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CAPÍTULO I 

 

La tecnologia nella gestione della previdenza pubblica: 
telematizzazione degli archivi contributivi e diritti individuali dei 

lavoratori 
 

 

DAVIDE CASALE  

Università di Bologna, Itália 

 

 

1. Il diritto del lavoratore alle informazioni sulla sua posizione contributiva. 
Nell’ordinamento giuridico italiano, la materia pensionistica è stata uno dei casi di 

obbligatoria motivazione delle decisioni della p.a. stabiliti espressamente sin dagli anni Venti, 

per l’evenienza di rigetto1. Già un secolo fa, in questa materia l’informazione era intesa non 

come una libera concessione da parte dell’amministrazione pubblica, bensì come una 

prerogativa spettante al cittadino-lavoratore. 

La disciplina previdenziale ha fatto da apripista per diversi degli sviluppi in tema di 

limitazioni ordinamentali all’autorità pubblica. Ancor prima dell’avvento della generale legge 

organica sul procedimento amministrativo n. 241/1990, alla fine degli anni Ottanta dello scorso 

secolo il legislatore aveva introdotto uno speciale diritto di «accesso dei cittadini ai dati 

personali, previdenziali e pensionistici»: così si esprime la rubrica dell’art. 54 della l. n. 

88/1989. Il comma 1 di tale articolo infatti stabilisce che «è fatto obbligo» agli enti previdenziali 

di comunicare a richiesta dell’interessato i dati relativi alla «propria situazione previdenziale e 

 
 Professore associato di Diritto del lavoro, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’ Università di Bologna/Itália. 
E-mail: davide.casale@unibo.it  
 
1 Cfr. l’art. 78, comma 3, del regolamento emanato con r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, in attuazione del r.d. 30 
dicembre 1923, n. 3184: comma in base al quale nel caso in cui la domanda di pensione «non possa essere accolta, 
l’istituto ne dà avviso all’interessato, specificandone i motivi, con notificazione del messo comunale o mediante 
lettera raccomandata con ricevuta» di ritorno. Nell’ordinamento italiano, il generale obbligo di motivazione è stato 
introdotto con la riforma ex l. n. 241/1990, all’esito di un lungo percorso legislativo e giurisprudenziale che, 
muovendo dalle norme dettate per singoli procedimenti (es. comparativi, disciplinari, espropriativi), ha valorizzato 
il rilievo democratico e al contempo di buon andamento di tale regola. Come è stato osservato, a seguito della 
fondamentale riforma del 1990, il dibattito si è spostato dal se al come motivare: ROMANO TASSONE A., 
Motivazione nel diritto amministrativo, in Digesto, Pub., Utet, Torino, XIII, 1997, 684. 
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pensionistica»2. Il medesimo comma precisa che questa comunicazione «ha valore certificativo 

della situazione in essa descritta». 

Il fatto che, da oltre un quarto di secolo, il legislatore abbia sentito l’esigenza di stabilire 

questo speciale diritto di accesso conferma che l’esatta affidabilità di questi dati, in particolare 

la posizione contributiva, è riconoscibile, di per sé, come un bene della vita di rango primario 

delle persone che lavorano3. Tant’è che di questa norma risulta nei repertori un’intensa 

applicazione giurisprudenziale4. 

Proprio con riguardo al diritto del lavoratore all’informazione, si rinviene nella 

legislazione di poco successiva un espresso riferimento alla nozione di posizione contributiva. 

L’art. 1, comma 6, della riforma Dini l. n. 335/1995 stabilisce che ad ogni assicurato deve (o 

meglio, dovrebbe5) essere «inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le 

contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla 

posizione assicurativa», nonché l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente con le relative 

ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. Con questa prescrizione, il 

legislatore ha raggiunto la chiusura del cerchio, recte del triangolo informativo tra datore, ente 

 
2 Sul significato da attribuire a questa coppia di aggettivi si interrogò sùbito la dottrina, per giungere a ritenere che 
risultava difficile e forse inutile tentare di distinguere lo scopo dell’attributo «pensionistica» rispetto a quello di 
«previdenziale», in quanto la maggiore latitudine di quest’ultimo non può che comprendere l’altro: v. in particolare 
VIANELLO R., Omissione contributiva e tutela del prestatore di lavoro, in Quaderni Dir. Lav. Relazioni Ind., 1992, 
n. 11, 240. 
3 Più in generale, per un inquadramento del tema dell’informazione nel rapporto lavorativo v. GRAGNOLI E., 
L’informazione nel rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 1996, passim. 
4 Es. Cass. 15 novembre 2017, n. 27118; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1659; Cass. 16 gennaio 2012, n. 448; Cass. 10 
febbraio 2010, n. 3023; Cass. 10 novembre 2008, n. 26925; Cass. 15 giugno 2005, n. 12823; Cass. 17 agosto 2004, 
n. 16044; Cass. 24 aprile 2004, n. 7859, in Dir. Giust., fasc. 20, 2004, 42, con commento di SGROI A., L’attività 
di certificazione e la responsabilità dell’Inps, e in Dir. Rel. Ind., 2005, 2, 479, con commento di RAUSEI P., 
Comunicazione erronea dell’Inps e risarcimento danni; Cass. 17 dicembre 2003, n. 19340; Cass. 24 gennaio 2003, 
n. 1104; Cass. 8 aprile 2002, n. 5002; Cass. 22 maggio 2001, n. 6995; Cass. 19 maggio 2001, n. 6867; Cass. 18 
novembre 2000, n. 14953; Cass. 8 novembre 1996, n. 9776, reperibili in Leggi d’Italia On Line. La rilevanza della 
disposizione fu sùbito sottolineata in dottrina: v. BOER P., sub Art. 54, in PERSIANI M. (a cura di), Commentario 
della l. n. 88/1989, in Nuove Leggi Civ. Com., 1990, 786. 
5 Un meccanismo di comunicazione annuale è incluso negli adempimenti fiscali a carico dei sostituti d’imposta. 
Invece, una vera e propria informativa analitica, ossia la cosiddetta busta arancione è stata recapitata per la prima 
volta solo nel 2016 ad un ampio contingente di lavoratori, ma non di tutte le categorie. Questa sperimentazione 
infatti ha riguardato solo alcuni enti previdenziali, in particolare l’Inps, e comunque non ha potuto coinvolgere 
alcune delle gestioni previdenziali relative ai dipendenti pubblici. Non a caso, per taluni di essi non è ancora 
completato il servizio di consultazione telematica dell’estratto conto contributivo. Quest’ultimo invece è attivo per 
i dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi, gli iscritti alla gestione separata, gli iscritti al fondo clero, i 
lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, oltre che per diverse categorie di professionisti (es. 
giornalisti) nell’ambito della disciplina delle rispettive casse previdenziali professionali. 
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e lavoratore. Già dagli anni Settanta difatti sussistevano obblighi d’informazione del datore 

all’ente previdenziale6 ed al lavoratore7. 

 

2. La graduale informatizzazione degli archivi previdenziali italiani. 
L’estratto conto contributivo annuale di cui alla riforma Dini è poi confluito tra le 

funzioni del casellario centrale delle «posizioni previdenziali attive», istituito dall’art. 1 della 

riforma Maroni l. n. 243/2004. Oltre che permettere l’informazione del lavoratore sulla sua 

posizione, il casellario ha un altro fondamentale compito, che consiste nell’offrire la base per 

calcolare la pensione alla luce «della storia contributiva dell’assicurato che, avendone maturato 

il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o 

presenta domanda» di pensionamento. L’art. 1, commi 23 ss., della riforma Maroni dettaglia, 

già a livello di fonte primaria, il contenuto del casellario8. 

Pur se tardiva e lenta, l’opera di catalogazione dei dati del sistema di protezione sociale 

è avviata ormai da decenni. Sin da prima delle riforme Dini e Maroni, le amministrazioni del 

sistema previdenziale ovviamente disponevano già di banche dati per la propria attività. Si 

trattava tuttavia di raccolte meno complete e meno informatizzate, le quali non erano una risorsa 

unificata condivisa tra tutti gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza 

obbligatorie. 

 
6 Sull’obbligo datoriale di consegnare all’ente previdenziale le denunce contributive, sanzionato in via 
amministrativa, v. l’art. 30 della l. n. 843/1978. 
7 Sulla comunicazione annuale obbligatoria dei prospetti contributivi al lavoratore, v. l’art. 4 del d.l. n. 352/1978, 
convertito con l. n. 467/1978; e analogamente già l’art. 38, commi 2-4, della l. n. 153/1969. 
8 A questo casellario compete la «raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai 
lavoratori» iscritti a qualunque regime obbligatorio di previdenza, anche se gestito da soggetti di natura privata, o 
a qualunque regime facoltativo di previdenza gestito da enti pubblici. I predetti commi, nell’imporre ai vari enti 
l’obbligo di conferimento dei dati, menzionano in via esemplificativa, in primo luogo, l’assicurazione generale 
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei dipendenti «anche con riferimento ai periodi di fruizione 
di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa»; in 
secondo luogo, menzionano i regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l’esclusione o l’esonero; in terzo luogo, 
i regimi pensionistici obbligatori dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi, compresa la quarta gestione 
separata istituita dalla legge Dini nel 1995. Nel medesimo casellario debbono essere inseriti pure i dati in possesso 
delle «istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti 
pensionistici» al medesimo titolo, nonché i dati del Ministero dell’interno relativi ai permessi di soggiorno rilasciati 
ai cittadini extracomunitari. 
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Già dagli anni Settanta dello scorso secolo, era stato istituito un «casellario centrale dei 

pensionati»9, complementare quindi a quello delle posizioni attive sopravvenuto nel 200410. Dal 

2010 è stato creato presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) anche un «casellario 

dell’assistenza» per la (ad oggi solo parziale11) raccolta e gestione di un’ampia gamma di dati, 

anche reddituali, relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale12. La 

legge Fornero del 2012 ha imposto l’interscambio di informazioni tra Inps e centri per 

l’impiego, mediante un archivio telematico contenente i dati individuali dei beneficiari di 

ammortizzatori sociali13; e l’anno successivo il decreto Letta14 ha istituito una banca dati «delle 

politiche attive e passive», poi collegata con la banca dati «del collocamento mirato» istituita 

con l’attuazione del Jobs Act del 201515. 

Questo generale impegno legislativo ed amministrativo nella raccolta dei dati di tutti gli 

interessati al sistema di protezione sociale è stato peraltro convergente con il coevo 

rafforzamento degli obblighi legali in capo ai datori di comunicare le assunzioni, variazioni e 

cessazioni di ogni rapporto di lavoro e di collaborazione coordinata. Non a caso i menzionati 

commi della riforma Maroni del 2004 impongono che il casellario delle posizioni attive 

comprenda anche tali dati, il cui novero peraltro continua ad accrescersi16. Tutto ciò converge 

verso quello che oggi è stato denominato sistema «informativo unitario delle politiche del 

lavoro», di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 150/2015. 

 
9 In attuazione dell’art. 35, lett. f, della l. n. 153/1969, cfr. il d.p.r. n. 1388/1971, in Gazz. Uff., 27 marzo 1972, n. 
82. Le funzioni del casellario pensionati sono successivamente state estese e rafforzate in particolare dall’art. 3 del 
d.l. n. 352/1978, convertito con l. n. 467/1978. 
10 Il decreto attuativo di questo aspetto della riforma fu approvato nell’anno successivo: d.m. 4 febbraio 2005 del 
Ministero del lavoro, Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l’Istituto 
nazionale della previdenza sociale, in Gazz. Uff., 29 marzo 2005, n. 72. 
11 Ad oggi manca ancora una vera e propria anagrafe delle prestazioni assistenziali e dei percettori. Sono peraltro 
noti da tempo i problemi derivanti dalla frammentazione delle competenze normative e soprattutto amministrative 
in tema di assistenza sociale, da cui deriva una sorta di «municipalismo anarchico», v. SARACENO C., I livelli 
essenziali di assistenza nell’assetto federale italiano, RefRicerche, Milano, 2005, www.ref-online.it (la citazione 
è a pag. 9). 
12 Art. 13 del d.l. n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010. 
13 Art. 4, commi 35 ss., della l. n. 92/2012, ove si precisa il contenuto della banca dati, ossia: i dati anagrafici di 
ciascun lavoratore, quelli di residenza e domicilio, e i dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di 
cui beneficiano, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva svolte nei confronti dei beneficiari di 
ammortizzatori sociali, la dichiarazione di disponibilità all’impiego, le informazioni di propria competenza 
necessarie per il riconoscimento degli incentivi all’assunzione, etc. 
14 Cfr. l’art. 8 del d.l. n. 76/2013, convertito con l. n. 99/2013. 
15 Cfr. l’art. 9, comma 6 bis, della l. n. 68/1999, comma introdotto dalla lettera b del comma 1 dell’art. 8 del d.lgs. 
n. 151/2015. 
16 V. la comunicazione obbligatoria preventiva di distacco da altro Stato, di cui all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 
136/2016. Un ulteriore tassello dell’opera di raccolta dei dati su tutti i rapporti lavorativi subordinati e 
parasubordinati era stato previsto con il passaggio, originariamente previsto per il 2017 (art. 15 del d.lgs. n. 
151/2015), alla modalità telematica di tenuta del libro unico del lavoro che i datori e i committenti sono obbligati 
a compilare; ma tale modalità è stata eliminata dall’art. 3 del d.l. n. 135/2018. 
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Sono intuitive le potenzialità di tali architetture informatiche nella salvaguardia 

dell’effettività della contribuzione previdenziale obbligatoria e nel recupero coattivo. Tant’è 

che Inps, Inail e Agenzia delle entrate sono chiamati per legge a condividere in via telematica 

con il nuovo Ispettorato nazionale tutti i dati archiviati utili alla programmazione e allo 

svolgimento dell’attività di vigilanza, anche «al fine di orientare l’azione ispettiva» nei 

confronti delle imprese «che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero 

della evasione od omissione contributiva», oltre che per la difesa in giudizio e la gestione del 

contenzioso17. 

 

3. La posizione giuridica individuale (non di interesse legittimo bensì) di diritto 
soggettivo. 
Nei confronti dell’ente previdenziale, il lavoratore, in quanto sottoposto all’attività 

amministrativa dell’ente stesso, potrebbe, a prima vista, apparire titolare di un mero interesse 

legittimo, ossia nella condizione di soggezione che è tipica del diritto pubblico. Tuttavia, nella 

gestione delle posizioni contributive dei lavoratori, gli atti e i comportamenti 

dell’amministrazione non sono espressione di scelte discrezionali adottate nel perseguimento 

dell’interesse pubblico. Sono, invece, comportamenti ed atti dovuti e vincolati per legge nel 

loro contenuto. In materia previdenziale il lavoratore vanta diritti soggettivi18. 

Ciò vale non solo per l’ammissione alle prestazioni previdenziali e alla loro materiale 

erogazione da parte dell’ente; bensì deve ritenersi valevole anche per l’interesse che il lavoratore 

vanta all’aggiornamento della contabilità dei contributi versati per ciascun rapporto lavorativo. Il 

lavoratore vanta un interesse all’esatto e aggiornato conteggio dei contributi versati da parte di 

ogni suo datore e committente per ciascun rapporto lavorativo: tale interesse genera non una 

semplice pretesa di legittimità della discrezionale attività amministrativa, bensì appunto una 

 
17 D.lgs. n. 149/2015, art. 11, comma 5. La programmazione congiunta dell’attività di vigilanza, da parte del 
nuovo Ispettorato nazionale e dell’Inps, è stata avviata nella primavera del 2017, come emerge dalla nota di 
coordinamento dello stesso Inl del 13 aprile 2017, prot. 120/2017/ris, in Bollettino Adapt 18 aprile 2017, n. 
15. Sulla recente riforma v. RAUSEI P., La regia unica della vigilanza all’Ispettorato nazionale del lavoro, 
in Lav. Giur., 2016, 5 ss. A séguito di plurimi interventi normativi, l’apparato di vigilanza lavoristica è invero 
in profonda evoluzione da oltre un decennio: v. FIENGO G., Azioni di contrasto al lavoro sommerso e 
vigilanza amministrativa, in Riv. Giur. Lav., 2012, I, 314 ss.; PIZZOFERRATO A., Il contrasto al lavoro 
sommerso tra diritto comunitario e diritto interno: linee di tendenza e possibili sviluppi , in GUALMINI E., 
PIZZOFERRATO A., VERGARI S., Vigilanza sul lavoro: la riforma del sistema tra difesa della legalità e tutela 
dell’impresa, Cedam, Padova, 2005, 30 ss. 
18 Se ne dimostra consapevole anche il legislatore, ad esempio ogni volta che esclude dalla delegificazione le regole 
applicabili dagli enti previdenziali per i procedimenti aventi «ad oggetto diritti soggettivi»: così l’art. 14 comma 1 
del d.lgs. n. 38/2000, a proposito della tutela infortunistica. 
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precisa prerogativa di ogni lavoratore. La pretesa all’esattezza dei propri dati contributivi giacenti 

negli archivi previdenziali è, in sostanza, un diritto soggettivo pieno. 

Ciò significa, nel più intuitivo senso, che il lavoratore ha diritto al tempestivo 

riconoscimento della contribuzione che è stata versata a suo favore. Implica, inoltre, che egli ha 

diritto a che tale contribuzione venga accreditata in maniera rispondente alle effettive 

caratteristiche del lavoro svolto. Nonché ha diritto che non venga accreditata, nemmeno 

temporaneamente, altra contribuzione in realtà non spettante. L’affidabile gestione di questo 

enorme ammontare d’informazioni è una delle funzioni più importanti delle amministrazioni 

previdenziali19. I maggiori problemi si riscontrano in talune gestioni dei dipendenti pubblici, in 

relazione a cui nel 2019 è intervenuta una sorta di moratoria legale delle scadenze contributive a 

carico delle amministrazioni datrici20.  

Rientra di certo tra i diritti soggettivi nascenti dalla posizione contributiva l’esattezza 

dei dati contributivi che vengono formalmente comunicati al lavoratore su sua richiesta o su 

iniziativa dell’ente nei casi previsti dalla legge21. L’Inps ha attuato il menzionato art. 54, l. n. 

88/198922, mediante il cosiddetto «estratto conto certificativo»23. Quest’ultimo è un documento 

analitico della posizione assicurativa, che viene rilasciato dalle sedi territoriali dell’en-te su 

richiesta dei lavoratori, il quale con valore espressamente certificativo riporta la sommatoria 

della copertura contributiva complessiva risultante negli archivi contributivi.  

 
19 Presso i diversi enti previdenziali, è approntata apposita modulistica per le istanze di rettifica: ad esempio presso 
l’Inps v’è il mod. eco2 93/ctr “Richiesta di aggiornamento dell’estratto conto”; per i dipendenti pubblici tale 
funzione prende la denominazione di di r.v.p.a., ossia richiesta (sempre telematica) di variazione della propria 
posizione assicurativa. 
20 Cfr. l’art. 19 del d.l. n. 4/2019, al cui proposito si rinvia a CASALE D., La diversità di ratio della prescrizione 
dei contributi nel privato e nel pubblico, confermata dal D.L. n. 4/2019, in Lav. Giur., 2019, 551 ss. 
21 In questa materia, la p.a. adotta non provvedimenti discrezionali bensì atti amministrativi c.d. paritetici: figura 
nota in giurisprudenza seppur non frequentemente menzionata in maniera esplicita: v. ad es. T.a.r. Puglia, Sez. III, 
25 novembre 2011, n. 1796, in Foro Amm. Tar, 2011, 3622, e, in ambito previdenziale, Cass. 14 luglio 1988, n. 
4625, in Foro It. Rep., 1988, Previdenza sociale [5150], n. 863. Per una ricostruzione di questa figura v. 
QUARTULLI A., Atti autoritativi e atti paritetici: validità di una distinzione, in AA.VV., Studi per il 
centocinquantenario del Consiglio di Stato, vol. III, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1981, 1518 ss.; amplius 
LOLLI A., L’atto amministrativo nell’ordinamento democratico, Giuffrè, Milano, 2000, passim spec. 77 ss. e 191 
ss.; per un quadro aggiornato delle problematicità emerse in dottrina alla luce della più recente evoluzione della 
legislazione pubblicistica, v. VILLATA R., RAMAJOLI M., Il provvedimento amministrativo, Giappichelli, Torino, 
2017, 16 ss. 
22 L. n. 88/1989, art. 54, comma 1: «È fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva 
dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti 
relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore 
certificativo della situazione in essa descritta». Tale disposizione è ritenuta espressione di una regola di correttezza 
valida anche per le casse professionali privatizzate: in riferimento a quella degli architetti v. Cass. 1° marzo 2012, 
n. 3195, in Foro It. On Line. 
23 L’«Estratto conto certificativo» (denominato EcoCert nel gergo amministrativo) talora è detto invece 
«Comunicazione certificativa del conto assicurativo». 
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La strutturazione di una procedura apposita per la comunicazione di un estratto conto 

“certificativo” avrebbe forse l’intento di evitare che venga ritenuto vincolante per l’ente 

l’estratto conto ordinario ed ogni altra forma di comunicazione da parte dell’Inps stesso. Ciò, 

però, non può significare che le altre forme di comunicazione siano prive di valore24. 

 

4. Il legittimo affidamento del cittadino e la responsabilità della p.a. per informazioni 
erronee. 
Non deve essere sottovalutato il ruolo assegnato dalla legge agli enti previdenziali come 

gestori non solo delle prestazioni pensionistiche ma anche della fase di accumulo contributivo 

durante la vita lavorativa di ciascuno. Peraltro tale accumulo è del tutto virtuale, perlomeno in 

riguardo all’Inps, trattandosi di sistema finanziato a ripartizione. Sicché il vero ‘patrimonio’ del 

lavoratore risiede appunto nella corretta configurazione amministrativa della sua posizione 

contributiva. 

Secondo l’orientamento preferibile della Cassazione25, ad esempio, è legittimo 

l’affidamento del lavoratore sull’estratto conto contributivo rilasciato dall’ente, ancorché in 

data risalente e senza sottoscrizione di un funzionario che ne attesti la provenienza. In quanto 

«riproduzione di un documento elettronico» fa «piena prova della corrispondenza tra i dati in 

esso riportati e le registrazioni risultanti dagli archivi elettronici» dell’ente. Sicché quest’ultimo 

è responsabile del danno26 subìto dall’assicurato che, ad esempio, si sia dimesso 

 
24 Così invece le restrittive Cass. 30 marzo 2010, n. 7683, e Cass. 3 febbraio 2012, n. 1660, la quale esclude il 
rilievo di richieste di meri pareri sulla disciplina giuridica previdenziale: nel caso, l’erronea informazione 
riguardava la allora (solo) parziale cumulabilità della pensione di anzianità coi redditi di lavoro autonomo; sulla 
necessità di specifica domanda dell’interessato o di soggetto abilitato dalla legge ad avanzarla v. inoltre Cass. 1 
febbraio 2018, n. 2498 (che comunque tiene conto di alcune peculiarità processuali di qualificazione dell’originaria 
domanda attorea); v. pure Cass. 15 novembre 2016, n. 23282, parimenti reperibile in Leggi d’Italia On Line, 
secondo cui la responsabilità della p.a. sorge solo nel caso di specifica domanda, senza che rilevi in tal senso la 
domanda volta esclusivamente al conseguimento della prestazione. Alquanto restrittiva è anche Cass. 25 maggio 
2015, n. 10713, che ha negato il risarcimento a un lavoratore che era stato erroneamente informato sul numero di 
contributi necessari al pensionamento, operando conseguenti scelte lavorative e di contribuzione volontaria non 
reversibili. 
25 Per una panoramica giurisprudenziale, v. AVOGARO M., Comunicazioni degli enti previdenziali errate e profili 
di responsabilità, in Lav. Giur., 2019, 99 ss. 
26 Per la non sottoposizione dell’azione di danno ai termini di decadenza che si sarebbero applicati alla prestazione 
che è mancata, v. Cass. 6 giugno 2008, n. 15083, in Orient. Giur. Lav., 2008, I, 470, ove si puntualizza che è «vero 
che, come paventato dalla Corte di Appello, in tal modo si finisce per reintrodurre a titolo di risarcimento del 
danno il contenuto di domande di prestazioni colpite da preclusione o decadenza: ma questa precisamente è la 
portata della norma, la quale tende ad apprestare un rimedio risarcitorio a situazioni di obiettiva ingiustizia, pur 
precluse» in via amministrativa. Merita anche segnalare che esiste qualche precedente della S.C. in favore della 
risarcibilità pure del danno non patrimoniale, dovuto a mala gestione dell’amministrazione previdenziale: v. Cass. 
10 febbraio 2010, n. 3023, riguardante una condotta contraria a pronunciamenti giurisdizionali da parte della Cassa 
dei geometri, in Leggi d’Italia On Line. Sulla complessa configurazione del danno non patrimoniale, in particolare 
sul recente slittamento da una concezione bipartita ad una tripartita che distingue il danno morale, si rinvia da 
ultimo a Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901, e Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513, in Foro It. On 
Line. 
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anticipatamente confidando in una pensione per la quale in realtà non aveva ancora maturato i 

requisiti27. 

Benché in passato siano stati nutriti dubbi28, trattasi di responsabilità lato sensu 

contrattuale, recte da inadempimento di obbligazioni, in quanto innestata su un rapporto 

pregresso tra cittadino ed ente, con i conseguenti effetti di riparto degli oneri probatori. Non è 

quindi necessario dimostrare una colpa dell’ente29, in quanto è quest’ultimo onerato della prova 

dell’inevitabilità del proprio inadempimento30. Resta ferma la riducibilità dell’importo del 

danno in applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c.31, qualora la condotta dell’assicurato, 

valutabile dal giudice del merito, non sia stata improntata al principio di doverosa 

cooperazione del creditore per evitarne l’aggravamento. 

 
27 Cfr. Cass. 2 maggio 2016, n. 8604, in Foro It., 2016, I, 3570, con nota di FERRARI M., Sull’applicabilità dell'art. 
1227, 2º comma, c.c. nella determinazione del danno da errata comunicazione della posizione contributiva, e (m) 
in Riv. Giur. Lav., 2016, II, 563, con commento di GAROFALO C., I confini del legittimo affidamento di fronte agli 
errori commessi dall’Inps. In senso analogo, con nitida motivazione, Cass. 3 ottobre 2017, n. 23050, in Leggi 
d’Italia On Line, relativa ad erronei dati contributivi scritti su carta intestata dell’ente (da un funzionario non 
identificato) in occasione di una richiesta d’informazioni da parte del lavoratore. In precedenza v. ad es. Cass. 17 
dicembre 2003, n. 19340, in Inf. Prev., 2004, 92, riferita a dati contributivi contenuti parimenti non in un estratto 
conto certificativo, ma in un precedente provvedimento di rigetto di pensione anticipata. 
28 Relativamente a vicende anteriori all’art. 54 della l. n. 88/1989, nel senso della responsabilità contrattuale v. 
Cass. 11 giugno 1992, n. 7197, in Giur. It., 1995, I, 1, 359, con nota di PAGLIANTINI S., In materia di obblighi di 
informazione. Invece per l’impostazione ermeneutica incentrata sulla responsabilità extracontrattuale, v. ad es. 
Cass. 16 aprile 1994, n. 3635, in Giust. Civ., 1995, I, 217, con nota di MARZANO S., Osservazioni in tema di 
risarcimento del danno al lavoratore. 
29 In tal senso, sul riparto degli oneri probatori derivante dalla natura contrattuale (o, meglio, da inadempimento di 
obbligazioni) della responsabilità dell’Inps, v., oltre alla più recente giurisprudenza sopra richiamata, Cass. 22 
maggio 2001, n. 6995 (relativa ad un errore amministrativo causato da omonimia), in Riv. Giur. Lav., 2002, II, 
386; Cass. 19 maggio 2001, n. 6867 (che applica una nozione elastica di irriconoscibilità dell’errore da parte del 
lavoratore), in Leggi d’Italia On Line; Cass. 8 aprile 2002, n. 5002, con nota di PARISE N., Informazioni errate 
fornite dall’Inps e diritto al risarcimento degli assicurati, in Mass. Giur. Lav., 2002, 598; nonché pur 
sinteticamente Cass. 18 novembre 2000, n. 14953, in Foro It. On Line. Sull’eziologia giurisprudenziale di tale 
orientamento risalente all’inizio degli anni Novanta, v. VIANELLO R., Errata comunicazione di dati assicurativi: 
responsabilità dell’Inps, in Lav. Giur., 1995, 124 ss. Trattasi peraltro d’applicazione settoriale della pronuncia di 
riferimento in tema di riparto degli oneri probatori, ossia la ben nota Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, 
con nota di LAGHEZZA P., Inadempimenti ed onere della prova: le Sezioni unite e la difficile arte del rammendo, 
in Foro It., 2002, I, 769. 
30 Su questo importante punto v. soprattutto Cass. 10 novembre 2008, n. 26925, che cassa la sentenza di merito 
che aveva assecondato le giustificazioni dell’Inps relative a un malfunzionamento della memoria magnetica, 
«senza accertare, sulla base della prova a carico del debitore interessato, se l’autore dell’errore di registrazione 
magnetica o del falso corrispondente fosse un dipendente dell’Inps o un terzo, tenendo conto del fatto che le 
registrazioni sono operate direttamente dall’Inps a mezzo dei propri dipendenti e comunque senza verificare se 
tale ente avesse adottato le misure idonee ad evitare intrusioni nell’archivio magnetico, come gli era imposto dalla 
norma del codice citata, in quanto gestore e custode dello stesso», nonché senza accertare se nel comunicare 
all’assicurato i dati relativi alla sua posizione contributiva, l’Inps avesse verificato, in esecuzione dei doveri di 
normale diligenza che su di esso incombevano, la corrispondenza dei dati risultanti dall’archivio magnetico 
rispetto alla documentazione di sostegno. Invece, condivisibilmente accolta da Cass. 17 aprile 2014, n. 8972, in 
Foro It. On Line, è l’eccezione dell’Inps facente leva sull’esplicita avvertenza così formulata: “...se ha bisogno di 
verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione deve rivolgersi agli uffici dell'I.N.P.S. o ad un Ente di 
patronato...”, nonché “questo estratto non ha valore certificativo”. 
31 Cfr. l’ampia motivazione di Cass. 19 settembre 2013, n. 21454, in Leggi d’Italia On Line. 
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L’idea che le comunicazioni al cittadino debbano essere affidabili, in qualunque forma 

(sempreché scritta) offerte dall’amministrazione previdenziale, fu sùbito argomentata32 e deve 

essere riaffermata alla luce dell’importanza assunta dal canale informativo tecnologico negli 

ultimi due decenni. La differenza tra l’estratto conto certificativo e le altre forme di 

comunicazione dell’ente deve rinvenirsi nel semplice fatto che solo nel primo caso all’ente è 

precluso dimostrare che il proprio errore fosse riconoscibile da parte del lavoratore con 

l’ordinaria diligenza33. Anche le altre forme valgono e quindi responsabilizzano l’ente. 

Un valore (non solo di principio) di prova pare potersi assegnare anche ai dati trasmessi 

on line a séguito di interrogazione dei siti web ufficiali di ciascun ente previdenziale, che sono 

accessibili con le credenziali personali di ogni lavoratore. Sicché, non solo deve essere esatta 

la contabilità contributiva detenuta dall’ente previdenziale, ma anche la sua rappresentazione 

attraverso gli strumenti informativi apprestati dall’ente medesimo. I contenuti del casellario 

previdenziale e delle altre banche dati pubbliche sono atti ricognitivi dichiarativi. Deve potersi 

assegnare a questi dati un carattere di affidabilità tale che possono essere sempre esibiti contro 

l’ente previdenziale, il quale è tenuto a garantirne l’esattezza. 

Può, invero, reputarsi che l’ente non sia tenuto a garantirne anche la costante 

completezza. È difatti esperienza comune il fatto che i dati contributivi compaiano in archivio 

a distanza di tempo dal versamento della contribuzione: alla verifica esaustiva della posizione 

è finalizzato l’estratto conto certificativo emanato a séguito di apposita istanza34. Per contro, 

 
32 VIANELLO R., L’informazione in materia previdenziale: spunti ricostruttivi e vicende patologiche, in Riv. Giur. 
Lav., 1997, I, 92-97, cui si rinvia in merito ai possibili criteri di quantificazione del danno nelle diverse fattispecie 
di erronea comunicazione dell’amministrazione previdenziale (pag. 98-108); distinzioni meno articolate suole 
invece fare la giurisprudenza, che tende a riconoscere un importo base equivalente alla (porzione di) prestazione 
pensionistica mancata: critico in proposito CAPURSO P., Correttezza e diligenza nel rapporto previdenziale, in Riv. 
Giur. Lav., 2014, II, 143-144. 
33 BOER P., Responsabilità dell’ente per errate comunicazioni all’assicurato, in Riv. Giur. Lav., 2002, II, 391. 
34 Non è, comunque, da trascurare la compressione delle posizioni individuali creata dalle non rare riqualificazioni 
d’ufficio decise dall’Inps solo alla vigilia della pensione. Soprattutto nei confronti dei dirigenti che durante la vita 
lavorativa abbiano cumulato cariche amministrative in società, talora l’Inps nega il trattamento pensionistico e 
decide la restituzione dei contributi sulla base della ritenuta natura autonoma del rapporto lavorativo: il punto 
critico è che ciò avviene solo al raggiungimento dell’età pensionabile, dopo che per anni sono stati versati 
contributi, sovente in perfetta buona fede da parte del dirigente e del suo datore. Dette riqualificazioni d’ufficio da 
parte dell’Inps sono di notevole impatto economico sulle posizioni individuali accumulatesi, anche perché la 
restituzione dei contributi viene disposta senza adeguato computo, peraltro solo dalla domanda giudiziale, degli 
interessi su somme che furono versate perfino decenni prima: per un caso recente di restituzione coatta dei 
contributi, confermata in sede di legittimità, v. Cass. 22 dicembre 2016, n. 26818, in Leggi d’Italia On Line. Per 
un quadro delle problematiche di cumulabilità del rapporto subordinato con cariche societarie, sia consentito 
rinviare a CASALE D., Il rapporto di lavoro del dirigente d’impresa nella giurisprudenza, in Quaderni Dir. Lav. 
Relazioni Ind., 2009, n. 31, 294-297. A proposito dei ricorsi amministrativi sulla qualificazione dei rapporti di 
lavoro, dopo le novità introdotte dall’art. 11 del d.lgs. n. 149/2015, v. il messaggio Inps 5 luglio 2016, n. 2799. 
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non pare tollerabile che nell’archivio telematico possano essere caricati dati erronei: l’ente è 

incolpevole solo qualora l’erroneità dipenda da terzi e in particolare dal datore35. 

La tutela del legittimo affidamento del cittadino è immanente in tutti i rapporti 

pubblicistici e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto, ponendosi come pur parziale 

limite all’attività legislativa36 ed ancor più a quella amministrativa. È pacifico che ciò valga in 

generale riguardo all’attività impositiva pubblicistica37; e pare indubbio in riferimento 

particolare alle posizioni giuridiche soggettive di cui all’art. 38, comma 2, Cost.38. 

Viceversa, tali dati confezionati dall’ente non possono avere carattere vincolante contro 

il lavoratore39, il quale può aggiungere ulteriori elementi conoscitivi per ottenere variazioni 

d’archivio, con suo onere della prova dei sottostanti fatti. Ai fini dell’applicazione del diritto 

all’automaticità delle prestazioni d’i.v.s. ex art. 2116 c.c., la legge dispone che ciascun periodo 

 
35 Cfr. la questione, a quanto consta del tutto nuova, decisa da Cass. 30 agosto 2016, n. 17417, in Foro It., 2017, 
I, 235, che nella specie ha cassato e rigettato nel merito, stabilendo, in tema di indebito previdenziale, che non 
sussiste l’errore imputabile all’ente erogatore, ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1, l. n. 412/1991, 
qualora la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore, giacché 
non è configurabile un onere dell’ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere 
all’erogazione della prestazione. 
36 Per la messa a punto concettuale dei termini di questa problematica, si rinvia all’approfondimento monografico 
di OCCHINO A., L’aspettativa di diritto nei rapporti di lavoro e previdenziali, Giappichelli, Torino, 2004, 62 ss. 
37 Per un’applicazione in materia tributaria, v. Cass. 17 aprile 2013, n. 9308, in Foro It. On Line. Cfr. l’art. 10, 
comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla l. n. 212/2000, in base al quale i rapporti tra 
contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede 
(comma 1); e comunque non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, 
qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché 
successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in 
essere a séguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa (comma 
2). 
38 Tutt’altro discorso riguarda invece l’affidamento che il cittadino riponga nella correttezza dell’operato 
dell’amministrazione previdenziale ai fini del mantenimento, per il futuro, di un trattamento pensionistico che si 
sia rivelato indebito. Cfr. Corte cost. ord. 23 giugno 2017, n. 148, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2018, 578, con nota di 
CASSAR S., Criteri di rettifica del trattamento pensionistico e di recupero dell'indebito: il monito della Corte a 
sostegno dei fragili equilibri del sistema, che ha dichiarato l’inammissibilità della questione di costituzionalità 
della disciplina che, a differenza di quanto previsto per i pensionati del settore privato, consente all’Inps per i 
pensionati pubblici solo ipotesi tassative di correzione della liquidazione dei trattamenti, da effettuare entro termini 
definiti: la Corte ha ritenuto che non fosse accoglibile l’idea su cui si era basato il giudice rimettente, secondo cui 
doveva esservi una pura e semplice estensione delle regole generali alla gestione ex-Inpdap; tuttavia la stessa 
ordinanza ha espresso un forte monito affinché il legislatore intervenga sulla predetta normativa speciale, a cui è 
sotteso un poco ragionevole concetto di legittimo affidamento, non contemperato con le istanze di giustizia 
distributiva e di contenimento del cristallizzato perpetuarsi di esborsi pubblici privi di fondamento sostanziale. 
Sulla estensione della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti 
anche alla speciale rivalsa dell’ente d’appartenenza del dipendente nei confronti di quest’ultimo, nel caso in cui 
l’ente stesso sia tenuto a rifondere all’Inps quanto indebitamente corrisposto per un trattamento pensionistico 
erroneamente liquidato a causa d’inesattezza (non imputabile a dolo dell'assicurato) dei dati comunicati dall'ente 
datore, v. Corte conti, sez. giur. reg. Molise, 19 luglio 2017, n. 42, (m) in Riv. Giur. Molise, 2017, fasc. 3, 73. 
39 Va applicata ai rapporti con l’ente previdenziale la logica, propria della confessione stragiudiziale, che è 
pacificamente valida nei rapporti con il datore: es. Cass. 30 gennaio 2017, n. 2239, in 
www.dirittolavorovariazioni.com, la quale conferma che i prospetti paga fanno piena prova dei debiti ma non dei 
crediti del datore. 
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lavorativo riconosciuto «deve risultare da documenti o prove certe»40; tale disposizione però 

non va sopravvalutata, in quanto il lavoratore deve ritenersi abilitato a dimostrare con ogni 

mezzo i periodi lavorativi, ferma restando la libera valutabilità da parte del giudice delle prove, 

soprattutto quelle testimoniali. 

