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Vivemos no presente, buscando uma
alternativa para o mercado tradicional.
Promovemos um novo respiro no
universo da advocacia e agora do Direito.
Queremos proporcionar uma
experiência profissional mais saudável,
horizontal e colaborativa.
Produzir conteúdo jurídico sem a
hierarquia e as restrições que a produção
científica hoje carrega no Brasil faz parte
de nossa inovação no universo jurídico e
de nosso projeto Conecta Norma.
Essa é uma revista fruto da colaboração
de pessoas. Não títulos acadêmicos
somados para uma pontuação idealizada.
Produzir para a Gazeta é sobre o desejo
de comunicar o Direito. Sem
competição. Sem recompensas outras
que não o ganho da colaboração.

FALA, 
NORMA
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 uliana RibasJ
Editorial por

curadora da
Casa  Norma
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Marília Vitola
Porto Alegre

Contratos Humanizados:
como a empatia e a criatividade
ajudam na construção de vínculos
sólidos

Contratos
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A tarefa de escolher um tema de abertura para
a Gazeta da Norma não foi nada fácil, confesso. 
São tantos temas relevantes envolvendo
relações contratuais e, ainda assim, nenhum
deles me pareceu adequado para esse início de
relação com o nosso leitor. Senti que
precisávamos, antes de tudo, de alguma
aproximação, algum ponto de partida que
gerasse a tão desejada conexão.
Com isso em mente, após muito refletir, decidi
abordar na nossa primeira coluna não um tema
jurídico específico, mas a minha visão sobre os
contratos como instrumentos de integração
das relações empresariais, profissionais e, por
vezes, pessoais – visão essa que é
compartilhada pela Renata, minha sócia, e que
está presente em todos os trabalhos que
desenvolvemos no Willig & Vitola.
Os contratos, possuem múltiplas finalidades,
conceituações e classificações sobre as quais
certamente trataremos por aqui em breve.
Entretanto, se pesquisarmos rapidamente entre
contratantes alheios ao mercado jurídico quais
as motivações que os levam a contratar
formalmente, estou  certa de que a resposta
maciça ficaria  entre garantia de entrega e garan-

tia de pagamento.
De fato, essas são atribuições muito
relevantes dos contratos. Elas dizem com a
segurança que a formalização empresta às
relações e é incontestável que a existência de
um instrumento contratual serve como
balizador invisível que mantém os contratantes
na direção do objetivo comum que os une.
Pois bem. Seguindo a linha da segurança
proporcionada pela formalização, entendo-a
de forma ainda mais ampla. Penso que os
contratos servem não apenas como garantia
material de cumprimento das obrigações
assumidas pelos contratantes, mas também –
e é aí que mora a beleza dessa área do Direito –
como ferramenta de aproximação entre as
partes, de solidificação de vínculos e de
entendimento mútuo.
O momento de discussão dos termos de um
contrato pode e deve ser aproveitado ao
máximo por todos os envolvidos na relação. O
mundo ideal de elaboração desses instrumentos
passa pelo diálogo prévio e amplo com o
objetivo de identificar, esclarecer  e suprir o
maior número de lacunas  possivelmente
identificáveis  na  relação  para, então,  construir



Quanto mais complexa for a relação que se pretende
regular, mais necessário o agir empático.
Logicamente, essa arquitetura contratual não será
aplicável a todos os instrumentos indistintamente.
Alguns pactos são pouco ou nada negociáveis;
outros possuem características intrínsecas que
impossibilitam ou dificultam sobremaneira a
adoção de técnicas e abordagens menos
convencionais e, ainda, alguns, pela própria
estrutura tipificada, receberão tratamento mais
específico e do qual não poderemos furtar-nos.
Todavia, há enorme espaço para criação em matéria de
contratos. Existem infinitas possibilidades para
melhorarmos a cultura das relações contratuais e todas
elas passam por um valor que tanto apreciamos dentro
e fora do escritório: colaboração.
Nos contratos, a força da colaboração é
incrivelmente impactante e cabe a nós, advogados,
lutarmos para que ela se faça cada vez mais
presente. Nada justifica a não adoção de postura
colaborativa, especialmente quando trabalhamos
em uma área que tem por premissa
instrumentalizar acordos de vontade. 
A colaboração passa pela busca por equilíbrio, pela
escuta ativa e, principalmente,   pelo compartilhamento  
também entre si e, principalmente, na via transversa, ou

de forma conjunta as soluções possíveis.
Nesse sentido, entendo que existem duas
competências fundamentais a serem
desenvolvidas pelos profissionais que atuam
em contratos: criatividade e empatia.
Criatividade, porque a qualificação de um
contrato não se resume à forma, à presença de
requisitos essenciais e adequação à legislação
aplicável. Embora essas sejam características
imprescindíveis, elas, sozinhas, não são
garantia de um instrumento efetivamente útil e
capaz de gerar a conexão desejada. O que fará
esse contrato realmente adequado é a criação
de cenários e hipóteses condizentes com a
realidade daquela determinada relação, bem
como a construção de soluções que serão
debatidas e incorporadas às diretrizes
contratuais.
Por outro lado, para que a mágica ocorra, é
preciso que o contrato vá além – e é quando
entra a empatia. É preciso que aquele que o
elabora esteja mergulhado no universo dos
contratantes; que se coloque em cada posição,
identificando as fragilidades, as preocupações,
os receios e as objeções de cada parte para,
então, erguer esse contrato sobre base sólida.



seja, entre  advogados e partes, pois é nessa última
ponta que a verdadeira transformação acontece.
Incumbe aos técnicos traduzir aos contratantes os
termos pactuados, explicar as escolhas adotadas e
garantir que todos os envolvidos tenham absoluto
domínio sobre as obrigações, limites e grau de
comprometimento assumidos.
  Seria utópico pensar os contratos dessa forma e
trabalhar para disseminar essa visão? Talvez sim, mas é
na busca por ideais que criamos as realidades
possíveis. 
 

Vamos juntos?



Mateus Marques

Moedas Criptográficas e
o Delito da Lavagem de
Dinheiro:breves  considerações

Porto Alegre
Criminal
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Nos últimos anos, com o desenfreado avanço
tecnológico e das relações sociais virtuais,
surge também novas formas de realizar
operações cambiais através da web por meio
das chamadas moedas criptográficas, espécie
de dinheiro virtual utilizada como meio de
troca em que é possível realizar operações
cambiais sem a presença de instituições
intermediadoras. 
Embora não exista regulamentação sobre o
tema no Brasil, e em consequência disso, por
não haver legislação apropriada, as
“operações” com moedas virtuais estão
comumente associadas a diversas práticas
criminosas, dentre elas o crime de lavagem de
dinheiro (cyber-lavagem), quase que em uma
presunção de que sua utilização se destina,
principalmente, à facilitação da estrutura
operacional de organizações criminosas e
demais atividades ilícitas.
Importante destacar que as moedas virtuais
são sofisticadas tecnologias desenvolvidas
para favorecer transações financeiras
descentralizadas e céleres, sem a necessidade
de intermediação por banco ou operadora de
crédito, em escala global e com baixo custo. 

