a aparecer
na mídia convencional em 2008, com afloramento do Anonymous como “bandeira
para ações coletivas online e no mundo real”.53 Como narra Coleman, o grupo
que tem por origem o quadro de mensagens online 4chan metamorfoseia-se em
uma bandeira para ações coletivas após os protestos contra a Igreja da Cientologia,
na qual milhões de apoiadores e participantes do grupo vão às ruas em resposta
às ameaças da Igreja de processar os sites que se recusassem a remover vídeos
incriminatórios e depoimentos de dissidentes. A legião de seguidores levou para
o mundo real a ética de anonimato e a iconografia clássica do grupo: máscaras de
Guy Fawkes e ternos negros.54 Dois anos depois, os Anonymous ganham mais
2019. p. 75.
50

Ibidem, p. 89.

51

MANION, Mark; GOODRUM, Abby. Terrorism or civil disobedience: toward a hacktivistic ethic.
Computers and society, v. 30, n. 2, p. 14-19, jul. 2000. Disponível em: <http://www.csis.pace.edu/
cis101/CIS_101_Fall_2007_Spring_2008/LearningPodTopics/SocialResponsibility/Terrorism-or-CivilDisobedience.pdf>. Acesso 5 nov. 2018. p. 17

52

Ibidem.

53

COLEMAN, E. Gabriella. Nossa esquisitice é livre. In: Tensões em rede: os limites e possibilidades da
cidadania na internet. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo. 2012. p. 91-108.

54

Guy Fawkes foi um dos participantes da Conspiração da Pólvora, tentativa de explodir o Parlamento britânico durante o discurso do rei James I. Fawkes foi descoberto e condenado à morte por traição. Inspirado
pela história, os quadrinistas Alan Moore e David Lloyd criariam o misterioso personagem revolucionário
da série “V for Vendetta”, o qual, em um distópico Reino Unido fascista e totalitário, utiliza a máscara
estilizada de Guy Fawkes para esconder sua identidade. Os quadrinhos foram adaptados em filme de
2005 com o mesmo nome. Entusiasmados com a ideologia anarquista e incógnita do personagem, o
Anonymous passou a adotar a máscara como iconografia durante os protestos de 2008. Os ternos pretos,
por sua vez, além de significarem uma peça genérica de vestimenta – e, portanto, anônima –, surgem em
2006 de uma travessura no Habbo, um jogo/rede social construído como hotel virtual no qual usuários
criam avatares (representações virtuais humanas). A brincadeira foi deflagrada após rumores de discriminação racial, por parte dos moderadores do jogo, serem espalhados no 4chan. Anons e usuários do fórum
engajaram-se para criar personagens idênticos no Habbo: negros de visual afro e terno cinza. Usando
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projeção com a Operação Payback, uma ação distribuída de negação de serviço
contra instituições financeiras que, por pressão do governo dos Estados Unidos55,
se recusavam a transferir fundos de doadores ao WikiLeaks.
Ainda que alguns veículos de informação tenham apoiado o trabalho do
Wikileaks, a maior parte deles narrou as ações políticas do episódio como “ataques
hackers”, consolidando o emprego pejorativo da palavra. Para mais, é a partir
desse caso que a iconografia do Anonymous é centralizada pela mídia como o
retrato do ciberterrorista ou do cibercriminoso.
Em ambos os episódios, o sensacionalismo midiático impulsionou o funcionamento sem amarras das instâncias estatais de repressão. Na campanha contra
a cientologia, por exemplo, embora diversos indivíduos tenham participado
das ações, apenas duas pessoas foram selecionadas pelo poder punitivo estatal.56
Já na Operação Payback, catorze indivíduos foram selecionados e acusados.
Porém, o receio de enfrentar quinze anos de pena máxima e multas de até 500
mil reais levou onze desses indivíduos a aceitar condenações contravencionais de
“conspiração para cometer crimes” e “dano em computadores”, além de multa
no valor de 5,6 mil dólares.57
O percurso histórico narrado demonstra como a primeira caricaturar do
hacker, criada em meio à doutrina de segurança nacional, relaciona-se com o
ciberterrorista. Ambos são assinalados como inimigos do Estado, indivíduos
perigosos que somente podem ser controlados por um poder punitivo sem
amarras. Assim, a fabricação de uma emergência justifica o constante olhar de
suspeição sobre o ambiente online.
os personagens, os gracejadores tumultuaram o funcionamento do jogo, impedindo o acesso à piscina
virtual. A brincadeira evoluiu em posts da internet, mas o significado do terno como traje genérico dos
Anonymous permaneceu. RODRIGUES, Gabriel Brezinski. Protesto hacker e direito penal. 2019. 169
f. Dissertação (Mestrado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. p. 84.
55