In occasione di talune riforme che hanno innalzato i requisiti anagrafico-contributivi per 

la pensione, il legislatore ha introdotto, per i lavoratori che avevano già raggiunto i requisiti 

previgenti, la facoltà addirittura di domandare all’ente previdenziale di appartenenza la 

certificazione del vero e proprio diritto alla pensione raggiunto. Tale facoltà ha, però, una 

funzione diversa, giacché è strumentale al sereno esercizio della scelta di non domandare la 

pensione e rimanere al lavoro: siffatte disposizioni offrono agli aventi diritto una 

rassicurazione41, benché solo psicologica42. L’intento del legislatore è evitare che costoro 

scelgano l’esodo pensionistico nonostante sarebbero interessati a permanere al lavoro qualche 

altro anno (sempreché con il consenso del loro datore, qualora siano raggiunti i requisiti del 

trattamento di vecchiaia43). Siffatte “certificazioni” del diritto a pensione esulano dunque dalle 

questioni qui trattate, salvo il fatto che la loro stessa previsione normativa conferma 

l’importanza che per i lavoratori riveste, secondo il legislatore medesimo, l’affidabilità delle 

loro prospettive previdenziali. 

Le funzioni del menzionato casellario nazionale delle posizioni previdenziali e degli 

altri archivi telematici menzionati, in quanto riconosciute a livello di fonte primaria, vengono 

 
40 Così l’ultimo periodo dell’art. 27, comma 2, del r.d.l. n. 636/1939, modificato nel 1969 e nel 1972. 
41 Ciò è avvenuto ad es. con l’art. 24, comma 3, della riforma Fornero di cui al d.l. n. 201/2011, per il lavoratore 
che aveva maturato «entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa 
vigente, prima della data di entrata in vigore» della riforma medesima. Cfr. la circolare Inps n. 37/2012, che per le 
modalità di rilascio del predetto certificato rinvia alla circolare Inpdap n. 44/2005 riguardante l’analoga facoltà già 
disposta dall’art. 1 comma 3 della l. n. 243/2004: come sottolinea questa antecedente circolare, la facoltà di ottenere 
la certificazione dei requisiti maturati era strumentale al fatto che «i lavoratori possono liberamente esercitare il 
diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti, a 
prescindere da qualsiasi modifica della normativa previdenziale». 
42 Una tale disposizione di legge conferisce al lavoratore una sicurezza «meramente psicologica», come 
sottolineano CINELLI M., SANDULLI P., Riflessioni sul disegno di legge delega n. 2145 in materia previdenziale, 
in Riv. Dir. Sic. Soc., 2002, 509. Fermo restando il sindacato di legittimità costituzionale in termini di 
ragionevolezza, infatti, il diritto al pensionamento certificato in base a tale norma di legge non può avere forza di 
resistenza rispetto ad una legge successiva. Come inoltre rileva OCCHINO A., La certificazione dei diritti 
pensionistici nella legge delega n. 243/2004, in Prev. Ass. Pubb. Priv., 2004, 1218, una tale certificazione non 
garantisce anche l’entità del trattamento pensionistico. 
43 Questo delicato punto è stato chiarito (invero discostandosi rispetto all’apparente formulazione legale) da Cass., 
Sez. Un., 4 settembre 2015, n. 17589, con nota di PICCININNO S., Flessibilità dell’età pensionabile e prosecuzione 
del rapporto di lavoro dopo la riforma delle pensioni, in Arg. Dir. Lav., 2015, 1272, e con nota di CANAVESI G., 
Le Sezioni unite cancellano (di fatto) la prosecuzione del lavoro fino a settant’anni, in Giur. It., 2016, 430, 
sentenza secondo la quale la disposizione dell’art. 24, comma 4, del d.l. n. 201/2011 «non attribuisce al lavoratore 
il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in 
quanto la norma non crea alcun automatismo ma solo prefigura la formulazione di condizioni previdenziali che 
costituiscano incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto» sempreché sussista consenso del datore. 
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confermate come diritti soggettivi, per la parte in cui interessano i cittadini. Non solo i diritti a 

prestazione, ma anche i diritti informativi qui in discorso sono funzionali alla soddisfazione del 

complesso di interessi, pubblici e privati, che giustificano l’esistenza del sistema previdenziale. 

I diritti a prestazione sono funzionali all’immediata soddisfazione dei bisogni sociali. Al 

medesimo scopo, benché in maniera meno diretta, sono funzionali i diritti informativi e le 

connesse pretese di rettifica esercitabili nei confronti degli enti previdenziali da parte di ciascun 

lavoratore. Servono infatti a permettere il sereno esercizio delle proprie scelte di vita lavorativa 

sulla base di prospettive attendibili; sono inoltre funzionali all’interessata vigilanza individuale 

del lavoratore sul versamento dei contributi previdenziali e, quindi, a favorire la correttezza e 

tempestività di tale versamento, nonché la sua regolarizzazione spontanea o coattiva ove 

necessario44. 

In ultima analisi, tali diritti informativi risultano funzionali non solo all’interesse del 

lavoratore, ma anche alla sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale (oltre che alla sua 

equità sul piano della concorrenza tra imprenditori, la quale viene falsata dall’evasione 

contributiva). 

 

5. Il diritto all’esatta configurazione amministrativa della posizione contributiva: dalle 
marche di antica memoria all’account telematico individuale unico. 
Nel passato, le diverse gestioni facenti capo all’ampia galassia degli enti previdenziali 

non comunicavano adeguatamente tra loro. Da quando tuttavia esiste il casellario unificato delle 

posizioni previdenziali, sul piano informativo la posizione previdenziale risulta unica, seppur 

composita in base ai diversi tipi di contribuzione accreditata eventualmente presso diversi enti.  

Con l’avanzare dei progetti d’informatizzazione omogenea delle pubbliche 

amministrazioni, peraltro ogni lavoratore ed anzi ogni cittadino probabilmente potrà presto 

usufruire di un’unica interfaccia telematica valida per tutti gli enti. Già in questi anni è 

comunque avviata la diffusione dell’identità digitale universale di ogni cittadino nei rapporti 

con le pubbliche amministrazioni italiane, ossia il cosiddetto Spid45. Oltretutto, trattandosi 

d’iniziativa basata su una disciplina uniforme dell’Unione europea46, nella misura in cui gli altri 

 
44 CASALE D., La sollecitudine del lavoratore rispetto all’integrità della sua posizione contributiva: un delicato 
equilibrio normativo tra tutele e autoresponsabilità, in Resp. Civ. Prev., 2019, in corso di pubb. 
45 A seguito del completamento della procedura di notifica dello SPID da parte dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
con la pubblicazione in Gazz. Uff. dell’UE, C318 e C344 del 2018, l’identità digitale SPID può essere usata a 
decorrere dal 10 settembre 2019 per l’accesso ai servizi in rete di tutte le pubbliche amministrazioni dell'Unione. 
46 Regolamento UE n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni 
elettroniche nel mercato interno, c.d. regolamento “eIDAS”, acronimo di electronic IDentification, Authentication 
and trust Services. 
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enti previdenziali pubblici nell’UE gradualmente s’adegueranno, potrà risultare in pratica 

configurabile una sorta di posizione contributiva unica europea per i lavoratori che hanno svolto 

periodi di attività in Paesi membri diversi. 

Il mero fatto che l’estratto contributivo raffiguri in maniera completa ed esatta la 

contribuzione versata implica un beneficio per il lavoratore: costui ottiene così conferma della 

fondatezza del suo affidamento sulla contribuzione accreditata a suo favore. Senza che sia qui 

necessario indagare se detta tranquillità individuale derivante dal formale riconoscimento degli 

accrediti contributivi sia di per sé una vera e propria “prestazione” previdenziale47, pare 

sufficiente prendere atto che tale tranquillità è un bene della vita che il lavoratore ha interesse e 

legittimazione a difendere anche in giudizio. 

Si potrebbe forse dire che l’insieme delle facoltà sintetizzabili nella nozione di posizione 

contributiva assolve, in maniera ben più efficiente soprattutto a séguito dell’informatizzazione, 

ad una funzione per certi versi simile a quella che avevano il libretto assicurativo e la tessera 

previdenziale di antica memoria48, mediante i quali il lavoratore riceveva conferma materiale 

della regolarità previdenziale dell’instaurazione del suo rapporto lavorativo e, con l’apposizione 

delle marche, della regolare contribuzione pagata dal datore. Non a caso, l’introduzione di un 

sistema di versamento più evoluto49 implicò la previsione dell’obbligo datoriale di consegnare 

al lavoratore un estratto conto annuale contenente l’indicazione degli importi versati50. 

 
47 Nel diverso contesto di allora, propendeva per negare che un generico effetto di sicurezza per il lavoratore fosse 
una vera e propria prestazione PERSIANI M., Il sistema giuridico della previdenza sociale, ristampa anastatica nel 
cinquantennale con saggio introduttivo, Cedam, Padova, 1960-2010, 255 ss., il quale argomentava dal fatto che 
un diritto soggettivo sussiste solo se tutelabile in giudizio (ed in effetti detto orientamento giurisprudenziale s’è 
affermato solo negli ultimi decenni, prima dei quali peraltro non era ancora sopravvenuta la normativa sui diritti 
individuali di consultazione dei propri dati contributivi presenti negli archivi pubblici). 
48 Si rinvia a ROSSI F.P., Rapporto di lavoro subordinato e rapporto giuridico previdenziale, Giuffrè, Milano, 
1968, 125 ss., e FALCUCCI G., NATOLI A., PAPA P., I soggetti tenuti al pagamento dei contributi previdenziali e gli 
obblighi accessori o strumentali, in BUSSI B., PERSIANI M., Trattato di previdenza sociale, I, Il regime generale 
dell’invalidità, vecchiaia e superstiti, Cedam, Padova, 1974, 507 ss. 
49 D.m. 5 febbraio 1969 del Ministero del lavoro, Nuovo sistema di versamento dei contributi Inps per la 
rilevazione della misura della retribuzione ai fini del calcolo delle pensioni e la semplificazione del versamento 
dei contributi Inps, Inam ed Inail, in Gazz. Uff., 13 marzo 1969, n. 67. 
50 In base all’art. 38, commi 2-4, della l. n. 153/1969, il datore era obbligato entro il 31 marzo di ogni anno a 
consegnare al lavoratore un estratto conto contenente l’indicazione della retribuzione corrisposta e dei relativi 
importi versati nell’anno precedente all’Inps a favore del lavoratore stesso, con l’indicazione distinta di quanto 
trattenuto sulla retribuzione e di quanto versato a proprio carico. L’estratto-conto doveva inoltre essere consegnato 
al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro nel caso di durata inferiore ad un anno. L’omissione o l’inesattezza 
dell’estratto contributivo era punita con un’ammenda. Successivamente, sull’obbligo datoriale (sanzionato solo in 
via amministrativa a séguito della depenalizzazione da parte dell’art. 35 della l. n. 689/1981) di consegnare al 
lavoratore le denunce contributive periodiche entro il marzo di ogni anno, v. l’art. 4 del d.l. n. 352/1978, convertito 
con l. n. 467/1978; nonché v. l’art. 30 della l. n. 843/1978 per l’obbligo datoriale di consegnare all’ente 
previdenziale le denunce contributive, sanzionato in via amministrativa. Sulla solo parziale diversità di funzione 
di questi due adempimenti informativi, v. Cass. 4 marzo 1998, n. 2360 (ai fini della regolarità dei rapporti 
lavorativi, nella specie, richiesta per la fiscalizzazione degli oneri sociali), in Leggi d’Italia On Line. 
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Soprattutto quando, in passato, non esistevano gli strumenti tecnologici attuali che consentono 

di consultare agevolmente gli archivi contributivi pubblici, l’attestazione da parte del datore era 

lo strumento più immediato d’asseverazione della regolarità contributiva, seppur non affidabile 

quanto la fonte ufficiale pubblica. Nella fase attuale, l’attestazione datoriale è in via di completo 

superamento, giacché la tecnologia ha permesso di unire rapidità ed affidabilità in capo al sistema 

informativo pubblico. 

Nei confronti dell’amministrazione previdenziale il lavoratore può trovarsi ad agire 

soprattutto in due ipotesi. In primo luogo, può agire quando non risulti (correttamente) 

riconosciuta una contribuzione che però è stata regolarmente versata. Trattasi del più basilare 

corollario del diritto alla esatta figurazione amministrativa della posizione contributiva. In 

secondo luogo, il lavoratore può chiedere al giudice il riconoscimento dell’automaticità ex art. 

2116, comma 1, c.c., che gli sia stata negata in via amministrativa. Come noto51, egli ha diritto 

alla copertura contributiva per periodi provati come lavorati per i quali la contribuzione sia stata 

omessa, sempreché non sia prescritta oppure derivi da una vicenda d’insolvenza datoriale che 

rende irrilevante il limite di prescrizione dei contributi. Come afferma la Cassazione, in tal caso 

la sussistenza dell’interesse ad agire «è assicurata dalla contestazione dell’ente in ordine alla 

computabilità dei contributi» medesimi52. 

Nel complesso, appare indubitabile che l’avvento del fattore tecnologico debba essere 

valutato assai positivamente, poiché non solo riduce i costi amministrativi ed agevola la 

fruizione dei diritti individuali riconosciuti, ma pure permette una più rapida emersione delle 

situazioni contributive patologiche. Queste ultime, sia quando dovute a inadempienze datoriali 

sia quando causate appunto da irregolare gestione amministrativa, possono così venir sovente 

affrontate in una ridotta tempistica che rende i rimedi assai più agevoli e satisfattivi. Nel futuro, 

le brutte sorprese a carico dei lavoratori giunti alla vigilia della pensione potrebbero diventare 

solo un ricordo del passato cartaceo e analogico. 

 

 

 

 
51 Si rinvia a CASALE D., L’automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele, responsabilità e limiti, Collana 
del Seminario Giuridico dell’Università di Bologna, Bononia University Press, Bologna, 2017, spec. 198 ss. 
52 Cass. 4 maggio 2002, n. 6409, in Leggi d’Italia On Line. 
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Introdução 

O teletrabalho é modalidade de prestação de serviços inequivocamente flexibilizatória: 

flexibiliza o tempo e o espaço do trabalho em face de seu modelo clássico, cunhado na era da 

Revolução Industrial.  

Com o teletrabalho, que não é destinado apenas às relações de emprego – mas que aqui 

será estudado exclusivamente sob este prisma -, não se faz mais necessária a coabitação do 

empregador e de seus empregados, ao revés, seu pressuposto é a distância entre ambos. Da 

mesma maneira, com o teletrabalho, é possível trabalhar – sempre que a atividade o permitir – 

em horários aleatórios, distintos dos fabris ou até mesmo do padrão social, observando 

biorritmos, responsabilidades familiares ou outras condicionantes-limitantes do tempo do 

trabalhador, desde que se faça a mediação da distância via tecnologias de informação e 

comunicação. 

O teletrabalho foi fenômeno construído no espaço entre a administração de empresas 

e a tecnologia da informação. Talvez por isto, seu conceito foi dali importado e o trato jurídico 

ao instituto tardou a chegar. Nas últimas duas décadas, no Brasil, embora já se pensasse sobre 

o assunto enquanto um fato jurídico, pouco se escrevia sobre o mesmo, refletindo-se isto na 

ausência de legislação acerca desta modalidade laboral. 

No Brasil dos anos 2000, foram sugeridas algumas propostas legislativas e ganhou 

força a Lei nº 12.551/2011 que apenas tangenciou o tema, alterando o artigo 6º da CLT para 

modificar seu caput, igualando o trabalho presencial ao “trabalho a distância” (onde inserido o 

teletrabalho, como se verá a seguir), acrescentando-lhe também um parágrafo no qual atribuiu 

aos comandos e controles telemáticos eficácia idêntica aos presenciais, especialmente para fins 

de identificação do elemento subordinativo, caracterizador da relação empregatícia. Com isto, 
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alguns entenderam que o teletrabalho, no Brasil, estaria suficientemente regrado, no entanto, 

para tal, a sociedade brasileira deveria estar acostumada a reger suas relações à luz de normas 

abertas, o que (ainda) não é o caso.  

Destarte, seguiu-se com a necessidade de maior verticalização na minúcia legislativa 

do contrato. A experiência internacional era e é inequívoca ao demonstrar tal necessidade: 

Portugal, Espanha, Colômbia, Itália, entre outros: todos já têm alguma regulação para o 

teletrabalho.  Enquanto a legislação brasileira não vinha, algumas empresas ou categorias 

supriam as lacunas legais com regulamentos empresariais e instrumentos coletivos. 

Eis que em dezembro de 2016 o governo federal propõe o Projeto de Lei nº 6787/2016, 

que é encaminhado à Câmara dos Deputados e ali estudado e retrabalhado por uma Comissão 

de Deputados por cerca de 4 meses. Na proposta originária, não figura o teletrabalho. Ele surge 

durante o período de ausculta popular, acredita-se que, em especial, em razão das diversas 

reuniões (todas registradas e disponíveis no site da Câmara dos Deputados – andamento do PLC 

nº 38/2017) que atores sociais tiveram com dita Comissão, dentre os quais destaca-se a 

SOBRATT – Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. 

Na proposta enviada ao Senado, ali aprovada e sancionada pelo Presidente da 

República, passam a constar alguns dispositivos que mencionam expressamente o teletrabalho 

que, então, passa a ter existência formal e positivada em território nacional.  

O estudo é realizado sob bases científicas, utilizando-se de método de abordagem 

dedutiva, métodos de procedimento histórico, comparativo, tipológico e estruturalista e método 

de interpretação sistemático. A pesquisa foi essencialmente bibliográfico-documental. 

Enfim, é sobre o teletrabalho e sua novel regulamentação no Brasil que este estudo 

trata, esperando contribuir para a compreensão do tema e, com isto, oportunizar uma melhor 

aplicação da norma.  

   

1 História do Teletrabalho1 

Revolver a história do teletrabalho significa mergulhar nas interações entre tecnologia 

e trabalho ao longo da evolução da humanidade, especialmente da tecnologia que permite o 

envio do trabalho ao trabalhador, que desterritorializa a relação laboral, ao menos em uma de 

suas vias de tráfego. 

 
1 Mais informações sobre a história do teletrabalho em:  FINCATO, D.P.; CRACCO, H.B; SORIA, J.S. De 
Chappe a Nilles: a evolução da tecnologia no trabalho e a invenção do teletrabalho – uma revisão necessária. 
In: Teoria geral e mecanismos de efetividade no Brasil e na Espanha: Tomo I / organizadores Carlos Luiz 
Strapazzon. Rodrigo Goldschmidt, Robison Tramontina. – Joaçaba: Editora Unoesc, 2013, p. 109-122 
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Neste tópico, o presente estudo ultrapassa os referenciais ordinários acerca do tema, 

que fixam na figura de Jack Nilles o surgimento do teletrabalho e, de forma apressada, lhe 

atribuem a “invenção” desta modalidade laboral. Em verticalização, se observa que o fenômeno 

tem intensa e visceral relação com um significativo objeto, fruto da evolução tecnológica: o 

telégrafo óptico ou telégrafo sinaleiro, inventado por Claude Chappe. 

O cenário em que surge o telégrafo ótico é o da França de 1791, época de uma 

revolução recém-eclodida e de realidade na qual a maioria dos trabalhadores estava em 

condições de extrema penúria, em face da escassez de alimentos e do alto índice de desemprego. 

A miséria atingia quase todos os franceses: desde os camponeses até os trabalhadores urbanos 

que tinham uma jornada de trabalho de aproximadamente 16 horas diárias. A necessidade de 

comunicação mais eficaz através de longas distâncias vinha já de longa data, podendo ser 

observada já nos anos 335 a.C. com Enéias e em 150 a.C. com Políbio, quando estes se 

utilizavam de tochas para comunicarem-se através de sinais de fumaça e se acirrava numa 

França ameaçada em suas fronteiras. 

Cientista e pesquisador, Chappe2 inventou um sistema de comunicação visual, 

realizando sua primeira experiência pública de comunicação à distância em 1793. O sistema 

baseava-se nos pêndulos de relógios e consistia na instalação de duas hastes com agulhas e 

números móveis, no topo de edificações altas. O princípio de funcionamento do telégrafo óptico 

era muito simples, sustentava-se sobre um mecanismo visível de longe, tendo sua vista 

facilitada pelo uso de lunetas bem como com o emprego de um código de transmissão. 

Como o telégrafo foi desenvolvido por razões bélicas, no início, sua administração era 

feita pelo Ministério da Guerra. A gestão se reorganizou, passando a ser composta por três 

administradores a partir de 1833: um chefe e dois adjuntos em quatro escritórios físicos e 

distantes das torres de telégrafo. Ainda no que pertine à hierarquia laboral, haviam os diretores 

e os inspetores (responsáveis pelos pagamentos dos salários, p.ex.)3. Entende-se que o 

 
2 Claude Chape: abade, engenheiro e inventor francês, nascido na cidade de Brûlon. De uma típica e rica família 
da nobreza francesa, chegou a enveredar-se por vida religiosa, mas foi atingido pela revolução e pela 
instabilidade financeira por esta gerada. Mais por necessidade que por vocação, juntou-se a seus quatro irmãos, 
todos então igualmente desempregados: pretendiam dar novos rumos às suas vidas e, como efeito colateral de 
sua atuação, deram também novos rumos à engenharia e ao mundo do trabalho. Sobre a biografia e obra de 
Chappe, ver mais em: http://www.telegraphe-chappe.com/chappe/portail.html  
3 Tratavam-se dos cargos principais e eram ocupados pelos irmãos de Chappe. Os gerentes estavam à frente de 
um departamento que tinha a tarefa de codificar, decodificar, transmitir e emitir as mensagens. Eles também 
tinham a incumbência de supervisionar o trabalho dos inspetores, verificando e aprovando as despesas da 
empresa. Os inspetores também eram responsáveis pela observação das estações e sua respectiva manutenção 
verificando as condições dos equipamentos e realizando os reparos necessários. Por fim, haviam os chamados 
estacionários que representavam 90% do pessoal e que eram lotados dois em cada torre de comunicação, 
fazendo o telégrafo funcionar. Um deles fazia a observação com a luneta enquanto o outro manipulava os 

 

http://www.telegraphe-chappe.com/chappe/portail.html
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distanciamento entre o gestor e os prestadores de serviço concretiza o elemento caracterizador 

do teletrabalho, dito topográfico (ou geográfico). Já a organização hierárquica e operacional, 

revela o elemento organizacional. A tecnologia que leva o trabalho ao trabalhador está nos 

próprios telégrafos sinaleiros, sendo estes os elementos caracterizadores do teletrabalho até os 

presentes dias, como se verá a seguir.  

Em 1824, os irmãos Chappe iniciam tentativas de colocação do sistema aos cidadãos 

civis, passando a comercializar o serviço de envio e entrega de mensagens. O sistema sofreu 

forte abalo com a chegada dos telégrafos elétricos, deixando de funcionar, totalmente, no ano 

de 1853.  

Mais de um século depois (nos anos 1970), a discussão acadêmica sobre teletrabalho 

ganha corpo com os trabalhos de Jack Nilles, um ex-cientista aeronáutico4, que define 

teletrabalho como qualquer forma de substituição dos deslocamentos relacionados ao trabalho 

por meio do uso de tecnologias de informação e comunicação – TIC´s, tais como os telefones 

e computadores. Fulcral no conceito de Nilles é a noção de substituição: os deslocamentos do 

trabalhador de sua residência para o empregador são substituídos (total ou parcialmente) pelo 

uso das tecnologias de informação e comunicação. A noção de substituição de deslocamento, 

aos poucos, vai sendo substituída pela noção de distância e utilização da tecnologia vem como 

forma de mediá-la, sem que se fale, propriamente, em deslocamentos5.  

No Brasil, o tema tarda a chegar, quer no plano teórico, quer no plano prático6. Para 

fins jurídicos, tanto mais. Como já destacado, o trabalho telemático foi admitido pela legislação 

brasileira apenas em 2011 e o teletrabalho somente foi formalmente reconhecido e regrado na 

Reforma Trabalhista, em 2017. 

 

2 Conceito 

De origem etimológica grega, tele significa distância. O teletrabalho é modalidade 

especial de trabalho a distância, tipo específico, contido neste. Não à toa, o legislador reformista 

 
comandos e anotava as mensagens. Trabalhavam 365 dias por ano, da alvorada ao crepúsculo, com salários 
baixos e com penalidades severas nas faltas ao trabalho. 
4 ALVES, R.V. Teletrabalho: um conceito complexo no Direito Brasileiro. In: Revista da Faculdade de 
Direito de Uberlândia. v. 35: 385-394, 2007 
5 Em amadurecimento à ideia de que o virtual também pode se constituir em espaço de trabalho. STEIL, A.V.; 
BARCIA, R.M. Um modelo para análise da prontidão organizacional para implantar o teletrabalho. In:  Revista 
de Administração. São Paulo v.36, n.1, p.74-84, janeiro/março 2001. 
6 Cita-se a SERPRO como das primeiras empresas a utilizar, oficialmente, o teletrabalho como forma de 
prestação de serviços no Brasil. Neste sentido, ver: PINTO, J. O. Avaliação da viabilidade de implantação 
do teletrabalho no domicílio: um estudo de caso no SERPRO. Dissertação de Mestrado. Florianópolis: 
UFSC, 2003 
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o coloca com requisitos específicos e formalidades intrínsecas à contratação, que o fazem 

contrato especial. 

No teletrabalho, conjugam-se elementos que permitem identificar algo além do mero 

trabalho fora do estabelecimento (sede física) do empregador. Tem-se a presença obrigatória 

da tecnologia da comunicação e informação, quer como ferramenta de trabalho, quer como 

mediadora da distância relacional, ou até como próprio espaço (virtual) de trabalho. 

Não pode, como visto, ser singelamente equiparado ao trabalho a distância e 

tampouco, como se verá, ser igualado a trabalho em domicílio (home office), constituindo-se, 

portanto, em figura sui generis. 

O teletrabalho é modalidade laboral que ultrapassa os conceitos e experiências de 

trabalho próprios da Revolução Industrial, situando-se na chamada era da Revolução 

Informacional. Com ele (e outros tantos fenômenos próprios da contemporaneidade), diversos 

paradigmas necessitam ser reelaborados, uma vez que o trabalho atual e futuro já é e cada vez 

mais será desterritorializado e atemporal.  

No teletrabalho, os protagonistas da relação de emprego atuam via mecanismos 

telemáticos na maior parte do tempo, encontrando-se fisicamente distantes, verificando-se a 

presença de tecnologia da informação e comunicação como elementos inafastáveis de seu 

conceito e constatação e dispondo o empresário de estrutura para trabalho remoto.  

Barros7, neste sentido, aponta para ausência de limites do teletrabalho prioriza o 

trabalho intelectual e ultrapassa fronteiras territoriais tradicionais: 

 

Aliás, esta nova forma de trabalhar transcende os limites territoriais e 
poderá ser transregional, transnacional e transcontinental. Ela permite 
até mesmo a atividade em movimento. Esse tipo de trabalho é 
executado por pessoas com média ou alta qualificação, as quais se 
utilizam da informática ou da telecomunicação no exercício das 
atividades. 

 

O teletrabalho não afasta a relação subordinada, como se desconfiava nos primórdios 

de seus estudos. A questão, aliás, foi resolvida legislativamente no Brasil ainda em 2011, com 

a alteração do artigo 6º da CLT que admitiu mesma eficácia presencial ao comando, supervisão 

e controle exercidos de forma telemática8, não sem antes igualar o trabalho presencial ao 

trabalho a distância (gênero do qual o teletrabalho faz parte). 

 
7 BARROS, A.M. de. Curso de Direito do Trabalho. 10 ed. São Paulo, LTr, 2016, p. 213 
8 Conjunto de serviços informáticos fornecidos através de uma rede de telecomunicações. Dicionário Online 
de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br/telematica/ Acessado em 31 out 2017 

https://www.dicio.com.br/telematica/
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Tal igualização legal-formal, no entanto, não satisfazia as peculiaridades da 

modalidade laboral específica, de modo que, o meio produtivo, seguia reclamando melhores 

definições legais e, enquanto tais não vinham, apostava em políticas (regulamentos) 

empresariais e instrumentos coletivos para supressão da lacuna legal.  

O teletrabalho não estava contido no PL nº 6.787/20169. Foi acrescido pela Comissão 

de Deputados que elaborou o PLC nº 38/2017, ora sancionado e às vésperas de entrar em vigor. 

Da análise do relatório da Comissão, verifica-se a atuação efetiva da SOBRATT – Sociedade 

Brasileira de Teletrabalho e Teleativiades -, que manteve reunião com a Comissão Legislativa 

supra referida no interregno da tramitação e elaboração do texto da Reforma Trabalhista, muito 

possivelmente contribuindo para o teor dos artigos que adiante serão analisados. 

 

3 Comentários à nova legislação brasileira 

Neste tópico, realizam-se anotações a cada um dos dispositivos que foram acrescidos 

à Consolidação das Leis do Trabalho, tomando por base a doutrina já consolidada e, por vezes, 

o direito comparado.  

 

Art. 75-A.  A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho 

observará o disposto neste Capítulo. 

   

A Lei nº 13.467/2017 altera o status quo da igualização genérica outrora estabelecida 

entre o trabalho a distância e o trabalho presencial pelo artigo 6º da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT10 e nela abre capítulo para acomodar a normatização do teletrabalho, a exemplo 

do que fez Portugal ainda em 200311 em seu Código do Trabalho. 

Há, ainda, duas outras referências ao teletrabalho dispostas no texto reformado da 

CLT: os artigos 62, III e 611-A, VIII. O primeiro, para localizar o teletrabalho entre as formas 

 
9 Nesse sentido, ver histórico da Reforma Trabalhista brasileira em FINCATO, D.P. Reforma Laboral no Brasil 
– Tópicos. I Colóquio Hispano-Brasileiro Direito do Trabalho e Reformas. Disponível em e-book 
https://issuu.com/unifatos/docs/i_coloquio_hispano_brasileiro_downl. Cascavel: UNIVEL, 2017, p. 94  
10 Art. 6o Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no 
domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação 
de emprego. (Redação dada pela Lei nº 12.551, de 2011) 
Parágrafo único.  Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, 
para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho 
alheio. 
11 Código do Trabalho de Portugal, disponível em 
http://cite.gov.pt/pt/legis/CodTrab_LR1_004.html#L004S14, acessado em 27 set. 2017. A legislação sobre 
teletrabalho foi novamente alterada em 2009. 

https://issuu.com/unifatos/docs/i_coloquio_hispano_brasileiro_downl
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12551.htm#art1
http://cite.gov.pt/pt/legis/CodTrab_LR1_004.html#L004S14
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de prestação de serviço subordinado excluídas do controle da duração de jornada e o segundo 

para dizê-lo tema factível de negociação coletiva. 

 

Art. 75-B.  Considera-se teletrabalho a prestação de serviços 

preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de 

tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam 

como trabalho externo.   

Parágrafo único.  O comparecimento às dependências do empregador para a 

realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no 

estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho.  

 

Seguindo o exemplo de ordenações estrangeiras e o próprio costume da CLT, o 

legislador ocupa-se em positivar a conceituação do teletrabalho, acertadamente identificando-

o como mera forma diferenciada de prestar serviços. Com isto, afasta-se a ideia de que os 

teletrabalhadores ocupariam categoria profissional diferenciada, por exemplo, eis que qualquer 

atividade em que possível a transmissão/realização do trabalho pelas tecnologias de informação 

e comunicação torna-se passível de teletrabalho.  

O dispositivo legal bem vincula os elementos caracterizadores do teletrabalho, já 

reiteradamente apresentados pela doutrina de forma sistematizada12: 

- geográfico (ou topográfico): o teletrabalhador desempenha suas atividades fora do 

espaço tradicional (físico) da empregadora (matriz e filiais, comumente); 

- tecnológico: o teletrabalhador desenvolve suas tarefas mediante o emprego de 

tecnologia da informação e comunicação que poderá, ainda, ser identificada como a mediadora 

da relação ou como o próprio espaço de trabalho; 

- organizativo: o empregador deverá estar organizado, em sua estrutura produtiva e de 

recursos humanos, para o teletrabalho, visualizando o trabalhador remoto como integrante de 

sua rede de empregados em todas as ações e estratégias (ambiência laboral, medicina do 

trabalho, capacitações e promoções, etc). 

Da mesma forma, em seu parágrafo único, aponta que o fato de o empregado remoto 

comparecer à empresa para desempenho de tarefas específicas não altera a natureza do contrato. 

 
12 FINCATO, D.P. Meio Ambiente Laboral e Teletrabalho. In: Anais do IV Congresso Ibero-Americano de 
Teletrabalho e Teleatividades. Porto Alegre: Magister, 2011, p. 36-48 
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Isto pode se dar inclusive com rotina, como é natural no teletrabalho13, devendo apenas ser 

previsto no contrato entre as partes.  

É importante resgatar que o teletrabalho pode ocorrer a partir de modalidades que 

levam em consideração o local em que preponderantemente estiver o teletrabalhador e a 

intensidade de conexão telemática entre este e seu empregador. Assim, quanto ao local, o 

teletrabalho poderá ser classificado como14: 

- em domicílio (home office): quando o trabalhador fixa o local de trabalho em sua 

residência, instalando ali pequena estação com acesso a meios de comunicação e utilizando de 

estrutura própria ou cedida pela empresa para prestar os serviços contratados. 

- em centros satélites: locais para trabalho pertencentes ao empregador, que não se 

constituem filiais (em seu conceito civil-fiscal). Estes locais não possuem estrutura 

organizacional (não há chefias, subordinados, etc), sendo meros espaços de apoio para 

prestação de serviços pertencentes unicamente à empregadora. 

- em telecentros: que diferem dos anteriores pelo fato de serem compartilhados 

(estrutura e recursos) entre duas ou mais empresas.  

- em telecottages: espaços (também) para trabalho, situados em regiões rurais ou de 

difícil acesso e, normalmente, de menor escolaridade, quase se confundindo com os telecentros, 

não fosse o particular de sua localização e a possibilidade de parcerias público-privadas para 

sua instalação (uma vez que a estrutura poderá servir, também, à educação e capacitação da 

população regional, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas de emprego, por 

exemplo, notoriamente na modalidade EAD). Sua virtude é atrair mão de obra qualificada, 

naturalmente migrante aos grandes centros urbanos, para regiões que potencialmente sofrem 

com o êxodo laboral. 

- móvel (ou nômade): nele não há determinação quanto ao local de prestação do 

serviço. Qualquer lugar pode ser espaço de trabalho, desde que o teletrabalhador disponha das 

ferramentas necessárias para tal (atualmente, um smartphone atende bem estas necessidades). 

Já no tocante ao grau de conexão entre teletrabalhador e empregador, o teletrabalho 

pode se dar em três modalidades: 

 
13 Quando se procura tangenciar os efeitos do isolamento e marginalização estrutural do trabalhador remoto 
via reuniões, atividades de integração e capacitações corporativas presenciais ou mesmo admitindo 
flexibilidade para prestação do serviço na sede física do empregador, se assim o empregado desejar, quando 
quiser. 
14 FINCATO, D.P. Meio Ambiente Laboral e Teletrabalho. In: Anais do IV Congresso Ibero-Americano de 
Teletrabalho e Teleatividades. Porto Alegre: Magister, 2011, p. 36-48, p. 41-42. 
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- offline: por alguns não mais entendida como teletrabalho, eis que a tecnologia não 

estaria a serviço do tráfego do trabalho, mas tão somente do trato e armazenamento dos dados 

e informações (matéria prima do teletrabalho), descaracterizando-o essencialmente. Ao 

trabalho nessas condições se poderia emprestar a proteção própria do trabalho em domicílio. 