Todas as operações realizadas ficam
registradas em um banco de dados conhecido
como blockchain, que compartilha informações
entre os computadores da rede, porém sem
identificação dos usuários, garantindo o sigilo,
em uma espécie de índice global, criptografado,
destinado a assegurar a rastreabilidade e
imutabilidade das transações, obstando
falsificações e eventuais práticas delitivas.
Diante da possibilidade de que cada usuário
aporte moedas eletrônicas em sua carteira
virtual com plena liberdade de transferência (sem
limites máximos ou mínimos) a qualquer outro
usuário (peer to peer), à margem de fiscalização
estatal, esse tipo de comportamento tem gerado
maior preocupação das autoridades diante da
possibilidade de utilização das criptomoedas
para lavagem de dinheiro.
Fato é que o sigilo quase absoluto nas
transações, em tese, facilitaria a consecução
desse crime, que, em sendo plurissubsistente,
configura-se por atos encadeados que se
sucedem para a ocultação ou dissimulação da
natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indi-



retamente, de crime.
O tipo penal descrito no artigo 1º da Lei de
Lavagem de Dinheiro – Lei n. 9.613/98, subdivide-
se em três momentos importantes, quais sejam,
conversão (placement), dissimulação (layering) e
integração (integration) de bens, direitos e
valores, cuja finalidade é dar aparência de
licitude a ativos advindos dos crimes
antecedentes.
Portanto, e diante da dificuldade em identificar
os usuários e as origem das transações, a
lavagem de dinheiro demanda muito mais do
que a mera ocultação dos ativos. Fazer
operações com criptomoedas não torna de
plano o recurso lícito. A aparência de licitude
advém da completude das demais etapas, caso
contrário não se configurará o tipo penal.
Entretanto, tem se demonstrado que as
criptomoedas, muito embora não sejam
habitualmente utilizadas na lavagem de
dinheiro, há casos em que foram utilizadas na
compra e venda de produtos/serviços ilícitos,
incluindo armas e drogas em sites da dark web.
Isso dá indícios de que é possível, a médio
prazo, que a ausência de regulamentação e o
anonimato eliminem o refinamento das próprias

fases da lavagem de dinheiro, sobretudo
porque a blockchain não possibilita a
identificação dos usuários, tornando
despiciendas as elaboradas técnicas de
dissimulação dos ativos ilícitos; bem como
pelo fato de não haver necessidade das
criptomoedas retornarem ao circuito
econômico convencional (fase da integração),
pois a aquisição de propriedades e bens
também poderá ocorrer com a sua utilização.
Não resta dúvidas que a regulamentação da
utilização das criptomoedas é medida de
urgência, até para que seja possível
estabelecer normas de atuação e as devidas
implicações quando dos seus excessos,
inclusive com reclames para que o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf),
voltado ao enfrentamento da lavagem de
dinheiro, institua preceitos nesse sentido.
Diante de uma legislação aplicada
especificamente ao tema, seria possível que
as agências reguladoras obtivessem a
identificação dos usuários das carteiras, bem
como as regras para operações realizadas no
Brasil, evitando interpretações infundadas.
Tanto que algumas exchanges que fazem con-



versão de criptomoedas já estejam
implantando programas de compliance com
processos similares aos das instituições
financeiras, com o propósito de adequar
políticas preventivas de blindagem em relação
aos riscos inerentes da atividade.
É certo que as moedas virtuais têm despertado
cada vez mais atenção e consequente adesão.
Inclusive, em maio de 2017, a Receita Federal
relacionou as bitcoins nas instruções da
declaração anual do Imposto de Renda, que
agora deverão ser declaradas como se fossem
um ativo financeiro.
Fato é que a ausência de regulamentação dá
margem para a especialização de práticas
criminosas no âmbito da internet, tendo em
vista a  facilidade em relação  ao anonimato e a
descentralização das operações, mas isso não
deve levar à uma relação necessária e  automá-

tica com a extensão da lavagem de dinheiro. 
Até porque, para eventual condenação pelo
crime de lavagem de dinheiro, é imprescindível
a existência de prova da materialidade do fato
penalmente relevante antecedente, prova da
materialidade e autoria do crime de lavagem e
prova da conexão entre ambos. Inadmissível
será que haja uma suposição de que a simples
utilização das criptomoedas seja prova
imaculada da existência de “lavanderias
virtuais”.
É necessário que haja um refinamento nos
métodos investigativos e, simultaneamente,
na própria blockchain, possibilitando a efetiva
identificação de usuários, sem que as
autoridades se empenhem em escamotear a
expansão dessa tecnologia, em prol de uma
cruzada distorcida contra o crime.



Matheus Alan Piccoli

Valor Empresarial:
gestores nascem gestores?

Trabalhista Empresarial
Porto Alegre
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Milhões de dólares e milhares de horas ao redor
do mundo são gastos a cada ano na tentativa
de ensinar líderes e gestores a treinar seus
funcionários e lhes dar um feedback efetivo. E
claro que no Brasil, onde a lista de gastos
ineficientes é estratosférica, esta prática
também é aplicada em muitas empresas, de
pequeno à grande porte.
O que se nota é que muito deste referido
treinamento se mostra absolutamente
ineficiente, e muitos líderes e gestores
permanecem orientadores ineficientes. Isto
ocorre porque essa habilidade não pode ser
treinada? Não, não é por esta razão.
Estudos dos americanos Peter Heslin, Don
VandeWalle e Garry Latham, pesquisadores e
professores de MBA de um curso de
negociação, revelam que muitos gestores não
acreditam no desenvolvimento pessoal, julgam
seus funcionários como competentes ou
incompetentes, logo de início, e isso é tudo.
Realizam poucos treinamentos e quando os
funcionários realmente melhoram, mantém a
impressão inicial e derradeira.
Em contrapartida, gestores com uma
mentalidade de crescimento acham bom ter ta-

lento, mas entendem que apenas é um
pequeno ponto de partida. Estes gestores são
extremamente comprometidos com o
desenvolvimento de seus funcionários, e com
o próprio. Aplicam muito mais treinamento em
desenvolvimento, notam melhoras nos
desempenhos dos funcionários e,
conseqüentemente, veem resultados e lucros
crescerem exponencialmente.
Embora alguns gestores, naturalmente,
queiram encontrar a pessoa certa para um
trabalho, a pessoa certa realmente nem
sempre aparece. No entanto, investir no
desenvolvimento e treinamento de sua equipe
pode desenvolver qualidades que o mercado
não oferece, levando à um desempenho bem-
sucedido.
Pessoas que trabalham em organizações que
valorizam e acreditam no desenvolvimento têm
mais confiança em sua empresa e maior senso
de propriedade sobre seu trabalho. Como se
não bastasse, relatam que são muito mais
comprometidos com sua companhia e
dispostos a se esforçar por ela para atingir as
metas.
A Starbucks,  famosa companhia multinacional



norte-americana, com a maior cadeia de
cafeterias do mundo, exibiu um pequeno
documentário em um programa de canal
fechado sobre seus funcionários, e o que se
revelou foi que estas pessoas sentem-se como
se parte do negócio fizessem. É de
conhecimento de todos que a Starbucks faz
parte do rol de empresas mais bem sucedidas
da história da humanidade. De fato, é razoável
afirmar que gestores que investem no
desenvolvimento humano colhem mais
resultados em seus negócios.