“Em retaliação ao vazamento das informações, o governo dos Estados Unidos lançou uma campanha
sub-reptícia para desestabilizar a organização. Empregando força política, grupos conservadores e agências governamentais Norte-Americanas pressionaram a empresa de tecnologia Amazon para cancelar a
hospedagem do site Wikileaks. Além de atacar a infraestrutura técnica do site, o governo estadunidense
coagiu as empresas de serviço bancário Bank of America, VISA, MasterCard, PayPal, Western Union e
PostFinance a interromper os serviços de doação endereçados à organização, uma das únicas formas de
arrecadação financeira de Assange.” RODRIGUES, op. cit., p. 85.

56

Dmitri Guzner e Brian Thomas Mettenbrink, ambos acusados pelo crime do (a)(5)(A), do CFFA. Os
casos resultaram em acordos negociados com a acusação.

57

SAUTER, Molly. The Coming Swarm: DDoS atctions, hacktivism and civil disobedience. Nova York
(EUA): Blommsbury Academic. 2014. p. 141.
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4. Pornografia infantil e interdição do debate
No âmbito dos crimes praticados por meio da internet, a difusão de material
pornográfico infantil ocupa espaço preeminente. Não se trata especificamente de
uma constatação empírica, já que a prevalência dos crimes patrimoniais é realidade
estatística58, mas sim de um lugar-comum retórico, usualmente aproveitado pelas
instâncias de repressão para justificar medidas emergenciais de vigilância da web.
É inegável que o abuso sexual de crianças é uma lesão de direitos que deve ser
contida pela sociedade. Também se crê justificável a tipificação das ações de produzir,
divulgar ou comercializar o material, ainda que aquele que praticou a conduta não
seja responsável pelo abuso sexual. No entanto, o que não se pode aceitar é que o
asco atrelado à pornografia infantil justifique o controle penal da internet. Mesmo
assim, não faltam pressões políticas para que esse cenário se concretize.
Diferentemente dos outros fenômenos narrados, não é possível identificar
um momento exato em que o “pedófilo da internet” é construído como inimigo
do Estado. A ideia do ambiente online como espaço povoado por pervertidos
remonta aos primeiros anos da internet comercial, ao passo que coincide com o
movimento histórico identificado por Landini no qual a mídia deixa de justificar
os abusos sexuais praticados por famosos e ricos via o termo médico “pedofilia”,
para vulgarizar a nomenclatura, atribuindo-a ao homem que esconde sua perversão.59 Essa mudança de narrativa, como revela Lowenkron, dilui a pedofilia
como um tipo de conduta, transformando-a em uma categoria de acusação.60
Não obstante, no Brasil, pode-se eleger a Comissão Parlamentar de Inquérito
da Pedofilia, de autoria do ex-senador Magno Malta, como o momento histórico
em que os aparatos de repressão resolveram investigar a utilização da internet
para a prática de crimes de pedofilia.
Os debates legislativos da CPI gestaram o PLS 250/2008, que por sua vez culminou nos tipos penais 240 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente,
os quais criminalizam diversas condutas relacionadas à pornografia infantil,
58

ROSA, Natalia. Relatório revela que crime cibernético gera prejuízo global de US$ 600 bilhões. Canaltech,
Segurança. fev., 2018. Disponível em: <https://canaltech.com.br/seguranca/relatorio-revela-que-crime-cibernetico-gera-prejuizo-global-de-us-600-bilhoes-108634/>. Acesso 27 maio 2021.