- oneway line: hipótese em que a comunicação é unilateral, ou seja, apenas para envio 

ou para recepção da tarefa/trabalho. O trabalhador, por exemplo, recebe a tarefa por e-mail, 

whatsapp ou outro sistema eletrônico e o entrega presencialmente, por mensageiro ou pelo 

sistema de correios tradicional. 

- online: é o teletrabalho por excelência. Nesta modalidade, a interatividade poderá ser 

imediata, síncrona e simultânea. Por vezes, inaugurando novos debates sobre o espaço de 

trabalho, o trabalho é desenvolvido em “webspaces” corporativos (intranets de acesso remoto). 

Registre-se, pois já existentes inúmeros estudos e demonstrações nesse sentido, que nessa 

modalidade de teletrabalho é possível administrar formas de controle da duração de jornada, 

em que pese o legislador tenha optado por excluí-lo do teletrabalho, criando presunção juris 

tantum (art. 62, III).  

 

Art. 75-C.  A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar 

expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que 

serão realizadas pelo empregado.  

§ 1º  Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho 

desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.   

§ 2º  Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial 

por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, 

com correspondente registro em aditivo contratual. 

  

Atribuindo caráter especial à modalidade contratual, o legislador impõe forma à 

contratação do teletrabalho: expressa e, ao que se concluirá com a análise dos artigos seguintes, 

escrita. Diferentemente, portanto, da contratação ordinária empregatícia, não se admitirá 

teletrabalho (e suas benesses, como a exclusão do regime de controle da duração do trabalho) 

pela forma tácita. A forma expressa escrita15 se justifica em razão da quantidade de temas que 

devem ser regrados de maneira inequívoca entre as partes, como adiante se verá. Na avença, 

deve-se registrar com a maior exatidão possível as atividades que serão realizadas pelo 

 
15 Pois, ao registrar apenas “forma expressa”, o legislador deixa azo à possibilidade de sua expressão verbal. 
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empregado em regime de teletrabalho. Recomenda-se, já pelo contido no dispositivo anterior, 

a previsão acerca das circunstâncias em que se admitirá ou exigirá que o teletrabalhador preste 

serviços de maneira presencial, estipulando a preponderância da atividade remota como a regra 

prestacional a vigorar entre as partes e deixando claro que tais episódios não descaracterizarão 

o contrato. 

Os parágrafos preveem hipótese de variação das condições contratuais, admitindo que 

possa o teletrabalho surgir como opção no decurso da relação laboral ou prevendo eventual 

necessidade de reverter o originário regime telemático durante a contratação, volvendo-o 

presencial.  

Neste caso, diferentemente de Portugal, em que a adoção do regime remoto se dará, 

por vezes, de forma impositiva ao empregador16, no Brasil decorrerá de mútuo acordo, contido 

em aditivo contratual (evidentemente expresso e escrito, por lógica sistemática). Entende-se 

que esta alteração deva respeitar a principiologia trabalhista (tuitiva), contida no comando que 

impõe manter a condição mais benéfica ao trabalhador (art. 468 da CLT17), não afetado pela 

Reforma Trabalhista. 

A alteração18 pelo empregador do regime de teletrabalho para trabalho presencial não 

pressupõe mútuo acordo19, mas aviso prévio mínimo de 15 dias, a ser expresso e escrito em 

 
16 Do Código de Trabalho Português: “Art. 166 [...] 1 - Pode exercer a atividade em regime de teletrabalho um 
trabalhador da empresa ou outro admitido para o efeito, mediante a celebração de contrato para prestação 
subordinada de teletrabalho. 2 - Verificadas as condições previstas no n.º 1 do artigo 195.º, o trabalhador 
tem direito a passar a exercer a atividade em regime de teletrabalho, quando este seja compatível com a 
atividade desempenhada. 3 — Além das situações referidas no número anterior, o trabalhador com filho com 
idade até 3 anos tem direito a exercer a atividade em regime de teletrabalho, quando este seja compatível 
com a atividade desempenhada e a entidade patronal disponha de recursos e meios para o efeito. 4 — O 
empregador não pode opor-se ao pedido do trabalhador nos termos dos números anteriores.” “Art. 167 [...] 
1 - No caso de trabalhador anteriormente vinculado ao empregador, a duração inicial do contrato para 
prestação subordinada de teletrabalho não pode exceder três anos, ou o prazo estabelecido em instrumento 
de regulamentação coletiva de trabalho.  2 - Qualquer das partes pode denunciar o contrato referido no número 
anterior durante os primeiros 30 dias da sua execução. 3 - Cessando o contrato para prestação subordinada de 
teletrabalho, o trabalhador retoma a prestação de trabalho, nos termos acordados ou nos previstos em 
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho”. Disponível em: 
http://cite.gov.pt/pt/legis/CodTrab_LR1_004.html#L004S14  Acessado em 28 set. 2017 (grifou-se) 
17 Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo 
consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob 
pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Parágrafo único - Não se considera alteração unilateral 
a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente 
ocupado, deixando o exercício de função de confiança. 
18 Pela redação, não se pode afirmar que esta alteração importa em reversão ao trabalho presencial 
anteriormente desempenhado pelo ora teletrabalhador. Ao revés, entende-se que poderá o empregador, se 
assim entender pertinente ao arranjo de seus meios produtivos, extinguir postos de trabalho remoto, a 
modalidade remota de trabalho em seu empreendimento ou determinar que um teletrabalhador específico 
preste serviços presencialmente. 
19 Como ocorre em Portugal, art. 166 “[...] 6 - O trabalhador em regime de teletrabalho pode passar a trabalhar 
no regime dos demais trabalhadores da empresa, a título definitivo ou por período determinado, mediante 
acordo escrito com o empregador”. Disponível em: 
http://cite.gov.pt/pt/legis/CodTrab_LR1_004.html#L004S14. Acessado em 28 set. 2017 (grifou-se)  

http://cite.gov.pt/pt/legis/CodTrab_LR1_004.html#L004S14
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aditivo contratual e com finalidade de permitir tempo de “transição”, segundo o texto legal. 

Esta situação parece aproximar-se da lógica da “reversão” do cargo de confiança à atividade 

antecedente, circunstância prevista no parágrafo único do artigo 468 da CLT (pré-citado), 

obviamente não se aplicando a hermenêutica à hipótese de teletrabalho originário. Ou seja, pela 

disposição legal, o exercício do teletrabalho não gera direito adquirido, não incorpora condição 

de forma perene e é reversível nos limites da necessidade e do interesse empresarial. Vislumbra-

se aqui espaço de possível tensão em eventuais demandas judiciais, em razão do previsto no 

art. 468 da CLT que, aportado a um caso em concreto, pode revelar circunstância em que o 

teletrabalho será a condição mais benéfica ao trabalhador ou que sua reversão por iniciativa 

patronal gere prejuízos (diretos ou indiretos, na locução normativa) ao empregado. Entende-se 

que a hermenêutica retro mencionada, de imperativa proteção, no tocante a empregados que se 

enquadrem no perfil do artigo 444 § único da CLT20 (os chamados hipersuficientes), será 

fragilizada em razão da emancipação que se lhes atribui na Reforma Trabalhista (com a 

prevalência da autonomia da vontade individual), salvo comprovado vício de vontade.   

 

Art. 75-D.  As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, 

manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura 

necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de 

despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito.   

Parágrafo único.  As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram 

a remuneração do empregado.  

 

O legislador atribui às partes o direito-dever de dispor acerca da aquisição, manutenção 

ou fornecimento dos equipamentos e infraestrutura para o teletrabalho, devendo ser estas 

cláusulas obrigatórias nos contratos respectivos. Entende-se que se as partes assim não 

dispuserem, pela lógica protetiva laboral, aliada ao fato de que, genericamente, é do empregador 

o risco do empreendimento21, em eventual demanda judicial será atribuído ao empregador o 

dever de ressarcir os custos eventualmente arcados pelo teletrabalhador na composição da 

 
20 Art. 444.  [...] Parágrafo único.  A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses 
previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os 
instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário 
mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
21 Art. 2° da CLT: “Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços”, recordando que a direção da 
prestação pessoal de serviços pode se dar por meio telemático para os fins de caracterização da subordinação, 
segundo o que estabelece o artigo 6° da CLT. 
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infraestrutura necessária à prestação do trabalho remoto, incluindo-se aí a aquisição e 

manutenção de equipamentos informáticos. 

Mas o legislador também cita as despesas eventualmente arcadas pelo empregado, 

apontando que poderão ser reembolsadas pelo empregador. Que despesas seriam estas? A 

doutrina costuma apontar, como mais comumente arguíveis, os acréscimos nos encargos 

domésticos ordinários a que o trabalhador remoto será submetido por passar a laborar desde sua 

casa. Cita-se como exemplo, elevações nas despesas de energia elétrica, no consumo de gás, na 

telefonia e no uso da internet.  Como despesas extraordinárias, tem-se o custeio de passagens e 

hospedagens necessárias à participação do teletrabalhador em momentos laborais presenciais 

obrigatórios (reuniões, capacitações, integrações). Veja-se que também nesta hipótese deve a 

contratação ser suficiente e exauriente: para além de prever o máximo possível das despesas, 

também se deve estimar valores-teto e sistema de reembolso, se assim for o pacto entre as partes 

(pois, inclusive, se pode pactuar no sentido de que a empresa não as reembolsará). 

De toda a sorte, se entregues bens, custeados serviços ou ressarcidas despesas ao 

empregado, tais “utilidades” não serão consideradas verbas de natureza salarial e não integrarão 

a remuneração do trabalhador, a exemplo do que já acontece com os benefícios previstos no 

artigo 458 § 2° da CLT22 ou com a Participação nos Lucros e Resultados disciplinada pela Lei 

n° 10.101/200023. 

 

Art. 75-E.  O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e 

ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho.   

Parágrafo único.  O empregado deverá assinar termo de responsabilidade 

comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.   

 

Uma das grandes preocupações com o trabalho remoto é a questão do controle da boa 

ambiência laboral, que deve seguir ditames de equilíbrio e salubridade idênticos ao espaço 

 
22 Art. 458 – [...]§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes 
utilidades concedidas pelo empregador: I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos 
empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço; II – educação, em estabelecimento 
de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, 
livros e material didático; III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso 
servido ou não por transporte público; IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente 
ou mediante seguro-saúde; V – seguros de vida e de acidentes pessoais; VI – previdência privada;VII – 
(VETADO) VIII - o valor correspondente ao vale-cultura. Disponível 
em: http://cltonline.blogspot.com/2010/02/art-458.html#ixzz4u1k5x1zf 
23  Lei n° 10.101/2000 – Dispõe sobre a Participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e 
dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10101.htm. Acessado em 
31 out 2017. 

http://cltonline.blogspot.com/2010/02/art-458.html#ixzz4u1k5x1zf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10101.htm
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presencial, atribuindo o Judiciário tal responsabilidade ao empregador, tradicionalmente. Nesta 

perspectiva, já existe julgado do Tribunal Regional da 3ª Região (Minas Gerais)24 acerca de 

demanda que envolveu trabalho em domicílio e doença ocupacional (não propriamente 

teletrabalho, sendo o paradigma válido para fins didáticos).  

Destarte, percebe-se que o legislador reformista segue a lógica CLT, que no artigo 157 

determina que o empregador instrua seus empregados acerca dos riscos do trabalho e do 

ambiente de labor, educando-os para a precaução. 

No entanto, este dever de orientação para a higiene, saúde e segurança do/no trabalho, 

não pode se resumir à elaboração e entrega ao empregado de um manual de boas práticas, 

genéricas e estáticas. Ao revés, a instrução a que alude o dispositivo deve ser entendida de 

forma mais abrangente e protetiva à relação, gerando garantias ao empregado e ao empregador. 

Assim, instruir deve ser compreendido como um conceito dinâmico e constante, de conteúdo 

mutante, tanto quanto o ambiente e os métodos de trabalho. Daí concluir-se que, de tempos em 

tempos, deva o empregador realizar alguma inspeção do ambiente laboral, assim como deva se 

precaver dos acidentes e doenças laborais decorrentes, prevendo e registrando atitudes 

necessárias nesse sentido em uma gama ampla de documentos, tais como o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional – PCMSO, entre outros. 

A partir dos comentários supra, bem como do pleno domínio sobre o histórico e 

regulamentação do teletrabalho no Brasil, é possível tecer algumas linhas conclusivas sobre seu 

funcionamento em território nacional. 

 
24 EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. CULPA DO 
EMPREGADOR. EMPREGADO EM DOMICÍLIO. O fato de o empregado trabalhar em domicílio não 
constitui, por si só, motivo para eximir o empregador da observância das normas de segurança e medicina do 
trabalho, colocando o trabalhador à margem da proteção legal que deve abranger "todos os locais de 
trabalho", sem distinção (artigo 154 da CLT). É certo que não há como exigir do empregador, em semelhante 
circunstância, a fiscalização cotidiana dos serviços prestados, inclusive quanto à efetiva observância pelo 
empregado das normas de segurança e medicina, mesmo porque a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 
nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial, nos termos da garantia estatuída no artigo 5º, 
inciso XI, da Constituição Federal. Essa particularidade, sem dúvida, constitui elemento que vai interferir na 
gradação da culpa do empregador em relação a eventual doença profissional constatada, mas não permite 
isentá-lo do cumprimento de obrigações mínimas, como a de instruir os empregados quanto às 
precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, nos termos do 
artigo 157, II, da CLT, além de fornecer mobiliário adequado, orientando o empregado quanto à postura correta 
(artigo 199 da CLT), pausas para descanso, etc. Verificado o descumprimento dessas obrigações primordiais 
pelo empregador, em face da sua omissão negligente no tocante aos cuidados com a saúde da empregada, é 
inegável a sua culpa no surgimento da doença profissional constatada, incidindo sua responsabilidade pela 
compensação do dano moral sofrido pela obreira.  (grifou-se) - TRT-00208-2006-143-03-00-2-RO – 
Disponível em https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129546658/recurso-ordinario-trabalhista-ro-
1626808-00208-2006-143-03-00-2 Acessado em 28 set 2017. 
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Conclusão 

O teletrabalho é modalidade contratual com a gênese da Revolução Informacional. 

Seus fundamentos são diversos do trabalho concebido e regido na Revolução Industrial e, por 

isto, carecia verdadeiramente de regulamentação própria. Equivocou-se o legislador nacional, 

em 2011, ao declarar a equiparação de tratamento entre trabalho presencial e trabalho a 

distância o que, atualmente, vê-se corrigido com o correto destaque ao teletrabalho.  

O teletrabalho é tipo do gênero trabalho a distância enquanto o teletrabalho em 

domicílio é tipo do gênero teletrabalho. De onde se conclui que não é correto utilizar como 

sinônimo de teletrabalho quer a expressão trabalho a distância, quer trabalho em domicílio (e 

sua variante home office). 

No teletrabalho, o centro das constatações e do estabelecimento das consequências da 

relação de emprego deixa de ser o local de trabalho e a compra de horas do dia do empregado.  

O empregador se polariza, ramifica, estende sua presença e alcance a qualquer local 

onde a comunicação possa chegar (e, com ela, o trabalho). O empregado passa a efetivamente 

vender seu trabalho e os padrões remuneratórios migram do salário-hora para o salário-

produtividade, alterando culturas, diálogos negociais e contratos. 

O tempo do trabalho, portanto, deixa de ser tão relevante, o que pode ser positivo, 

inclusive ao empregado, que passa a ver viável a consecução de sua antiga vindicação pela 

conciliação digna de suas diversas dimensões vivenciais. No teletrabalho, não há compra de 

tempo, não há jornada a cumprir. O teletrabalho é atemporal e flexível. 

Como a tecnologia não vê fronteiras geográficas, o teletrabalho permite muitos 

transbordamentos (municipais, regionais, nacionais) e isto leva ao repensar dos modelos 

contratuais e ao alerta para a necessidade de entidades internacionais fortes e representativas, 

que garantam a efetividade e eficácia das avenças e dos mínimos existenciais. 

Em âmbito nacional, embora com diversos anos de atraso (inclusive em comparação 

com países sul-americanos), o Brasil finalmente regra as relações de teletrabalho, reconhecendo 

o fenômeno, quando subordinado, como tipo especial de contrato de trabalho e impondo, para 

sua validade, a forma escrita. Seguindo a lógica reformista, delega, às partes, em diversos 

momentos, a decisão sobre questões afetas ao estabelecimento e dinâmica do ajuste 

(equipamentos e despesas, p.ex.) e impõe ao empregador o dever de instruir o empregado em 

regime de teletrabalho sobre saúde e segurança no (tele)trabalho.  
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Assim, tomando por referência experiências de outras nações, mas sem copiá-las, o 

Brasil constrói seu próprio modelo e ingressa no rol dos países que dispõe de regulamentação 

para o teletrabalho via norma positivada.  

Ao que a prática forense indica, entretanto, o instituto em sua novel regulação passa 

por período de testagem corporativa e, no tocante às controvérsias deduzidas perante o Poder 

Judiciário, ainda é de se acompanhar a leitura que se dará, em especial, aos momentos de ajustes 

individuais admitidos pelo legislador, fora dos contornos do art. 444 em seu parágrafo único da 

CLT, o que só recomenda a continuidade de seu estudo.  

É o começo de um novo tempo, tempo em que ainda é possível se perceber que “nem 

tudo é igual a tudo”, apesar da liquidez das relações e da velocidade nos avanços tecnológicos, 

indutores naturais da massificação humana. 
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1. PREMESSA 

Il modo in cui si lavora e si concepisce il lavoro si sta profondamente modificando a 

seguito delle rapide e moderne trasformazioni generate nel contesto della c.d. quarta 

Rivoluzione Industriale. Lo sviluppo di nuove tecnologie, digitali ed informatiche, la loro 

diffusione in molte attività e l’emergere di nuovi fabbisogni creano una nuova domanda di 

lavoratori per svolgere nuove mansioni, rendono il mercato del lavoro più fluido e dinamico e 

così anche le transizioni tra lavoro e non lavoro (che possono essere generate da 

disoccupazione, fruizione di periodi formativi o di riqualificazione) molto più normali rispetto 

al passato. 

Ciò comporterà, da un lato, un aumento del numero dei soggetti che si rivolgeranno ai 

servizi per il lavoro e, in particolare, ai servizi pubblici per l’impiego (abbreviato SPI); 

dall’altro, la necessità dei servizi stessi di dotarsi di metodi, strumenti di lavoro e approcci tali 

da comprendere la nuova domanda di lavoro e da rendere le transizioni occupazionali sempre 

più tutelate. Nell’ambito del processo di adattamento dei SPI ad un mercato del lavoro in pieno 

mutamento, la digitalizzazione2 e le nuove tecnologie possono essere sfruttate al meglio per 

contribuire al miglioramento dei processi, delle attività e dei servizi e, addirittura, arrivare a 

edificare un nuovo modo di gestire il mercato del lavoro3. Attraverso gli strumenti della 

rivoluzione digitale si potrebbe far fronte alla storica inadeguatezza del sistema nazionale dei 

 
     Ricercatore di Diritto del lavoro dell’Università di Bologna – a.montanari@unibo.it 

2 Per digitalizzazione si intende il processo di trasformazione di un’immagine, di un suono, di un documento in un 

formato digitale, interpretabile da un computer, dove per formato digitale si intende un codice binario in cui tutto è rappresentato 

da combinazioni di zero o uno. 

3 In questo senso D. GAROFALO, Rivoluzione digitale e occupazione: politiche attive e passive, in Il lavoro nella 

giurisprudenza, n. 4, 2019, p. 329. 
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servizi pubblici per il lavoro che, a partire dal 1997, si avvale di strutture ad hoc denominate 

Centri per l’impiego (d’ora in avanti Cpi), la cui gestione è affidata alla titolarità delle Regioni4. 

L’inefficenza dei Cpi è nota ed ha comportato la loro marginalizzazione (e il loro 

declino) nella ricerca di personale da parte delle imprese e nella ricerca di lavoro da parte dei 

singoli. Attraverso l’analisi dei dati empirici5, infatti, risulta che i centri per l’impiego giocano 

un ruolo non rilevante nel ricollocamento dei lavoratori in cerca di occupazione, i quali 

impiegano altri canali più efficaci nella attività di intermediazione tra domanda ed offerta di 

lavoro.  

In particolare, nel 2017, solo una persona in cerca di lavoro su quattro si è rivolta a un 

Cpi (cioè il 24,2%), mentre l’87,3 per cento dei disoccupati si sono indirizzati verso parenti, 

amici e conoscenti per trovare un lavoro, il 70,3 hanno inviato il curriculum vitae e il 59,8 hanno 

consultato internet. 

Alla luce di tali dati si può constatare che in Italia, il principale canale di accesso al 

mondo del lavoro è quello informale (contatti con parenti conoscenti e/o amici), mentre l’azione 

di intermediazione dei Cpi è modesta; piuttosto che per le attività di consulenza, orientamento 

e placement, le persone in cerca di lavoro si affidano alle strutture pubbliche per l’espletamento 

di pratiche burocratiche quali registrazioni delle dichiarazioni di disponibilità al lavoro e altro6.  

Le ragioni della incapacità delle strutture pubbliche di funzionare come valido canale 

di ricerca di lavoro sono molteplici: inefficienza7, disorganizzazione, assenza di coordinamento, 

mancanza di strumenti e professionalità, nonché di una vera rete che possa raccogliere l’insieme 

delle domande e delle offerte di lavoro. 

E a tale proposito, l’impiego di canali digitali e tecnologici per l’incontro tra domanda 

 
4 Secondo il Rapporto di monitoraggio sulla struttura e il funzionamento dei servizi per il lavoro 2017, redatto 

dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), in Italia sono presenti 501 Centri per l’impiego (501 principali, 

a cui si aggiungono 51 sedi secondarie e 288 sedi distaccate o sportelli territoriali). 

5 Dall’Indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici in Italia e all’estero condotta dall’Istat nel luglio 

2018. 

6 Secondo l’Indagine Istat, nel 2017, il motivo più frequente per cui le persone in cerca di un lavoro e le forze di 

lavoro potenziali si sono rivolte ai Cpi è stato “verificare l’esistenza di opportunità̀ di lavoro” (43,2%), seguito, nell’ordine, da 

“rinnovare la dichiarazione di disponibilità̀ al lavoro” (34,2%), “confermare lo stato di disoccupazione” (30,2%) e, a notevole 

distanza, “iscriversi” (11,1%). Solo il 4,7% (5,0% per le sole forze di lavoro potenziali) afferma di averlo fatto per “consulenza 

o orientamento” e solo lo 0,6% per “compilare un test attitudinale”. 

7 Le persone che vi si sono rivolte considerano i centri per l’impiego poco efficienti. Solo il 2,4% ha ritenuto utile 

il servizio offerto. I picchi d’insoddisfazione si registrano al Nord, dove appena l’1,8% si ritiene soddisfatto del servizio 

ricevuto. Lo stesso vale se ci si focalizza sulla fascia più giovane della popolazione, quella compresa tra i 15 e i 24 anni: solo 

l’1,7% ha ritenuto utile il contatto con un Cpi per trovare l’attuale occupazione. 



Tecnologie digitali e servizi publici per il lavoro: l’esperienza intaliana 
Anna montanari 

42 
 

ed offerta di lavoro potrebbe essere una opportunità per migliorare il funzionamento del 

mercato del lavoro, attraverso una crescita della capacità, dell’efficacia e dell’efficienza dei 

Servizi Pubblici per l’Impiego nell’offrire, a costi più ridotti, servizi a tutta la platea degli utenti, 

dalle persone in cerca di lavoro alle imprese. 

 

2. LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO: UNO SGUARDO ALL’EUROPA 

I servizi pubblici per l’impiego dei Paesi europei8, già da alcuni anni, si sono orientati, 

secondo strategie e approcci differenti, verso la digitalizzazione dei servizi per l’impiego e 

l’ampliamento e la diversificazione dei canali di erogazione degli stessi, oltre al rafforzamento 

dei servizi on-line. Ciò risponde ad una suggestione del legislatore europeo che già nel contesto 

dell’Agenda digitale europea9, che è una delle sette iniziative faro varate nel contesto della 

strategia Europa 202010, proponeva agli Stati membri di sfruttare al meglio il potenziale delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire l’innovazione, la crescita 

economica e il progresso. 

Il processo di trasformazione digitale dei SPI intrapreso dai Governi nazionali ha 

seguito linee diverse, ma è possibile isolare tre tendenze11: in alcuni casi è stata data priorità al 

canale on line di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, lasciando gli altri canali tradizionali 

di trattamento agli utenti non autonomi nell’utilizzo di servizi digitali (questo approccio si è 

registrato, seppur con alcune differenze, nei Paesi bassi, in Germania e nel Regno unito); in altri 

casi si è optato per una combinazione/integrazione tra i diversi canali (la Svezia ha adottato 

un’approccio di integrazione tra il canale digitale, prioritario, e il canale telefonico/call center, 

che funziona da strumento supplementare); oppure in altri casi ancora, non è stata esplicitata la 

tipologia di canale di erogazione del servizio, lasciando aperta la possibilità di ottenerlo 

attraverso canali diversi (strategia parallela). In questa ipotesi, la prevalenza di un canale 

sull’altro viene determinata dal mercato, ovvero dalle preferenze dei clienti e dal target di 

utenza verso cui i servizi si indirizzano. 

Dalle esperienze nazionali, si ricava che il canale on-line si adatta bene a tutti quei 

servizi per l’impiego più facilmente standardizzabili e che richiedono la raccolta e la gestione 

 
8 Sui servizi per l’impiego in Europa v. A. SARTORI, Servizi per l’impiego e politiche dell’occupazione in Europa, 
Rimini, 2013. 
9 V. la Comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010, intitolata «Un’agenda digitale europea» 
[COM(2010) 245 def.]. 
10 V. la Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020. Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» [COM(2010) 2020 def.] 
11 Sul punto v. i dati di Italia Lavoro, E-services nei servizi per l'impiego di Francia, Svezia, Regno Unito, 
Germania e Paesi Bassi, 2015. 
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di dati, quali registrazione e aggiornamento dati dell’utente, preparazione e inserimento del CV, 

incrocio domanda/offerta, ricerca di lavoro e/o di formazione, organizzazione di meeting e 

colloqui ecc., mentre si riconosce la validità e in certi casi la necessità del contatto face-to-face, 

nell’ambito dell’approccio personalizzato di gestione dell’utente, specialmente nell’erogazione 

di particolari servizi che, per loro natura, richiedono un contatto intenso con il soggetto che 

vuole essere avviato al lavoro (es. counselling, coaching, mentoring, ma talvolta anche il 

placement). 

Nel complesso, a livello europeo, si è registrato un ampio sviluppo dei mezzi digitali 

per la diffusione e lo scambio di informazioni sul mercato del lavoro, una crescita dei servizi 

forniti attraverso applicazioni (app) per dispositivi mobili (smartphone e tablet) facilmente 

scaricabili e un aumento dell’utilizzo dei social network – specialmente nel rapporto con i più 

giovani - sia nella strategia di comunicazione che nell’offerta di servizi12. 

 

3. LE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO 

In Italia, risale al 1997 l’allestimento di una prima infrastruttura unica nazionale 

deputata all’incontro telematico tra domanda ed offerta di lavoro (art. 11, d.lgs. n. 469/1997), 

denominata SIL (sistema informativo lavoro). Si trattava di un sistema unico nazionale gestito 

dal Ministero del lavoro con il supporto di un organo tecnico con compiti di raccordo tra il 

Ministero, le regioni e le amministrazioni locali, che avrebbe dovuto realizzare uno scambio 

informativo tra operatori pubblici e operatori privati, ma che non si è mai compiutamente 

realizzato. 

Il modello di SIL ipotizzato inizialmente – un sistema unico nazionale – , dopo la 

riforma costituzionale del 2001 che ha attribuito alla legislazione concorrente la disciplina del 

mercato del lavoro, ha dovuto cedere il passo a un “sistema federato”, ossia composto da una 

rete di sistemi regionali, tra di loro connessi ed interoperabili. Al Ministero del lavoro è rimasta 

una funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 

dell’amministrazione statale, regionale e locale. 

Questo assetto ha portato ad una frammentazione del Sistema informativo del lavoro: 

ogni regione ha progettato un proprio sistema, sebbene nell’ambito di standard nazionali 

condivisi, non atto a dialogare con gli altri sistemi regionali; spesso, nell’ambito della stessa 

regione, le province hanno adottato sistemi informativi differenti e ciò ha determinato un quadro 

 
12 Sulle ultime strategie di digitalizzazione di alcuni SPI in Europa v. Anpal servizi, Digitalizzazione delle Agenzie 
nazionali per l’occupazione. I casi studio in Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, maggio 2019, e Anpal 
Servizi, I servizi pubblici per l'impiego europei nel sistema dei social network, marzo 2019. 
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nazionale estremamente diversificato, nel quale accanto ad assolute eccellenze – come il 

Veneto, la Toscana ed il Piemonte – si collocavano situazioni molto critiche. 

Nel 2003, con la Riforma Biagi (artt. 15-16, d.lgs. n. 276/2003)13, è stata istituita una 

nuova infrastruttura informatica, la Borsa continua nazionale del lavoro, configurata come un 

sistema telematico di supporto all’incontro domanda offerta di lavoro, basato su una rete 

integrata di strumenti, servizi, informazioni distribuita nei SIL costituiti presso le Regioni, 

destinata ai soggetti in cerca di occupazione, ai datori di lavoro, agli intermediari pubblici e 

privati autorizzati o accreditati. Il decollo dell’iniziativa è stato difficoltoso e si è realizzato solo 

negli anni successivi attraverso il portale unico della rete nazionale dei servizi per le politiche 

del lavoro (denominato Cliclavoro), che costituisce un contesto per l’incontro tra domanda ed 

offerta di lavoro parallelo ai SIL regionali. 

Si deve invece al pacchetto anticrisi del 2008 la creazione, presso l’Inps, di una prima 

banca dati nella quale confluivano tutti i dati disponibili relativi ai percettori delle prestazioni 

a sostegno del reddito14, e a cui potevano accedere i servizi competenti, le Regioni, il Ministero 

del lavoro; attraverso questa banca dati venivano messe a disposizione dei soggetti del mercato 

del lavoro, informazioni utili, nella prospettiva di agevolare le assunzioni dei percettori dei 

trattamenti previdenziali. 

Anche il sistema della formazione si è dotato di proprie banche dati: è stata resa 

disponibile una Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università15 – cioè una 

banca dati ministeriale che nasceva con lo scopo di censire tutti gli studenti universitari iscritti 

ai corsi di studio - e nel 2012 è nata la dorsale informativa unica per la documentazione degli 

apprendimenti formali e informali16, realizzata attraverso interoperabilità delle banche dati 

centrali e territoriali esistenti che raccoglievano i dati relativi al patrimonio culturale e 

professionale accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e 

professionale. 

Nel 2013, poi, al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva erogati dai diversi 

enti centrali e territoriali nei confronti dei lavoratori in cerca di una occupazione e di garantire 

una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani, viene istituita una banca dati relativa 

 
13 Sulla quale v. P. TULLINI, Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico, Artt. 15-16, in M. 
PEDRAZZOLI (coordinato da), Il nuovo mercato del lavoro. Commento al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Bologna, 
2004, p. 205 ss.; A. LASSANDARI, Borsa del lavoro e azioni di monitoraggio, in G. GHEZZI (a cura di), Il lavoro 
fra progresso e mercificazione. Commento critico al d.lgs. n. 276/2003, Roma, 2004, p. 100 ss. 
14 V. art. 14, comma 4, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. l. 8 gennaio 2009, n. 2. 
15 V. art. 1 bis, d.l. 9 maggio 2003, n. 105, conv. l. 11 luglio 2003, n. 170. 
16 V. art. 4, 51° comma, l. 28 giugno 2012, n. 92. 
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alle politiche attive e passive17 presso il ministero del lavoro, raccordata con le altre banche dati 

esistenti, dal momento che si configura come una componente del SIL e della BNL18. La banca 

dati delle politiche attive e passive – che ha assorbito quella dei percettori di ammortizzatori 

sociali del 2008, l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, nonché la dorsale 

informativa realizzata nel 2012 -, a differenza della Borsa nazionale del lavoro, è concepita 

come un sistema chiuso, accessibile soltanto al settore pubblico (Ministero del lavoro, Regioni, 

enti locali (centri per l’impiego), mentre ne sono totalmente esclusi i lavoratori e datori di 

lavoro. 

Ricco di informazioni, utili per un monitoraggio dell’andamento del mercato del 

lavoro e per l’orientamento delle politiche dei servizi per l’impiego è, infine, il servizio 

informativo delle comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici 

e privati ai servizi competenti, disciplinato dal d.m. 30 ottobre 2007. 

E’ evidente che per una seria progettazione delle politiche del lavoro, sarebbe 

necessario mettere ordine in questi sistemi informatici, per lo più scollegati tra loro; in questo 

senso sembra muoversi il legislatore che, nel contesto della riforma dell’organizzazione del 

mercato del lavoro avviata con la legge delega n. 183 del 2014 ed attuata attraverso il d.lgs. 14 

settembre 2015, n. 150, si è posto l’obiettivo di avviare un’unica banca dati comprensiva di 

tutte le informazioni utili a consentire il reperimento di una nuova occupazione per chi ne sia 

sfornito. 

 

4. RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO DEL 2015 E SISTEMI INFORMATICI 

Al centro della riforma del 2015 vi è la riorganizzazione dei servizi per il lavoro19, 

elaborata nell’ottica di una ricentralizzazione delle funzioni verso l’amministrazione centrale. 

Il riordino della materia dei servizi per il lavoro è avvenuta attraverso l’istituzione di una 

agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), vigilata dal Ministero del lavoro, 

alla quale compete, oltre alla programmazione delle linee guida delle politiche attive del lavoro, 

il coordinamento di una rete nazionale dei servizi per il lavoro composta da vari soggetti. La 

rete include, oltre l’Anpal, le strutture regionali per le politiche attive del lavoro, cioè i centri 

pubblici per l’impiego; le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all’attività di 

intermediazione; l’Inps, per le competenze sugli incentivi e gli strumenti a sostegno del reddito; 

 
17 V. art. 8, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv. L. 9 agosto 2013, n. 99. 
18 Su questa banca dati v. S. SPATTINI, Banca dati delle politiche attive e passive, in M. TIRABOSCHI (a cura di), 
Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale, ADAPT 
Labour Studies e-Book series, n. 10, p. 120 ss. 
19 Sul tema v. il contributo di L. VALENTE, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Milano, 2016. 
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l’Inail, per le competenze riguardo al reinserimento e integrazione al lavoro delle persone con 

disabilità da lavoro; i fondi interprofessionali per la formazione continua (di cui all’art. 118, l. 

n. 388/2000); i fondi bilaterali (previsti dall’art. 12, 4° comma, d.lgs. n. 276/2003); l’Inapp; 

l’Anpal Servizi SpA; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università 

e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. 

La rete si pone come strumento di governance per garantire la fruizione dei servizi 

essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale. È stata istituita 

per rendere effettivi i diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione professionale, mediante 

interventi e servizi gratuiti che migliorino l'efficienza del mercato del lavoro (art. 1, d.lgs. n. 

150/2015). 

In parallelo sono state introdotte rilevanti novità relativamente all’utilizzo degli 

strumenti tecnologici per la gestione dei servizi e per la condivisione delle informazioni 

attualmente in capo ai differenti soggetti operanti nel mercato del lavoro. 

L’art. 13 del d.lgs. n. 150 è dedicato alla istituzione del Sistema informativo unitario 

delle politiche del lavoro (SIUPoL), che dovrà accompagnare la riforma dei Servizi per 

l’impiego e delle politiche attive20 e che va a sostituire il Sistema informativo Lavoro (SIL). 

Il sistema – la cui realizzazione spetta all’Anpal, in cooperazione con il Ministero del 

lavoro, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le regioni, le province 

autonome di Trento e Bolzano, l’INPS e l’ISFOL – si compone di un nodo di coordinamento 

nazionale e di nodi di coordinamento regionali, e ad esso si affianca il portale unico per la 

registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. 

Il SIUPoL rappresenta un passaggio intermedio in attesa della realizzazione di un 

sistema informativo unico, che dovrebbe inglobare anche la banca dati del collocamento mirato 

delle persone con disabilità.  

Confluiscono nella nuova infrastruttura: a) il sistema informativo dei percettori di 

ammortizzatori sociali, (art. 4, 35° comma, l. n. 92/2012); b) l’archivio informatizzato delle 

comunicazioni obbligatorie, (art. 6, d.lgs. n. 297/2002); c) i dati relativi alla gestione dei servizi 

per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale; 

d) il sistema informativo della formazione professionale (art. 15, d.lgs. n. 150/2015); la 

Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata 

attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro 

 
20 In questo senso v. A. ALAIMO, Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro (SIUPol) e Fascicolo 
Elettronico del Lavoratore (FEL), in E. GHERA, D. GAROFALO (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato 
del lavoro nel Jobs Act 2, Bari, 2016, p. 109 ss. 
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(sulla quale v. infra). 

Le informazioni del SIUPoL costituiscono patrimonio informativo comune del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ISFOL, delle regioni 

e province autonome, nonché dei centri per l’impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti 

istituzionali.  

Uno degli elementi più interessanti del nuovo sistema è la previsione dell’inserimento, 

in esso, dei dati relativi ai percorsi di istruzione e formazione, oltre che le informazioni 

riguardanti le esperienze lavorative e la percezione degli ammortizzatori sociali. Come messo 

in luce dalla dottrina, la completezza dei dati che devono confluire del SIUPoL e il 

convolgimento di tutti i soggetti che operano nel mercato del lavoro, fanno venir meno 

«l’imperante separatezza dei circuiti»21. 