NORMA
TÓPICA
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Muitas são as incógnitas que cercam o ano de 2020 e os que
virão, mas algumas mudanças já são percebidas: a
pandemia do coronavírus desacelerou o mundo. Hábitos
padronizados em nossas rotinas deram lugar a reflexões
mais humanas. Parece ser esse um terreno fértil para
discutirmos a importância do fortalecimento dos negócios
de impacto.  Os negócios de impacto [1] (também
conhecidos como empresas sociais ou B Corporations [2])
compõem o Setor 2.5, assim denominado para simbolizar o
meio termo entre o segundo e o terceiro setor da economia. 
As empresas sociais
caracterizam-se por realizar atividade empresária de
propósito socioambiental, objetivando a geração de impacto
na vida dos seus clientes e da comunidade a sua volta, tendo
o lucro como consequência desse impacto. A primeira
empresa social foi criada por Muhammad Yunus, o que lhe
rendeu o prêmio Nobel da Paz em 2006. Em meados da
década de  1970,  Yunus  criou  um  banco  voltado  exclusiva-

Aline Maria Monteiro Florianópolis

A implementação do Contrato de
Impacto Social como alternativa
para o fortalecimento dos negócios
de impacto no Brasil
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vés do CIS, ao invés da contratação da construçãode mais
escolas, contrata-se o resultado “diminuição da evasão
escolar na região x”. Se a empresa contratada atingir o
objetivo no prazo preestabelecido receberá a contrapartida
financeira definida no Contrato. Caso o objetivo não seja
alcançado, a empresa não recebe nada. O risco da atividade
é integralmente da entidade privada contratada, que, por sua
vez, terá liberdade de atuação  na  busca pelo resultado
pretendido,  inclusive  para financiar o projeto - já que o
poder público só irá remunerá-la ao final do contrato.
Nesse ponto, surge a figura do investidor de impacto. O
Projeto de Lei autoriza que a empresa contratada busque no
mercado de capitais financiamento para sua demanda, por
meio da emissão de títulos mobiliários lastreados no
Contrato de Impacto. O agente (pessoa física ou jurídica) que
investir nesse título estará financiando o trabalho,
apostando no alcance da meta estabelecida e na
consequente futura remuneração por parte do Estado.
O texto original do projeto de lei estimulava o financiamento
privado do CIS ao conceder benefício fiscal em favor do
investidor, materializado na incidência de alíquota zero de
imposto de renda sobre os rendimentos auferidos por meio
dos valores mobiliários relacionados ao CIS. Ocorre que ao
alcançar a Comissão de Constituição e Justiça do Senado
Federal o dispositivo legal que previa o benefício fiscal foi
suprimido, sob a alegação de não haver estimativa do
impacto orçamentário e financeiro do incentivo, conforme
exige o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT).

mente à concessão de microcrédito a
mulheres pobres de Bangladesh para a
abertura de pequenos negócios, sem
necessidade de qualquer garantia e a juros
baixos. Com uma taxa de inadimplência
bastante reduzida se comparada a dos
bancos usuais o Grameen Bank promoveu a
erradicação da pobreza de milhares de
famílias.
Assim como Yunus, já há no Brasil
empreendedores sociais dispostos a
colocar seus planos em prática, priorizando
o impacto em detrimento da maximização
dos lucros.
Para fomentar esse tipo de atividade o
Projeto de Lei n. 338/2018 do Senado
Federal prevê a regulamentação do
Contrato de Impacto Social (CIS). O CIS é a
inovação do processo licitatório: ao invés
de o poder público contratar um serviço
específico e engessado, contrata o
atingimento de uma determinada meta de
interesse social. Com isso, torna-se uma
alternativa interessante para os casos em
que o poder público apresenta dificuldades
de atuação, cuja superação necessita de
uma abordagem inovadora. Por exemplo:
baixa presença de crianças nas escolas de
uma determinada região. Neste caso,  atra-



metas orçamentárias. Daí a importância da população
brasileira e dos operadores do direito apoiarem a concessão
do benefício fiscal em favor do investidor do CIS – em
substituição àqueles incentivos concedidos através de lobby
a grandes instituições ou setores específicos da economia.
Os negócios sociais crescem em todo o mundo [4], assim
como o interesse por jovens investidores em títulos
relacionados a impactos socioambientais [5]. O Brasil deve
contribuir e estimular essa tendência. O primeiro passo para
isso é a aprovação do Projeto de Lei n. 338/2018, inclusive
com a manutenção do dispositivo legal que trata do
benefício fiscal do imposto de renda para o investidor do CIS.

Ora, não há dúvidas quanto ao prejuízo
sofrido pelo Setor de Impacto e,
indiretamente, por toda a sociedade, com a
exclusão do benefício fiscal em favor dos
investidores do CIS no PL n. 338/2018.  Em
um contexto de crise estrutural da figura
estatal, em que as desigualdades sociais
evidenciam que, apesar da alta
arrecadação tributária, o Estado Brasileiro
não consegue assegurar direitos
fundamentais básicos para toda sua
população,  há que se pensar  o  direito
tributário, enxergando-o não apenas sob a
perspectiva da sua função financiadora do
Estado, mas também sob o viés da sua
função extrafiscal, que se materializada
por meio da concessão de incentivos
fiscais em favor dos segmentos da
economia capazes de contribuir com o
Estado no cumprimento do seu papel
estabelecido na Constituição Federal.
Tem-se, assim, como bem ensinou o
Professor Marciano Buffon, o interesse
humano da tributação [3].
Nesse contexto, a concessão de incentivo
fiscal em favor de atividade com impacto
social pode operar reflexos sociais muito
mais efetivos e imediatos do que tributos
arrecados  com  intuito  de  cumprir com  as

NOTAS:
[1] Decreto n. 9.977/2019 (norma reguladora da ENIMPACTO   - Estratégia
Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto) 
Art. 2º  Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
          I - negócios de impacto - empreendimentos com o objetivo de gerar
impacto socioambiental e resultado financeiro positivo de forma sustentável; 
[2] Oriunda da expressão Benefit Corporations
[3] Marciano Buffon. TRIBUTAÇÃO E DIREITOS SOCIAIS: A EXTRAFISCALIDADE
INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE. Revista Brasileira de Direito, IMED, Vol. 8, nº
2, jul-dez 2012 - ISSN 2238-0604
[4]   https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs
/RN/Anexos/Versa%CC%83o%201%20-%20Boletim%20-%
20Nego%CC%81cios%20de%20Impacto.pdf. Publicado em maio/2019.
Acessado em 12 de junho de 2020.
[5]   https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/fiis/2 018/11/nova-
geracao-influencia-investimento-de-impacto-por-familias-bilionarias.shtml.      
Publicado em 13 de novembro de 2018. Acessado em 12 de junho de 2020.
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BUFFON, Marciano. Tributação e Direitos Sociais: a extrafiscalidade
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Camila Bergenthal Porto Alegre