59

LANDINI, Tatiana Savoia. Violência sexual contra crianças na mídia impressa: Gênero e geração. Cadernos
Pagu, n. 26, Campinas, 2006.

60

LOWENKRON, Laura. A emergência da pedofilia no final do século XX: deslocamentos históricos no
emaranhado da “violência sexual” e seus atores. Contemporânea: revista de sociologia da UFSCar, São
Carlos, v. 4, n. 1, p. 231-255., jan./jun. 2014.
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incluindo a conduta até então atípica da posse do material. Com base na nova
programação criminalizante, as agências nacionais de repressão criaram grupos
especiais para repressão da pornografia infantil na internet61, que rapidamente
caíram nas graças da grande mídia, já que explorar conteúdo apelativo e popularesco sempre foi bastante rentável para os jornais policiais.
Como consequência da pressão popular e midiática, a atuação repressiva do
Estado, mesmo quando excessiva, foi progressivamente justificada pelos tribunais. Ainda que cientes das críticas relacionadas à facilidade do falseamento da
prova62 e incoerência dogmática do crime de posse de pornografia infantil63, o
Judiciário brasileiro preferiu fechar os olhos para o fato de que a maior parte da
repressão policial é voltada para a repressão do detentor do material64, alvo mais
fácil da cadeia de abusos. Episódios nebulosos, como o grupo de casos eMule65,
evidenciaram como conceitos dogmáticos básicos passaram a ser ignorados pelos
tribunais em troca da imposição de penas altas aos “pedófilos da internet”.
Pelo exposto, percebe-se que a caça ao pornógrafo infantil é um dos principais pilares justificativos para legislações de conteúdo autoritário, que, além de
intentar cercear valores e práticas inerentes à criação da internet, como liberdade
e anonimato, buscam criar um Estado policial dentro da web, no qual o dever

61

Ao exemplo do Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil na Internet da Polícia
Federal (NURCOP/DRCC/CGPFAZ).

62

PASTOR, Daniel R. Problemas processuais dos crimes de posse. Revista Liberdades, São Paulo, n. 12,
p. 129-144., jan./abr. 2013.
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LOBATO, José Danilo Tavares. Panorama dos crimes de posse. Revista Liberdades, São Paulo, n. 12, p.
104-128., jan./abr. 2013.
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Mesmo as ações policiais mais sofisticadas, como a Operação Darknet, resultam majoritariamente na
prisão de detentores. Raros são os casos em que a cadeia de produção e distribuição é interrompida. Ver:
DA CUNHA et al. Assessing police topological efficiency in a major sting operation on the dark web.
Sci Rep 10, 73. 2020. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-019-56704-4>. Acesso
27 maio 2021.

65

O eMule é um aplicativo que adota por padrão a permissão de compartilhamento do diretório de descarga
do usuário, pois a aplicação divide o download do arquivo em partes e obriga que o usuário compartilhe as partes já concluídas com outros durante o processo de descarga. Assim, a menos que o usuário
desabilite nas configurações essa opção ou movimente o arquivo para outro diretório, todo vídeo obtido
estará permanentemente disponibilizado para download. Dita situação levou à proliferação de casos no
Judiciário federal em que usuários do eMule alegavam haver descarregado pornografia infantil para consumo
próprio, sem qualquer intenção de disponibilização, ainda que a aplicação assim o fizesse. No entanto, a
linha decisória dominante foi de que, por padrão, tornar os arquivos obtidos disponíveis para os demais
usuários da rede é a essência do programa; e mesmo que houvesse diligência para bloqueio de envio dos
arquivos armazenados, os usuários tinham conhecimento de que o compartilhamento simultâneo das
partes já concluídas fazia parte do processo de download. Assim, muitos foram condenados não apenas
por armazenar pornografia infantil, mas também por oferecê-la ou disponibilizá-la.
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de identificar indivíduos danosos e reprimir o crime é imposto aos provedores
de aplicação, sob pena de responsabilização criminal.66
Por fim, as experiências protagonizadas pelo Judiciário brasileiro são um
alerta para qualquer um que tente se aprofundar na questão. Coibir o abuso
sexual de crianças é uma responsabilidade social, mas o debate sobre as liberdades individuais dos usuários da internet não pode ser interditado em prol do
“combate à pedofilia”.