La riforma nulla dice, però, della Banca dati politiche attive e passive, istituita nel 

2013, che pertanto continua a risultare attiva e a raccogliere le informazioni concernenti i 

soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione 

nel mercato stesso e le opportunità di impiego, nonché le informazioni relative agli incentivi, 

ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai 

cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Peraltro, all’interno 

di questa Banca dati, ai sensi dell’art. 17, 1° comma, lett. a), d.lgs. n. 151/2015, viene creato 

anche il «Fascicolo dell’azienda», contenente tutte le comunicazioni obbligatorie. 

Un ulteriore elemento di innovazione tecnologica previsto nella riforma del 2015 

riguarda l’istituzione del fascicolo elettronico del lavoratore (FEL), che racchiude le 

informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di 

provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi ai fini della fruizione degli ammortizzatori 

sociali e che è è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, 

da parte dei singoli soggetti interessati22. 

Si tratta di un progetto ambizioso, che dovrebbe realizzare un percorso già in parte 

previsto dal “libretto formativo del cittadino” istituito dal decreto Biagi del 200323, nel quale 

erano raccolte, sintetizzate e documentate solo le diverse esperienze di apprendimento dei 

cittadini lavoratori, nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella 

formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana, ciò al fine di migliorare la leggibilità e la 

 
21 In questo senso si esprime D. GAROFALO, Le banche dati in materia di politiche del lavoro, in E. GHERA, D. 
GAROFALO (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2, cit, p. 134 ss. 
22 V. art. 14, d.lgs. n. 150/2015. 
23 V. art. 2, 1° comma, lett. i), d.lgs. n. 276/2003 e i dd.mm. 10 ottobre 2005 e 25 ottobre 2005. 
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spendibilità delle competenze e l’occupabilità delle persone. 

Il fascicolo elettronico, invece, attraverso le informazioni ricavate dal SIUPoL, 

dovrebbe incorporare tutti i dati oggetto dei vari canali informativi, quindi i dati di carattere 

previdenziale (per il quale sarebbe necessario interagire con l’INPS e gli altri istituti 

previdenziali), nonché i dati riguardanti l’istruzione e la formazione. 

 

5. (Segue): il nuovo sistema informativo per il reddito di cittadinanza 

In questo quadro si inserisce la costituzione di un sistema informativo destinato al 

reddito di cittadinanza (Rdc). 

Brevemente, il RdC è stato introdotto nell’ordinamento italiano con il d.l. 28 gennaio 

2019, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2019, n. 26. La prestazione è definita come «misura 

fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla 

povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto 

all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al 

sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella 

società e nel mondo del lavoro». 

La particolarità (ed unicità) della misura risiede nella sua doppia anima: è misura di 

contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, il cui godimento è subordinato alla prova dei 

mezzi e dei requisiti lavorativi (ed alla stipulazione di un patto per l’inclusione sociale), ma con 

un’anima lavoristica, vuoi per la Governance, affidata ai Centri per l’impiego e ad operatori 

accreditati, vuoi per la strumentazione (patto per il lavoro, assegno di ricollocazione, incentivi 

all’assunzione). 

E’ in sostanza un reddito condizionato, rivolto ad una platea ben determinata e 

selezionata di persone in situazione di disagio economico e sociale. 

L’art. 6 del d.l. n. 4/2019 prevede, al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei 

Patti per il lavoro24 e dei Patti per l’inclusione sociale25, nonchè per finalità di analisi, 

monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, l’istituzione di apposite 

piattaforme digitali dedicate al Rdc. Con il d.m. n. 108 del 9 ottobre 2019 il Ministero del lavoro 

 
24 La stipula del Patto per il lavoro con il Cpi è uno degli obblighi principali cui è tenuto il beneficiario del RdC; 
con il patto si avvia un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo che prevede la 
redazione del bilancio delle competenze e attività finalizzate alla ricerca attiva di lavoro e alla formazione o 
riqualificazione professionale. Il Patto prevede anche attività di servizio alla comunità e l’obbligo di accettare 
almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo). 
25 Il patto per l’inclusione sociale, invece, è un piano di azione concordato e realizzabile in tempi definiti che 
permetta l’avvio di un percorso di capacitazione e uscita dalla povertà dei beneficiari il RdC. 
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ha provveduto a regolare il sistema informativo del reddito di cittadinanza che si compone di 

due piattaforme digitali che dialogano tra di loro: quella che si riferisce al Patto per il lavoro, 

istituita presso l’ANPAL, per consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e 

supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all’inserimento 

lavorativo; e quella per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro, per 

il coordinamento dei Servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni, in forma 

singola o associata, al fine di supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di 

accompagnamento all’inclusione sociale e per finalità di verifica del possesso dei requisiti da 

parte dei beneficiari. 

Il sistema è alimentato dall’Inps - che mette a disposizione il proprio sistema 

informativo per condividere i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del 

Rdc, nonché le informazioni sulla loro condizione economica e patrimoniale, sull’ammontare 

del beneficio economico, sulle altre prestazioni sociali erogate dall’Istituto ai componenti il 

nucleo familiare e tutte le altre informazioni necessarie per la gestione del reddito di 

cittadinanza e della pensione di cittadinanza (che è una misura simile al RdC rivolto ai 

pensionati in condizione di povertà) – e dall’Anpal. 

Quanto al contenuto delle singole piattaforme, quella per il Patto per il lavoro si 

compone di tutti gli strumenti necessari per l’attivazione e gestione del patto per il lavoro a 

favore dei centri per l’impiego e si avvale del sistema di cooperazione applicativa con i sistemi 

informativi regionali del lavoro per lo scambio delle informazioni. L’infrastruttura informatica 

in esame consta di due sezioni: il Sistema per la gestione dei flussi dati amministrativi e della 

condizionalità – che include i flussi per l’invio ai sistemi informativi regionali e la ricezione 

dagli stessi delle informazioni e quelli per l’invio delle informazioni ad INPS - e il Sistema per 

la fruizione continua dei servizi di accompagnamento.  

La piattaforma del Rdc per il Patto per l’inclusione sociale, invece, si compone, di tre 

sezioni: a) Sistema gestionale dei Patti per l’inclusione sociale; b) Controlli anagrafici; c) 

Progetti utili alla collettività. 

Le due piattaforme digitali RdC, in futuro, andranno ad integrare il SIUPoL, previsto 

ma ancora non istituito dall’art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2015, e il Sistema Informativo Unitario 

dei Servizi Sociali (conosciuto come SIUSS), normato dall’art. 24 del d.lgs. n. 147/201726. 

La raccolta delle informazioni attraverso il sistema del RdC è funzionale, infine, 

 
26 Il SIUSS ha integrato e sostituito nel 2017 il sistema informativo dei servizi sociali e il casellario dell’assistenza. 
E’ un sistema informativo che è stato istituito presso il Ministero del lavoro per la gestione della misura del Reddito 
di inclusione (REI). 
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all’esercizio delle attività di controllo nei confronti dei beneficiari della misura, esercitate dalla 

Guardia di Finanza, alla quale, entro certi limiti e compatibilmente con la disciplina in materia 

di privacy del cittadino, è consentito accedere al sistema. 

In conclusione, non vi è dubbio che progetto di digitalizzazione del reddito di 

cittadinanza sia molto accurato e grande importanza sia stata attribuita al nuovo sistema 

informativo. E’ auspicabile che esso consentirà la gestione dei flussi di dati sul mercato del 

lavoro e l’individuazione in tempi brevi delle opportunità più adatte alle persone in cerca di 

occupazione, al fine di tracciare un quadro sempre aggiornato del mercato del lavoro che 

consenta di programmare politiche del lavoro sempre più efficienti. 

 

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La realizzazione di un sistema informativo del lavoro nazionale, integrato in tutte le 

sue componenti, rappresenta un aspetto strategico fondamentale se si vuole modernizzare il 

mercato del lavoro e conferire fluidità alle relazioni di lavoro e nella circolazione delle 

informazioni. 

Per connettere le persone con il mondo del lavoro sarebbe, tuttavia, opportuno 

implementare strumenti digitali più all’avanguardia e potenziare la presenza dei servizi pubblici 

per il lavoro nel web, creando percorsi di accompagnamento al lavoro diversificati e 

consentendo agli utenti di non accedere fisicamente agli sportelli dei centri per l’impiego, se 

non quando necessario. 

Piattaforme digitali più moderne e canali di comunicazione più efficaci, collegati 

anche ai social network, permetterebbero alle aziende di reperire più facilmente e più 

rapidamente le professionalità che cercano - anche attraverso percorsi digitali di validazione o 

riconoscimento delle competenze professionali – e ai lavoratori di accedere non solo alle 

opportunità di lavoro esistenti, ma anche ai percorsi formativi utili al reinserimento nel mercato 

del lavoro. 

In Italia questa prospettiva risulta ancora molto limitata; la piattaforma di Anpal è 

presente sui social network (Facebook, Linkedin), ma più come profilo istituzionale che veicola 

informazioni, piuttosto che come sistema che offre servizi per il mercato del lavoro; e la 

diffusione di questo canale informativo è alquanto modesta tra i cittadini27.  

Sarebbe forse più opportuno un intervento mirato per l’implementazione di strumenti 

digitali presso le strutture più a diretto contatto con l’utenza, ossia i Cpi, le cui attività 

 
27 F. GIUBILEO, L’era digitale dei Centri per l’impiego in Europa, in Bollettino Adapt, 3 giugno 2019. 
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andrebbero quasi completamente digitalizzate. Ma non solo. Il rinnovamento dei Cpi deve 

passare anche attraverso un consistente investimento nella preparazione degli operatori, per i 

quali si registra spesso un deficit di competenze nell’impiego di strumenti tecnologici. In 

prospettiva futura è pertanto auspicabile sviluppare percorsi di alfabetizzazione digitale nonché 

iniziative di formazione, di aggiornamento dedicate per l’accesso all’organico dei Centri per 

l’impiego. 
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1.  Premessa. 
Nell’individuare il tema oggetto di riflessione mi è parso essenziale valorizzare il 

carattere internazionale e multidisciplinare del convegno e, conseguentemente, ho deciso di 

trattare un argomento, quello del lavoro agile nell’ordinamento italiano, che consente una tale 

indagine. Le considerazioni di carattere strettamente giuridico, mutuate anche dall’analisi di 

esperienze straniere, non possono prescindere da altre, prima di tutto di natura organizzativo-

gestionale, con una attenzione rivolta anche all’esperienza concreta dell’impresa e della 

pubblica amministrazione italiana. 

Oltre trent’anni fa un’autorevole dottrina nell’analizzare la relazione tra rivoluzione 

tecnologica e diritto del lavoro concludeva il saggio evidenziando come “dietro l’angolo 

dell’anno duemila, se ci sarà l’uomo, ci sarà ancora lavoro umano, ancora lavoro umano 

subordinato, prestato per e sotto qualcuno. Solo che risulterà profondamente diverso rispetto a 

quello ereditato dal passato, per tempo e modo di svolgimento, contenuto professionale 

richiesto, ruolo nel processo produttivo, potere nel sistema economico e sociale”1. 

La previsione si è dimostrata se non profetica senza dubbio azzeccata. Si è infatti 

assistito ad una progressiva digitalizzazione dei processi produttivi, non solo nel manifatturiero, 

ove l’impiego di tecnologie dell’automazione consente l’integrazione e la connessione tra 

mezzi di produzione, con conseguente possibilità di dirigere l’attività quasi completamente 

tramite sistemi informatici, ma più in generale in tutti i settori merceologici, con 

coinvolgimento anche della pubblica amministrazione. Questa rivoluzione tecnologica, indicata 

con il nome di Industria 4.0, si configura come un processo nel contempo inarrestabile e globale 

 
 Professore Ordinário di dirtto del Lavoro, Univeritá degli Studi di Milano/itália 
1 F. CARINCI, Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro: il rapporto individuale, in DLRI, 1985, 241. 
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ed in cui il lavoro e la sua organizzazione sono coinvolti a tutto tondo2. Nell’ambito di una 

necessaria strategia complessiva volta a cogliere i cambiamenti derivanti dall’innovazione è 

indubbia l’importanza della regolamentazione normativa per disciplinare le trasformazioni 

avvenute e quelle in atto. Il diritto del lavoro “tradizionale”, formatosi in altri periodi storici e 

per far fronte a diverse esigenze (l’operaio salariato in fabbrica del modello fordista, che diviene 

taylorismo della scrivania nel settore pubblico) ha in ampia misura mostrato una scarsa capacità 

di far fronte alle sfide dettate dalle nuove tecnologie3. Vi è stato per lo più uno sforzo 

interpretativo volto ad adattare la disciplina “tradizionale” del diritto del lavoro ai nuovi modelli 

organizzativi introdotti dalla rivoluzione tecnologica; modelli che pongono problemi del tutto 

nuovi e rispetto ai quali le categorie tradizionali del diritto del lavoro entrano in sofferenza. Gli 

interventi normativi sono stati alquanti limitati. Ad oggi il legislatore italiano è intervenuto solo 

con due leggi, il cui obiettivo dichiarato è di cogliere e di disciplinare le novità derivanti 

dall’applicazione della nuova tecnologica allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il 

primo è proprio quello del lavoro agile (l. 22 maggio 2017, n. 81)4; il secondo è quello volto a 

regolamentare la prestazione organizzata tramite piattaforme digitali e quella dei soggetti 

impiegati in attività di consegna di beni per conto altrui (i c.d. riders) (d.l. 3 settembre 2019, n. 

101 convertito in l. 2 novembre 2019, n. 128). Nel primo caso l’azione del legislatore ha seguito 

alcune esperienze della contrattazione collettiva, per lo più di livello aziendale, intervenute ad 

elaborare una forma “non tradizionale” di svolgimento della prestazione lavorativa 

subordinata5, con regolamentazioni tra loro diseguali anche per quanto concerne le tutele dei 

lavoratori6; nel secondo caso l’intervento normativo è stato indotto dall’esigenza di introdurre 

 
2 V. M. WEISS, Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro, in DRI, 2016, 652; P. ICHINO, Le conseguenze 
dell’innovazione tecnologica sul diritto del lavoro, in RIDL, 2017, I, 525 ss.; nonché U. HOLTGREWE, New technologies: the 
future and the present of work in information and communication technology, in New Technology, Work and Employment, 
2014, vol. 29, fasc. 1, 9 ss.; E. PRODI, F. SEGHEZZI, M. TIRABOSCHI (a cura di), Il piano Industria 4.0. un anno dopo. Analisi e 
prospettive future, Adapt University Press, 2017; AA.VV., Il lavoro nelle piattaforme digitali, Ediesse, Roma, 2017. 
3 Sui nuovi paradigmi produttivi v., tra i molti, P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi di tutela, Giappichelli, 
Torino, 2017; A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle 
attività produttive, Firenze University Press, Firenze, 2018; C. ALESSI, M. BARBERA, L. GUAGLIANONE (a cura di), Impresa, 
lavoro e non lavoro nell’economia digitale, Cacucci, Bari, 2019.  
4 La bibliografia in tema di lavoro agile è ormai copiosissima. V., per limitarsi alle opere monografiche e ai commentari, E. 
DAGNINO, M. MENEGOTTO, L. M. PELUSI, M. TIRABOSCHI, Guida pratica a lavoro agile dopo la legge n. 81/2017, Adapt 
University Press, 2017; L. FIORILLO, A. PERULLI ( a cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, Giappichelli, 
Torino, 2018, 165 ss.; D. GAROFALO (a cura di), La nuova frontiera del lavoro: autonomo-agile-occasionale, Adapt University 
Press, 2018; C. SPINELLI, Tecnologie digitali e lavoro agile, Cacucci, Bari, 2018; M. VERZARO (a cura di), Il lavoro agile nella 
disciplina legale collettiva e individuale. Stato dell’arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi, Jovene, 
Napoli, 2018; G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, 
Kluwer Cedam, Milano, 2018, 461 ss.   
5 Così condivisibilmente M. VERZARO, Fattispecie della prestazione agile e limite dell’autonomia individuale, in RIDL, 2019, 
I, 255.  
6 C. SPINELLI, Tecnologie digitali e lavoro agile, cit., 84 ss. Per la ricostruzione delle ipotesi definite dalla contrattazione 
collettiva e per le proposte di legge che hanno infine portato all’emanazione della legge v. specificamente M. TIRABOSCHI, Il 
lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro, in 
DRI, 2017, 921 ss. 
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misure volte a tutelare una nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con 

modifiche anche sulla pregressa disciplina in materia di “collaborazioni organizzate dal 

committente” (art. 2, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), e fa seguito ad alcune sentenze della 

magistratura di merito che avevano posto in luce i limiti della disciplina vigente, sì da sollecitare 

l’iniziativa legislativa7.  

In questa sede l’approfondimento sarà limitato al lavoro agile che offre molti spunti di 

riflessione e suggestioni proprio in quanto punto di equilibrio tra il “nuovo” lavoro 

dell’Industria 4.0 e il “vecchio” lavoro metalmeccanico degli anni ’70 del secolo scorso. Se ne 

analizzeranno i profili caratterizzanti nell’ambito di uno sviluppo argomentativo che 

considererà congiuntamente il settore privato e quello pubblico, non prima di aver esplicitato il 

dato attuale di diffusione del lavoro agile. I lavoratori che svolgono in Italia una prestazione in 

modalità agile sono attualmente circa mezzo milione, ovvero il 13% degli occupati con regime 

di lavoro subordinato a tempo indeterminato standard, ma con una diversa distribuzione. Nel 

settore privato una grande azienda su due prevede lo svolgimento della prestazione secondo 

tale modalità8. Viceversa nel settore pubblico il lavoro agile risulta ancora poco sviluppato, pur 

in presenza di alcune significative esperienze sia a livello centrale che a livello locale9. La 

disomogeneità è l’effetto delle croniche differenze tra i due settori, con un settore pubblico 

molto più lento a cogliere le novità e senza dubbio meno flessibile.  

 

2. Il quadro normativo di riferimento. Definizione e finalità dell’istituto. 

Come evidenziato in premessa, il lavoro agile, quale misura volta a favorire 

l’articolazione flessibile, nei tempi e nei luoghi, del lavoro subordinato, è stato disciplinato 

nell’ordinamento italiano dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 che dedica a tale modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa gli articoli da 18 a 24, nell’ambito di un testo 

normativo in cui è regolamentato anche il lavoro autonomo non imprenditoriale (“Misure per 

la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione 

flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”). 

 
7 V. Trib. Torino, 7 maggio 2018, n. 778 (in ADL 2018, 1220; in RIDL, 2018, II, 283 e in DRI 2018, 1196); Trib. Milano, 10 
settembre 2018, n. 1853 (in ADL, 2019, 151); Corte d’Appello di Torino, 4 febbraio 2019, n. 26 (in ADL, 2019, 607; in DRI 
2019, 936). 
8 Tra i molti, Accordo Barilla 2 marzo 2015; Accordo Vodafone 16 giugno 2016; Accordo Eni 6 febbraio 2017; Accordo Enel 
4 aprile 2017; Accordo Ferrovie dello Stato 2 maggio 2017; Accordo Siemens 6 giugno 2017; Accordo FCA 12 marzo 2018; 
Accordo Ducati Motor Holding S.p.A. 14 settembre 2018; Accordo Poste Italiane S.p.A. 23 gennaio 2019. 
9 Esperienze pilota sono in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia, il Ministero della 
Difesa, il Ministero dei Beni Culturali, l’Inps, l’Inail, presso importanti comuni (tra gli altri Torino, Bari, Bologna, Bergamo, 
Genova, Trento), presso la Giunta Regionale della Lombardia e del Lazio, presso università (tra le altre Politecnico di Torino, 
Università di Parma, Università di Genova; Università di Messina, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Milano 
Bicocca; Università di Torino, Università dell’Insubria) ed aziende sanitarie (tra le altre ATS di Milano). 
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La disciplina della legge n. 81/2017 si applica sia ai dipendenti privati, sia ai dipendenti 

pubblici contrattualizzati. In merito giova ricordare preliminarmente come nell’ordinamento 

italiano si sia assistito al processo di c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego. Con tale 

riforma si è contrattualizzato il solo rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, sì da far convivere la natura pubblica dell’ente, la cui azione rimane 

funzionalizzata al soddisfacimento dell’interesse della collettività, con la natura privata del 

rapporto di lavoro. Il dipendente è assunto con un contratto individuale e deve qualificarsi come 

debitore di una prestazione lavorativa e creditore della corrispettiva retribuzione e, dunque, 

come un contraente chiamato ad adempiere all’obbligazione lavorativa al pari del dipendente 

privato senza che l’interesse pubblico rientri nella causa del contratto. Ne è derivata una 

tendenziale omologazione della regolamentazione legislativa del rapporto di lavoro, fatti salvi 

alcuni profili di specialità dettati dall’esigenza di coniugare la contrattualizzazione del rapporto 

con il rispetto di alcuni vincoli costituzionali (ad es., in materia di accesso per concorso e di 

incompatibilità, nonché di disciplina per legge dell’organizzazione degli uffici). 

Anche la normativa in materia di lavoro agile rientra nell’indicato processo di 

omologazione. Si prevede, espressamente che le disposizioni dettate dalla l. n. 81/2017 si 

applichino “in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” (art. 18, comma 3, l. n. 81/2017)10.  

Il lavoro agile è definito dal legislatore quale “modalità di esecuzione del rapporto di 

lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione 

per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile 

utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa” e con una 

“prestazione lavorativa (che) viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte 

all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro 

giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva” ed ha lo “scopo 

di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” 

(art. 18, comma 1, l. n. 81/2017).  

 
10 Con riguardo alla disciplina del lavoro agile nel pubblico impiego, tra i molti, v. comunque M. BROLLO, Lavoro agile nell’era 
digitale tra lavoro provato e pubblico, in LPA, 2017, I, 119 ss.; A. SARTORI, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, in 
G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 471 ss.; V. 
TALAMO, Diversamente agile? Lo Smart Work nelle pubbliche amministrazioni, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il Jobs 
Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 257 ss.; C. SPINELLI, Il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, in RGL, 
2018, I, 127 ss.; A. ZILLI, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione 4.0, in D. GAROFALO (a cura di), La nuova frontiera 
del lavoro: autonomo-agile-occasionale, cit., 356 ss.; M. ALTIMARI, Telelavoro e lavoro agile nella pubblica amministrazione, 
in VTDL, 2018, 843 ss.; D. CALDERARA, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione: prime ipotesi applicative, in LPA, 
2018, n. 2, 69 ss.; R. CASILLO, M. TUFO, Il lavoro agile, in M. ESPOSITO, V. LUCIANI, A. ZOPPOLI, L. ZOPPOLI (a cura di), La 
riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giappichelli, Torino, 2018, 204 ss. 
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L’obiettivo di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è comune a settore pubblico e 

privato; quello dell’incremento della competitività (e, dunque, della produttività) è direttamente 

riferibile al solo settore privato, mentre nel pubblico deve essere interpretato come 

finalizzazione all’accrescimento dell’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione 

anche tramite la riduzione dell’assenteismo11.  

Nel senso appena indicato sono chiare sia le indicazioni di sostegno a tale modalità di 

esecuzione della prestazione contenute nell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n 124, sia quelle 

di dettaglio dettate dalla successiva Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 

2017, n. 3. 

La legge 124/2015 ha chiamato le pubbliche amministrazioni, nei limiti delle risorse di 

bilancio disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a sperimentare, 

anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della 

prestazione lavorativa per permettere, entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, ad almeno 

il 10 per cento dei dipendenti che lo richiedessero, di avvalersi di tali modalità, senza che ciò 

potesse comportare rischi di penalizzazione ai fini del riconoscimento di professionalità e della 

progressione di carriera. È stata così riconosciuta a ciascuna amministrazione, nell’ambito della 

propria autonomia organizzativa, la possibilità di individuare le modalità innovative, alternative 

al telelavoro, più adeguate rispetto alla propria organizzazione, alle esigenze di conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti e al miglioramento della qualità dei servizi erogati, 

fermo restando il rispetto delle norme e dei principi in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, di 

tutela della riservatezza dei dati e di verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa. 

Con tutta evidenza tra le modalità innovative era ricompreso anche il lavoro agile, unitamente 

ad altre eventuali modalità flessibili di esecuzione della prestazione. 

Il legislatore rinviava ad una successiva direttiva la definizione degli indirizzi e delle 

linee guida per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti 

(art. 14, comma 3, l. n. 124/2015).  

È stata così approvata nel giugno del 2017 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3/2017 (“Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante indirizzi per 

l'attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida 

contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”), sostanzialmente coeva alla 

legge n. 81/2017, richiamata ampiamente nei suoi contenuti riferiti al lavoro agile. 

 
11 Cfr. C. SPINELLI, Tecnologie digitali e lavoro agile, cit., 60. 
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La direttiva è inequivoca nell’esplicitare il legame tra l’adozione di misure 

organizzative in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti e 

l’accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa. A tal fine si prevede 

un obbligo di adeguamento dei sistemi di monitoraggio e di controllo interno volti proprio a 

verificare l’impatto di tali misure sull’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi erogati anche 

coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. 

Se l’incremento di competitività/efficienza e il bilanciamento dei tempi di vita e di 

lavoro costituiscono la finalità esplicitata del lavoro agile ve ne è anche uno ulteriore e non 

meno rilevante, ancorché non tipizzato nella legge. Si tratta degli impatti positivi che tale 

modalità di svolgimento della prestazione ha sulla socialità generale. L’esempio più semplice 

e diretto è dato dalla diminuzione degli spostamenti dalla propria abitazione al luogo di lavoro 

e viceversa, cui si collegano l’indubbia riduzione dei fattori di inquinamento ambientale 

derivante dal traffico e la riduzione dello stress psico-fisico non solo di colui che svolga la 

prestazione in modalità agile, ma di tutti coloro che indirettamente ne beneficiano, in ragione 

di una maggiore fruibilità dei servizi anche di trasporto pubblico12. 

 

3.  Dato organizzativo e rapporto di lavoro. Il prestatore di lavoro agile quale 

prestatore di lavoro subordinato. 

Come emerge dalla nozione legislativa in precedenza richiamata i caratteri fondamentali 

del lavoro agile sono costituti da: a) flessibilità organizzativa, con una prestazione lavorativa 

che viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno degli stessi senza 

una postazione fissa e con un orario di lavoro per la prestazione esterna non rigido; b) 

sottoscrizione volontaria del patto di agilità; c) il possibile utilizzo di strumenti che consentano 

di lavorare da remoto; d) l’esistenza di forme di controllo tecnologico e di risultato della 

prestazione svolta. 

È senza dubbio evidente la stretta connessione sussistente tra il profilo riguardante 

l’assetto organizzativo e quello concernente lo svolgimento della prestazione lavorativa, 

segnatamente per quanto attiene all’individuazione delle attività che possono essere svolte in 

modalità agile. Non tutte lo possono essere, di regola lo saranno quelle più qualificate e 

connotate da maggiore autonomia e, comunque, non legate a predeterminati necessari e 

standardizzati ritmi di lavoro. Di qui l’esigenza di una preventiva mappatura di carattere 

 
12 Cfr. G. RICCI, Il lavoro a distanza di terza generazione: la nuova disciplina del “lavoro agile”, in NLCC, 2018, 648, cui si 
rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici. 
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organizzativo dell’assetto aziendale. Una volta individuate le attività che possono essere svolte 

in modalità agile si tratterà di definire dei criteri (in ipotesi anche negoziati con le 

organizzazioni sindacali) per l’individuazione del lavoratore con cui sottoscrivere l’accordo 

individuale nel caso in cui vi siano richieste in numero maggiore rispetto alle possibili 

attivazioni, ovviamente nel rispetto dei vincoli di legge. I datori di lavoro, sia pubblici che 

privati, sono, infatti, tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del 

rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla 

conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni 

di disabilità (art. 18, comma 3, l. n. 81/2017). 

Posto l’inscindibile nesso tra la sussistenza di un certo modello organizzativo e la 

possibile esecuzione dell’attività lavorativa in modalità agile si tratta ora di focalizzare 

l’attenzione sulla qualificazione della prestazione di lavoro agile anche analizzandola in 

parallelo con quella del telelavoratore.  

Senza dubbio in entrambi i casi, di lavoro agile e di telelavoro, vi è lo svolgimento della 

prestazione lavorativa al di fuori dell’azienda; tuttavia, mentre nel telelavoro detta prestazione 

è integralmente svolta all’esterno, nel lavoro agile lo è solo in parte. Inoltre, nel caso del 

telelavoro è prevista una postazione fissa, nel lavoro agile è richiesto l’esatto contrario. Oltre a 

ciò, è previsto che il telelavoratore si avvalga delle tecnologie dell’informazione, nel caso del 

lavoro agile l’utilizzo di strumenti tecnologici (ancorché in maniera senza dubbio paradossale) 

è indicato come possibile. Ne deriva già l’indubbia differenza tra i due istituti13. Ma ancor più 

rilevante è la circostanza che mentre la prestazione di telelavoro può essere svolta in regime di 

autonomia o subordinazione o parasubordinazione, la prestazione agile è espressamente 

qualificata come prestazione di lavoro subordinato. Ciò per espressa volontà del legislatore che 

la colloca saldamente entro il perimetro della subordinazione14. Il lavoro agile non è 

 
13 Nel senso che si tratta di fattispecie diversa v. M. LAI-L. RICCIARDI, La nuova disciplina del lavoro agile, in DPL, 2016, 707-
708; A. DONINI, Nuova flessibilità spazio-temporale e tecnologie: l’idea del lavoro agile, in P. TULLINI (a cura di), Web e 
lavoro. Profili evolutivi di tutela, cit., 78 e 89; L. TASCHINI, Smart working: la nuova disciplina del lavoro agile, in MGL, 2017, 
383; A. ROTA, Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori digitali. Persona e pervasività delle tecnologie, in P. TULLINI (a 
cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi di tutela, cit., 170. In dottrina, tuttavia, non manca chi sostiene la sovrapposizione totale 
o parziale tra le due fattispecie: per il primo orientamento v. M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: 
la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro, cit., 944 ss.; A. BELLAVISTA, Il potere di controllo sul 
lavoratore e la tutela della riservatezza, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro 
autonomo e del lavoro agile, cit., 623-624; per la seconda opinione v., invece, M. PERUZZI, Sicurezza e agilità: quale tutela per 
lo smart worker?, in DSL, 2017, n. 1, 4; A. SARTORI, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, cit., 486; C. SPINELLI, 
Tecnologie digitali e lavoro agile, cit., 90-92.   
14 L’opinione è nettamente maggioritaria in dottrina: v., per es., G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro autonomo non 
imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro, in RIDL, 2017, I, 383; S. NAPPI, Riforma del lavoro autonomo, lavoro agile e 
altri esercizi stilistici parlamentari di una legislatura incompiuta, in DML, 2017, 210; R. CASILLO, La subordinazione “agile”, 
in DLM, 2017, 540 ss., spec. 546; S. MAINARDI, Il potere disciplinare e di controllo sulla prestazione del lavoratore agile, in 
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caratterizzato da una causa autonoma rispetto a quella del lavoro subordinato, di cui costituisce 

una mera declinazione modale15. Si tratta di una tecnica di flessibilità organizzativa applicata 

al lavoro subordinato standard e non costituisce una nuova tipologia contrattuale. 

È discussa la compatibilità del lavoro agile rispetto a tipologie contrattuali ulteriori 

rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’opinione prevalente si è 

pronunciata in termini favorevoli, ritenendola sussistente con il contratto a tempo determinato, 

con il lavoro intermittente e con la somministrazione. Più problematica appare la conciliabilità 

tra lavoro agile e contratto di apprendistato in ragione del necessario adempimento dell’obbligo 

formativo teorico-pratico che presuppone il rispetto di precisi orari e lo svolgimento dell’attività 

in specifici luoghi16.  

Posta l’indubbia natura subordinata della prestazione svolta in modalità agile è tuttavia 

certo che il lavoro agile sposti la valutazione del lavoro dalla presenza ai risultati. Ne consegue 

la centralità della valutazione, cioè del che cosa è stato fatto e del come è stato fatto avendo 

riguardo al risultato. Ciò è chiaro nel dettato della legge che si riferisce espressamente a forme 

di organizzazione per fasi, cicli e (soprattutto) obiettivi. Pertanto, la modalità di esecuzione 

della prestazione lavorativa nel modello agile, attuata con l’ausilio prevalente (ancorché, come 

visto, formalmente non necessitato) degli strumenti tecnologici si fonda su un patto nuovo tra 

datore di lavoro e prestatore caratterizzato non più dallo scambio fra presenza e retribuzione, 

ma fra autonomia, responsabilità e risultato della prestazione. Ciò che assume rilievo non è 

tanto (o, meglio, solo) il rendimento quanto il risultato17. Il che pone il tema della preventiva 

definizione degli obiettivi e della loro successiva misurabilità. Ma ciò incide anche 

 
L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 214; A. DONINI, Lavoro agile e su 
piattaforma digitale, tra autonomia e subordinazione, in VTDL, 2018, 830; D. MEZZACAPO, Il lavoro agile ex legge n. 81/2017: 
note minime e problemi aperti, in M. VERZARO (a cura di), Il lavoro agile nella disciplina legale collettiva e individuale. Stato 
dell’arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi, cit., 156; A. OCCHINO, Il lavoro agile nella contrattazione 
collettiva, in LPA, 2018, n. 3, 90-91; G. PROIA, L’accordo individuale e le modalità di esecuzione e di cessazione della 
prestazione di lavoro agile, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 179; 
secondo M. MARTONE, Il lavoro agile nella l. 22 maggio 2017, n. 81: un inquadramento, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura 
di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 463 il quale sottolinea come si tratti pur 
sempre di un modello di lavoro profondamente diverso da quello contemplato nell’art. 2094 cod. civ. Contra, però, A. PERULLI, 
Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, in G. 
ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., spec. 58-59, 
secondo il quale si sarebbe in presenza di «una fattispecie speciale di lavoro subordinato», per la presenza di una «deviazione 
causale» irriducibile al normale sinallagma dell’art. 2094, cod.civ.  
15 Cfr. C. TIMELLINI, In che modo oggi il lavoro è smart? Sulla definizione di lavoro agile, in LG, 2018, 240 la quale evidenzia 
come “il lavoro agile certamente non dispone di una causa autonoma rispetto a quella del lavoro subordinato, di cui costituisce 
una mera declinazione modale”.  
16 Così G. RICCI, Il lavoro a distanza di terza generazione: la nuova disciplina del “lavoro agile”, cit., 638. 
17 Il tema del corretto adempimento della prestazione lavorativa appartiene a quelli classici, ma anche “sismici”, del diritto del 
lavoro: v., ex multis, la pregevole messa a punto di A. VISCOMI, L’adempimento dell’obbligazione di lavoro tra criteri lavoristici 
e principi civilistici, al convegno parmigiano dell’AIDLaSS del 2010: si può leggere in AA.VV., Il diritto del lavoro nel sistema 
giuridico privatistico. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro. Parma, 4-5 giugno 2010, Giuffré, Milano, 2011, 135 
ss. V., inoltre, almeno anche C. CESTER, M. G. MATTAROLO, Diligenza e obbedienza de prestatore di lavoro. Art. 2104, c.c., in 
F. D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile. Commentario, Giuffré, Milano, 2007.  
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sull’esercizio dei poteri datoriali di direzione e di controllo. In particolare, quanto al controllo, 

come si avrà modo di esplicitare anche in seguito, dovrebbe attenere alla verifica del risultato 

della prestazione, mentre marginali ed irrilevanti dovrebbero divenire le modalità di esecuzione 

della prestazione in quanto rimesse all’autonomia ed alla responsabilità del lavoratore. In questa 

logica la valutazione della performance diviene una delle condizioni abilitanti per le nuove 

modalità di prestazione.  

 

4.  Segue: Le specifiche indicazioni in materia di organizzazione e di rapporto di 

lavoro dettate per il pubblico impiego dalla Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Il peculiare rilievo del dato organizzativo nel settore pubblico, unitamente 

all’importanza della finalità di incremento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione della 

pubblica amministrazione, ha indotto la citata Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri a dettare alcune precise indicazioni di merito, espressamente definite come di 

massima e non vincolanti, che gli enti, nel rispetto della loro autonomia, devono considerare 

nella regolamentazione e nell’attuazione del programma di lavoro agile. 

Si suggerisce così alle pubbliche amministrazioni di costituire un gruppo di lavoro, con 

il compito di analizzare il contesto organizzativo e i bisogni del personale; di adottare un atto 

interno, eventualmente in forma congiunta con il piano per il telelavoro, preceduto 

dall’informativa al sindacato e trasmesso al Comitato unico di garanzia; di fissare obiettivi 

quantitativi annuali onde garantire il raggiungimento dell’obiettivo minimo legale della 

soddisfazione del 10% delle richieste; di selezionare il personale sulla base dei criteri di scelta 

previamente stabiliti, fermo il rispetto delle priorità indicate dalla legge; di verificare gli spazi 

e la dotazione tecnologica, anche al fine della realizzazione di esperienze di desk sharing e co-

working; di avviare una sperimentazione circoscritta (progetto pilota), che deve essere 

continuamente monitorata; di adottare percorsi di carattere trasversale di formazione e di 

sensibilizzazione sui temi delle nuove modalità di organizzazione del lavoro; di costituire un 

gruppo di monitoraggio biennale di supporto nella sperimentazione e verifica dell’attuazione.  