Benefícios de um Programa de
Compliance

Uma grande multinacional de cosméticos e produtos de
beleza, recentemente, teve seu nome vinculado a um
escândalo. Uma de suas executivas, mantinha em sua
residência a sua empregada doméstica idosa, em condições
análogas à escravidão. Diante de tal fato, questiona-se de
que forma tal escândalo pode vir a impactar na imagem
dessa corporação?
Por muito tempo, o grande medo das empresas era ser ré
em uma demanda judicial, receber uma penhora judicial,
busca e apreensão, multa, etc. Hoje, um dos maiores medos
de uma empresa é ter seu nome exposto na mídia.
E como a multinacional poderia ter evitado o escândalo
relatado acima? Através de boas práticas de governança
corporativa. As boas práticas evitam que uma empresa seja
exposta negativamente.
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gue a implementação de programas de compliance,
legislações estaduais de alguns estados brasileiros, tais
como: São Paulo e Rio de Janeiro, obrigam que haja pela
empresa um programa de compliance em ocorrendo
contratação com o ente estadual.
Contudo, embora os programas de compliance nem sempre
sejam exigidos por lei, bem como não contratem com entes
públicos, inúmeras empresas vêm implementando
programas de integridade. Tal implementação, se deve ao
fato de almejarem uma gestão mais ética, mitigando-se
possíveis riscos, bem como evitando outras sanções que
poderiam ser aplicadas contra a empresa, caso algo de 
 errado do se concretizasse. Logo, em sendo implementado
o quanto antes um programa de compliance, com a
elaboração de um código de conduta, já estará a empresa em
vantagem no mercado, independente do seu tamanho.
Além  disso,  os  programas  de  compliance  podem  oferecer
muito  mais  valor  do  que  a mitigação de qualquer sentença.
Além do argumento comercial - mesmo imperativo – a
implementação de um programa de integridade não apenas
contribui para resultados positivos, mas também para o
sucesso a longo prazo da organização. Tais benefícios
podem:
          i.  Reforçar o objetivo e os principais valores de uma
empresa e seu vínculo com o sucesso operacional;
             ii. Estabelecer e reforçar as expectativas da liderança
quanto à maneira de conduzir os negócios da organização,
tanto para a linha de base quanto para a conduta
operacional;

Outra forma de se alcançar boas práticas
dentro de uma organização é com a
implementação de um programa de
compliance,   de forma a prevenir
a ocorrência de novos ilícitos, privilegiando
a ética e a transparência na condução dos
seus negócios. A prática da ética
constante, de acordo com os seus
princípios, somada aos pilares do
compliance em funcionamento, fazem com
que uma empresa tenha uma reputação
positiva, bem como esteja resguardada dos
possíveis riscos que sua atividade pode
desencadear.
O Programa de Integridade, também
conhecido como compliance, está previsto
no art. 7º, inciso VIII, da Lei nº 12.846/13,
nos arts. 41 e 42 do Decreto nº 8.420/15 e
na Portaria nº 909/2015 da Controladoria
Geral da União (CGU), a qual trata
integralmente desse assunto.
Como pilares de um programa de
Integridade recomenda a CGU: o
comprometimento e apoio da alta
administração, instância responsável,
análise de perfil de riscos, regras e
instrumentos e, por fim, o monitoramento
contínuo.
Em que pese o Decreto nº 8.420/15, não obri-



   iii. Alinhar melhor a organização, suas
hierarquias, unidades operacionais, funções
e locais em torno de um conjunto comum de
princípios e padrões operacionais que
ajudam a promover uma abordagem
uniforme e consistente para a condução dos
negócios - em que funcionários, clientes e
outros possam confiar.
       iv. Comunicar melhor o compromisso e a
abordagem da organização com relação à
conduta responsável para clientes,
fornecedores, reguladores e outras partes
interessadas.

Tais benefícios impactam diretamente na valorização da
empresa no mercado, seja por meio dos seus consumidores
ou, por meio de seus investidores, que são os principais
fornecedores do capital que a empresa precisa para existir.
Assim, um programa de compliance, em sendo
implementado por uma empresa/organização, permite que a
mesma se adeque às normas legais e também às condutas
morais e éticas exigidas pela sociedade e, com isso,
minimizem seus riscos e tornem as relações negociais mais
éticas e íntegras.



Victória M. Maia Porto Alegre

A aplicação prática da revisão
nonagesimal das prisões preventivas
de acordo com a inovação
promovida pela Lei 13.964/2019

A duração máxima da prisão preventiva é tema recorrente
na rotina de um criminalista. Seja no âmbito acadêmico, seja
nas angústias vividas dentro dos processos ou ainda nas
consultas com os nossos clientes. A pergunta sempre
surge: por quanto tempo uma pessoa pode ficar presa sem
ter sido julgada? Infelizmente, a resposta provoca ainda
mais inquietude: não existe um prazo máximo.
Em que pese ainda antes da edição da Lei Anticrime a lei
processual penal brasileira já fizesse a previsão de alguns
prazos, tais como o término do inquérito policial do
investigado preso em 10 dias (art. 10 do CPP), a designação
de audiência instrutória no procedimento comum no prazo
de 60 dias (art. 400 do CPP) e a conclusão da primeira fase
do procedimento do Júri em 90 dias (art. 412 do CPP), o
cenário jurisprudencial apontava entendimento no sentido
de que os prazos não poderiam ser somados de forma
aritmética, de modo que eventual constrangimento ilegal da
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sua manutenção a cada 90 dias, sob pena da prisão tornar-se
ilegal. O dispositivo passou a viger em janeiro do corrente
ano de 2020. Em junho desse mesmo ano tive a
oportunidade de assumir a defesa de réu preso
preventivamente há mais de dois anos. Em primeiro
momento, compulsando os autos foi verificado que a última
vez em que o juízo havia decidido sobre a medida cautelar foi
em setembro de 2019. Até então, vale frisar novamente, a
revisão nonagesimal não estava vigente em nosso país.
Malgrado, poucos meses depois passou a viger a conhecida
Lei Anticrime, a qual promoveu acréscimos e modificações
em diversos dispositivos de nosso ordenamento jurídico,
entre eles, ocasionou a introdução da revisão da prisão
preventiva a cada 90 dias.
Ainda assim, nesse dado caso concreto, não fora cumprido o
art. 316, §único do CPP, deixando de se reavaliar a
necessidade da manutenção da constrição cautelar daquele
indivíduo. Analisando a jurisprudência pátria, cabe tecer
alguns comentários sobre a dificuldade de implementação
prática do dispositivo em comento e, principalmente, da
consequência prevista pelo legislador. 
Verificado o descumprimento do prazo de 90 dias, qual a
melhor medida a ser tomada pela defesa? O primeiro
caminho poderia ser pensar em imediata impetração de
Habeas Corpus, afinal a lei processual determina que não
reanalisada a necessidade de manutenção da medida
cautelar no prazo indicado, a prisão se torna ilegal.
Entretanto, o posicionamento tem sido que nesse caso
estaríamos diante de supressão de instância e,   ainda,   cabe

liberdade do indivíduo deve ser auferido
com análise na complexidade do caso,
participação do acusado na mora
processual e ainda se o magistrado restou
inerte ou buscou meios para dar celeridade
ao feito. Pois bem, por exemplo, não raro,
os agentes penitenciários deixam de
conduzir os presos para as audiências,
independentemente da complexidade do
processo, da manifestação de vontade do
imputado em ir ou não para a solenidade ou
ainda da posição do magistrado que
devidamente requisitou a presença do
preso, mas a ordem foi desrespeitada.
Mesmo assim, rotineiramente vemos na
jurisprudência pátria o entendimento de
que não podendo ser imputada ao juiz a
responsabilidade, não está presente o
constrangimento ilegal a liberdade do
preso preventivamente, em evidente
inobservância dos prazos que já estavam
elencados no Código de Processo Penal.
A Lei 13.964/2019 promoveu a introdução
da revisão nonagesimal da prisão
preventiva em nosso o ordenamento
jurídico  com  a redação  do §único do art.
316 do CPP, determinado que a autoridade
que emitiu o decreto de constrição
cautelar revise, de ofício, a necessidade de