Considerações finais
Nas linhas acima, foram apresentados os principais grupos de indivíduos,
atuantes na internet, que são assinalados pelo Estado como inimigos. Sob o
marco teórico defendido por Zaffaroni, identificaram-se núcleos comuns nas
diferentes estruturas jurídico-repressivas que colonizam o ambiente online,
como a fabricação de emergência, a linguagem bélica e o pretexto da caça aos
entes perigosos, como justificativa para o controle penal do espaço informático.
No primeiro capítulo, demonstrou-se como a doutrina de segurança nacional
e a paranoia da Guerra Fria foram utilizadas para alavancar legislações penais
de cunho indeterminado, como o Computer Fraud and Abuse Act, que, embora
tenha sido gestado para a “defesa interna”, foi utilizado para sancionar indivíduos
subversivos e para justificar a intervenção penal sobre a web, justamente quando
a internet deixa de servir aos interesses do Estado.
Depois, demonstrou-se como a revolução na forma de distribuir e consumir
obras intelectuais afetou a indústria cultural, que, em contrapartida, reagiu impulsionando a criminalizando de quaisquer violações de direito autoral. Assim,
a pulsão repressiva do combate à pirataria concebeu legislações que ainda afetam
a liberdade da grande rede, além de justificar operações policiais que escrutinam
usuários da internet em busca dos “piratas de computador”.
Em seguida, resgatou-se o conceito original do ato de hacking, para então
demonstrar que o fenômeno do hacking começou a ser demonizado pelo Estado
e pela elite econômica quando estes perceberam que os valores da subcultura
ameaçavam a ordem dominante e a ideologia capitalista. Além disso, apontou-se

66

É o exemplo do §2º do art. 241-A do ECA, que pune o responsável legal pela prestação do serviço quando
este, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao material pornográfico.
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como a correlação midiática entre terrorismo e hackers politicamente motivados é
responsável por delimitar o hacker como o principal inimigo do Estado na internet.
Por fim, fez-se um alerta para o uso da pornografia infantil e da figura do
“pedófilo” como lugar-comum retórico, usualmente utilizado pelas instâncias de
repressão para justificar medidas emergenciais de vigilância da rede.
À guisa de conclusão, as experiências acima narradas demonstram que a retórica
do inimigo disciplina não apenas o mundo dos átomos. A internet também é
refém das pulsões punitivas e dos discursos oportunistas das elites, que se valem
do medo propagado por falsas emergências para defender interesses próprios.
No tempo atual, o debate sobre desinformação – ou fake news, conforme termo
adotado pela imprensa – tem seguido caminho similar ao que aqui foi narrado.
Sob o pretexto de combate à desinformação, tornaram-se comuns projetos de lei
que pretendem obrigar o usuário a se identificar civilmente, ou mesmo propostas
que intentam tornar a disseminação de notícias falsas crime contra a segurança
nacional. Esses caminhos são fortemente criticados pela academia, que propõe
diversas alternativas não penais para o problema.67 Ainda assim, a sociedade civil
deve estar atenta aos interesses que gravitam sobre a criminalização desse tipo de
conduta, para que o combate aos propagadores de fake news – os inimigos da vez
– não gere novas estruturas jurídico-repressivas para governo do ambiente online.
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