Con specifico riguardo ai soggetti coinvolgibili, la direttiva prevede che nessun 

dipendente della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, sia escluso a priori, ferma la 

compatibilità dell’attività lavorativa svolta con la modalità agile di esecuzione della 

prestazione. Le pubbliche amministrazioni sono così invitate a distinguere le varie attività 
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secondo il grado di compatibilità con il lavoro agile18. Si aggiunge che qualora le richieste di 

lavorare in modalità agile superino le possibilità di soddisfazione, ferma la prevalenza dei criteri 

legali, occorre avere riguardo a criteri di carattere sociale (es. svantaggio personale o familiare, 

svolgimento di attività di volontariato) e alla predisposizione del lavoratore a operare “smart” 

(esperienza pregressa, grado di affidabilità, capacità decisionale e organizzativa). Ciò in quanto 

tali criteri di selezione contemperano le esigenze di worklife balance con quelle del buon 

andamento della pubblica amministrazione. 

Nella direttiva sono indicati anche i principali contenuti degli atti interni di definizione 

degli aspetti di tipo organizzativo e i profili qualificanti dello svolgimento del rapporto di lavoro 

in modalità agile. L’aspetto di indubbio maggior rilievo attiene alla definizione delle modalità 

di accesso che, fermo il necessario consenso individuale, si realizza mediante 

“un’autorizzazione, un accordo individuale o un’adesione al programma” e, dunque, non solo 

in virtù di un patto individuale19. Nell’atto interno adottato da ogni singola amministrazione 

devono trovare definizione: la procedura di accesso al lavoro agile e le modalità di gestione 

(accentrata o decentrata); le attività compatibili, fermo il coinvolgimento dei dirigenti; la 

definizione della postazione e degli strumenti di lavoro; l’eventuale individuazione della sede 

di lavoro esterno e le modalità di comunicazione al datore di lavoro; l’articolazione temporale 

della frazione agile di prestazione, fermo il criterio della prevalenza del lavoro in sede; la 

regolamentazione di specifici obblighi riconducibili a quelli di diligenza e fedeltà; la disciplina 

in materia di formazione, informazione, assicurazione e diritti sindacali del lavoratore agile e 

quella in materia di sicurezza delle comunicazioni e privacy; il rinvio al patto di agilità per la 

determinazione dei tempi di riposo e delle modalità di disconnessione; il richiamo del 

trattamento giuridico ed economico applicato, fermo il principio di non discriminazione ed alle 

procedure di controllo di gestione e al sistema di misurazione e valutazione della performance 

ed infine il rinvio alla disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro.  

 

5.  La disciplina del lavoro agile nella fase che si svolge all’esterno dell’azienda. La 

volontaria sottoscrizione del patto di lavoro agile e i suoi contenuti ed il possibile ruolo 

regolativo della contrattazione collettiva. 

L’aspetto peculiare del lavoro agile attiene, come visto, allo svolgimento esterno di una 

parte della prestazione lavorativa. Se è indubbia la sottoscrizione volontaria del patto di agilità, 

 
18 V. A. SARTORI, Il lavoro agile nella pubblica amministrazione, cit., 497. 
19 Così espressamente V. TALAMO, Diversamente agile? Lo Smart Work nelle pubbliche amministrazioni, cit., 265. 
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molteplici questioni si pongono in merito alla definizione e all’individuazione del luogo di 

lavoro, all’esistenza o meno di un diritto alla disconnessione nell’ambito della più ampia 

tematica relativa al rispetto degli obblighi di sicurezza, e, più in generale, importanti 

problematiche attengono alla definizione dell’autonomia delle parti nella determinazione delle 

modalità di esecuzione della prestazione e nell’atteggiarsi delle posizioni di potere/dovere, 

diritti/obblighi nello svolgimento delle prestazioni in “modalità agile”.  

Il punto fondamentale da cui occorre partire per dipanare le molteplici questioni indicate 

è rappresentato dalla volontarietà del ricorso al lavoro agile. 

La volontà di ricorrere a tale modalità di svolgimento della prestazione trova genesi e 

disciplina in un accordo ulteriore rispetto al contratto di lavoro. Per tale accordo è richiesta la 

forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova (art. 19, comma 1, l. n. 

81/2017). Si deve, tuttavia, ritenere che nel settore pubblico la forma scritta sia richiesta ai fini 

della validità del patto e non solo ai fini della prova. L’accordo e le sue eventuali modificazioni 

devono essere comunicati (in analogia a quanto previsto per l’iniziale assunzione) al centro per 

l’impiego  (art. 23, comma 1, l. n. 81/2017). 

Il patto può essere sottoscritto a tempo determinato o indeterminato. Nel primo caso la 

facoltà di recesso ante tempus è per entrambe le parti subordinata alla sussistenza di un 

giustificato motivo (art. 19, comma 2, l. n. 81/2017). Nel secondo caso le parti possono recedere 

con preavviso che non può essere inferiore a 30 giorni, elevato a 90 giorni nell’ipotesi di recesso 

del datore di lavoro nei confronti di lavoratori disabili, al fine di consentire un'adeguata 

riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. Il 

preavviso non è dovuto in presenza di un giustificato motivo. 

Il richiamo al giustificato motivo (per il caso di recesso anticipato dal patto a tempo 

determinato e di recesso senza preavviso nel caso di patto a tempo indeterminato) deve essere 

inteso come riferito alle nozioni proprie del licenziamento di cui all’art. 3 della legge n. 

604/1966 ed, in particolare, a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro 

ed il suo regolare funzionamento. Tali ragioni devono essere tuttavia lette alla luce delle finalità 

di incremento della competitività e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro proprie del 

patto di agilità. Sicché il giustificato motivo può essere integrato da circostanze che fanno venir 

meno l’esigenza per la quale si era concordato di addivenire alla iniziale sottoscrizione del 

patto. In ogni caso il recesso dall’accordo di agilità è riferito a cause relative all’accordo “di 
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agilità” e non si ripercuote sul contratto di lavoro, determinando solo il venir meno della 

peculiare modalità di esecuzione della prestazione con il rientro stabile in sede del dipendente20.  

Il legislatore prevede anche il contenuto dell’accordo individuale che deve includere 

l’indicazione delle modalità dell’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali 

aziendali, anche con riguardo alle modalità di esercizio del potere direttivo; l’individuazione 

degli strumenti utilizzati per la prestazione agile; la definizione dei tempi di riposo e delle 

misure tecnico-organizzative per assicurare il diritto alla disconnessione; la disciplina 

dell’esercizio del potere di controllo datoriale sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno 

dei locali aziendali, nel rispetto dell’art. 4, dello Statuto dei lavoratori; l’individuazione delle 

condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, 

che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari e può altresì comprendere il 

riconoscimento del diritto all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle 

competenze (cfr. artt. 19, comma 1; 20, comma 2; 21, l. n. 81/2017). 

La indubbia volontà del legislatore di valorizzare l’accordo individuale conduce a due 

considerazioni, tra loro in parte connesse. Una di carattere generale, comune al settore privato 

e pubblico, l’altra specificamente riferita al lavoro pubblico. 

La prima concerne il possibile ruolo regolativo della contrattazione collettiva. L’unico 

richiamo alla fonte collettiva contenuto nella l. n. 81/2017 riguarda il diritto del lavoratore agile 

di fruire di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente 

riconosciuto, in applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati 

da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai 

lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. È 

evidente come tale unico richiamo non possa intendersi, a contrario, come divieto di intervento 

della fonte collettiva, pena un insanabile contrasto della legge con l’art. 39 della Costituzione21. 

Del resto il lavoro agile, come evidenziato in premessa, è stato originariamente disciplinato 

dalla fonte collettiva e semmai la questione che si pone riguarda il rapporto tra le pregresse 

 
20 S. MAINARDI, Il potere disciplinare e di controllo sulla prestazione del lavoratore agile, cit., 225. V. anche G. PROIA, 
L’accordo individuale e le modalità di esecuzione e di cessazione della prestazione di lavoro agile, cit., 192 il quale evidenzia 
la possibilità di definire nell’accordo individuale comportamenti tali da integrare il giustificato motivo. Secondo E. 
PASQUALETTO, Il recesso dall’accordo sul lavoro agile, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo 
Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 532 la scelta legislativa è nel senso di utilizzare lo schema di cui agli artt. 
2118 e 2119 cod. civ., e cioè le regole codicistiche originarie sul recesso dal contratto a tempo indeterminato e a termine, con 
la sostanziale differenza del riferimento ad un non meglio precisato giustificato motivo, anziché alla giusta causa, da intendersi 
nel caso di recesso del datore di lavoro in termini oggettivi riferiti ad esigenze aziendali (p. 542); M. VERZARO, Fattispecie 
della prestazione agile e limite dell’autonomia individuale, cit., 277. 
21 Sul ruolo della contrattazione collettiva nel lavoro agile, cruciale, seppur la legge non lo evochi ex professo, v. specificamente 
M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto 
del lavoro, cit., 921 ss.; A. OCCHINO, Il lavoro agile nella contrattazione collettiva, cit., 81 ss.; G. A. RECCHIA, Lavoro agile e 
autonomia collettiva, in D. GAROFALO (a cura di), La nuova frontiera del lavoro: autonomo-agile-occasionale, cit., 380 ss. 
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previsioni negoziali e le eventuali diverse regole introdotte dalla legge successivamente 

intervenuta22.  

La seconda attiene alla specificità del patto di agilità concluso nel lavoro pubblico. Si è 

visto che la sottoscrizione dell’accordo individuale rappresenta una delle modalità di accesso 

al lavoro agile (unitamente all’autorizzazione e all’adesione al programma di lavoro agile), 

ferma la necessità in tutti i casi del consenso individuale. A ciò si aggiunga che le pubbliche 

amministrazioni, a differenza dei datori privati, sono tenute a garantire la parità di trattamento 

contrattuale ai propri dipendenti e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai 

rispettivi contratti collettivi (cfr. art. 45, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). A questo 

fine, è necessario non solo che la pubblica amministrazione regoli con proprio atto interno lo 

svolgimento della prestazione in modalità agile e che ne organizzi l’accesso dei dipendenti in 

modo trasparente, con un meccanismo che permetta una selezione imparziale di tutti gli 

interessati (ad es. un bando); è, altresì, necessario che applichi condizioni individuali identiche 

a tutti i dipendenti che lavorano in modalità agile. Tale esigenza di trasparenza e di omogeneità 

è stata esplicitata dalla Direttiva n. 3/2017 non solo precisando le modalità di attivazione della 

prestazione di lavoro agile, anche per quanto concerne l’individuazione dei lavoratori che ne 

possono essere destinatari, ma anche puntualizzando i contenuti del patto individuale. In 

particolare la Direttiva invita le parti a concordare gli ambienti esterni in cui si svolgerà la 

frazione agile della prestazione e a prevedere la definizione del numero di giorni, ore, mesi, 

anni di durata del lavoro agile e l’articolazione temporale, ammettendo sia la frazionabilità in 

ore, sia la modalità a giornata interna, e la previsione di giorni fissi o variabili; esplicita 

l’obbligo di stabilire le fasce di reperibilità/contattabilità e di definire i tempi di riposo e le 

modalità della disconnessione; evidenzia la necessità di indicare gli strumenti tecnologici 

utilizzati per lo svolgimento della prestazione agile che possono anche appartenere al 

dipendente; richiama l’esigenza di regolare le modalità di esplicazione del potere di controllo 

dei dirigenti precisando che la verifica deve incentrarsi sul risultato, raccomandando a tal fine, 

una programmazione su base periodica (settimanale o quindicinale) degli obiettivi da 

raggiungere nel breve e medio periodo, con verifica tramite relazioni periodiche o momenti di 

confronto in sede; infine precisa che la specificazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà 

deve avvenire nei limiti consentiti dall’atto interno, dal codice di comportamento della pubblica 

 
22 In merito, per tutte le questioni v. M. L. PICUNIO, La questione relativa agli accordi sullo “smart working” sottoscritti prima 
dello statuto del lavoro agile,  in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo 
e del lavoro agile, cit., 515 ss. 
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amministrazione e dalle norme imperative del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di sanzioni 

disciplinari.   

La Direttiva contiene anche un’esplicita apertura al ruolo regolativo della contrattazione 

collettiva che non ha, tuttavia, trovato adeguato seguito nei successivi contratti di comparto i 

quali si sono limitati a richiamare il lavoro agile tra le materie oggetto di analisi e di confronto 

presso l’Organismo paritetico per l’innovazione. 

 

6.  Il trattamento economico e normativo dei lavoratori che svolgono la prestazione 

lavorativa in modalità agile. La periodica certificazione delle competenze. 

Come anticipato, il legislatore riconosce al lavoratore che svolge la prestazione in 

modalità di lavoro agile il diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a 

quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali ed 

aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali 

ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (nel settore pubblico il riferimento non può che 

essere ai soli contratti nazionali di comparto), nei confronti dei lavoratori che svolgono le 

medesime mansioni esclusivamente all'interno dell’azienda (art. 20, comma 1, l. n. 81/2017).  

È significativo che l’aggancio “comparativo” sia riferito a quanto previsto dai contratti 

collettivi e non dalla legge. Il confronto deve essere operato in maniera onnicomprensiva 

secondo la tesi del conglobamento e riferito all’effettivo trattamento riconosciuto alla generalità 

dei lavoratori c.d. standard23. Se l’inderogabilità nei confronti delle previsioni della 

contrattazione collettiva concerne il trattamento complessivamente riconosciuto, la verifica 

dell’osservanza da parte delle pattuizioni individuali del principio di inderogabilità rispetto alle 

disposizioni di legge deve continuare ad essere effettuato con riguardo ai singoli istituti24. 

Peraltro, con tutta evidenza, sono vietate solo differenziazioni peggiorative del trattamento 

economico e normativo complessivo e non anche il riconoscimento di un trattamento 

migliorativo.  

Il richiamo ai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati c.d. comparativamente più 

rappresentativi ha lo scopo di evitare che il parametro di riferimento per la definizione del 

 
23 Così anche M. FALSONE, Il lavoro c.d. agile come fattore discriminatorio vietato, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI 
(a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 572 secondo cui occorre 
preferire la tecnica del c.d. conglobamento invece di quella del cumulo o di quella, c.d. mediana, secondo cui il 
confronto fra trattamenti provenienti da fonti diverse deve essere svolto istituto per istituto. 
24 M. LAMBERTI, L’accordo individuale e i diritti del lavoratore agile, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il Jobs Act del 
lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 202-203. 
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trattamento complessivamente non inferiore possa essere costituito da un contratto sottoscritto 

da un sindacato privo di idonea rappresentatività. Se la norma, da un lato, deve essere valutata 

positivamente con riguardo alla finalità di evitare il confronto di trattamento con i c.d. contratti 

pirata, sottoscritti da sindacati poco conosciuti ed ancor meno rappresentativi, dall’altro lato, 

apre una questione di non poco conto sia per il caso di applicazione da parte dell’azienda di un 

contratto non pirata, ma ugualmente non sottoscritto da un sindacato comparativamente 

rappresentativo sia per il caso di mancata applicazione di qualsivoglia contratto collettivo. 

Ancorché in astratto si potrebbe ritenere che nelle ultime due ipotesi ciò che assume rilievo sia 

il rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento – che non potrebbe 

che essere quella del contratto nazionale del settore merceologico cui appartiene l’azienda –, 

pare preferibile la tesi che esclude in questi casi la possibilità stessa di ricorrere al lavoro agile25. 

Diversamente si potrebbe, infatti, realizzare un’ipotetica ed incongrua disparità di trattamento 

tra lavoratori agili ed altri lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo diverso o 

addirittura non si applica alcun contratto. Piuttosto, il richiamo all’applicazione dei contratti 

collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi deve essere letta e 

considerata quale volontà del legislatore di incentivare l’estensione dell’ambito di efficacia dei 

contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativi. 

Il principio di parità di trattamento è affermato tra il lavoratore “agile” e il lavoratore 

che svolga le medesime mansioni esclusivamente in azienda. Si ritiene che in assenza di 

lavoratori con le medesime mansioni sia opportuno riferirsi ai lavoratori inquadrati nello stesso 

livello in base ai criteri fissati dalla contrattazione collettiva applicata. Ciò anche in 

considerazione della novellata formulazione dell’art. 2103 cod.civ. che introduce un criterio di 

equivalenza formale delle mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento 

nell’ambito della medesima categoria legale. 

Il vincolo legale per il riconoscimento di un trattamento non inferiore concerne sia gli 

accordi individuali sia la contrattazione collettiva cui è negata la possibilità di introdurre un 

criterio di comparazione meno favorevole.  

Significativa è la possibilità espressamente prevista dal legislatore di riconoscere 

nell’accordo individuale il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non 

 
25 Così M. LAMBERTI, L’accordo individuale e i diritti del lavoratore agile, cit., 202. In termini possibilisti v., 
invece, E. DAGNINO-M. MENEGOTTO-L. M. PELUSI-M. TIRABOSCHI, Guida pratica a lavoro agile dopo la legge n. 
81/2017, cit., 50; nel senso di ritenere ragionevole che la comparazione debba essere svolta ugualmente prendendo 
a parametro di riferimento il trattamento in astratto applicabile nell’ambito del medesimo settore merceologico cui 
appartiene il datore di lavoro, in quanto diversamente si giungerebbe all’assurda conclusione della disapplicazione 
di fatto della regola legale, v. M. FALSONE Il lavoro c.d. agile come fattore discriminatorio vietato, cit., 573 e s. 
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formali o informali, e alla certificazione delle relative competenze (art. 20, comma 2, l. n. 

81/2017)26. È, però, indubbio che la qualificazione in termini non di obbligatorietà, ma di mera 

eventualità comporta l’intrinseca debolezza di tale diritto che necessita di un esplicito 

riconoscimento nell’accordo individuale. 

 

7. Potere direttivo, di controllo e disciplinare. 

Tra gli aspetti che la legge demanda alla definizione pattizia vi è anche la 

determinazione delle modalità di esercizio del potere direttivo. Si tratta di un profilo peculiare, 

da considerare alla luce delle specifiche caratteristiche del lavoro agile; ed in particolare deve 

essere letto in relazione alla disciplina dei tempi di lavoro. Con tutta evidenza la disposizione 

non è volta a negare l’unilateralità del potere direttivo27; è più semplicemente finalizzata a 

definirne con più precisione le modalità di esercizio (ed anche gli eventuali limiti) con riguardo 

allo svolgimento della prestazione in maniera agile28. Ciò che è oggetto di negoziazione sono 

le modalità di esercizio del potere direttivo, non il potere stesso, che permane unilaterale; l’esito 

è il contemperamento delle esigenze del datore di lavoro con quelle del lavoratore, esattamente 

come avviene per tutte le norme del diritto del lavoro, che hanno appunto per finalità tale 

conciliazione29. Insomma, lungi dall’essere una disposizione eversiva del diritto del lavoro, si 

incanala perfettamente nel suo spirito e nella sua funzione. 

Nella logica descritta il tema dell’esercizio del potere direttivo deve essere visto in 

rapporto anche con il c.d. diritto alla disconnessione (su cui vedi par. 11 che segue). 

Il legislatore esplicita che il potere di controllo deve essere esercitato nel rispetto delle 

disposizioni dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Si tratta di un tema ampio e complesso 

rispetto al quale si porranno in luce gli aspetti più qualificanti e rilevanti ai fini del presente 

scritto. In primo luogo il già evidenziato spostamento di attenzione per la prestazione svolta al 

di fuori dall’azienda dalla presenza al risultato, in termini di quantità e qualità della prestazione 

resa, riduce l’importanza della verifica del rispetto delle regole organizzative interne dettate per 

 
26 In merito v. M. G. GRECO, L’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze nel lavoro agile, 
in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro 
agile, cit., 581 ss. 
27 Cfr. le considerazioni critiche di G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il 
telelavoro, cit., 387-388, secondo il quale le espressioni utilizzate dal legislatore costituirebbero addirittura un “ossimoro”.  
28 Secondo S. MAINARDI, Il potere disciplinare e di controllo sulla prestazione del lavoratore agile, cit., 214, i patti individuali 
“avranno per lo più funzione dichiarativa delle modalità di esercizio di poteri già stabiliti dal datore”. 
29 V. per argomentazioni simili F. FERRARO, Prime note sul potere direttivo nella disciplina del lavoro agile, in M. VERZARO 
(a cura di), Il lavoro agile nella disciplina legale collettiva e individuale. Stato dell’arte e proposte interpretative di un gruppo 
di giovani studiosi, cit., spec. 180 ss.; S. MAINARDI, Il potere disciplinare e di controllo sulla prestazione del lavoratore agile, 
cit., 214-216; G. PROIA, L’accordo individuale e le modalità di esecuzione e di cessazione della prestazione di lavoro agile, 
cit., 192.  
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l’esecuzione della prestazione lavorativa. In particolare, ferme le problematiche riferite al c.d. 

diritto alla disconnessione (su cui infra), il controllo potrà essere senza dubbio limitato a 

garantire il coordinamento tra il lavoratore agile e l’azienda. 

A ciò si aggiunga che la prestazione in lavoro agile corrisponde a quella svolta con gli 

strumenti di lavoro di cui all’art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori (“strumenti utilizzati 

dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”), ovvero quegli strumenti che permettono 

un controllo a distanza della prestazione lavorativa anche senza previo accordo sindacale. 

Tuttavia il richiamo all’art. 4 dello Statuto, e per il suo tramite, del D.Lgs. n. 196/2003 in 

materia di riservatezza e tutela dei dati personali, ha la finalità di evitare che l’accordo 

individuale si possa prestare ad eventuali abusi, estendendo indebitamente l’area e le modalità 

del controllo30. Si condivide l’opinione di chi ha sottolineato che la sottrazione 

dall’applicazione della disciplina limitativa del comma 1 dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori 

non possa comunque condurre a prevedere modalità di lavoro agile con utilizzo di strumenti 

tecnologici senza che l’azienda abbia predisposto adeguate policy e informative sul trattamento 

dei dati, necessarie per un potenziale controllo che derivi dal loro utilizzo31. 

Infine l’attenzione deve spostarsi verso le disposizioni dettate in materia di esercizio del 

potere disciplinare. Nel patto possono essere individuati i comportamenti di rilievo disciplinare 

specificamente riferiti allo svolgimento della prestazione in modalità agile e, dunque, alle 

condotte eventualmente tenute dal lavoratore al di fuori dei locali aziendali32, compresi i 

comportamenti riferibili alla violazione da parte del prestatore di lavoro degli obblighi in 

materia di sicurezza. In ogni caso l’accordo individuale di agilità può solo integrare le previsioni 

del codice disciplinare applicato in azienda, ma non derogare ad esso, sì da qualificare le sue 

clausole come pattuizioni meramente aggiuntive e specificative di disposizioni già vigenti 

all’interno dell’azienda. Ciò al fine di evitare incongrue estensioni della sfera dell’obbligazione 

contrattuale del dipendente agile. Il rinvio del legislatore all’autonomia individuale per quanto 

concerne la sola determinazione delle condotte conduce ad escludere che nel patto individuale 

si possa derogare alle garanzie procedurali e formali previste dalla legge e dalla contrattazione 

collettiva.  

 
30 Condivisibilmente A. BELLAVISTA, Il potere di controllo sul lavoratore e la tutela della riservatezza, cit., 627 
evidenzia come lo spazio dell’accordo sia solo quello di limitare ulteriormente l’esercizio dei suddetti poteri del 
datore di lavoro. 
31 Così S. MAINARDI, Il potere disciplinare e di controllo sulla prestazione del lavoratore agile, cit., 220 s. 
32 Così C. PONTERIO, L’individuazione delle condotte esterne che danno luogo all’applicazione di sanzioni 
disciplinari, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del 
lavoro agile, cit., 634. 
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8. Disciplina dell’orario di lavoro. 

Con riferimento al lavoro agile un’indubbia centralità presenta il tema del tempo di 

lavoro. Il legislatore ha previsto che alla fase “agile” si applichino all’orario di lavoro i limiti 

di durata massima giornaliera e settimanale, di legge e di contratto collettivo (art. 18, comma 

1, l. n. 81/2017). Ne deriva che nello svolgimento della prestazione agile esiste il solo limite 

massimo delle 48 ore settimanali, mentre non esiste quello dell’orario normale di 40 ore 

settimanali. Il che porta a ritenere che non si possano configurare prestazioni di lavoro 

straordinario. L’individuazione dei tempi di riposo, ovvero non meno di 11 ore al giorno e di 1 

giorno alla settimana (v. artt. 7 e 9, D.Lgs. n. 66/2003) integra in ogni caso l’oggetto 

dell’accordo individuale. La previsione di un limite massimo di orario è solo in apparenza in 

contrasto con la prima parte dello stesso comma 1 dell’art. 18, là dove ammette che la 

prestazione agile possa essere svolta “senza precisi vincoli di orario”: è infatti la collocazione 

dell’orario di lavoro ad essere rimessa alla scelta del lavoratore, non il rispetto della durata 

massima consentita della stessa33. L’assenza di precisi vincoli di orario implica soltanto che 

l’accordo fra le parti non debba necessariamente individuare la fascia oraria in cui la prestazione 

dovrà essere resa, restando libero il lavoratore di prestare la propria attività nei momenti a lui 

più consoni così da poter rendere effettiva quella conciliazione vita-lavoro che costituisce il 

principale obiettivo di tale modalità di impiego34. Giova, peraltro, ricordare come lo stato attivo 

di connessione telematica non sia di per sè sufficiente a qualificare un determinato periodo di 

tempo come “orario di lavoro”. Occorre, infatti, verificare la sussistenza di tutte e tre gli 

elementi che costituiscono tale nozione, cioè l’essere al lavoro, a disposizione del datore di 

lavoro e nell’esercizio dell’attività o delle sue funzioni35. 

La disciplina dell’orario dettata per il lavoro agile deve essere letta in raccordo con 

quella generale che esclude i telelavoratori e coloro che possono autodeterminare il proprio 

orario di lavoro (quindi i lavoratori agili) dai limiti, tra l’altro, di durata giornaliera e settimanale 

dell’orario (art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 66/2003). Si ritiene che il contrasto sia apparente e 

debba trovare soluzione nell’applicazione del principio lex posterior specialis derogat priori 

 
33 In questo senso v. M. PERUZZI, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit., 17; A. FENOGLIO, Il 
diritto alla disconnessione del lavoratore agile, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo 
Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 557. 
34 Così testualmente A. FENOGLIO, Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile, cit., 557; In senso analogo M. PERUZZI, 
Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit., 17. 
35 In giurisprudenza v. Corte giust. UE 9 settembre 2003, Jaeger, punto 70 della motivazione; Corte giust. UE 3 ottobre 2000, 
Simap. 
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generali, con conseguente applicazione dei suddetti limiti ai lavoratori agili. Più precisamente, 

mentre l’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 concerne i limiti di durata in generale, l’art. 

18, comma 1, della l. n. 81/2017 concerne la gestione dell’orario di lavoro entro i limiti massimi 

di durata, permanendo per il lavoro agile il vincolo della durata massima e risultando, invece, 

svincolata la fascia oraria di svolgimento della prestazione36.  

 

9.  L’obbligo di sicurezza. 

Di indubbio impatto ed interesse sono le disposizioni relative all’obbligo di sicurezza 

del datore di lavoro.  

La legge n. 81/2017 prevede la responsabilità del datore di lavoro circa la sicurezza e il 

buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa (art. 18, comma 2, l. n. 81/2017). La disposizione sembra escludere 

dall’ambito di responsabilità datoriale quella relativa all’utilizzo degli strumenti di proprietà 

del lavoratore. Al contrario una rigorosa interpretazione letterale potrebbe condurre a ravvisare 

una responsabilità del datore di lavoro anche per i danni arrecati ai terzi dal lavoratore con 

l’utilizzo degli strumenti assegnati. Tuttavia tale conclusione non è condivisibile in quanto 

comporterebbe un’eccessiva dilatazione della responsabilità datoriale, sì da concretizzarsi nei 

fatti come una responsabilità di tipo oggettivo37. Ancorché la norma menzioni una 

responsabilità datoriale per i soli strumenti tecnologici assegnati, detta responsabilità si estende 

a tutti i beni aziendali messi a disposizione del lavoratore da parte dell’azienda. 

Il legislatore stabilisce, altresì, l’obbligo del datore di garantire la salute e la sicurezza 

del lavoratore agile e prevede di consegnare a tal fine a lui e al rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i 

rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto 

di lavoro (art. 22, comma 1, l. n. 81/2017). La dottrina si è divisa in merito alla natura satisfattiva 

o meno di tale obbligo datoriale di sicurezza. È da privilegiare la tesi che lo configura come 

adempimento complementare che non esclude l’applicazione del D.Lgs. n. 81/200838. Al 

 
36 Cfr. M. VERZARO, Fattispecie della prestazione agile e limite dell’autonomia individuale, cit., 260 s. il quale evidenzia come 
per la categoria dei dirigenti, del personale direttivo e del personale avente un potere di decisione autonomo, l’assenza di vincoli 
d’orario fa sì che gli stessi possono decidere se costituire la prestazione agile in via unilaterale, ai sensi dell’art. 17, comma 5, 
del D.Lgs. n. 66/2003, oppure in via consensuale ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 81/2017. 
37 Cosi R. PESSI, R. FABOZZI, Gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a 
cura di), Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 234-235; C. SPINELLI, Tecnologie digitali e lavoro agile, cit., 
230. 
38 Così condivisibilmente C. SPINELLI, Tecnologie digitali e lavoro agile, cit., 145 s. 
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lavoratore che esegue l’attività in modalità agile devono essere riconosciuti gli stessi diritti dei 

lavoratori che svolgono l’attività esclusivamente all’interno dell’amministrazione. 

L’ulteriore questione interpretativa è relativa all’applicazione al lavoratore agile delle 

disposizioni espressamente dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 per il telelavoro (ovvero le previsioni 

normative contenute nell’art. 3, comma 10, dell’appunto citato D.Lgs. n. 81/2008), risolta nel 

senso di ammetterne l’applicabilità in presenza dei presupposti richiesti dalla legge e nei limiti 

della compatibilità 39. 

A fronte degli obblighi datoriali il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle 

misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi 

all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali (art. 22, comma 2, l. n. 81/2017). 

L’obbligo di cooperazione del lavoratore presuppone una sua formazione adeguata che, benché 

non espressamente prevista nella l. n. 81/2017, si aggiunge all’obbligo datoriale di informativa. 

Ed in questo obbligo di cooperazione rientra anche l’individuazione da parte del lavoratore di 

un luogo di lavoro consono (su cui par. 10 che segue). 

Si riconosce esplicitamente il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni 

e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta 

all’esterno dei locali aziendali, nonché il diritto alla tutela contro gli infortuni in itinere (art. 23, 

l. n. 81/2017) 40.  

Anche senza l’esplicito richiamo operato dalla norma, il TU n. 1124/1965 sarebbe già 

stato applicabile in forza dei principi generali41. Per quanto concerne i c.d. infortuni in itinere 

il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale 

percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della 

prestazione all'esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia 

dettata da esigenze connesse alla prestazione, dalla necessità di conciliare esigenze di vita e di 

lavoro e risponda a criteri di ragionevolezza. Proprio il riferimento al canone della 

ragionevolezza induce ad alcune riflessioni critiche, in quanto vago e scarsamente selettivo, 

permeato da una non secondaria dose di soggettività. Il che attribuisce senza dubbio una 

 
39 Così con soluzione condivisibile R. PESSI, R. FABOZZI, Gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, cit., 
230-231. In merito v. criticamente anche C. SPINELLI, Tecnologie digitali e lavoro agile, cit., 148 ss. e G. CASIELLO, La sicurezza 
e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario 
breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., sp. 651 ss. 
40 In argomento v. S. CAFFIO, Lavoro agile e tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, in D. GAROFALO 
(a cura di), La nuova frontiera del lavoro: autonomo-agile-occasionale, cit., 490 ss.; C. DAMOLI, L. TANI, Lavoro agile ed 
infortunio in itinere, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del 
lavoro agile, cit., 661 ss.; V. inoltre circ. Inail 2 novembre 2017, n. 48, che è intervenuta chiarire ulteriormente i confini della 
tutela previdenziale.   
41 In merito v. M. GAMBACCIANI, L’infortunio in itinere del lavoratore “agile”, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Il Jobs 
Act del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 247 ss.  
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rilevante discrezionalità all’Inail, con probabile aumento del contenzioso; in definitiva la sua 

introduzione come criterio legale non giova alla certezza del diritto42.  

Per il settore pubblico la Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(v. retro par. 4), al fine di facilitare l’applicazione della disciplina in materia di salute e 

sicurezza e tutela contro gli infortuni sul lavoro, ha offerto interessanti precisazioni con 

riferimento all’obbligo di sicurezza della pubblica amministrazione, richiamando in più punti 

espressamente il D.Lgs. n. 81/2008, ma mai il titolo VII sul lavoro dei videoterminalisti. In 

particolare si è diffusa sui contenuti dell’informativa ex art. 22, l. n. 81/2017, preventiva e con 

cadenza almeno annuale, o comunque ad ogni variazione delle condizioni di rischio, 

distinguendo tra ambienti indoor e outdoor, raccomandando altresì di individuare nei patti di 

agilità i luoghi esterni nei quali si svolgerà la prestazione agile e differenziando quanto ad 

obblighi datoriali il caso in cui la pubblica amministrazione fornisca gli strumenti di lavoro 

agile da quella in cui, invece, non li fornisca.  

 

10.  Segue: in particolare il luogo di lavoro. 

Una specifica attenzione merita la questione relativa all’individuazione del luogo di 

lavoro per la prestazione reso all’esterno dei locali aziendali. La legge si limita ad affermare 

che la prestazione viene resa senza vincoli di luogo di lavoro (che si aggiunge, come 

evidenziato, all’assenza di vincoli di orario). 

La prima questione attiene allo stesso concetto di luogo di lavoro. Secondo la 

consolidata giurisprudenza ogni tipologia di spazio può essere qualificata come luogo di lavoro, 

a condizione che vi sia una postazione lavorativa o che tale spazio sia accessibile al lavoratore43. 

Siamo in presenza dunque di un concetto senza dubbio molto ampio.  

Nel lavoro agile la legge prevede che la prestazione lavorativa sia resa all’esterno del 

perimetro aziendale senza una postazione fissa; non vi è alcuna ulteriore specificazione. Il che 

porta a ritenere che in assenza di una diversa pattuizione individuale il lavoratore possa 

individuare di volta in volta il luogo di svolgimento della prestazione. Del pari, un’analoga 

previsione potrebbe essere confermata nell’accordo individuale, con un mero richiamo al 

disposto legislativo e con conseguente possibilità per il lavoratore di definire volta per volta il 

luogo di svolgimento della prestazione.  

 
42 Sono di questo avviso anche G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro, 
cit., 390; M. LAI, L. RICCIARDI, La nuova disciplina del lavoro agile, cit.,710; L. TASCHINI, Smart working: la nuova disciplina 
del lavoro agile, cit., 386; M. GAMBACCIANI, L’infortunio in itinere del lavoratore “agile”, cit., 255. 
43 V. Cass. 5 ottobre 2017, n. 45808. 
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Tuttavia se il luogo è scelto dal lavoratore di volta in volta per le sue esigenze, si pone 

un duplice problema. Il primo è come possa il datore controllare che la prestazione sia eseguita 

in un luogo sicuro e nel rispetto delle regole di sicurezza. E al datore di lavoro deve essere 

riconosciuto tale diritto in quanto diversamente la sua responsabilità si configurerebbe come 

una responsabilità di tipo oggettivo. Una soluzione ragionevole al problema potrebbe essere 

quella di indicare nell’accordo la gamma dei possibili luoghi ove si potrà svolgere la 

prestazione44, oppure rimettere la scelta del luogo al lavoratore, fissando nel contratto i criteri 

di idoneità cui esso deve rispondere45. Il secondo concerne il diritto di accesso del datore al 

luogo di lavoro prescelto dal lavoratore agile per lo svolgimento della prestazione. Se il luogo, 

o i luoghi, non sono predeterminati è senza dubbio complesso poter accedere ad  un luogo di 

lavoro che non si conosce. Ma la questione del diritto di accesso si pone anche nel caso in cui 

il luogo o i luoghi siano conosciuti. Poiché si tratta di una fattispecie diversa dal telelavoro, ove 

l’accesso del datore di lavoro è espressamente previsto, unitamente alla rappresentanza dei 

lavoratori ed alle autorità competenti, “al fine di verificare la corretta attuazione della normativa 

in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza” (art, 3, comma 

10, D.Lgs. n. 81/2008), si potrebbe escludere il riconoscimento di tale diritto. La questione sul 

piano teorico può senza dubbio condurre a conclusioni opposte, favorevoli e contrarie al 

riconoscimento del diritto di accesso, entrambe senza dubbio adeguatamente motivabili. 