§2º do CPP hipóteses em que serão consideradas como
ausente a fundamentação. Não raro a decisão limita-se a
reiterar decisão anterior que já havia mantido a medida
cautelar, o que não pode ser feito no cenário atual, cabendo,
então, o Habeas Corpus por ilegalidade da prisão em razão
de ausência de fundamentação.
No caso concreto abordado, realizado o pedido de
relaxamento da prisão, optou o Magistrado em requerer
informações atualizadas sobre o estado de saúde do preso (a
defesa no bojo do pedido também apontou problemas de
saúde que poderiam ensejar a prisão domiciliar), nada
discorrendo sobre a prisão preventiva em evidente desprezo
ao art. 316, §único, já que havia mais de 300 dias sem análise
da manutenção da medida. Neste momento, aguarda-se o
posicionamento do Tribunal de Justiça, frente ao Habeas
Corpus impetrado pela defesa.
O dispositivo tratado no presente trabalho é evidente
recente alteração legislativa que tem encontrado dificuldade
em sua aplicabilidade prática, pelas mesmas razões que os já
anteriores prazos fixados pela lei processual eram
desrespeitados pela jurisprudência. Ainda que não traga uma
resposta definitiva a respeito do prazo máximo de
manutenção da prisão preventiva, impõe limites e a
necessidade de sua revisão, cabendo aos operadores do
direito, primando pelo princípio da legalidade, buscarem a
devida aplicação do instituto.

ser oficiado ao juízo para que cumpra a lei
processual e, em sendo proferida a decisão
mantendo a prisão preventiva, resta
superado o vício e a ilegalidade da prisão. O
segundo caminho poderia ser o pedido de
relaxamento da prisão diretamente ao
órgão emissor do decreto prisional
preventivo, todavia, o magistrado poderá
rechaçar o pleito defensivo, renovando a
prisão preventiva, não cabendo falar em
impetração de Habeas Corpus,  já que o
juízo terá cumprido o determinado pelo
legislador. Ainda que a Defesa, após essa
decisão, leve o caso ao Tribunal mantendo
seu pedido pelo reconhecimento da
ilegalidade prisão, tendo em vista que de
qualquer sorte não restou respeitado o
prazo de 90 dias, o entendimento tem sido
de que, em havendo a renovação, mesmo
que superado o prazo, não há que se falar
em ilegalidade da constrição.
Uma medida alternativa é, para evitar a
supressão de instância, apresentar o
pedido de relaxamento, aguardar a decisão
do magistrado e em sendo mantida a prisão
preventiva, verificar a fundamentação para
a renovação, eis que a Lei Anticrime
também exige que os argumentos sejam
contemporâneos,        elencando no art. 315,



Daniel Leonhardt dos Santos
Porto Alegre

Novos espaços de proteção do
Direito Penal no mundo tecnológico

& Carolina Mendes

O desenvolvimento da tecnologia provocou significativas
mudanças nas relações sociais, assumindo o protagonismo
na criação de novos espaços de interação. Como necessária
consequência, o direito penal vem sofrendo alterações na
forma de pensar o fundamento e modo de atuar dos
principais níveis de normatividade, sejam eles relacionados
à conformação da tipicidade; ao limite da ilicitude ou à
redefinição dos pressupostos da culpabilidade. Hoje,
recaem às ciências jurídico-penais a difícil tarefa de revisar
antigos conceitos sob um novo olhar, levando em conta as
constantes transformações da sociedade contemporânea,
criando uma nova forma de pensar os problemas jurídico-
penais e suas consequentes soluções.
A expansão dos mecanismos de comunicação pelo
ciberespaço proporcionou o nascimento de um mundo
global, hiperconectado, com intensa troca entre
indivíduos,sociedades e empresas em um contexto de
crescente transnacionalização de atividades. Surgem novas
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democrática, amparada pelas garantias fundamentais do
homem.
A partir de uma perspectiva de prevalência dos mecanismos
de prevenção e de segurança, ampliam-se as estruturas que
buscam o fortalecimento de uma atuação autoritária, em
detrimento de garantias e de preceitos fundamentais do
indivíduo. Como resultado, encontramos a antecipação da
punibilidade; a ampliação da prevenção e redução de
garantias; a ampliação dos deveres de colaboração; o
fortalecimento de uma “arquitetura de segurança”; e o
enfraquecimento de categorias clássicas do direito penal
(SIEBER, 2008, p. 26-7; FRANCO, 2000; DELMAS-MARTY,
2002; SIEBER, 2008; DELMAS-MARTY, 2003). Luta, combate
e guerra são, pois, palavras comumente utilizadas na
estruturação de um ideal amparado por valores não apenas
bélicos, mas de atuação máxima do Estado.
Esse contexto de transnacionalização das relações sociais
precisa ser visto em conjunto com o fenômeno do
ciberespaço, que ampliou horizontes e reduziu distâncias: ao
mesmo tempo em que não mais se consegue limitar o ilícito
para dentro da fronteira nacional, convive-se com as
angústias provocadas por uma hiperaceleração:
smartphones, tablets, notebooks, são todos catalizadores da
exposição, da exposição de um hedonismo exacerbado,
transformando a vida em uma realidade efêmera a ser
exibida em redes sociais. Estamos hoje na era da
hipermodernidade. Com a glorificação do instante, o tempo
torna-se uma medida escassa, bem de poucos, mas que a
tudo rege, transformando-se, assim,   em  mais um centro de

formas transfronteiriças de perpetração do
ilícito: os cartéis; as premissas de
copyright e as consequências à sua
violação; os problemas entre fronteiras,
como emissão de produtos tóxicos no
meio-ambiente; os problemas tributários
de empresas multinacionais com
subsidiárias em offshore e os denominados
paraísos fiscais; o terrorismo internacional,
o crime organizado transnacional e os
grupos armados transfronteiriços. Práticas
cujos efeitos são sentidos globalmente e
que, por sua vez, necessitam de uma
solução pensada também numa
perspectiva global (SIEBER, 2010, p. 05;
DELMAS-MARTY, 2004, p. 290; KUEHL,
2009; TSAGOURIAS, 2015; FRIEDAMAN,
1999; ARENAL; 1993).
A perspectiva de crescimento da
criminalidade transnacional, associada aos
riscos estabelecidos pelas novas
tecnologias, resultou na criação de
diversas abordagens para enfrentamento
ao problema: de um lado, a ampliação das
forças de proteção do direito penal através
de mecanismos de segurança; doutro lado,
a restrição das forças de atuação legítima
do Estado a partir do desenvolvimento de
uma normatividade  jurídico-penal  liberal  e



conflito social. Vive-se em um “tempo de
crise – de crise das instituições, da ética,
do direito penal e da própria percepção da
realidade” (FARIA COSTA, 2010, p. 55-6).
Realidade cuja percepção da velocidade
estrutura-se em dissonância com a
velocidade própria do direito penal:
velocidades dessincronizadas, em razão do
tempo necessário para a efetiva maturação
daquilo que se quer atingir a partir da
dogmática penal. Para que à dogmática
jurídico-penal recaia a tarefa de resguardo
legítimo daquilo que se busca proteger,
faz-se necessário um tempo de reflexão
acerca de quais bens jurídicos tutelar e
como tutelar. Reflexão que não cabe no
tempo das redes socais.
É possível a dogmática jurídico-penal
acompanhar, na mesma velocidade, a
aceleração do movimento tecnológico? É
possível uma desvinculação, na análise das
categorias jurídico-penais, do movimento
de criação tecnológica? Questões
complexas, mas de necessária reflexão.
A mudança na realidade sociocultural
provocada pelas novas tecnologias
introduziu espaços que em múltiplos casos
substituíram a realidade tangível, como é
possível verificar com o ciberespaço ou com