Tuttavia, poiché il passaggio alla modalità agile avviene su base volontaria ed è cristallizzato 

in un accordo, è possibile per il datore di lavoro condizionare la sottoscrizione del patto di 

agilità alla scelta di un determinato luogo di lavoro da parte del lavoratore (o, comunque, ad un 

numero ristretto) di cui sia stata accertata l’idoneità, verificata mediante il previo accesso al 

luogo stesso. Nondimeno il datore di lavoro potrebbe anche richiedere di formalizzare 

nell’accordo la sussistenza del proprio diritto all’accesso al luogo (o ai luoghi) di lavoro. Si 

tratta di questioni che la legge lascia nella disponibilità delle parti contrattuali e che possono 

dunque assumere rilievo in una logica di scambio. È, peraltro, evidente che una clausola di 

questo tipo, da un lato, presuppone la specificazione di un limitato numero di luoghi di 

 
44 In senso analogo v. A. ALLAMPRESE, F. PASCUCCI, La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore agile, in RGL, 2017, 
I, 322-323; E. DAGNINO-M. MENEGOTTO-L. M. PELUSI-M. TIRABOSCHI, Guida pratica a lavoro agile dopo la legge n. 81/2017, 
cit., 87-88; M. PERUZZI, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit., 18-19; A. ROTA, Tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori digitali. Persona e pervasività delle tecnologie, in P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi 
di tutela, cit., 171-172; G. CASIELLO, La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile, 
cit., 654-655.  
45 C. SPINELLI, Tecnologie digitali e lavoro agile, cit., 147 che la individua come una delle soluzioni previste dalla contrattazione 
aziendale; la medesima A. (sempre C. SPINELLI, Tecnologie digitali e lavoro agile, cit., 116) suggerisce “l’eventuale esclusione 
di specifici luoghi esterni per lo svolgimento della prestazione”, al fine di tutelare la salute e sicurezza del lavoratore, la 
riservatezza dei dati aziendali, o anche per rendere possibile la connessione e quindi la stessa prestazione lavorativa. 



Il lavoro agile nell’ordinamento italiano come strumento di conciliazione dei tempi di vita-lavoro e di 
incremento della competitività nell’impresa e nella pubblica amministrazione 

Alessandro Boscati 
 

74 
 

svolgimento della prestazione e, dall’altro lato, incrementa la responsabilità del datore di lavoro 

in relazione ad eventuali mutamenti delle condizioni dei luoghi da lui non adeguatamente 

valutati in ragione del mancato esercizio del diritto di accesso46. 

Nel settore pubblico la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017, 

come già sottolineato, invita le parti a concordare gli ambienti esterni ove si svolgerà la frazione 

agile della prestazione e definisce nel dettaglio gli elementi da verificare negli ambienti interni 

ed esterni di cui ne esplicita una puntuale elencazione. Negli ambienti interni, per esempio, si 

enumera la presenza di dispositivi antincendio, i requisiti igienici minimi, l’efficienza degli 

strumenti prima dell’uso. Per quanto concerne l’esterno sono indicati tra gli altri l’esposizione 

solare e l’esposizione a condizioni meteo-climatiche sfavorevoli con l’individuazione degli 

accorgimenti da adottare.  

 

11.  Segue: in particolare la problematica relativa al “diritto” alla disconnessione. 

Nel lavoro agile una questione peculiare attiene alla necessità di garantire la c.d. 

disconnessione del dipendente. La delocalizzazione della prestazione nella fase di svolgimento 

della prestazione al di fuori dei locali aziendali è potenzialmente totale ed il lavoratore ha il 

diritto di collocarla in qualsiasi momento della giornata, fermo restando il limite massimo 

orario, il diritto-dovere al riposo e gli obblighi di reperibilità che devono tuttavia essere 

concordati fra le parti. Il periodo preciso dell’attività lavorativa, sia pure nell’ambito di una 

durata massima, viene deciso autonomamente dal lavoratore. Ne deriva l’evanescenza della 

distinzione fra tempo di lavoro e tempo di non lavoro che può determinare un possibile 

sconfinamento del tempo di lavoro nel tempo di vita; unitamente ad una potenziale 

intensificazione dei ritmi di lavoro e al sovraccarico di informazioni47. È, dunque, evidente che 

se, da un lato, il lavoro agile può servire senz’altro a soddisfare esigenze di conciliazione vita-

lavoro, dall’altro lato di per sé non le garantisce ed anzi per una sorta di eterogenesi dei fini può 

finire per frustrarle in maniera significativa. 

Le nozioni di tempo di lavoro e di tempo di non lavoro, senza dubbio ben definite con 

riguardo al modello standard di lavoro, sfumano nel caso del lavoro agile. La distinzione tende 

a divenire labile ed il rischio è quello che si passi dalla cultura della presenza fisica, a quella 

 
46 In termini cfr. M. PERUZZI, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, cit., 18; R. PESSI, R. FABOZZI, Gli obblighi 
del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, cit., 234-235; C. SPINELLI, Tecnologie digitali e lavoro agile, cit., 151.  
47 Sui rischi connessi al lavoro agile v., in particolare, C. SPINELLI, Tecnologie digitali e lavoro agile, cit., 131-133; ID., 
Tecnologie digitali e organizzazione del lavoro: lo smart working è davvero la nuova frontiera della conciliazione vita-lavoro?, 
in A. OCCHINO (a cura di), Il lavoro e i suoi luoghi, Vita e Pensiero, Milano, 2018, 173 ss. Sulla cd. time porosity v. E. GENIN, 
Proposal for a theoretical framework for the analysis of time porosity, in Int. Journ. Comp. Lab. Law Ind. Rel., 2016, 280 ss.  
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della disponibilità permanente, con i connessi rischi di tecno-stress, dipendenza tecnologica e 

burn-out.  

Nel nostro ordinamento, a differenza di quello francese48, non vi è l’esplicito 

riconoscimento di un diritto alla disconnessione49, ovvero il diritto a rendersi irrintracciabili dal 

datore di lavoro senza subire conseguenze negative. L’esperienza francese è senza dubbio un 

esempio di quell’aggiornamento del diritto del lavoro reso necessario dalle esigenze di un 

lavoro che cambia.  

La l. n. 81/2017 non stabilisce tale diritto, bensì richiama la necessità di misure tecniche 

e organizzative adeguate per consentire la disconnessione50. La mancanza di un esplicito 

riconoscimento di un tale diritto non implica l’assenza una cornice entro la quale il datore si 

debba muovere per evitare di pregiudicare la sfera personale del prestatore di lavoro. Il vincolo 

generale della tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, cui è obbligato il datore di lavoro 

ai sensi dell’art. 2087 cod.civ., impone l’adozione di misure volte a garantire l’effettività della 

tutela. Tali misure possono essere definite nell’accordo individuale o essere previste dalla 

contrattazione collettiva.  

Senza dubbio positivi sono gli interventi della contrattazione di secondo livello diretti a 

rendere effettivo il diritto alla disconnessione51. Tuttavia, se la regolamentazione a livello 

decentrato rappresenta l’effetto della peculiarità del lavoro agile, data dall’esigenza di 

contemperare le esigenze delle singole imprese e dei singoli enti con quelle dei lavoratori ivi 

impiegati, senza dubbio la fissazione di linee guida e di indicazioni generali da parte del 

contratto nazionale non solo non è preclusa, ma sarebbe anche auspicabile.  

In ogni caso, e per l’ipotesi di mancato intervento della fonte collettiva, è opportuno che 

il tema della disconnessione sia esplicitamente disciplinato nell’accordo individuale, in 

 
48 Il modello francese è evocato da molti autori: per un confronto tra la soluzione della “Loi travail” e l’esperienza 
italiana v. E. DAGNINO, Il diritto alla disconnessione nella legge n. 81/2017 e nell’esperienza comparata, in DRI, 
2017, 1024 ss.; v. anche R. DI MEO, Il diritto alla disconnessione nella prospettiva italiana e comparata, in Labor 
& Law Issues, 2017, n. 2, nonché L. MOREL, Le droit à la déconnexion en droit français. La question de l’effectivité 
du droit au repos à l’ère du numérique, in Labour&Law Issues, 2018, 3, 2, 5 ss. Per uno sguardo comparato, anche 
con riferimento alle soluzioni adottate dalla contrattazione collettiva, v. A. FENOGLIO, Il diritto alla disconnessione 
del lavoratore agile, cit., 549 ss. 
49 Così anche R. DI MEO, Il diritto alla disconnessione nella prospettiva italiana e comparata, cit., 28. Nello specifico v. M. 
ALTIMARI, Il diritto alla disconnessione: un “vecchio” diritto ineffettivo?, in A. OCCHINO (a cura di), Il lavoro e i suoi luoghi, 
cit., 181 ss.; G. DE NARDO, Lavoro agile, categorie giuridiche e diritto alla disconnessione: uno sguardo al futuro e qualche 
nodo irrisolto, in M. VERZARO (a cura di), Il lavoro agile nella disciplina legale collettiva e individuale. Stato dell’arte e 
proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi, cit., 211 ss.; A. FENOGLIO, Il diritto alla disconnessione del lavoratore 
agile, cit., 547 ss.; V. FERRANTE, Il lavoro a distanza e il diritto alla disconnessione, in A. OCCHINO (a cura di), Il lavoro e i 
suoi luoghi, cit., 125 ss.; E. SENA, Lavoro agile e diritto alla disconnessione: l’incidenza delle nuove tecnologie sulle modalità 
di esecuzione della prestazione di lavoro, in DML, 2018, 245 ss. 
50 Così A. ALLAMPRESE, F. PASCUCCI, La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore agile, cit., 314. 
51 Per una mappatura dei principali accordi aziendali in tema di lavoro agile e delle soluzioni ivi indicate v. E. DAGNINO, M. 
MENEGOTTO, L. M. PELUSI, M. TIRABOSCHI, Guida pratica a lavoro agile dopo la legge n. 81/2017, cit., 109 ss. 
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applicazione dei principi generali e nell’ambito della cornice dettata dalla l. n. 81/2017 (limite 

massimo di orario di lavoro – e non si servizio – definito dalla legge e dalla contrattazione 

collettiva; necessità di misure tecniche e organizzative adeguate per consentire la 

disconnessione). E la soluzione da privilegiare mi pare che debba essere rinvenuta nella 

definizione di fasce orarie giornaliere di reperibilità, concordate con il lavoratore, durante le 

quali quest’ultimo deve rendersi disponibile al contatto e al controllo datoriale: ma sempre 

nell’ambito di un potenziale orario di lavoro. Si tratta della soluzione suggerita dalla Direttiva 

n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La prospettazione in parte diversa 

dell’individuazione nell’accordo individuale dei tempi di riposo presenta, invece, alcune 

controindicazioni. Infatti, la previsione di un periodo di riposo per un periodo di riposo 

giornaliero e settimanale pari a quello previsto dalla legge (ovvero le 11 ore giornaliere e le 24 

ore settimanali definite dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003) reca il rischio di rendere il lavoratore 

astrattamente a disposizione per tutto il restante periodo, sì da limitare e non ampliare la sua 

auto-organizzazione del tempo di lavoro. In questi casi il periodo di riposo dovrebbe essere 

desunto a contrario dalla definizione del limite massimo dell’orario di lavoro settimanale 

secondo un’interpretazione rigida del dettato normativo.  

Altra questione è se a fronte del diritto del lavoratore di fruire della disconnessione, vi 

sia anche l’obbligo dello stesso di staccare tutti i dispositivi tecnologici utilizzati per rendere la 

prestazione lavorativa nei momenti di riposo. Ciò non solo al fine primario di tutelare la propria 

salute e di usufruire pienamente dei periodi di riposo, ma anche allo scopo di consentire 

un’effettiva misurazione del tempo lavorato e mettere al riparo il datore da eventuali sanzioni 

derivanti dal superamento dei limiti previsti. Senza dubbio qualora siano definiti i tempi di 

riposo e non le fasce di reperibilità la sussistenza del dovere può essere sostenuto con maggior 

vigore anche se, come visto, la connessione telematica non è sufficiente a qualificare un 

determinato periodo come periodo di lavoro; qualora siano, invece, indicate solo fasce di 

reperibilità l’obbligo può essere formalmente affermato, ma diventa di difficile controllo, fermo 

anche in questo caso quanto appena ricordato con riguardo alla mera connessione telematica. 

Diverse dalle problematiche legate al tema della disconnessione, ed in prospettiva in 

parte opposta, sono le questioni relative alla prevenzione dell’isolamento del lavoratore. A 

differenza del telelavoro non sono previste dal legislatore specifiche misure. Ciò è conseguenza 

del fatto che nel caso di lavoro agile la stessa configurazione della modalità lavorativa 

presuppone lo svolgimento all’interno dell’azienda di un’ampia parte della prestazione 

lavorativa. 
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12. Conclusioni. 

Sulla base di quanto fin qui evidenziato emerge con tutta evidenza la sfida che nasce 

dall’applicazione delle nuove tecnologie allo svolgimento della prestazione lavorativa. Ed in 

questo contesto il lavoro agile deve essere considerato come un’opportunità e non come un 

vincolo nell’ambito di un modello di organizzazione del lavoro che è cambiato e sta 

continuando a cambiare. Nel settore privato la considerazione del lavoro agile come 

un’opportunità per l’incremento del profitto è resa evidente dalla sua nascita a livello aziendale 

prima dell’intervento regolatore del legislatore; nel pubblico non è così, con l’introduzione del 

lavoro agile che non è vista tanto come convenienza, bensì come adempimento di un vincolo di 

legge, non accompagnato da un’adeguata consapevolezza dei profili di positività. Ma ciò risiede 

con tutta probabilità non solo nelle endemiche peculiarità del pubblico; con tutta probabilità è 

anche l’effetto delle molteplici regole cui è soggetta l’organizzazione e l’azione della pubblica 

amministrazione che rendono inevitabilmente il processo più lento. Senza dubbio un giudizio 

positivo deve essere dato alla Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

che, pur nella farragionosità di alcuni suoi passaggi, ha inteso indicare precise linee di indirizzo 

all’azione delle amministrazioni. 

Ma più in generale se l’intervento del legislatore è stato senza dubbio importante per 

dare legittimazione a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e se la Direttiva 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata importante per stimolare l’azione delle 

pubbliche amministrazioni, il vero cambio di passo ci sarà nel momento in cui si giungerà ad 

una nuova visione condivisa della relazione intercorrente tra le parti del rapporto di lavoro in 

termini di fiducia e non contrapposizione, anziché di sorveglianza. Ed in questo auspicato 

mutamento anche le parti sociali sono chiamate ad un ruolo importante, di supporto e negoziale, 

per introdurre previsioni che siano idonee ad agevolare questo percorso, prime fra tutte relative 

al sistema di classificazione del personale, ove si tenga effettivamente conto della maggiore 

rilevanza della mente sul braccio nello svolgimento di molteplici mansioni, solo storicamente 

qualificabili di natura esecutiva, e poi sulla regolamentazione del sistema retributivo 

incentivante in ragione dell’indicato spostamento di attenzione dalla presenza al risultato. 

La sfida è aperta ed è appena iniziata. Tutti siamo chiamati ad accettarla per un diritto 

del lavoro nuovo in cui organizzazione del lavoro e programmi di vita del lavoratore si uniscano 

in un abbraccio virtuoso ed in cui al centro vi sia il riconoscimento di effettive tutele a favore 

del prestatore di lavoro, a prescindere da astratte e dogmatiche qualificazioni che in molti casi 
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sanno solo d’antico. Ciò non vuole dire destrutturare il diritto del lavoro, significa cogliere 

un’opportunità epocale nella consapevolezza che non si tratta di porre in essere una sola azione 

o poche azioni, ma un intero processo, da gestire con tempestività. Ed in ciò il legislatore deve 

continuare sulla strada intrapresa, avendo anche il coraggio di rivedere le scelte che si dovessero 

dimostrare sbagliate, con l’obiettivo ben chiaro di cercare di “governare” il nuovo. 

Diversamente lo scollamento tra diritto e mondo economico reale crescerebbe, con il rischio di 

un vuoto legislativo che chiamerebbe all’inevitabile ruolo di supplenza del Giudice 

attribuendogli di fatto un ruolo di legislatore che con evidenzia non gli è proprio. 
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Introdução 

O presente estudo tem a pretensão de dissertar, em caráter introdutório, as primeiras 

reflexões sobre a criação de valor da empresa socialmente responsável desde uma perspectiva 

do conceito desenvolvido no direito societário, imanente a todas as relações inter e extra 

empresariais, o denominado interesse social. 

Por si só, duas questões são levantadas: como se expressa a criação de valor de empresas 

com propostas de sustentabilidade? E, por consequência, se os representantes da empresa, 

mormente, os administradores, poderão ser responsabilizados pela adoção de práticas 

eticamente e juridicamente sustentáveis? Procurando abordar uma análise comparada do 

conceito de interesse social nos ordenamentos jurídico-societários de Portugal e Espanha, 

refletir-se-á sobre a evidencia ou não, da violação do interesse social da empresa contemporânea 

no que concerne à adoção de conduta que privilegia a sustentabilidade societária em 

contraposição às vantagens económicas imediatas da empresa. 

1. Concepções do interesse social 

 
 *Texto originado da apresentação pelo autor, nos painéis do III Encontro Iberoamericano de Direito e Desenvolvimento – 
“Tecnologia, Desenvolvimento e Direito” realizado nos dias 2 e 3 de setembro de 2019 na Faculdade de Direito e Ciência 
Política da Universidade Lusófona do Porto. 
 Professor de Derecho Mercantil da Universidade de Almería (Andaluzia, Espanha). Doutor em Direito Comercial “suma cum 
laude” pela Universidade de Vigo, Espanha (Prémio Extraordinário de Doutorado). Professor “venia docendi” da Faculdade de 
Ciências Jurídicas da Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Espanha. Investigador no Programa de Doutorado em 
Direito da Universidad de Alcalá, Madrid – com bolsa DPE/CAPES do Ministério da Educação, Brasil. Estágio pré-doutorado 
na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e estágio pós-doutorado na Escola de Direito da Universidade do Minho, 
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1.1.Concepção contratualista  

Tradicionalmente, o interesse social é confrontado pelas chamadas teorias 

contratualistas e institucionalistas. Basicamente, para os contratualistas, o interesse da 

sociedade é a comunhão de interesses comuns dos sócios enquanto sujeitos com os mesmos 

fins: obter rendimentos económico-financeiros através da atividade da sociedade. Nessa lógica 

económica, os sócios são apresentados como titulares do interesse social.  

1.2. Concepção institucionalista 

De outro lado, para os institucionalistas, o interesse social se apresenta como um 

interesse comum não em exclusividade dos sócios. Desse modo, o interesse social deveria 

considerar os interesses dos trabalhadores, credores, clientes, ou daqueles que de certa maneira 

sejam afetados por alguma influência económica da sociedade comercial, os denominados 

stakeholders. 

2. Interesse social consagrado nas normas societárias 

O Aspecto tradicional das normas societárias expressa o conceito de interesse social 

como aquele interesse da sociedade comercial em que se visa o ganho económico-financeiro 

em decorrência da atividade económica como o objetivo principal da sociedade. A disposição 

da sociedade é o lucro e o seu reparto entre os proprietários, a qual, logicamente, imerge a 

criação de valor  no sentido económico-financeiro aos sócios/acionistas. Do mesmo modo, na 

cultura empresarial contemporânea, quanto mais expressivo for o lucro num menor espaço de 

tempo, mais convincente é a repartição do mesmo entre os proprietários. Nesse sentido, o cariz 

jurídico do interesse social tem se coadunado ao conspecto egoístico dos interesses dos sócios. 

Diz-se, assim, em regra geral, que o interesse social é «o interesse comum de todos os 

sócios». Veja-se o que diz as normas societárias de Espanha e Portugal com relação ao interesse 

social: 

Art. 227 da Ley de Sociedades de Capital, espanhola: 

1. Los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de 
un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la 
sociedad. (grifo nosso). 

Assimila-se, da normativa espanhola, que o administrador deve atuar no melhor 

interesse da sociedade. Significa, com isso, que aquelas operações realizadas fora do interesse 

da sociedade, pois a sociedade é um ente jurídico autónomo diferente dos sócios, cujos atos 
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causem prejuízos, pela letra da lei, caracterizam-se ilícitas, posto que tais atos se enquadrariam 

na violação do dever de lealdade à sociedade1. À pessoa com poderes de representá-la, o 

administrador, recairá a responsabilidade. 

O mesmo dispositivo se encontra na norma societária portuguesa, como transcreve-se 

abaixo. 

Art. 64.º, 1, Código das Sociedades Comerciais, Portugal: 

1 – Os gerentes ou administradores da sociedade devem observar: 

Os deveres de lealdade, no interesse da sociedade, atendendo os 
interesses de longo prazo dos sócios e ponderando os interesses dos 
outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais 
como os seus trabalhadores, clientes e credores. (grifo nosso). 

Claramente, ambos os textos protegem o interesse social em favor da tutela dos 

interesses da sociedade e dos sócios, com especial expressividade para o texto legal espanhol, 

onde não deixa qualquer resquício à adoção da teoria institucionalista do interesse social. 

No entanto, a reforma de 2006 do Código de Sociedades Comerciais, de Portugal, trouxe 

um nobilíssimo sentido ao conceito de interesse social das sociedades comerciais portuguesas, 

no sentido de ampliar a sua zona de concretização. Nota-se uma inspiração institucionalista, 

onde os interesses a longo prazo dos sócios são considerados – a contraponto do interesse 

imediatista dos sócios, especialmente aqueles não institucionais –, bem como a ponderação a 

outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade.  

Centrando-nos na norma portuguesa, até mesmo pela sua capacidade de melhorar a 

concretização do conceito (indeterminado) de interesse social, podemos perceber duas 

especificações relevantes: a) o interesse a longo prazo; b) a sustentabilidade da sociedade. 

Nesse sentido, a norma lusitana expande o conceito ao compreender a realidade das sociedades 

comerciais atuais, posto que num ambiente de competitividade acirrada do mercado, as 

sociedades devem se preparar para proteger o interesse a longo prazo dos sócios, isto é, tomar 

decisões que gerem valor à empresa, mesmo que tais atos não gerem lucros imediatos. Na 

segunda pretensão da norma, o interesse social deve objetivar a sustentabilidade da sociedade 

 
1 Vide RIBAS FERRER, Vicenç. El deber de lealtad de los administradores, Madrid: La Ley, 2010.  

VEIGA, Fábio da Silva. “El deber de lealtad de los administradores y el conflicto de interés en los grupos de 
sociedades españolas” en Imágenes contemporáneas de la realización de los derechos en la cultura jurídica 
iberoamericana, Madrid: Dykinson, 2018, p. 91-103. 
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no exato instante em que o valor criado num primeiro momento, seja condizente à formação de 

valores2 junto aos stakeholders e à sociedade civil. Do texto legal, pode-se compreender que as 

decisões tomadas em virtude do interesse a longo prazo dos sócios e da sustentabilidade da 

sociedade, são decisões que corroboram com o conceito de interesse social, e, portanto, isentam 

os seus decisores de responsabilidade quando as decisões tomadas por tais circunstâncias não 

gerem benefícios imediatos à sociedade ou até mesmo causem prejuízos. 

Embora a Lei societária espanhola não consagre com mais especificidade o conceito de 

interesse social, como a fez a lei portuguesa, no entanto, a jurisprudência espanhola tem se 

adiantado ao legislador. No âmbito de um caso sobre Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC), julgado pela Audiencia Provicional de Madrid (SAP Madrid 11-XI-2011 – JUR 2012, 

6263), no qual se tratava da doação de 13.000 euros realizada pelos administradores de uma 

dada sociedade em favor de uma Fundação. O Tribunal de primeira instância havia anulado o 

acordo por considerá-lo lesivo ao interesse social. Não obstante, a Audiencia, recorrendo à 

«cultura da responsabilidade social corporativa», revogou a sentença e declarou o acordo 

válido. Numa análise sobre este assunto, CÁNDIDO PAZ-ARES concorda com a decisão 

adotada pelo colegiado da Audiencia, pois, segundo o autor, «as decisões enquadradas nos 

objetivos da RSC – se caracterizada em concreto como gastos ou investimentos – >...@ poderão 

/ deverão ser adotadas pelo órgão de administração, ainda que impliquem uma diminuição dos 

benefícios a repartir, quando resultem adequadas a partir da perspectiva das razoáveis 

vantagens compensativas da RSC, considerando no caso, a quantia, a dimensão e situação 

económica da empresa»3. 

 Em síntese, a consideração do interesse social se centra nos sujeitos que devem ser 

compreendidos no referido conceito, e, portanto, os sujeitos cujo benefício se deva orientar a 

atividade empresarial4, seja o interesse comum, exclusivo dos sócios ou adicionalmente outros 

interesses, como aqueles destinados ao cuidado com os trabalhadores, clientes, consumidores, 

credores, sociedade civil, poder público, entre outros. Deste último interesse, vislumbra-se que 

a criação de valor da empresa passa pela via de ações eticamente aprovadas, como a 

 
2 A criação de valor da empresa junto aos stakeholders externos – credores, clientes, Administração Pública, entre outros – é 
um tanto abstrata, a depender dos objetivos estratégicos de política administrativa da sociedade. No entanto, um dos valores a 
ser considerado se refere à reputação perante o público consumidor e o mercado, visto que empresas “reputadas” são mais 
sustentáveis economicamente. 

3 Cfr. PAZ-ARES, Cándido. ¿Derecho común o derecho especial de grupos? Esa es la cuestión. Cizur Menor (Navarra): 
Civitas-Thomson Reuters, 2019, p. 127-128. Nossa tradução. 

4 Cfr. MEGÍAS LÓPEZ, J. La creación de valor tolerante: Un modelo de compatibilidad jurídica entre interés social y 
responsabilidad social corporativa, Diario La Ley, n.º 9019, 2017, p. 11-21. 
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responsabilidade social corporativa instrumentalizada por uma política de boa governança 

corporativa5. 

3. Novos matizes jurídicos do interesse social: a responsabilidade social 

corporativa 

Uma vez compreendido que o interesse social pode ultrapassar os limites do interesse 

egoístico dos sócios, especialmente pela configuração da norma portuguesa do art. 64.º, 1, b, 

CSC, e da interpretação da responsabilidade social corporativa no âmbito jurídico-empresarial, 

percebe-se, claramente, que tais concepções normativas e interpretativas absorvem uma dose 

de institucionalismo moderado. Nesse sentido, é de se compreender que o art. 64.º, 1, letra b) 

do CSC português passa a aceitar a aplicação, mesmo que genérica, da responsabilidade social 

corporativa. Essa compreensão reflete, consideravelmente, no regime de responsabilização dos 

administradores, em virtude da compreensão alargada do dever de lealdade incrustada no 

mesmo dispositivo legal6.  

Por conseguinte, considerando a aplicação da RSC no âmbito do interesse social, 

especialmente pelos elementos de sustentabilidade e dos interesses a longo prazo dos sócios, 

percebe-se que a intenção de tais elementos é a de preconizar a criação de valor da empresa de 

modo sustentável. A sustentabilidade não vem, portanto, com o interesse egoístico dos sócios 

– e, pontualmente, legítimo –, mas o que se espera é aplicar elementos jurídicos plausíveis de 

uma nova realidade empresarial e social. A empresa, expressão pragmática da sociedade 

comercial, já não é mais vista como um elemento associado apenas à iniciativa económico-

financeira dos sócios (seus legítimos proprietários), mas, a realidade da empresa 

contemporânea, insere-se num contexto do impacto que ela produz no seu entorno, sobre os 

efeitos nocivos ou benéficos que a mesma pode gerar por ocasião das suas atividades 

económicas. 

 
5 A governança corporativa, aqui entendida como o sistema de normas jurídicas, de práticas e de comportamentos relacionados 
com a estrutura de poderes decisórios (incluindo a administração e demais órgãos de direção) e com a fiscalização destas 
sociedades, compreendendo nomeadamente a determinação do perfil funcional e da posição jurídica dos atores organizativos 
e titulares de órgãos e corpos organizativos e as relações entre estes, os titulares de capital e os outros sujeitos juridicamente 
interessados com as decisões da sociedade – os denominados stakeholders. Cfr. PAULO CÂMARA & BRUNO FERREIRA, “A 
identidade Lusófona da Governação de Sociedades”, in: CÂMARA, Paulo [et al]. A Governação de Sociedades Anónimas nos 
Sistemas Jurídicos Lusófonos, Coimbra: Almedina, 2013, p. 9. 

6 O objetivo deste trabalho não é entrar no debate sobre o dever de lealdade dos administradores, cujo preceito se vincula 
inexoravelmente ao conceito de interesse social. Contudo, podemos adiantar que a consideração da aplicação da RSC no art. 
64.º, 1., b, do CSC, delimita para maior o dever de lealdade do administrador, uma vez que os sócios não poderão pedir a 
responsabilização dos administradores pelas decisões realizadas no âmbito da responsabilidade social da empresa, como por 
exemplo, as doações a entidades filantrópicas ou a ONG´s, quando feitas ponderadamente. 
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Portanto, sob a perspectiva jurídico-societária do interesse social, encontra-se por trás 

das ações da responsabilidade social corporativa os elementos de criação de valor da empresa 

socialmente responsável. Nesse sentido, os aplicadores do direito contido no art. 64.º do CSC, 

devem ponderar a finalidade da sociedade para além dos interesses comuns dos sócios, 

considerando os atos decididos em favor dos demais stakeholders como ações juridicamente 

legítimas. 

Conclusões 

Em caráter de conclusões, deve-se abstrair algumas reflexões sobre o texto, basicamente 

nos seguintes pontos: 

O interesse social consagrado nas normas de organização societária não está circunscrito 

apenas à vontade da sociedade (interesse da sociedade em si), conforme o anunciado pela lei, o 

qual se plasma na vontade egoística dos sócios: o máximo lucro com o mínimo gasto (o que 

significa, não gastar em questões intermediárias como o interesse dos stakeholders). 

No plano jurídico, o interesse dos stakeholders passou a ter significado desde quando a 

lei e a jurisprudência passaram a entender a sociedade comercial como um ente económico que 

visa a sustentabilidade a longo prazo, e, nesse sentido, o interesse social se ampliou e passou a 

valorizar agentes intermediários, aqueles que possuem relação de interesse com a sociedade 

(credores, clientes, consumidores, sociedade civil, etc.). 

Com a compreensão da existência de um interesse social ampliado, instrumentos como 

o da responsabilidade social corporativa ganharam atenção no cerne do debate do interesse 

social, pois, afinal, a RSC é um mecanismo de prestação aos interesses de determinados 

stakeholders, como a aplicação de políticas de cumprimentos de normas de transparência, 

informação (disclose), compromisso com os seus pares, diminuição do impacto ambiental, 

obediência às normas estatais, adoção de comportamentos íntegros por parte da administração 

da sociedades, e uma lista de condutas que inspiram à moralidade e à ética empresarial. 
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insolvência, Vigo: Universidade de Vigo, 2017. 
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1 Introdução. 

Em todos os países, qualquer que seja sua tradição jurídica, a responsabilidade civil 

pressupõe a presença, no mínimo, de um dano e de um nexo de causalidade entre uma conduta 

e o referido dano. Outros elementos podem ou não estar presentes, como é o caso da culpa 

(desnecessária nos casos de responsabilidade objetiva) e da ilicitude (ausente nos excepcionais 

casos de responsabilidade por atos lícitos). 

O próprio dano, por vezes, é subsumido na mera violação de direitos da personalidade 

ou nas hipóteses dos danos in re ipsa.  

Relativamente ao nexo de causalidade, porém, sempre se entendeu ser ele um 

pressuposto ineliminável. Na ausência de prova convincente de que o dano efetivamente tenha 

sido uma conseqüência da conduta imputada ao réu, a pretensão autoral seria desacolhida, já 

que a dúvida sobre sua ocorrência pesaria contra o autor, por se dele o ônus da prova – actori 

incumbit probatio. 

De um tempo para cá, contudo, vêm surgindo teorias que claramente apontam para a 

flexibilização deste pressuposto da responsabilidade civil. Mas não se trata de simples aceitação 

de julgamentos menos rigorosos e mais condescendentes, nem tampouco decisões baseadas na 

noção de equidade. Trata-se de reconhecer a necessidade de um maior diálogo com as demais 

ciências do conhecimento e aceitar com maior naturalidade evidências científicas com base em 

estatísticas.  

Esse artigo inicia com uma análise da flexibilização da lógica da certeza no âmbito do 

nexo de causalidade, para fins de responsabilização civil. Comentam-se as razões dessa 
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alteração e, na sequência, analisam-se algumas das mais importantes teorias/práticas 

jurisprudenciais que vêm sendo observadas no mundo ocidental. O estudo se baseia fortemente 

no direito comparado, procurando demonstrar que nos mais variados países percebe-se uma 

tendência de, por caminhos diversos, aceitar-se a lógica da probabilidade científica. 

 

2 O ônus da prova e a convicção do julgador – o paradigma da probabilidade. 

Como já tive oportunidade de expor (FACCHINI NETO, 2016), quando a parte 

intenta uma ação reparatória dos danos sofridos e vê sua pretensão desacolhida, a decisão 

judicial não tem o condão de fazer desaparecer o dano: apenas estabelece, implicitamente, que 

o dano (que já aconteceu), permaneça definitivamente com o autor. Não há maiores 

questionamentos quando assim se decide em razão de convencimento judicial de que ou o dano 

não ocorreu, ou de que o réu não foi o seu autor, ou quando havia razões jurídicas suficientes 

para se considerar improcedente a demanda (dano praticado em legítima defesa, por exemplo). 

Todavia, quando a decisão de improcedência é fundada apenas em dúvidas sobre a prova, a 

questão ganha outra tonalidade. Isto porque, em tal estado de incerteza, do ponto de vista da 

justiça, tanto é injusto condenar-se um inocente a indenizar como deixar-se uma vítima inocente 

sem reparação. 

A simples dificuldade de se encontrar provas contundentes para comprovar os fatos 

constitutivos do direito do autor não deve levar o magistrado a um fácil juízo de improcedência. 

Diante da potencial injustiça que ele pode estar causando, deve ele ampliar seu horizonte e 

esgotar as possibilidades de um veredito contrário. 

Para tanto, não pode o julgador permanecer encerrado dentro das velhas noções 

jurídicas – imprescindíveis e necessárias, mas nem sempre suficientes. Deve ele dialogar com 

outras ciências, ampliando seu conhecimento para poder interpretar fatos complexos.  

Taruffo (2014, p. 96/97) aborda a questão da qualidade e credibilidade dos dados e 

informações científicos apresentados como meio de prova, referindo que “a distinção básica 

trava-se entre ‘boa’ ciência e ‘má’ ciência, ou junk science.” Depois de tecer algumas 

considerações sobre a importância da distinção, especialmente em razão de publicações 

facilmente localizáveis na rede mundial de computadores, sem que o leigo possa aferir a 

qualidade do material encontrado, o autor refere que a questão já chegou há tempos aos 

tribunais: 
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“(...) a decisão proferida no Daubert case, em 1993, pela Suprema Corte 
dos Estados Unidos, marcou um momento decisivo. No caso Daubert, a Corte levou 
a cabo uma tentativa muito interessante de estabelecer alguns critérios que o juiz 
deveria aplicar, como um ‘filtro’ que faz uma seleção preliminar das provas 
científicas como o objetivo de admitir somente aquelas baseadas em ciência 
‘válida’. Tais critérios são: a) a verificabilidade e a possibilidade de ser falsa a teoria 
ou a técnica aplicada; b) o conhecimento da ratio de erro real ou potencial; c) a 
publicação de dados em revistas científicas com peer-review; d) a aceitação geral 
de tais dados por parte da comunidade científica relevante. (...) [o] entendimento 
adotado no caso Daubert foi confirmado por outras decisões da Suprema Corte, 
dando origem, finalmente, à emenda anteriormente mencionada à Rule 702 das 
Federal Rules of Evidence”.  

 

Um pouco mais adiante (p. 99), o mesmo mestre arremata: “pode-se afirmar que não 

há bons argumentos contra o uso de provas estatísticas quando essas são diretamente relevantes 

aos fatos em litígio”. 

A abertura do juiz para as contribuições de outras ciências faz com que o julgador 

perceba que a convicção necessária para um julgamento favorável a uma pretensão não 

necessariamente beire à certeza. No mundo em que vivemos, em que a acumulação incessante 

de conhecimento faz com que dogmas e certezas sejam rapidamente superados ou revistos, o 

julgador deve aceitar o fato que o mundo de certezas e de segurança, que o Direito procurou 

sempre assegurar, já não mais substiste em sua integridade. Deve o julgador, portanto, aceitar, 

no limite, uma convicção não composta de certezas, mas de probabilidade e verossimilhança. 

Frota (2014, p. 283) refere que “independentemente de se concordar com a 

substituição da causalidade pela probabilidade, mostra-se insuficiente, na atualidade, não inserir 

o critério da probabilidade nesta discussão”, e isso porque “a sociedade contemporânea é 

enformada e informada pela pluralidade, pela incerteza, pela complexidade e pelo risco, o que, 

obviamente, atinge o direito de maneira incontestável”. 

Essa percepção vem sendo uma constante em todos os que se debruçam sobre o tema. 

É o caso, por exemplo, de Mulholland (2010, p. 95), que refere o surgimento da “concepção 

através da qual a causalidade, mais do que certeza, é probabilidade. Um dado acontecimento 

não desencadeia um determinado efeito, mas aumenta significativamente a probabilidade de 

sua ocorrência”, bem como de CRUZ (2005, p. 307), que refere as “reações da doutrina e da 

jurisprudência, no sentido de admitir, em certas hipóteses, a substituição da causalidade real ou 

efetiva pela causalidade suposta”. 
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Um dos mais pesados ônus da prova, em demandas de responsabilidade civil, diz 

respeito ao pressuposto do nexo de causalidade, ou seja, demonstrar que determinado dano 

decorreu de uma apontada conduta, comissiva ou omissiva. O pressuposto do nexo de 

causalidade serve para dois propósitos, numa demanda de responsabilidade civil: para indicar 

quem é o responsável e para estabelecer a extensão dos danos (MIRANDA BARBOSA, 2014, 

p. 9). Magadan (2019) trabalha o tema da causalidade jurídica como elemento técnico para 

“selecionar as consequências do dano”. 