ou com as novas formas de automatismo e independência de
operações de inteligência artificial. Criaram-se meios,
objetos e valores então desconhecidos ao indivíduo e que
assumiram importante papel no modo de atuar do direito
penal (D’AVILA; SANTOS, 2017; NEGROPONTE, 1995;
GIDDENS, 1991; CASTELLS, 1999; SILVA JÚNIOR, 2006;
ROMEO CASABONA, 2011; SIEBER, 2008; CHAN, 2003; BRITO,
2013; SYDOW, 2013; WALL, 2003; LÉVY, 2000; GRABOSKY,
2003). A ampliação dos espaços ocupados pelas novas
tecnologias é crescente, não podendo o direito ignorá-los:
atropelamentos envolvendo veículos autônomos (caso Uber,
2018); utilização de dados pessoais ou de navegação de
eleitores para mapear perfis e influenciar eleições (caso
Facebook e Cambridge Analytica, 2018); obtenção
fraudulenta de dados sensíveis a partir de programas
maliciosos (malwares) (caso LinkedIn, 2012); sequestro de
sistemas informáticos de hospitais (caso WannaCry
ransomware attack, 2017), já são realidade e precisam,
necessariamente, ser enfrentados pelo direito penal.
Esse enfrentamento deve ser feito ao menos com relação a
algumas questões fundamentais: Como delimitar a
jurisdição penal num contexto transnacional? Como
solucionar problemas de imputação ou de culpabilidade a
partir da utilização de sistemas automáticos ou de
inteligência artificial? Qual o bem jurídico-penal tutelado pela
norma penal a partir da introdução de novos valores
proporcionados pela inovação tecnológica? É possível a
conformação da estrutura volátil, como a das tecnologias,
com a estrutura rígida da normatividade jurídico-penal?   Não



estaremos, afinal, numa situação de “vinho
velho em garrafa nova”? E se estivermos,
qual o relevo da “garrafa nova”? Não bastaria
a dogmática clássica para solucionar os
problemas das novas tecnologias?
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Problemas de crescente relevo, de necessário estudo e
pesquisa que transcende os limites estabelecidos pelo
direito penal clássico e que impõe uma reflexão
transdisciplinar, respeitando o novo potencializado pelas
novas tecnologias. Tecnologias que inevitavelmente ainda
irão muito mudar a vida do homem e sua forma de viver,
introduzindo constantemente novos problemas ao direito
penal. Devemos, pois, enfrentá-los, navegando sob o mar de
incertezas que se avista no horizonte tecnológico.



Nathalia Almeida Pelotas

O Desafio do  Mediador

A mediação é uma técnica para solução alternativa de
conflitos, na tentativa de se evitar os desgastes que um
processo judicial pode causar e ainda caracteriza-se como
uma forma de incentivar a autocomposição e o diálogo.
Durante a sessão, às pessoas interessadas em compor seus
conflitos expõem para o mediador suas posições e o
mediador, por sua vez, através da escuta ativa, positivação
de afirmações e acolhimento, procura restabelecer a
comunicação perdida e acabar com o ruído na relação das
partes.
Ouvir pessoas é uma tarefa que requer cuidado. Para ouvir
quando se precisa auxiliar na resolução de um problema é
preciso sensibilidade, tarefa essa que nós (mediadores)
vamos aprimorando com as experiências vividas em cada
sessão. Na fase de exposição de razões pelos participantes
da mediação, cabe ao mediador identificar os interesses
reais dos interlocutores. Essa é uma tarefa difícil e de
extrema relevância.
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meio das duas. Durante a conversa ficou entendido que o
filho já não atravessava o pátio mais tanto para ir na casa da
mãe. A nora disse que a sogra era controladora e grosseira
com as palavras e por isso não se falavam mais. A nora havia
perdido um bebê recentemente e quem cuidou dela no
hospital foi a sogra.  O filho tentava ser diplomático.
Ora, estava claro que a questão não era o muro. Não havia
necessidade nenhuma de construção de um muro, apenas de
derrubar o que eles mesmos haviam construído. Era caso de
uma mediação familiar e não civil.
Nesses casos em que trabalho como observadora (na
observação não se pode falar nada, qualquer manifestação,
apenas fazer cara de paisagem) fico com palpitação de tanta
vontade de falar. Não que eu seja a mulher maravilha das
mediadoras, é apenas meu instinto justiceira sagitariana
(sim, de vez em quando jogo a culpa para o signo, me
julguem) querendo dar seu pitaco em tudo. Gostaria de dar
outro final para esse episódio, mas a verdade é que se ficou
mais de uma hora discutindo dimensões de muro e formas
de pagamento para ao final a mãe dizer ao filho que iria
consultar o advogado para se sentir mais segura. No meio da
conversa a mãe conseguiu dizer ao filho que sentia falta da
convivência e que achava a nora ingrata. A nora falou que
voltaria a conversar se a sogra não fosse tão grosseira. O que
me fez pensar que ao menos aquela sessão não havia sido
em vão.
Toda essa história para dizer que é papel do mediador
identificar essas “mensagens subliminares” e traduzi-las
para o seu real significado,      colocando em palavras claras o

Uma das coisas que aprendi na prática é
que tudo, absolutamente tudo nas pessoas
comunica. O jeito de falar, a expressão
corporal, o que é dito e o que é não dito, até
mesmo o silêncio passa uma mensagem.
Digo isso porque as pessoas em seus
discursos, na maioria das vezes, não
conseguem ser claras em suas intenções e,
por isso, falam uma coisa querendo dizer
outra. E é justamente aí, na incapacidade
de expressar a mensagem da forma que
gostaria, que reside a maioria das causas
de conflito.
Assim foi durante uma mediação em que
participei como observadora em que
nenhuma das palavras ditas correspondia à
real intenção da pessoa que havia
procurado o judiciário para a sessão de
mediação.   Vou resumir o caso: a mãe
queria ingressar com ação contra o filho e a
nora que moravam no mesmo terreno que
ela para que construíssem um muro
separando o acesso às residências. Ela
disse não querer mais dividir o pátio, queria
independência, a construção da casa do
filho único e a metade do terreno ficariam
como adiantamento da herança. Ela só não
queria mais contato. A nora disse que não
pagaria pelo muro. O filho estava sentado no



que o mediando disse nas entrelinhas.
Conseguir alcançar o ponto de trazer à tona
o verdadeiro desejo das partes me parece a
peça chave para o alcance de um acordo. É
preciso empatia e perspicácia para avaliar e
conduzir a situação de forma eficiente. Fica
evidente que quando se trabalha com
relações interpessoais o zelo na tratativa
deve ser redobrado. A escolha das palavras
e a boa interpretação delas podem e vão
definir o rumo do diálogo.