O ônus da prova da sua presença – como pressuposto ou requisito da responsabilidade 

civil – incumbe ao autor, por se tratar de um elemento constitutivo do seu direito. No direito 

brasileiro, tal regra é tradicional e atualmente está fixada no art. 373, I, do CPC. 

Não se exige, porém, que a prova produzida comprove as alegações de forma 

absolutamente incontroversa, pois nem sempre isso é possível. O princípio universal e antigo 

do in dubio pro reo aplica-se exclusivamente à seara penal, em que está em jogo o elevado 

valor da liberdade humana. Aliás, mesmo nessa área é muito mais expressiva a locução utilizada 

nos países de Common Law, no sentido de que a condenação criminal só ocorrerá se o julgador 

estiver convencido beyond any reasonable doubt – além de qualquer dúvida razoável.  Ou seja, 

inclusive na esfera penal não se exige um juízo de certeza absoluta. Requer-se, apenas, que o 

julgador esteja racionalmente convencido, sem dúvidas razoáveis pairando sobre sua mente. 

Afinal de contas, como argutamente observa Lôbo (2014, p. 14), “não pode o 

aplicador do direito enredar-se nas construções retóricas do nexo de causalidade, para que as 

consequências dos danos não sejam mais suportadas pela vítima e pela sociedade”.  

Assim, procura-se aliviar tal encargo probatório através de alguns expedientes, como 

exemplificativamente as presunções, pois, como se diz, a dúvida científica sobre uma relação 

causal não pode sistematicamente ser um obstáculo ao acolhimento da pretensão (QUÉZEL-

AMBRUNAZ, 2010, p. 690). O próprio sistema jurídico procura, por vezes, aliviar o ônus da 

prova que recai sobre o autor, através do mecanismo da inversão da prova, quer por decisão do 

próprio legislador (inversão ope legis, como é o caso do art. 12, §3º, do Código de Defesa do 

Consumidor), quer autorizando o juiz a aceitar a inversão (inversão ope judicis, como é o caso 

do art. 6º, inc. VIII, do CDC), apenas para indicar os exemplos mais corriqueiros. 

Martín-Casals e Papayannis (2016, p 2) referem que ainda que haja suficiente 

conhecimento científico vinculando genericamente determinadas condutas a determinadas 

consequências danosas, por vezes é difícil, ou quase impossível, fazer a vinculação específica 
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entre uma determinada conduta e o dano. Por isso, a doutrina mais sensível, acompanhada 

muitas vezes pela jurisprudência, tem procurado viabilizar o êxito de demandas indenizatórias, 

através da alteração dos parâmetros prevalecentes do raciocínio jurídico sobre o nexo de 

causalidade. 

No mundo da Common Law costuma-se distinguir o grau de rigor probatório exigido 

em ações criminais (onde se exige o standard do “beyond any reasonable doubt”), daquele 

exigido em demandas cíveis, onde se contenta com uma “balance of probabilities” (TURTON, 

2016, p. 83). 

Em solo inglês, Honoré (1983, p. 58), refere que quem expõe a sociedade a certos 

riscos, deve ser tido como responsável caso o dano se concretize, havendo um vínculo 

probabilístico entre eles. 

Na Alemanha, costuma-se fazer uma diferenciação, quanto à causalidade, entre o nexo 

causal vinculando o dano à conduta do agente de um lado, e o nexo causal entre o dano em si e 

as demais consequências derivadas do dano, de outro. Enquanto o primeiro exige uma prova 

robusta, para a definição do segundo o magistrado pode contentar-se com um nível razoável de 

convicção sobre a causalidade (VAN DAM, 2006, p. 270 e WINIGER, KOZIOL, KOCH, 

ZIMMERMANN, 2007, p. 594). 

O conhecimento humano é imperfeito e limitado. A busca da certeza absoluta pode 

ser paralisante. Ou, caso não se a atinja, pode redundar em prejuízo para a parte de um processo 

que tinha o ônus de provar algum fato. Disso decorre que inevitavelmente temos que aceitar 

uma flexibilização da lógica da certeza, abrindo espaço para a lógica da probabilidade na 

identificação do nexo causal, como sustenta Schreiber (2007, p. 75).  

O exame de experiências estrangeiras demonstra que paulatinamente se vem 

abandonando o modelo da exigência de certeza absoluta para se poder acolher uma pretensão 

autoral. Admitem-se raciocínios probabilísticos, troca-se a verdade (inatingível) pela 

verossimilhança, levam-se a sério os dados estatísticos fornecidos pela ciência. 

Dentro desse espírito, refere-se, à guisa de exemplo, importante e recente acórdão do 

Tribunal de Justiça da União Europeia que, em julgamento realizado em 21/06/2017, 

considerou que vacinas podem ser causa de uma doença, mesmo na ausência de evidências 

científicas que confirmem tal relação. O caso envolvia um cidadão francês (J.W.) que em 1998 

vacinou-se contra hepatite B. Um ano depois desenvolveu esclerose múltipla. Como ele, até 

então, tinha uma perfeita saúde e não havia histórico familiar da doença, atribuiu à vacina sua 
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doença. Ajuizou uma ação indenizatória contra o laboratório Sanofi Pasteur, fabricante da 

vacina, em 2006 e faleceu em 2011. Sua pretensão foi acolhida em primeiro grau (Tribunal de 

Primeira Instância de Nanterre), mas a decisão foi revertida pela Corte de Apelações de Paris, 

sob o argumento de que inexistia prova do nexo causal entre a vacinação e a doença. O caso 

chegou à Cour de Cassation que, após alguns desdobramentos processuais, solicitou a 

manifestação do Tribunal de Justiça da União Europeia, pois o caso envolvia potencial 

aplicação de normas comunitárias sobre responsabilidade do produtor. O TJUE entendeu que 

como não havia qualquer outra explicação para a doença, mesmo na ausência de provas 

concretas sobre o nexo de causalidade era possível a responsabilização do fabricante, havendo 

prova consistente sobre o bom estado de saúde prévio da vítima, a ausência de histórico familiar 

da doença e a existência de outros casos semelhantes, como era o caso em telaw. Determinou, 

assim, que o caso fosse julgado pela justiça francesa à luz dessa orientação.1 É bem verdade, 

porém, que o mesmo acórdão apontou que “o artigo 4.° da Diretiva 85/374 deve ser interpretado 

no sentido de que se opõe a um regime probatório assente em presunções, nos termos do qual, 

quando a investigação médica não estabeleça nem infirme a existência de uma relação entre a 

administração da vacina e o aparecimento da doença de que o lesado padece, se considera 

sempre provada a existência de um nexo causal entre o defeito atribuído a uma vacina e o dano 

sofrido pelo lesado, desde que estejam reunidos certos indícios factuais de causalidade 

predeterminados.”2 Ou seja, não se pode estabelecer um regime de presunção automática de 

causalidade. Dependerá, sempre, das circunstâncias do caso concreto. 

3 Teorias flexibilizadoras do nexo de causalidade.  

 
1  “Chamado a pronunciar-se, o Tribunal de Justiça da União Europeia, fazendo referência ao excelente estado de 
saúde anterior do lesado, à inexistência de antecedentes familiares e à relação temporal entre a vacinação e o 
aparecimento da doença, veio considerar que é compatível com a diretiva comunitária na matéria um regime 
probatório que, na falta de provas certas e irrefutáveis, se permita ao juiz concluir pela existência de um defeito e 
do exigível nexo de causalidade. Basta que haja um conjunto de indícios que levem a considerar, com um grau 
suficientemente elevado de probabilidade, que essa conclusão corresponde à realidade. Tais indícios devem ser 
suficientemente graves e precisos, de molde a permitirem extrair as conclusões que se procuram” – assim resumiu 
o o caso Barbosa (2019). 
2 Acórdão disponível em 
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fdb8b85507ba44808ce2ff2fcff
d1850.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNaQe0?doclang=PT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid
=192054&occ=first&cid=1944248, acesso em 14/08/2019. 
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Algumas das teorias e práticas já são conhecidas há tempos; outras são mais recentes. 

Todas têm em comum o fato de que o acolhimento da pretensão reparatória não resulta de uma 

certeza do julgador, mas sim de um juízo de probabilidade.3 

Dentre as mais antigas e conhecidas citam-se a teoria da causalidade alternativa4, a 

doutrina da perda de uma chance5, a doutrina da res ipsa loquitur6, a doutrina do market share 

liability7,8 a teoria da redução do módulo probatório9. Delas aqui não trataremos, pois 

focaremos nas mais recentes ou menos difundidas.  

 

 
3 Desnecessário ressaltar que a ideia da flexibilização do nexo de causalidade, ou o acolhimento de teses 
probabilísticas está longe de ser um consenso. Há firme oposição por parte de setores da doutrina, que suscitam 
importantes objeções dogmáticas que, por limitação de espaço, não poderemos aqui analisar. Remetemos o leitor 
interessado a um excelente artigo crítico a essas ideias aqui expostas, da lavra do Prof. Otávio Luiz Rodrigues 
Junior (2016).  

4 Sobre essa teoria, veja-se a dissertação de mestrado de Renato Duarte Franco de Moraes, intitulada “A 
causalidade alternativa e a responsabilidade civil dos múltiplos ofensores”, orientada pela Profº Giselda Novaes 
Hironaka, apresentada à Faculdade de Direito da USP em 2014, e publicada em 2017, pela Liber Ars. 

5 Sobre a qual já temos muitos trabalhos acadêmicos de excelente qualidade (além de incontáveis aplicações 
jurisprudenciais), dentre as quais sobressaem SILVA (2007) e SAVI (2009). 
6 A doutrina da res ipsa loquitur (‘a coisa fala por si’) é de aplicação rotineira na jurisprudência anglo-americana. 
Trata-se de uma ideia que substancialmente visa a justificar a inversão do ônus da prova, quando “os fatos falam 
por si”. 
7 A doutrina da market share liability, ou responsabilidade por quota de mercado, é uma espécie de teoria 
probabilística, tendo sido aplicada, pela primeira vez, no caso Sindell v. Abbott Laboratories, julgado pela Suprema 
Corte da Califórnia, em 1980. Tratava-se de julgar demanda envolvendo os efeitos danosos derivados da ingestão 
de medicamento contendo o princípio ativo denominado Diethylstilbestrol (mais conhecido pela sigla D.E.S.). 
Referido princípio ativo era componente importante de medicamento utilizado por gestantes que tinham propensão 
a ter abortos espontâneos. Em típico caso de development risk, a evolução dos fatos revelou que muitas mulheres, 
frutos de tais gestações, tendiam a desenvolver câncer após 10 a 12 anos de incubação da doença. Uma dessas 
vítimas, chamada Sindell, ajuizou ação contra o laboratório Abbott e outros 10 fabricantes de remédios contendo 
tal princípio ativo. Não foi possível demonstrar qual medicamento, de qual laboratório, sua mãe havia efetivamente 
ingerido. Assim, a solução adotada no referido acórdão foi no sentido de se condenar o laboratório Abbott e os 
demais a pagarem os danos na proporção de sua participação no mercado daquele remédio no Estado da Califórnia, 
no ano da gestação da autora. Portanto, mesmo sem se ter certeza sobre qual laboratório produziu o remédio, cujo 
princípio ativo comprovadamente teria causado os danos provados pela autora, responsabilizou-se o laboratório 
pela sua quota de mercado (market share liability), pois esse percentual revelava o grau de probabilidade de que 
fosse o seu produto, e não o dos concorrentes, o responsável pelo dano. 

8 No campo do direito ambiental, desenvolveu-se a pollution-share liability. Segundo essa adaptação, sendo 
impossível demonstrar qual a instalação industrial concretamente causou o dano, responsabilizar-se-iam todas 
as plantas industriais que poderiam ter causado a poluição, na proporção das respectivas emissões, sem 
necessidade de demonstrar qual emissão concretamente conduziu ao dano (OLIVEIRA: 2007, p. 31). A própria 
teoria da Market Share Liability sofreu uma interessante evolução a partir de 2004, com a publicação do artigo 
Beyond Market Share Liability: A Theory of Proportional Share Liability for Nonfungible Products (UCLA Law 
Review, v. 52, p. 151 (Oct. 2004), de autoria de Allen Rostron. Essa evolução, que procurava corrigir alguns 
déficits da teoria anterior, foi denominada de Proportional Share Liability, ou Risk Contribution. Essa teoria foi 
posteriormente acolhida pela Supreme Court of Wisconsin, no caso Thomas v. Mallett, em 2005.  

9 A doutrina da redução do módulo probatório, de origem alemã, é bastante utilizada pela jurisprudência pátria, 
muito especialmente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. “A teoria defende que em inúmeros casos, em 
especial onde há leis protetoras de determinadas categorias, cabe ao magistrado julgar com base na verossimilhança 
dos fatos aportados aos autos, nas presunções e na regra da inversão do ônus da prova”  (HIGINO NETO, 2005).  
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3.1. Dentre estas, mencionamos a denominada teoria do dano probatório (evidential 

damage), formulada por Porat e Stein (2001). Salientando a circunstância de ter sido o agente 

quem, com sua conduta, criou uma complexidade probatória, propõem os autores a 

autonomização de um dano – o dano probatório – para os seguintes casos: a) Casos em que o 

agente não é identificável (dois caçadores disparam e apenas um atinge a vítima; casos de 

market share liability; b) Casos em que o lesado não é identificável (ex.: uma fábrica emite 

radiações que podem causar câncer, havendo a probabilidade estatística da incidência de câncer, 

na área, aumentar em 25%, sem que se possa identificar, dentre as pessoas que contraíram 

câncer depois da fábrica começar a funcionar, quem adoeceu por causa da radiação daquelas 

pessoas que iriam contrair câncer por outras razões); c) Casos em que o dano foi causado por 

vários agentes, separadamente, sem que se possa saber qual parte do dano foi causado por 

qual agente; d) Casos em que o dano é originado por um ato ilícito e também por uma causa 

alheia, sem se conseguir determinar a medida em que cada um dos eventos contribuiu para o 

dano.  Em todas as hipóteses aventadas pelos autores, está presente o elemento da incerteza, 

contentando-se o julgador com um juízo de probabilidade. 

 

3.2. Em alguns países escandinavos difundiu-se a ideia de ser possível decidir litígios 

com base na mera probabilidade da ocorrência dos fatos (KOKOTT: 1998, p. 18; MARINONI, 

ARENHART, MITIDIERO: 2015, p. 419) A doutrina sueca da verossimilhança propõe uma 

relativização da importância da regra do ônus da prova, afirmando que, em vez de se exigir uma 

demonstração da verdade, bastaria ao julgador uma convicção de verossimilhança. 

Ainda segundo a doutrina sueca, se a versão de uma das partes é mais verossímil que 

a da outra, mesmo que minimamente superior, isso seria suficiente para que tivesse ganho de 

causa. Assim, numa visão radical, bastaria que a prova do autor demonstrasse com um grau de 

51% a verossimilhança da alegação, para tornar sua versão mais próxima da verdade. A defesa 

de tal tese, apesar de sua radicalidade, passa pelo argumento de que tal julgamento é mais 

racionalmente sustentado do que um julgamento que, embasado na tradicional regra do ônus da 

prova, considerasse a alegação como não provada, quando houvesse, por exemplo, 45% de 

chance de não ser verdade, contra 55% de chance de ser verdadeira. Trata-se da tese da 

verossimilhança preponderante. 

Ainda que se possa discordar de tal tese (especialmente pela sua generalidade), por 

ser demasiadamente ousada para os cânones que ainda predominam quanto ao ônus da prova e 
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da postura do juiz frente a ela, não há dúvidas de que ela serve de elemento para apontar para a 

ocorrência de uma difusa rediscussão do tema do ônus probatório, que está em movimento em 

todos os cantos do planeta. 

 

3.3. O direito anglo-americano conhece a teoria da preponderance of the evidence ou 

da more probable than not, que foi aventada pelo magistrado inglês Lord Denning, ao julgar o 

caso Miller v. Minister of Pensions, em 1947. Trata-se de uma técnica de balanceamento de 

probabilidades, muitas vezes utilizada em casos civis, especialmente no âmbito do direito de 

família e no direito trabalhista. O standard utilizado para julgamento de situações em que não 

se tem certeza da real situação em disputa é simbolizado pela proposição de que uma versão é 

“more likely to be true than not true” (é mais provável que seja verdadeira do que não). Para 

que se tenha como alcançado tal standard, bastaria que houvesse mais de 50% de chance de que 

a versão fosse verdadeira. 

Ainda que essa teoria tenha surgido e é mais aplicada no âmbito da Common Law, por 

vezes ela é aplicada também nos sistemas do direito continental europeu. A Corte de Apelações 

de Torino, por exemplo, em decisão de 15.04.2009, afirmou que “a determinação do nexo de 

causalidade do direito civil entre fato ilícito e evento lesivo deve ser conduzido sobre a base de 

uma valoração probabilística conforme a regra da prevalência das probabilidades (mais 

provável do que não), relativamente às mais severas regras de determinação da causalidade do 

direito penal” (ALPA, 2015, p. 772). No mesmo sentido, também referindo a aplicação da teoria 

(“più probabile che non”) na prática italiana, posiciona-se Trimarchi (2017, p. 457).  

 

3.4. A teoria da presunção de causalidade é baseada no mecanismo do cálculo de 

probabilidade estatística. Segundo tal teoria, em casos de atividade impregnada de risco, 

resultando um dano tipicamente associado à referida atividade, em sendo impossível ou difícil 

a prova do nexo de causalidade, pode e deve o julgador contentar-se com um juízo de 

probabilidade estatística quanto à relação causal. 

De acordo com Mulholland (2010, p. 278/279), poder-se-ia invocar a responsabilidade 

por presunção de causalidade quando houver: a) dificuldade considerável ou impossibilidade 

da vítima (autor da ação de indenização) de comprovar, em juízo, a ligação entre o dano que 

sofreu e a atividade referida como provável causa do dano; b) casos de responsabilidade coletiva 
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(causalidade alternativa), em que a conduta ou atividade a qual deve ser relacionada à 

causalidade é desconhecida; e c) hipóteses em que existe o desenvolvimento de atividades 

perigosas, isto é, atividades que geram danos qualitativamente graves. Uma vez identificados 

estes elementos ou requisitos afigura-se legítimo ao magistrado a análise probabilística da causa 

para fins de imputar a responsabilidade. 

Na França, tal teoria vem sendo consistentemente aplicada pela Corte de Cassação, 

que reconhece a presença de nexo de causalidade quando houver a presença de sérias, precisas 

e concordantes presunções de causalidade (GOLDBERG: 2011, p. 178; VINEY: 2011, p. 303). 

3.5. As teorias probabilísticas admitem a convicção judicial baseada em 

probabilidades estatísticas10.  

Em terras lusitanas, GOMES CANOTILHO (1998, p. 142), ao menos em tema de 

danos ambientais, defende a possibilidade de se aceitar a causalidade probabilística. Embora 

refira que “só existe responsabilidade civil se houver sido provada a existência de uma relação 

causa-efeito entre o fato e o dano”, deve-se contentar, porém, com uma “causalidade 

probabilística”. 

Na Itália, Infantino (2012, p. 115) aborda as teorie probabilistiche, referindo que essas 

teorias procuram evitar que uma obscuridade probatória sobre os acontecimentos resulte sempre 

em julgamento desfavorável ao autor. Aceita-se que um fato possa ser considerado causa de um 

resultado negativo se for alta a probabilidade, à luz de estatísticas científicas, de que este último 

tenha ocorrido em razão da presença do primeiro. 

Bordon (2006, p. 50 et seq) refere julgamentos que aceitam a teoria della causalità 

scientifica. Cita julgamento das Seções Criminais Unidas da Corte de Cassação (n. 30328, de 

11.9.2002,), que assim dispôs:  “O saber científico sobre o qual o juiz pode embasar suas 

decisões é constituído tanto por ‘leis universais’ (muito raras, na verdade), que identificam no 

encadeamento de determinados eventos uma invariável regularidade sem exceções, como por 

‘leis estatísticas’, que se limitam a afirmar que a verificação de um efeito decorre da 

identificação de certo evento num certo percentual de casos e com uma relativa frequência”. 

 
10 Interessante perceber a diferença como raciocina o profissional da estatística e o profissional do direito sobre 
a questão da causalidade: “statistician think of causality as an uncertain relation that needs to be described and 
qualified probabilistically, while lawyers may be more naturally inclined to a fundamentally deterministic view” 
(DAWID: 2011, p. 133). 
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Alpa (2010, p. 175/184) refere a tendência da Corte de Cassação de reconhecer “que 

é suficiente provar, em matéria civil, a preponderância da evidência, ou da causa mais provável, 

enquanto que no processo penal vigora a regra da prova ‘além da dúvida razoável’”, referindo-

se expressamente a acórdão proferido pela Corte de Cassação em 11.05.2009 (n. 10741). 

Porat e Stein (2003, p. 667-702) analisam dois importantes casos britânicos julgados 

pela Court of Appeal e um terceiro caso (Fairchild), julgado pela então House of Lords. 

Segundo eles, os julgamentos nos casos Holtby, Allen e Fairchild representam decisões 

revolucionárias, abordando um aspecto importante do problema da indeterminação do nexo de 

causalidade. Neles, as cortes britânicas abandonaram a tradicional abordagem binária, segundo 

a qual o autor obtém a reparação da totalidade do seu dano, ou nada recebe, substituindo-a pelo 

princípio da indenização proporcional, em que o réu repara os danos sofridos pelo autor na 

proporção de sua participação estatística na produção de tal dano.  

  

4 Considerações finais. 

Percebe-se, assim, uma diversidade de teorias que sustentam ser possível o julgamento 

favorável a determinadas pretensões reparatórias, mesmo sem uma convicção absoluta sobre o 

nexo causal vinculando um dano a uma conduta. Doutrina, jurisprudência e até mesmo a 

legislação, vêm lenta, mas firmemente, aceitando que se acolham demandas indenizatórias 

mesmo sem provas contundentes sobre o nexo de causalidade entre uma conduta e determinado 

dano.  

É necessário que o jurista pátrio permaneça atento às novas ideias e práticas jurídicas 

existentes em outros sistemas jurídicos. Constatando que novas ideias e práticas funcionam 

bem, que são justas e melhores do que os modelos até então existentes, é razoável que se as 

‘importe’. A única preocupação real é que tais ‘novidades’ sejam compatíveis com o sistema 

jurídico para o qual se importa. Isto porque há muito se sabe que a função judicial não se limita 

à aplicação silogística das normas legislativas. O ordenamento jurídico não é completo, nem 

claro, nem coerente, como pretendiam os teóricos iluministas. O ordenamento contém lacunas. 

Mas a ausência de previsão ou de regulação de um determinado instituto ou figura jurídica não 

significa minimamente que o legislador não o disciplinou porque não queria acolhê-lo. Na 

maioria das vezes, a lacuna legislativa se explica por dois óbvios motivos: ou determinado 

instituto jurídico não foi disciplinado legislativamente pelo fato de ter surgido em momento 

posterior à edição da norma legal; ou porque o legislador, ao disciplinar determinado assunto, 
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não tinha conhecimento de determinadas ideias/teorias/doutrinas/práticas jurídicas já 

conhecidas em outros ordenamentos.  

Entendo, assim, que as doutrinas e práticas jurisprudenciais brevemente referidas 

nesse trabalho são compatíveis com nosso sistema jurídico, podendo, portanto, serem invocadas 

em solo pátrio. 

Se o dano é certo, e se estatisticamente aquele dano encontra-se ligado a determinada 

atividade do demandado, dentro de um grau elevado de probabilidade científica, então é mais 

aceitável acolher-se a pretensão condenatória, mesmo sem provas inequívocas, do que se deixar 

a vítima permanecer com o dano para o qual ela comprovadamente não deu causa. 
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1. Premessa 

La legge 22 maggio 2017, n. 81, che disciplina la tutela del lavoro autonomo e introduce 

in Italia l’istituto del lavoro agile, costituisce un ulteriore tassello della perdurante tendenza 

legislativa a intervenire, anche in modo eterogeneo, nella regolazione del rapporto di lavoro 

allo scopo di adeguare l’apparato normativo alla trasformazione dei processi produttivi 

caratterizzati da innovative modalità organizzative, da delocalizzazioni di servizi e da 

un’accentuata flessibilità spazio-temporale della prestazione di lavoro. 

Questa scelta intende conformarsi al fenomeno socio-economico che, nell’ottica dello 

snellimento delle procedure produttive, mira ad allentare lo stretto rapporto che 

tradizionalmente lega i lavoratori subordinati al centro operativo dell’impresa. Un obiettivo che 

può essere raggiunto sia favorendo l’ampliamento della partecipazione autonoma all’apparato 

produttivo, attraverso svariate modalità di lavoro autonomo, piattaforme digitali ecc., sia 

mediante l’introduzione di nuove modalità esecutive del rapporto di lavoro subordinato, come 

l’eliminazione o la riduzione dei vincoli derivanti dal luogo e dall’orario di lavoro e 

l’incremento di un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, ancorché all’interno della cornice 

del lavoro subordinato.  

Di questo aspetto intende occuparsi la legge del 2017 sul lavoro agile. 

Lo scopo dell’intervento normativo, esplicitato nell’articolo 18, è quello di 

«incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»; la 

riforma, cioè, almeno sulla carta, intende nel contempo andare incontro alle esigenze di 

competitività delle imprese e alle esigenze di vita del prestatore.  

 
 Ricercatrice di diritto del lavoro dell’Università di Parma 
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Nelle prime proposte di legge il nuovo istituto del lavoro agile veniva configurato in 

una duplice versione: un’ulteriore figura di lavoro autonomo ovvero una particolare modalità 

flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. 

La stesura definitiva della legge 81 sceglie, invece, di ricondurre il lavoro agile 

esclusivamente nell’ambito della subordinazione e, prevedendo una prestazione lavorativa da 

svolgersi in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, affida all’accordo 

individuale tra datore e prestatore la disciplina delle modalità di esecuzione della prestazione, 

l’eventuale definizione dei cicli, delle fasi e degli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri 

datoriali. 

Il ruolo centrale attribuito all’accordo individuale nella regolamentazione della 

fattispecie pone seri problemi di coordinamento con le tradizionali fonti legislative o collettive 

che disciplinano il lavoro subordinato ed è dirompente perché «la scelta di attribuire la 

decisione su questi temi all’autonomia individuale e non alla contrattazione collettiva è una 

novità assoluta nella tradizione italiana»1. 

Con il contratto individuale, infatti, si definisce l’ossatura dell’intero rapporto, i vincoli 

di luogo e di tempo, i confini quali-quantitativi dell’obbligazione, senza tenere in 

considerazione «i condizionamenti cui è soggetto il prestatore sia nel contrattare le singole 

clausole, sia nel rifiutare un accordo non gradito, aggravati dall’assenza delle garanzie altrove 

previste per la genuinità del consenso»2. 

Queste considerazioni preliminari sulla peculiarità del lavoro agile, come disciplinato 

della legge 81/2017, servono ad analizzare la ratio e la specificità dell’istituto e impongono una 

riflessione più approfondita sui caratteri della subordinazione di questa fattispecie in relazione 

al modello ideal-tipico dell’art. 2094 c.c. e, di conseguenza, sulle modalità di esercizio dei 

poteri, sugli effetti e possibili rischi per il lavoratore nel coinvolgimento in un’organizzazione 

per fasi, cicli e obiettivi e sulla possibile commistione tra tempi di vita e tempi di lavoro. 

 

2. Le finalità perseguite dalla legge. 

 
1 T. TREU, Rimedi, tutele e fattispecie. Riflessioni a partire dai lavoro della gig economy, in Lavoro e diritto, 2017, pag. 393 il 
quale aggiunge che «in questi termini non si ritrova neppure nelle ipotesi più nette avanzate in passato per la individualizzazione 
dei rapporti di lavoro». 
2 A. DONINI, Lavoro agile e su piattaforma digitale tra autonomia e subordinazione, in Variazioni su temi di diritto del lavoro, 
2018, pag. 831. 
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Come già detto la legge 81/2017 indica espressamente le finalità del nuovo istituto: la 

conciliazione vita/lavoro e l’aumento della competitività per le imprese. 

L’istituto si pone nel solco delle riforme che negli ultimi anni hanno interessato il diritto 

del lavoro italiano introducendo sempre nuovi strumenti di flessibilità organizzativa con 

l’obiettivo di attenuare le rigidità del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi: costituzione, 

svolgimento, estinzione (modifica dei modelli contrattuali flessibili, riforma dello ius variandi, 

modifica della disciplina dei licenziamenti).  

Tuttavia, come è stato rilevato3, se le suddette riforme erano prevalentemente dettate 

nell’interesse dell’impresa l’istituto del lavoro agile risponde invece ad una doppia finalità: 

l’aumento della competitività per l’impresa non disgiunta dalla conciliazione tra tempi di vita 

e di lavoro per il prestatore. Si può finanche sostenere che la finalità conciliativa sia preminente 

rispetto all’aumento della competitività, in quanto quest’ultima trova soddisfazione solo in 

seguito alla realizzazione della prima. 

In effetti, con la legge 81 il legislatore introduce una modalità lavorativa estremamente 

flessibile che potrebbe consentire più facilmente al lavoratore di conciliare la sfera privata e 

quella professionale, in quanto durante le giornate in modalità agile il prestatore non è tenuto a 

recarsi presso l’azienda, non deve utilizzare una postazione di lavoro fissa e non è soggetto a 

stringenti vincoli di orario.  

Ciò rende l’istituto molto più flessibile anche del telelavoro e tali modalità di 

svolgimento della prestazione meglio si prestano alle finalità conciliative che la legge vuole 

assicurare e, di conseguenza, consentono di realizzare un maggiore benessere lavorativo con un 

aumento della produttività del lavoro. 

A ben vedere il vantaggio per l’azienda passa attraverso la soddisfazione degli interessi 

del lavoratore in una logica c.d. win win. Ai vantaggi goduti dal dipendente sul piano della 

conciliazione vita privata/vita lavorativa si affiancano i benefici del datore di lavoro che avrà 

alle sue dipendenze lavoratori più efficienti e responsabilizzati. A questo risultato si 

accompagna poi una riduzione dei costi per l’impresa nelle giornate in cui la prestazione viene 

svolta al di fuori dei locali aziendali. 

 
3 L. MONTEROSSI, Il lavoro agile: finalità, politiche di welfare e politiche retributive, in M. VERZARO (a cura di), Il lavoro agile 
nella disciplina legale collettiva e individuale, Jovene, Napoli, 2018, pag. 24 ss. 
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Le stesse finalità individuate dalla legge erano identificate dagli accordi collettivi che 

disciplinavano l’istituto prima del 2017. Ma, per le finalità conciliative spesso gli accordi 

collettivi rinviavano alle parti sociali a livello aziendale il compito di individuare eventuali 

criteri di priorità nell’accesso al lavoro agile.  

Il nuovo istituto ha carattere generale e non è riservato a categorie protette, anche se la 

legge 145 del 2018 (legge finanziaria per il 2019) ha aggiunto all’art. 18 della legge 81 un 

comma 3 bis che introduce una priorità nell’accesso al lavoro agile alle lavoratrici madri nei tre 

anni successivi al termine del congedo di maternità e ai lavoratori genitori di figli disabili. 

Al di fuori di queste due ipotesi disciplinate dalla legge, deve ritenersi che le parti 

sociali, pur in assenza di un esplicito rinvio in tal senso, possano individuare dei criteri oggettivi 

e neutri per identificare i soggetti beneficiari. Ciò sarebbe quanto mai opportuno nelle pubbliche 

amministrazioni, nelle quali non può essere lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro 

l’individuazione dei prestatori di lavoro che usufruiranno del lavoro agile. 

Nelle prime esperienze applicative dell’istituto le amministrazioni pubbliche italiane 

hanno individuato in collaborazione con le parti sociali, all’interno del bando di accesso al 

lavoro agile, una serie di criteri per selezionare i lavoratori beneficiari, nei casi in cui le stesse 

amministrazioni non intendano concedere a tutti coloro che ne avessero fatto richiesta la 

possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile. 

Di fatto, si tratta per lo più di criteri residuali da utilizzare nelle ipotesi in cui le richieste 

dei prestatori di lavoro siano superiori al numero dei posti che l’amministrazione ha previsto di 

concedere. Accanto alle categorie protette a cui le amministrazioni scelgono di dare un diritto 

di priorità (disabili, carichi di famiglia, ecc.) sono previsti dei criteri generali e neutri che 

permettono di effettuare una selezione imparziale fra gli aspiranti (distanza dal luogo di lavoro, 

anzianità di servizio ecc.). 

 

3. Il lavoro agile come lavoro subordinato senza vincoli di tempo e di luogo. 

L’articolo 18 della legge 81 del 2017 individua il lavoro agile come «modalità di 

esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con 

forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di 

lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività 

lavorativa». 
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Il legislatore ha iscritto il lavoro agile nello schema della subordinazione ma lo ha dotato 

di caratteristiche peculiari che incidono proprio sugli elementi tipici del lavoro subordinato: il 

tempo e il luogo di lavoro. 

Infatti, tale modalità di svolgimento della prestazione prescinde da precisi vincoli di 

tempo e di luogo, unico limite individuato dalla legge è il rispetto del limite massimo dell’orario 

di lavoro e il diritto alla disconnessione. 

Parte della dottrina4 ha messo in discussione l’esistenza di una facoltà derogatoria piena 

alla disciplina dell’orario di lavoro di origine europea e attuativa di precetti costituzionali, anche 

perché la necessità di rispettare la durata massima giornaliera e settimanale entro cui deve 

svolgersi la prestazione comporta la necessità di definire e di misurare (anche per il lavoratore 

agile) l’orario di lavoro. Inoltre, il riferimento all’orario normale settimanale è essenziale per 

garantire la parità di trattamento economico e normativo richiesta dall’art. 20 della stessa legge 

81 del 2017. 

Secondo una diversa lettura5, più conforme alla lettera della legge, l’elemento 

caratterizzante il lavoro agile consisterebbe nella possibilità di disapplicazione della disciplina 

dell’orario normale di lavoro e nella facoltà di articolare l’organizzazione del tempo entro i soli 

limiti massimi giornalieri e settimanali, con esclusione, quindi, del lavoro straordinario. 

Quindi, l’assenza di precisi vincoli di tempo deve intendersi non come assenza di un 

orario di lavoro tout court, quanto piuttosto come «possibilità che l’orario, pur stabilito, non sia 

predeterminato dal datore in termini vincolanti per il lavoratore nella sua distribuzione e 

collocazione temporale»6. Il lavoratore, quindi, è libero di svolgere la propria opera nei 

momenti per lui più convenienti per i fini conciliativi che il lavoro agile vuole perseguire7. 

Naturalmente l’assenza di una predeterminazione dell’orario di lavoro comporta che il 

tempo di lavoro non possa essere considerato come oggetto del contratto di lavoro e non abbia 

più un peso particolare nei giudizi di accertamento della subordinazione. 

Diventa, perciò determinante l’assegnazione di obiettivi per la determinazione dei 

confini dell’attività dedotta in contratto. 

 
4 A. DONINI, op. cit., pag. 833 
5 V. A. BOSCATI, Il lavoro agile nell’ordinamento italiano come strumento di conciliazione dei temi di vita-lavoro e di 
incremento della competitività nell’impresa e nella pubblica amministrazione, in questo volume, pag. 15 del dattiloscritto 
6 M. PERUZZI, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, in Diritto della sicurezza sul lavoro, 2017, 1, pag. 17 
7 A. FENOGLIO, Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve 
allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Wolters Kluver – Cedam, Milano, 2018, pag. 557 
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Infatti, l’assenza di vincoli di tempo e di obiettivi priverebbe l’accordo di un contenuto 

oggettivo identificabile e impedirebbe la verifica dell’adempimento del prestatore di lavoro8. 

Nel lavoro agile è, quindi, necessario predisporre presidi per rendere predeterminati e 

verificabili i livelli e l’entità della prestazione, che preservino la possibilità di accordi finalizzati 

ad interpretare in termini più dinamici il sinallagma contrattuale. 

In questo modo si potrà evitare un carico professionale eccessivo e un’indebita 

soggezione personale durante le giornate lavorative al di fuori dei confini dell’azienda.  

Per quanto attiene al luogo di lavoro nel lavoro agile, a differenza che nel telelavoro, 

non è prevista la predeterminazione di una postazione di lavoro fissa e predeterminata per la 

parte di prestazione da svolgere al di fuori dei locali aziendali. Il lavoratore può scegliere e 

modificare la postazione di lavoro a sua discrezione e in qualsiasi momento e senza doverne 

dare comunicazione preventiva al datore di lavoro9. 

Questa impostazione è stata però criticata da una parte della dottrina10 che ritiene che 

non sia possibile lasciare indeterminato il luogo di lavoro in quanto elemento essenziale 

dell’accordo individuale sul lavoro agile ai sensi dell’art. 1182 c.c.; da ciò conseguirebbe che 

nel lavoro agile non potendosi indentificare una postazione telematica fissa, si dovrebbe 

individuare una “rosa” di postazioni predeterminate tra le quali il lavoratore può di volta in 

volta scegliere, dandone sempre preventiva comunicazione al datore di lavoro. 