Considerar a bagagem de vida e a carga emocional que as
partes levam para a sessão de mediação torna-se uma
habilidade essencial para o bom mediador e contribui
significativamente para a real solução do conflito.
Não soube mais do caso relatado, só sei que diante da minha
impossibilidade de fala, adotei uma prática que minha mãe
me ensinou: emanei boas energias, pensamentos do bem e
de amor, para que chegassem até eles as palavras que não
pude dizer. Que tenhamos entrado em sintonia para cultivar a
cultura da paz, mesmo que da forma não convencional.
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Porto Alegre

Neste mês do orgulho LGBTQ+, durante a pandemia mundial
do coronavírus, a comunidade LGBTQ+ (e toda a sociedade)
possui uma vitória a ser comemorada. No dia 11 de maio de
2020 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da
ADI 5543, tendo declarado, por maioria, a
inconstitucionalidade de normas do Ministério da Saúde e da
ANVISA que praticamente obstaculizavam a doação de
sangue por homens homo ou bissexuais, na medida em que
consideravam inaptos, por um período de 12 meses, pessoas
do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outras
do mesmo sexo e/ou as parceiras sexuais destes. 
A ação foi proposta em junho de 2016 pelo PSB – Partido
Socialista Brasileiro e contou com a participação na figura
de amicus curiae de 13 entidades; dentre elas, o Instituto
Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), a Defensoria
Pública da União e o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.[1] 

Thaiane Correa Cristovam
Porto AlegreMuito a celebrar?
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O voto condutor do julgamento foi proferido pelo Relator,
Ministro Edson Fachin, em 19 de outubro de 2017. A
abordagem realizada pelo Ministro salientou que as normas
impugnadas vilipendiam a Constituição Federal em 6
dimensões: (i) a dignidade da pessoa humana; (ii) os direitos
da personalidade; (iii) o direito à igualdade, ainda que
desintencionalmente; (iv) o objetivo fundamental de
construção de uma sociedade livre, justa e solidária; (v) o
objetivo fundamental de promoção do bem de todos sem
preconceitos de sexo ou outras formas de discriminação; e,
por fim, (vi) as normas materialmente constitucionais
inscritas na Convenção Americana de Direitos Humanos, no
Pacto de Direitos Civis e Políticos e na Convenção
Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e
Intolerância. 
A corrente majoritária foi formada pelos Ministros Edson
Fachin (Relator), Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Gilmar
Mendes e Dias Toffoli e pelas Ministras Rosa Weber e
Cármen Lúcia. Divergiram os Ministros Alexandre de Moraes,
que votou pela parcial procedência, e os Ministros Ricardo
Lewandowski, Celso de Mello e Marco Aurélio que votaram
pela improcedência da ação. 
O que surpreende, contudo, foram os argumentos carreados
nas defesas apresentadas pela ANVISA e pelo Ministério da
Saúde no sentido de que as normas impugnadas tratam de
uma inaptidão temporária e não excluem homens que fazem
sexo com outros homens de doarem sangue, desde que
atendam aos critérios de triagem clínica estabelecidos.
Esta, ainda que verdadeira, arapuca argumentativa mascara

uma realidade: o direito sendo utilizado
como instrumento a serviço da
manutenção de padrões discriminatórios.
Exemplifica isto um estudo publicado na
revista Transfusion em 2017, [2] realizado
com homens estadunidenses, cujos
resultados demonstram que da amostra
analisada, somente 8,9% preencheriam os
critérios de 12 meses de abstinência de
relações sexuais entre homens; ao passo
que 90,6% dos participantes da pesquisa
estavam interessados em doar sangue
(LISZEWSKI et al., 2017). 
Embora formalmente houvesse a
possibilidade de doação de sangue, o
período requerido de 12 meses de
abstinência sexual configurava uma
barreira material à doação de sangue por
homens bi ou homossexuais. É disto que o
direito deve livrar-se: de critérios legais
que empregam a máscara da igualdade
formal para travestir-se de uma suposta
neutralidade que opera como  fator real de
discriminação.
Neste sentido é que a decisão do STF
conduzida pelo voto do   Ministro Edson Fachin
foi um acerto. A precisão do julgamento foi
compreender que os preceitos constitucionais
evocados demandam um respeito pela diferen-



ça. Este, por sua vez, requer o reconhecimento da
incompatibilidade constitucional de quaisquer normas
jurídicas que inviabilizem, criminalizem, penalizem ou
excluam a possibilidade de ser de relações íntimas não
tradicionais (CORNELL, 1992).
Não obstante a necessidade de comemorarmos o
congratularmos o Supremo pelo julgado, não devemos
esquecer as merecidas críticas realizadas por Conrado
Hubner Mendes (2019) e Luiz Maklouf Carvalho (2010) sobre o
imbróglio institucional em que o STF se colocou: ele erra até
mesmo quando acerta.
Precisamos que a Corte repagine sua imagem e sua postura,
que não mais seja palco de reality shows regados a troca de

NOTAS:
[1] Participaram como amicus curiae: Instituto brasileiro de

direito de família (IBDFAM), Grupo Dignidade - pela cidadania de
gays, lésbicas e transgênero, Instituto Brasileiro De Direito

Civil (IBDCIVIL), Defensoria Pública da União, Defensoria Pública
do Estado da Bahia, Associação brasileira de famílias

homoafetivas (ABRAFH), GADVS - Grupo de Advogados pela
Diversidade Sexual e de Gênero, Associação Brasileira De

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis E Transexuais (ABGLT),
Centro Acadêmico de Direito da Universidade de Brasília (CADIR-

UnB), Núcleo de Pesquisa Constitucionalismo e Democracia:
Filosofia e Dogmática Constitucional Contemporânea, do

Programa de Pós-Graduação em Direito, da UFPR, Núcleo de
Prática Jurídica da UFPR, Conselho Federal da Ordem dos

Advogados do Brasil e Associação Nacional dos Defensores
Públicos (ANADEP). 

[2] Este estudo foi realizado quando as regras da US Food and
Drug Administration para doação de sangue por homens que

fazem sexo com outros homens nos Estados Unidos ainda
previam um período de 12 meses de celibato. Em abril de 2020,

entretanto, o período de abstinência foi diminuído para 3 meses.
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farpas entre seus Magistrados como a que
presenciamos em 21 de março de 2018 entre
os Ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar
Mendes, que suas decisões não sejam
observadas sob o prisma da arbitrariedade,
mas sob o feixe da integridade judicial e da
justiça social. Precisamos de uma Corte à
altura dos desafios que os anos vindouros,
inaugurados por um 2020 absolutamente
caótico, nos proporão.



Porto Alegre

Antonio  Nicio Vieira Peres
 Junior

A Proteção de Dados Finalmente é
Alvo do Supremo Tribunal Federal

Porto Alegre

O tema da proteção de dados pessoais é matéria cada vez
mais presente no cotidiano do brasileiro. 
Em que pese a vigência da Lei Brasileira para proteção de
dados ter sido postergada para maio de 2021, as discussões
acerca do tema estão cada vez mais em voga, pois as
empresas e até mesmo o governo já se preparam para
compatibilizar o uso de dados pessoais às regras
estabelecidas na Lei 13.709/2018 [1].
Importante salientar que a LGPD terá um impacto
significativo no dia-a-dia dos brasileiros, que de certa forma
não estão acostumados tanto ao conceito de dados quanto
a importância de sua proteção e as consequências para a
garantia de direitos fundamentais [2]. 
No que tange a atuação das empresas em geral, a legislação
é categórica ao estabelecer que todos os dados tratados
nos seus bancos de dados deverão  ser  coletados  mediante 
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consentimento do seu titular, sendo ainda, nos casos
previstos em lei, passíveis de anonimização destes dados.
Nos casos de tratamento de dados sensíveis, a lei é ainda
mais rigorosa, pois prevê o consentimento expresso do
titular do dado em compartilhar tal informação como a
empresa através do operador [3]. 
Mas quais são os riscos que podemos correr deixando
nossos dados vulneráveis?
Basicamente quando falamos de ataques ou violações de
dados virtuais falamos também de ataques cibernéticos ou
até mesmo de vazamento de dados. Atualmente com a
conexão dos bancos de dados a internet, os dados pessoais
se encontram em um ambiente com um certo grau de
vulnerabilidade. A nível mundial inúmeros países vem
blindando os dados pessoais de seus cidadãos como forma
de evitar o vazamento de informações importantes e coibir
o controle de comportamento de determinados segmentos
da sociedade. 
Eventos como o que aconteceu nas eleições americanas
quando dados do Facebook forma vazados ou a suspeita do
uso de robôs nas eleições presidenciais no Brasil não são
mais toleradas pelos governos e pela sociedade civil
moderna, por isso um controle rígido de proteção de dados
pessoais já é uma realidade em inúmeros países [4]. 
Segundo o regulamento do parlamento europeu a violação
de dados pode causar danos físicos, materiais e imateriais
as pessoas. Danos estes compreendidos na perda de
controle sobre seus dados, risco de limitação de seus
direitos, risco de discriminação face ao vazamento de dados 

sensíveis, além do risco iminente de
usurpação de identidade e perdas
financeiras graves [5]. 
A Proteção de Dados Finalmente bate às
Portas do STF.
 No brasil, a discussão de uma legislação de
proteção de dados parecia distante até a
elaboração da LGPD em 2018. Contudo a
dilação do início de sua aplicação tornou
ainda mais obscuro os rumos da temática
no pais, até o dia 7/05/2020, quando a
questão finalmente foi enfrentada pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) [6]. 
Coube ao Supremo no julgamento de 5
ações diretas de inconstitucionalidades
(ADI 6387, ADI 6388, ADI 6389, ADI 6390 e
ADI 6393) ajuizadas contra o texto da MP
954/2020 a qual permitia o
compartilhamento de dados de usuários de
empresas de telefonia com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) estabelecer uma proteção aos
dados destas pessoas tendo em vista o
risco de uma violação a intimidade dos
usuários.
Ao analisar o tema a Ministra Rosa Weber
entendeu que a Medida Provisória deveria
demonstrar interesse público legítimo na
troca dessas informações  e  que  ao  editar



tal legislação, deveria o poder público se atentar aos
critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade da
medida.

O plenário do Supremo concordou com a Ministra e ainda
levantou o tema de que a Medida Provisória não apresenta
mecanismos capazes de evitar vazamentos acidentais ou
indevidos destes dados.

"Nada obstante, a MP 954/2020 não
apresenta mecanismo técnico ou
administrativo apto a proteger os
dados pessoais de acessos não
autorizados, vazamentos acidentais
ou utilização indevida, seja na sua
transmissão, seja no seu tratamento.
Limita-se a delegar a ato do
Presidente da Fundação IBGE o proce-

"Observo que o único dispositivo da
MP 954/2020 a dispor sobre a
finalidade e o modo de utilização dos
dados objeto da norma é o parágrafo
1º do seu art. 2º. E esse limita-se a
enunciar que os dados em questão
serão utilizados exclusivamente pela
fundação IBGE para a produção de
estatística oficial, com o objetivo de
realizar entrevistas em caráter não
presencial no âmbito de pesquisas
domiciliares. Não delimita o objeto
da estatística a ser produzida, nem a
finalidade específica, tampouco a
amplitude. Igualmente não esclarece
a necessidade de disponibilização
dos dados nem como serão
efetivamente utilizados."

dimento para compartilhamento dos
dados, sem oferecer proteção
suficiente aos relevantes direitos
fundamentais em jogo. Enfatizo: ao
não prever exigência alguma quanto a
mecanismos e procedimentos para
assegurar o sigilo, a higidez e, quando
o caso, o anonimato dos dados
compartilhados, a MP 954/2020 não
satisfaz as exigências que exsurgem
do texto constitucional no tocante à
efetiva proteção de direitos
fundamentais dos brasileiros."

O julgamento criou um precedente
importante para os tribunais brasileiros,
além de ser um preludio de como a
Suprema corte poderá tratar o tema daqui
para frente. Sem sombra alguma de dúvida,
a interpretação dada pelo STF é irretocável
ao entender que para o cumprimento do
princípio da finalidade não basta sua
indicação genérica, devendo existir uma
justificativa detalhada do uso dos dados.
O fato é que com o volume de dados que
diariamente são tratados na internet aliado
as ferramentas de inteligência artificial que
são cada dia mais presentes na sociedade,
cria um campo perigoso capaz de gerar
danos irreparáveis seja na esfera
patrimonial ou extrapatrimonial do titular
[7]. 



Parece que chegou a hora do Direito Brasileiro tratar o tema, e
reconhecer os dados como bens jurídicos tutelados pela
constituição federal, e que sua violação ou vazamento fere
intimamente o inciso X do artigo 5º da Constituição o qual
assegura a inviolabilidade da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas, inclusive sob pena de indenização
moral.
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Carolina
Luft Mendes

Porto Alegre

O livro “O Sol é para todos”, da autora norte-americana
Harper Lee deveria ser uma leitura obrigatória para
todo advogado, e, em especial, para os criminalistas.
Vencedor do prêmio Pulitzer de 1961, a obra tem
como cenário a pequena cidade de Maycomb, no
Alabama (Estados Unidos) na década de 1930, um
plano de fundo portanto racista, marcado pela
segregação. Sob a luz desse contexto, um homem
negro é acusado de estupro por uma mulher branca,
vendo-se, em razão disso, submetido a um
julgamento perante um tribunal do júri composto por
membros de uma sociedade que não é imparcial. 
Este livro, porém, não é uma obra que trata somente
da temática racista: aborda, em realidade, a
verdadeira função do advogado, resgatando uma
atribuição absolutamente esquecida no nosso
mundo atual, movido pelo dogma do acúmulo de
honorários a qualquer custo. O romance vem para
mostrar como o defensor possui o papel fundamental
de nadar contra a corrente, de não desistir de um
ideal de justiça mesmo quando todos já desistiram,
de lutar pelo direito ainda que isso signifique ir de
encontro a todo um sistema social preconceituoso
pré-existente. Há, na obra, um profundo resgate da
função social do advogado enquanto voz daqueles
oprimidos, daqueles não vistos, daqueles excluídos
do sistema. Parafraseando a autora: “ainda que
tenhamos perdido antes mesmo de começar, não
significa que não devamos tentar”.
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Isadora Forbrig
Porto Alegre

Indico esse livro para todo mundo que gosta de falar
sobre propósito e fazer diferente, tanto no meio
profissional como pessoal. O autor, head de
marketing da loja Farm durante anos, abre um
debate sobre consumo consciente, colaborativo e
“menos exagerado”. Defende que a moda é mais do
que apenas uma confecção de roupas, sendo um
manifesto de responsabilidade e respeito com o
planeta, além de um carinho com as pessoas pelas
quais ela serve.
Muito mais do que um livro de moda, ele fala sobre
valores de marca e pessoas, propósito, alinhamento
entre o que você fala e o que você faz e a importância
de estarmos sempre atentos da nossa
responsabilidade no mundo. Somos pequenos
enquanto pessoas, mas gigantes enquanto nação.
Nosso poder de mudança é enorme. Quantas
pessoas estamos influenciando positivamente hoje?
Empreendedorismo consciente, insights para a sua
vida e o seu negócio, lições sobre amor e
colaboração, além de uma dura crítica sobre o
consumo desenfreado e a produção fast fashion (e
muito mais) é o que você verá lendo esse livro.

Uma coisa eu posso te dizer: você sairá diferente
depois de lê-lo. Boa leitura! :)
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        VAMOS 
JUNTOS?

Nossa Gazeta será mensal.
Quer compartilhar? 
Nossa próxima edição será
fechada dia 31/07/2020.
Envie sua contribuição para
gazeta@casanorma.com.br