Tale orientamento non è però condivisibile perché la disposizione di cui all’art. 1182 

c.c. è derogata espressamente dall’art. 18 della legge 81 del 2017 che è legge speciale che 

disciplina la modalità agile di svolgimento della prestazione. Non è corretto, quindi, sostenere 

che la predeterminazione del luogo sia un elemento essenziale dell’accordo di lavoro agile. 

Inoltre, la predeterminazione di un luogo priverebbe il lavoro agile di quella flessibilità 

che serve a garantire in modo più soddisfacente le esigenze conciliative del lavoratore. 

Del resto il lavoro agile è una modalità organizzativa di svolgimento del rapporto di 

lavoro che mira a rendere il prestatore di lavoro più responsabile e autonomo, assecondando in 

 
8 Cfr. A. DONINI, op. cit., pag. 833 ss. 
9 Cfr. G. PROIA, L’accordo individuale e le modalità di esecuzione e cessazione della prestazione di lavoro agile, in L. FIORILLO, 
A. PERULLI (a cura di), Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile, Giappichelli, 2018, pag. 185 
10 G. RICCI, Il lavoro a distanza di terza generazione: la nuova disciplina del lavoro agile, in Le Nuove leggi civili commentate, 
2018, 3, 653 
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qualche modo i più recenti modelli di organizzazione del lavoro che vedono un maggiore 

coinvolgimento del lavoratore nella gestione dell’impresa. 

 

 4. Il ruolo centrale dell’accordo individuale. 

L’elemento più significativo della disciplina legale sul lavoro agile e che crea non poche 

perplessità è il ruolo centrale che viene attribuito all’accordo individuale che, sostanzialmente, 

ha il compito di disegnare l’intera ossatura della attività in modalità agile. 

L’accordo individuale, infatti, regolamenta la prestazione, stabilisce le modalità di 

esercizio dei poteri, anche quello di controllo (sia pure nel rispetto della disciplina di cui 

all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori) e individua anche le condotte rilevanti ai fini 

disciplinari connesse all’esecuzione della prestazione di lavoro al di fuori dei locali aziendali. 

Sebbene prima dell’intervento del 2017 la fattispecie era conosciuta e regolata in Italia 

da diversi accordi collettivi, soprattutto aziendali, il legislatore ha assegnato un ruolo 

assolutamente marginale alla contrattazione collettiva ridisegnando sostanzialmente il sistema 

delle fonti del rapporto di lavoro a favore dell’autonomia individuale. 

È la prima volta che nell’ordinamento italiano «la disciplina legale di un istituto della 

flessibilità del rapporto di lavoro subordinato non affida alcuna competenza regolativa 

all’autonomia collettiva.  

Si tratta di uno schema che non ha precedenti: ed invero, anche laddove la consacrazione 

legislativa è arrivata solo successivamente al consolidamento nella prassi dell’utilizzo dello 

strumento (…) le parti sociali sono sempre state investite del  compito di “dosare la  stessa 

flessibilità”, nelle previsioni più risalenti consentendone una maggiore utilizzabilità altrimenti 

preclusa, mentre in quelle più recenti integrando e completando il quadro legale di 

riferimento»11. 

La disciplina del lavoro agile offre un nuovo quadro delle fonti del rapporto di lavoro: 

la classica triangolazione tra legge, autonomia collettiva e autonomia individuale viene 

ricondotta ad un mero rapporto binario tra previsione di legge e accordo individuale12. 

 
11 G. A. RECCHIA, Lavoro agile e autonomia collettiva, in D. GAROFALO (a cura di), La nuova frontiera del lavoro: autonomo 
– agile – occasionale, Adapt University Press, 2018, pag. 384 
12 G.A. RECCHIA, ivi, pag. 385 
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Questa scelta, da alcuni accolta con grande favore perché sarebbe una forma di 

responsabilizzazione del prestatore di lavoro, è sorretta anche dall’intenzione di prevedere una 

specie di “telelavoro” reso però più flessibile perché privo dei vincoli posti dalla contrattazione 

collettiva. Ciò probabilmente nell’ottica di rendere lo smart working più appetibile e più diffuso 

rispetto al suo predecessore. 

Ovviamente è tutto da dimostrare che il potenziamento dell’autonomia individuale a 

scapito di quella collettiva determini una maggiore diffusione dello smart working rispetto al 

telelavoro. Infatti, se è vero che l’accordo individuale consente l’acquisizione del consenso del 

lavoratore in modo più rapido, è anche vero che la definizione del contenuto del patto risulta 

meno agevole in presenza di una disciplina normativa lacunosa e, in alcuni aspetti, non priva di 

aporie. 

La promozione dell’autonomia individuale su aspetti rilevanti del rapporto di lavoro 

presenta diversi rischi per le tutele del prestatore di lavoro.  

Solo i lavoratori inquadrati in livelli professionali più elevati e, quindi, dotati di una 

certa capacità contrattuale avranno il potere di ottenere forme di tutela adeguata, per tutti gli 

altri c’è il rischio concreto che l’accordo individuale costituirà la trasposizione dei desiderata e 

delle priorità del datore di lavoro. 

Ciò è preoccupante anche perché viene rimessa all’accordo anche la definizione delle 

“misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle 

strumentazioni tecnologiche di lavoro”. 

Su questo aspetto sarebbe stato quanto mai opportuno prevedere l’individuazione di un 

livello minimo di tutela, anche solo con carattere sussidiario nel caso in cui le parti non 

dovessero prevedere nulla sul punto13. 

 La previsione di un diritto alla disconnessione è certamente da considerarsi come 

elemento essenziale del contratto la cui assenza determinerebbe la nullità dell’intero contratto 

ai sensi del 1418 c.c.14  Inoltre, si tratta di un diritto indisponibile da parte del lavoratore perché 

finalizzato anche alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore stesso. 

 
13 M. CUTTONE, Oltre il paradigma dell’unità di luogo tempo e azione: la revanche dell’autonomia individuale nella nuova 
fattispecie di lavoro agile, in M. VERZARO (a cura di), Il lavoro agile nella disciplina legale collettiva e individuale, Jovene, 
Napoli, 2018, pag. 68 
14 M. CUTTONE, ibidem. 
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In ogni caso sarebbe stato opportuno il filtro della contrattazione collettiva (anche 

aziendale) per rendere effettivo tale diritto; soprattutto perché il successo del lavoro agile passa 

dalla effettività della tutela del prestatore da una totale invasione del tempo di vita, reso sempre 

più facile dall’utilizzo delle strumentazioni informatiche. 

Peraltro, non riconoscere in modo adeguato il diritto alla disconnessione significa 

vanificare uno degli obiettivi che lo stesso legislatore dichiara essere propri del lavoro agile: la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Come già detto, il lavoro agile può essere determinato anche per obiettivi e, anzi, il 

potere di controllo sarà più che altro finalizzato a verificare il raggiungimento degli stessi. La 

previsione di obiettivi da raggiungere non è negativa di per sé, è preoccupante però che la 

definizione degli stessi obiettivi sia rimessa all’accordo individuale. 

È evidente che una prestazione di lavoro così congegnata allarghi l’obbligo di diligenza 

del prestatore di lavoro tenuto in qualche modo a garantire un risultato finale. 

Se si può condividere l’introduzione di un modello organizzativo più dinamico che 

preveda il coinvolgimento più attivo dei prestatori di lavoro, ritenuto necessario anche dai più 

recenti studi di organizzazione aziendale, è meno condivisibile che siffatto modello venga 

regolato attraverso un accordo tra le parti e senza il filtro della contrattazione collettiva che 

avrebbe quanto meno garantito un riequilibrio tra le stesse parti contrattuali.  

 

5. L’esercizio dei poteri del datore di lavoro 

L’art. 19 della legge 81 rimette all’accordo individuale anche la determinazione delle 

forme di esercizio del potere direttivo. 

Una parte della dottrina15 da tale disposizione ha dedotto che il lavoro agile rappresenti 

una fattispecie speciale di subordinazione. 

Infatti, secondo questa impostazione, sebbene la legge definisca il lavoro agile come 

modalità di svolgimento del lavoro subordinato, proprio il rinvio all’accordo individuale per 

l’esercizio dei poteri datoriali sembra realizzare una deviazione causale rispetto al tipo di cui 

all’art. 2094 c.c.. 

 
15 A. PERULLI, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia nel diritto 
del lavoro, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI, op. cit., pag. 57-58 
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La disciplina, infatti, realizzerebbe una forma di «corresponsabilizzazione del soggetto 

che versa in uno stato di soggezione (il lavoratore subordinato) nella definizione delle modalità 

con cui si attua la dimensione attiva del rapporto (l’esercizio dei poteri datoriali)». 

Tale subordinazione parzialmente condivisa sarebbe in linea sia con l’evoluzione del 

concetto di subordinazione, sempre meno caratterizzato da schemi gerarchici, sia con 

l’evoluzione della nozione di potere nell’ambito della teoria generale. 

Questo orientamento ha indubbiamente il pregio di mettere in evidenza che l’intervento 

normativo del 2017 ha una portata generale perché in qualche modo incide sul concetto di 

subordinazione e ciò costituisce la principale differenza tre il lavoro agile e le altre forme di 

lavoro a distanza già presenti nell’ordinamento italiano. 

Tuttavia, appare preferibile quell’orientamento dottrinario16 che nella previsione 

dell’art. 19 non vede tanto una condivisione dei poteri datoriali quanto piuttosto l’indicazione 

delle modalità di esercizio per la parte di prestazione svolta al di fuori dei locali dell’azienda. 

Il potere direttivo rimane sempre un potere unilaterale del datore di lavoro che trae 

origine dal contratto di lavoro. Le parti, quindi, con l’accordo individuale non condividono la 

titolarità del potere ma identificano le modalità attraverso le quali le direttive del datore di 

lavoro devono essere trasmesse durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile (via 

email, via chat, per telefono, in quali ore, ecc.). 

Si determina, in altre parole, una forma «di procedimentalizzazione del potere direttivo, 

che può costituire il piano di verifica della ragionevolezza dell’esercizio della prerogativa 

contrattuale secondo buona fede e correttezza, da valutare anche alla luce delle esigenze di vita 

del lavoratore»17. 

Anche per l’esercizio del potere di controllo il legislatore rinvia all’accordo individuale 

che ne deve regolamentare le modalità di svolgimento. 

In primo luogo è necessario che l’esercizio di tale potere avvenga tenendo conto degli 

obiettivi conciliativi che la legge intende perseguire. Ciò comporta che il controllo deve essere 

esercitato soprattutto sul risultato della prestazione svolta fuori dall’azienda in termini di qualità 

 
16 G. PROIA, op. cit.; F. Ferraro, Prime note sul potere direttivo nella disciplina del lavoro agile, in M. VERZARO (a cura di), 
op. cit., pag. 180 ss. 
17 F. FERRARO, op. cit., 183 
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e di quantità, mentre dovrebbe essere marginale la verifica sul rispetto di regole organizzative 

o di esecuzione18. 

L’articolo 21 rinvia all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza. 

Tale rinvio ha un’importanza notevole visto che nella maggior parte dei casi la prestazione di 

lavoro in modalità agile è svolta con l’utilizzo di strumenti informatici. 

Il rispetto dell’articolo 4 pone dei limiti immediati alla disponibilità delle parti in materia 

di potere di controllo.  

Infatti, non potranno essere previste modalità di lavoro agile con utilizzo di strumenti 

tecnologici senza che l’azienda abbia predisposto adeguate informative sul trattamento dei dati, 

necessarie per un potenziale controllo che derivi dal loro utilizzo. 

Quindi, l’uso di particolari software per il collegamento da remoto e la gestione e la 

raccolta dati devono essere coordinati con le regole in materia di tutela della riservatezza; 

soprattutto perché nel lavoro agile si può più comunemente verificare la situazione per cui gli 

strumenti di lavoro, oltre che essere di proprietà del lavoratore, vengano utilizzati nella sfera 

strettamente privata e, quindi, estranea al contesto dell’adempimento lavorativo. 

Per quanto attiene, infine, al potere disciplinare il secondo comma dell’art. 21 della l. 

81 del 2017 rimette all’accordo individuale il compito di individuare «le condotte, connesse 

all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo 

all'applicazione di sanzioni disciplinari». 

L’interpretazione di quest’ultima disposizione deve svilupparsi nell’ambito del contesto 

normativo rappresentato in primo luogo dall’art. 2106 c.c. che indica i presupposti sostanziali 

del potere disciplinare (violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli art. 2104 e 

2105 c.c.) e vincola l’esercizio del potere al rispetto del principio di proporzionalità, nonché 

dall’art. 7 della legge 300 del 1970 per quanto attiene ai profili procedurali e alle disposizioni 

di natura disciplinare contenute nei contratti collettivi19. 

 
18 S. MAINARDI, Il potere disciplinare e di controllo sulla prestazione del lavoratore agile, in L. FIORILLO, A. PERULLI, Il jobs 
act de lavoro autonomo e del lavoro agile, Giappichelli, Torino, 2018, pag. 219 
19 In questo senso v. C. PONTERIO, L’individuazione delle condotte esterne che danno luogo all’applicazione di sanzioni 
disicplinari, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), op. cit., pag. 634 
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L’accordo individuale ha una funzione integrativa del codice disciplinare e deve, quindi, 

consistere in una specificazione delle condotte già previste e non costituire un aggravio della 

responsabilità disciplinare del lavoratore20. 

Dal momento che, come già detto, rimane ferma l’applicabilità dell’articolo 7 dello 

statuto dei lavoratori sarebbe opportuno una revisione dei codici disciplinari inserendo quanto 

meno l’indicazione del rinvio all’accordo individuale per i lavoratori che usufruiscono dello 

smart working. In tal modo sarebbe rispettato il principio di pubblicità di cui alla norma 

statutaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 V. S. MAINARDI, op. cit., pag. 223. 
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1 – A tributação como eficiente mecanismo para a sustentabilidade ambiental 

A questão ambiental, a partir do momento em que se constatou que o aumento 

exponencial da degradação ao meio ambiente ameaçava não apenas a natureza, e o bem-

estar social que dela advinha, mas também a própria existência da vida no planeta, passou 

a ganhar relevância e estabeleceu a necessidade de repensar as condutas humanas, 

levando à construção de uma racionalidade ambiental que objetivasse uma 

sustentabilidade de caráter prospectivo, valorizando e respeitando o equilíbrio como 

requisito sine qua non para a manutenção da vida e bem estar da humanidade. 

O termo “desenvolvimento sustentável” surgiu a partir de estudos da 

Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, e adveio como resposta à 

humanidade diante da crise social e ambiental pela qual o mundo atravessava a partir da 

segunda metade do século XX. 

Na Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD), 

também conhecida como Comissão de Brundtland, presidida pela norueguesa Gro Haalen 

Brundtland, no processo preparatório à Conferência das Nações Unidas – chamada de 

“Rio 92”, desenvolveu-se o relatório que ficou conhecido como “Nosso Futuro Comum” 

(ONU, 1987), o qual contém importantes informações colhidas pela comissão ao longo 
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de três anos de pesquisa e análise. Neste relatório consta a definição mais difundida do 

conceito de desenvolvimento sustentável, que seria aquele que atende as necessidades do 

presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas 

próprias necessidades. 

Em vista disto, a partir deste relatório, restou assentado que a busca pelo 

desenvolvimento econômico precisa conciliar em seu processo mecanismos que também 

assegurem o desenvolvimento social e a proteção ambiental, de modo a garantir que a 

satisfação das necessidades presentes não comprometa o direito das gerações futuras de 

usufruir desses mesmos benefícios. 

O compromisso da presente geração em entregar um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, igual ou melhor ao que ele encontrou, à futura geração, levou 

François Ost (1995, p. 374) a assinalar que o meio ambiente é uma herança das gerações 

passadas, recurso das gerações presentes e também garantia das gerações futuras, em 

relação às quais se contrai dívida de transmissão. 

No Brasil, com o advento da Constituição Federal - CF de 1988, a proteção 

ambiental, prevista no artigo 225, ganhou status de direito fundamental de terceira 

dimensão, dotado de alto teor de humanismo, universalidade e solidariedade. Logo, é 

notório que o texto constitucional foi influenciado pelo conceito de desenvolvimento 

sustentável trazido pelo Relatório de Brundtland, e como corolário, assegurou que a 

coletividade tivesse direito a um meio ambiente equilibrado, visto como condição para 

garantia de uma vida digna.  

O conceito de desenvolvimento sustentável, concebido no relatório “Nosso Futuro 

Comum”, foi posteriormente firmado na Agenda 21, documento desenvolvido na 

conferência “Rio 92”, e incorporado em outras agendas mundiais de desenvolvimento e 

de direitos humanos. A partir deste movimento surgiu uma nova forma de abordagem, o 

foco passou a ser o aperfeiçoamento de todo o processo produtivo, objetivando reduzir o 

impacto ambiental como um todo, exercendo de forma viável uma gestão ambiental. 

Portanto, na atualidade, o direito ao meio ambiente equilibrado, enquanto direito 

fundamental, é uma garantia prevista constitucionalmente e galgado sob perspectiva do 

desenvolvimento sustentável, direito este que demonstra sua essencialidade e importância 

como garantia de uma digna qualidade de vida. 
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Por conseguinte, conforme salientado por Paulo Henrique do Amaral, resta 

evidenciado que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um elemento 

essencial ao desenvolvimento socioeconômico de qualquer país, e neste processo, deverá 

harmonizá-lo com a proteção ambiental como forma de construir sua sustentabilidade. 

Assim, qualquer política de desenvolvimento econômico deve se pautar por esse 

equilíbrio (AMARAL, 2007, pg. 32). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 preconiza no capítulo destinado à 

Ordem Econômica e Financeira, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante 

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

processos de elaboração e prestação (artigo 170, inciso VI)1. Ou seja, a proteção 

ambiental é um dos princípios norteadores da atividade econômica, e como tal, não pode 

ser desconsiderada no processo produtivo. 

E a despeito do Estado assumir a característica de regulador da atividade 

econômica, submetida à liberdade de iniciativa, essa autonomia não é ilimitada, ao 

contrário, encontra-se circunscrita à disposição da promoção da sustentabilidade 

ambiental, buscando-se, portanto, a coexistência entre a ordem econômica e o meio 

ambiente saudável, sem que haja a inviabilização recíproca. 

Ademais, a defesa do meio ambiente, entendido como valor permeado em toda a 

ordem constitucional, pode e deve ser utilizado como instrumento para alcançar a justiça 

social e a dignidade humana. Neste sentido, os ensinamentos de Eros Roberto Grau: 

O princípio da defesa do meio ambiente conforma a ordem 
econômica (mundo do ser), informando substancialmente 
os princípios da garantia do desenvolvimento e do pleno 
emprego. Além de objetivo, em si, é instrumento necessário 
– e indispensável – à realização do fim dessa ordem, o de 
assegurar a todos existência digna. Nutre também, ademais, 
os ditames da justiça social. Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo – diz o art. 225, caput. (GRAU, 2012, p. 251) 

Nesse contexto, diante da atual crise ambiental em que o planeta se encontra, e do 

qual o Brasil não foge à regra, não há mais espaço para a propalada neutralidade fiscal, 

apregoada pelo liberalismo econômico, vez que a proteção ao meio ambiente, e os 

importantes valores ligados a essa causa, necessitam de uma atuação firme e interventiva 

 
1 Inciso VI com redação determinada pela Emenda Constitucional n. 42, de 19-12-2003. 
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do Estado, e para tanto, ele dispõe de eficientes instrumentos, entre eles a utilização da 

tributação, que bem empregada, poderá alcançar sua finalidade precípua, qual seja a 

concretização dos direitos fundamentais e de princípios constitucionais. 

A utilização de imposto como instrumento tributário de proteção ao meio 

ambiente, poderá se dar de maneira direta ou indireta, sendo que, no primeiro caso, 

haveria a criação de um imposto eminentemente ambiental, que teria como hipóteses de 

incidência a poluição ambiental e a utilização de recursos naturais. Por outro lado, a 

utilização indireta se daria por meio de incentivos fiscais, aproveitando-se dos impostos 

já existentes (BICCA, 2008, p. 115). 

Nesse compasso, entre os possíveis caminhos para incentivar uma nova 

racionalidade ambiental, conforme salientado por Carlos E. Peralta (2015, p. 3), está a 

denominada extrafiscalidade, que pode ser utilizada como mecanismo para  se estimular 

o esverdeamento do sistema tributário, migrando de uma economia marrom–degradadora 

do meio ambiente -, para uma economia verde, que incentive a introdução de tecnologias 

limpas, o uso de energia renovável, o consumo consciente, a criação de empregos verdes 

e o respeito pelos limites biofísicos do Planeta. 

Outrossim, através da tributação com fins ambientais, independente da discussão 

se sua finalidade seria fiscal ou extrafiscal, o Estado poderá intervir eficientemente na 

sociedade, sobretudo na área econômica, estimulando ou desestimulando 

comportamentos, com vistas à concretização dos direitos fundamentais.  

Sobre a eficiência da tributação ambiental como mecanismo para proteção 

ambiental, seguem as ponderações de Heron Gordilho: 

“A tributação ambiental, quando utilizada de uma forma 
racional, é, sem dúvida, um dos mais eficazes instrumentos 
de intervenção estatal para induzir a atividade econômica 
em direção ao desenvolvimento sustentável, substituindo a 
relação custo-benefício pela relação custo-benefício social, 
invertendo, assim, a lógica perversa que impõe a partilha 
social dos dados ambientais e o usufruto privado dos 
lucros” (GORDILHO, 2008, pág. 106). 

Todavia, pode-se afirmar que a tributação, ligada à sustentabilidade ambiental, 

para atingir com maior eficiência seus objetivos, ao invés de simplesmente onerar as 

empresas com a cobrança de tributos ecológicos, dado que já arcam com uma insuportável 

carga tributária, poderá inclusive se aproveitando dos tributos já existentes no atual 

https://jus.com.br/tudo/usufruto
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Sistema Tributário Nacional, oferecer incentivos fiscais àquelas que produzem de forma 

ecologicamente correta ou estiverem dispostas a fazerem os necessários ajustes para 

reduzir a níveis satisfatórios sua atividade poluente.  

Para tanto, não há necessidade de criação de novos tributos, ou a criação dos 

chamados “tributos ambientais”, vez que a simples ordenação do sistema tributário, com 

ênfase na sustentabilidade ambiental já seria suficiente para atingir esse objetivo, a 

exemplo do que já vem acontecendo hoje com o IPTU e IPVA entre outros. Isso sem se 

olvidar da possibilidade de se utilizar do princípio da seletividade de forma mais 

abrangente que aquela baseada exclusivamente no critério da essencialidade, 

possibilitando também uma visão mais ampla das diretrizes, dos fundamentos e dos 

objetivos constitucionais, sobremodo para desonerar aquelas atividades que envolvem 

mercadorias e produtos sustentáveis.  

Isto porque, na realização dos direitos fundamentais, notadamente no que se refere 

ao meio ambiente, muito mais importante ao Estado que exercer sua função puramente 

arrecadatória, seria estimular condutas ecologicamente responsáveis e que possam 

contribuir para a proteção ambiental.  

Assim, não há dúvidas que o Estado pode lançar mão dos tributos como meio para 

alcançar a sustentabilidade ambiental, porém, dentre as inúmeras possibilidades que 

dispõe, sem dúvida os incentivos fiscais, quando adequadamente concedidos, têm 

demonstrado ser o melhor instrumento fiscal para fomentar mudanças comportamentais 

de cidadãos e empresários, não havendo necessidade de criar novos tributos.  

 

2 – Greenwashing: quando a sustentabilidade ambiental se resume a um rótulo.  

Greenwashing é um termo popularizado no início dos anos 90 pelo Greenpace, 

e em uma tradução literal para o português, pode ser compreendido como “lavagem 

verde”, no sentido de fazer alguma coisa aparentar um enganoso aspecto ecológico. É a 

falsa informação disseminada por uma instituição para apresentar uma imagem pública 

de responsabilidade ambiental que não corresponde à realidade. 

A irrefutável constatação acerca da finitude dos recursos naturais, e da sua 

imprescindibilidade para a manutenção da vida na terra, fizeram com que a 
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sustentabilidade ambiental com caráter prospectivo passasse a ser uma preocupação 

crescente que refletiu de diversas formas nas relações de consumo. 

Diante dessa percepção, o mercado, considerando a sua importância na cadeia 

da sustentabilidade, vem buscando se adaptar a essa exigência, máxime porque a própria 

sociedade começou a demandar que as empresas atuassem de modo a minimizar os 

impactos à natureza ocasionados por seus produtos. E o consumidor, mais cônscio do seu 

papel e do poder que detém, compreendeu que essa mudança de paradigma perpassa por 

suas escolhas na aquisição de bens e serviços, dando preferência para aqueles produzidos 

de forma ecologicamente correta.  

Essa nova realidade é global, e os consumidores ao redor do mundo, mais 

preocupados com o impacto dos produtos que consomem, têm buscado adquirir aqueles 

produzidos de forma ecologicamente responsável. E o Brasil não ficou para trás nesse 

quesito, pois segundo a pesquisa denominada “Greendex”, realizada pela National 

Geographic Society em 2009, ele chegou a ficar em segundo lugar no ranking das nações 

mais preocupadas com o consumo consciente.  

Como corolário, muitas empresas, outrora sem nenhum comprometimento com 

a causa ambiental, passaram a conceber e incorporar princípios de sustentabilidade em 

seus negócios. 

Essa preocupação e investimento tem surtido efeito, vez que boa parte dos atuais 

consumidores, dão preferência a empresas que atuam com responsabilidade ambiental, 

ainda que isso implique gastar mais para “consumir melhor”, as quais tem grande 

prestígio e aceitação no mercado, que reconhecesse seus produtos como sendo amigos da 

natureza e que auxiliam na melhoria das condições ambientais do planeta. A respeito 

desse consumidor, verdadeiramente preocupado com a causa ambiental, segundo 

Lipovetsky (2007, p. 344): 

[...] optam por produtos éticos, recusam a identificação com as 
marcas, compram alimentos biodinâmicos, interrogam-se sobre o 
impacto ambiental dos produtos: comportamentos que 
demonstram uma preocupação em ser antes ator “responsável” 
que “vítima” passiva do mercado. Aceitando pagar mais caro por 
produtos que preservam o meio ambiente, informando-se sobre as 
condições sociais nas quais os artigos são fabricados, esforçando-
se para minimizar seu consumo de energia (casa ecológica, 
transporte), esses consumidores de um novo gênero envolvem-se 
pessoalmente em seu modo de consumo. 
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O Estado, por sua vez, diante do inequívoco impacto ambiental que 

determinados produtos e atividades econômicas provocam ao meio ambiente, e de seu 

papel fundamental na contenção desse processo, tem se utilizado de mecanismos 

tributários justamente para desestimular tais atividades, contrárias à causa ambiental, ou 

estimular outras, que se mostrem consentâneas com essa preocupação. A lógica é bastante 

simples, tributa-se mais a atividade que se pretende desincentivar. Ao contrário, tributa-

se menos aquelas que se pretende incentivar. 

Portanto, por meio da implantação de políticas públicas econômicas na área 

ambiental, o Estado procura intensificar a tributação àquelas empresas que são 

consideradas poluidoras, com o claro objetivo de dificultar e desestimular essa atividade 

degradadora, bem como busca desonerar aqueloutras que demonstrem atuar em 

conformidade com a proteção ambiental ou que estejam dispostas a reduzir a níveis 

satisfatórios sua atividade poluente. 

Essas políticas públicas se valem de diversos mecanismos para atingir seus 

objetivos de preservação ao meio ambiente, tais como os instrumentos reguladores, de 

controle, sancionadores e, sobretudo, tributários, através da oneração e desoneração 

fiscal, concessão de isenções e benefícios fiscais sob a forma de impostos, cuja finalidade 

seria exatamente conciliar o desenvolvimento econômico ao uso responsável e racional 

dos recursos naturais. 

Desse modo, em nome da proteção ambiental e da sadia qualidade de vida, 

considerado, inclusive, um direito fundamental, preconizado na CF/88, imprescindível a 

implantação de políticas extrafiscais que estimulem comportamentos ambientalmente 

responsável e desestimule condutas degradadoras.  

Ocorre que, ao lado de empresas sérias, verdadeiramente comprometidas com a 

causa ambiental, que desenvolvem suas atividades com responsabilidade socioecológica, 

ou que estejam dispostas a se submeterem aos necessários ajustes para atingirem esse 

objetivo, inclusive investimentos econômicos de grande monta, muitas outras se 

aproveitam dessa onda para vincular a ideia de sustentabilidade ambiental à publicidade 

de produtos e serviços que nada possuem de sustentáveis, usando, por conseguinte, a 

preservação ambiental em manobras publicitárias apenas no intuito de atrair o 

consumidor, ou usufruírem dos benefícios fiscais voltados às empresas ecologicamente 

responsáveis. 
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Por conseguinte, essa “maquiagem verde”, disseminada sobremodo através de 

agressivas estratégias de marketing, além de ser apta a ludibriar o consumidor, às vezes 

pouco informado, ou ávido por consumir produtos ecologicamente corretos, quando bem 

executada, pode, inclusive, levar o ente estatal a erro e propiciá-las incentivos fiscais 

destinados exclusivamente às empresas que atuam de forma ambientalmente adequada, e 

que visam justamente desestimular atividades degradantes, categoria que empresas desse 

jaez, as quais se utilizam desse odioso artifício, fazem parte. 

Nesse contexto, as empresas verdadeiramente engajadas com as causas 

ambientais e que atuam em observância ao uso equilibrado e racional dos recursos 

naturais, disponibilizando no mercado produtos e serviços nessas condições e, que, 

inclusive, investem pesadamente nesse seguimento, acabam sendo duplamente 

prejudicadas, pois as concorrentes, ao fazerem uso desse estelionato midiático, atraem 

consumidores para a aquisição de seus produtos, que por razões óbvias, podem vende-los 

a preços mais baratos, e também podem acabar se beneficiando de eventuais incentivos 

fiscais, idealizados para ser um aliado da causa socioambiental, desvirtuando totalmente 

a sua verdadeira finalidade. 

Portanto, a prática do greenwashing, ao vincular uma falsa imagem de 

compromisso ambiental, além de possuírem potencial para elevarem ainda mais o 

consumo de produtos degradantes, e como consequência, o aumento da pressão exercida 

sobre os bens ambientais, acaso não ocorra uma profunda análise acerca dos requisitos 

para concessão dos incentivos fiscais, também podem se beneficiar de políticas 

econômicas instituídas exatamente para incentivar empresas a produzirem de forma 

ecologicamente correta, categoria da qual definitivamente não fazem parte.   

Assim, a despeito de não se olvidar da importância das políticas públicas que 

visam incentivar as atividades ecologicamente responsável das empresas, sobremodo na 

área da tributação ambiental, essas políticas somente serão eficientes se o Estado e o 

consumidor não se satisfizerem apenas com rótulos ou propagandas que ressaltem essa 

qualidade, e buscarem informações confiáveis acerca das atividades da empresa que 

potencialmente possa se enquadrar nessa categoria, sendo certo que o Conselho Nacional 

de Autorregulação Publicitária (CONAR) é um importante órgão que pode auxiliar na 

inclusão ou exclusão de possível beneficiário, pois sua função é justamente dar mais 

transparência e veracidade às informações prestadas por tais empresas. 
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3 – A essencialidade dos produtos e mercadorias tributadas e seus reflexos no meio 
ambiente 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a aplicação do princípio da 

seletividade, tanto para o Imposto sobre Produtos Industrializado - IPI (art. 153, §3º, I) 

como para o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias - ICMS (art. 155, §2º, III), e tem 

como escopo discriminar produtos e mercadorias, por meio de alíquotas diferenciadas.  

O critério eleito constitucionalmente para erigir este tratamento diferenciado é o 

da essencialidade dos produtos e mercadorias. Ou seja, o fundamento básico para 

distinção das alíquotas do IPI e do ICMS parte do pressuposto conceitual do que é 

essencial. Neste tocante, são bem postas as lições de José Eduardo Soares de Melo acerca 

do critério da essencialidade: 

A essencialidade decorre da devida compreensão dos valores 
captados pela Constituição, como é o caso do salário mínimo, que 
toma em consideração as necessidades vitais básicas como 
moradia, alimentação, educação, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência (art. 8º, VI). (MELO, 2008, p. 479) 

Portanto, produtos e mercadorias essenciais levam em consideração os valores 

constitucionalmente garantidos. Isto é, a essencialidade está ligada à garantia do mínimo 

existencial, indispensável às necessidades básicas do ser humano e que resguardem sua 

dignidade. Não obstante, a despeito deste interesse de caráter coletivo, o foco da 

seletividade não é o contribuinte, e sim o produto ou a mercadoria. 

Nesse compasso, a seletividade dos tributos significa taxar com alíquotas 

maiores os produtos de consumo considerados supérfluo ou não essencial e de forma 

reduzida aqueles produtos tidos como essenciais ao consumo da população, 

especialmente aquela de menor capacidade econômica. Porém, importa salientar que 

Constituição Federal não discrimina quais os produtos, mercadorias ou serviços são 

essenciais à sociedade. 

Conforme bem analisado por Hugo de Brito Machado, “dizer-se que um imposto 

é seletivo é apenas dizer que ele incide de forma diferente sobre os objetos tributados. A 

razão dessa incidência diferenciada é o que denominamos critério da seletividade 

(MACHADO, 2004, pág.127). 

A seletividade é instrumento de concretização dos princípios da isonomia e da 

capacidade contributiva, sobremodo nos impostos sobre produção e consumo – a exemplo 
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do IPI e do ICMS, na medida em que estes tributos devem ter alíquotas diferenciadas em 

função da essencialidade dos produtos e mercadorias. Em última ratio, a seletividade é 

verdadeiro instrumento de justiça fiscal e social. 

Não se pode perder de vista que a ideia de seletividade está intimamente ligada 

à de extrafiscalidade tributária. Isto porque, quando se tem um tratamento discriminatório 

em razão de alíquotas diferenciadas, a exemplo da seletividade do IPI e do ICMS, o que 

se pretende não é propiciar maior arrecadação financeiras ao Estado, mas 

primordialmente induzir comportamentos dos agentes econômicos. 

Nesse contexto, a despeito das respeitáveis opiniões que sustentam que o único 

critério constitucional admitido para a aplicação do princípio da seletividade seria a 

essencialidade dos produtos e mercadorias, ligado ao mínimo existencial, rechaçando 

qualquer possibilidade do impacto ambiental ser parâmetro válido para instituir 

tratamento fiscal diferenciado do IPI e ICMS, na atualidade a maior parte da doutrina 

pátria admite essa possibilidade, entendendo ser possível uma interpretação sistemática 

da Constituição Federal para a aplicação da seletividade a tais tributos, incidentes sobre 

produção e consumo, sob a ótica do desenvolvimento sustentável. 

E não poderia ser diferente, visto que a manutenção do equilíbrio ambiental, no 

atual contexto de crise ecológica em que o país se encontra, é o que se pode considerar 

de mais essencial e urgente para o resguardo de uma sadia qualidade de vida.  

Neste sentido, não há que se olvidar que a utilização do critério ambiental, como 

baliza do princípio da seletividade, traria enorme ganho, pois, além de aumentar a 

arrecadação, diante do aumento exponencial dos tributos, voltados para os produtos, 

mercadorias e serviços poluentes, também auxiliaria de forma imprescindível na busca 

por um meio ambiente saudável. 

Segundo as lições de Luís Eduardo Schoueri (2011, p. 373), o conceito de 

“essencialidade” não é determinado, mas aberto, podendo ser interpretado à luz da justiça 

distributiva. Ou seja, a essencialidade de um produto ou mercadoria não estaria somente 

ligada à ideia de necessidade, mas também de política fiscal (indutora ou 

desestimuladora). Assim, por exemplo, um equipamento moderno, tecnologicamente 

falando, poderia sofrer a incidência de uma alíquota mais reduzida de IPI em comparação 

com outro equipamento industrial antigo e poluente. 
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No mesmo sentido, Eduardo Domingos Bottallo interpreta a seletividade sob a 

ótica da “tributação ecológica”, no caso do IPI, asseverando que: 

[...] produtos industriais afinados com a proteção do meio 
ambiente – equipamentos, máquinas, bens de consumo – devem 
ser tributados minimamente, ou mesmo, não tributados pelo IPI. 
É o caso, pois, de colocar, sob salvaguarda da seletividade os 
produtos que poderíamos denominar de ‘ecologicamente 
corretos’, como os fabricados com matérias-primas 
biodegradáveis, os que não ofereceram riscos à camada de ozônio 
ou que resultem da reciclagem responsável dos resíduos 
industriais, dejetos e semelhantes. (BOTTALLO, 2002, p. 57) 

Isso porque, na tributação ambiental, o objetivo buscado é a defesa de um meio 

ambiente apto a proporcionar qualidade de vida à população.  Logo, a seletividade possui 

capacidade de concretizar tais objetivos, visto que, além de onerar com mais ênfase 

aqueles contribuintes poluidores, também proporcionaria benefícios àqueles que atuam 

com responsabilidade ambiental. 

4 - Novos paradigmas internacionais de racionalização e conservação dos recursos 
naturais evitando desperdícios dos bens de consumo 

A cada dia observa-se o aumento expressivo do consumo de produtos fabricados 

com material plástico. Material este com durabilidade muito longa e com representativo 

prejuízo para o meio ambiente. A tendência é discutir e implementar de várias formas a 

economia circular. Conforme ensina a profa. Susana Borràs (2018), a economia circular 

é um conceito econômico que se inter-relaciona com a sustentabilidade. Para tanto, há 

necessidade de desvincular o crescimento econômico do uso de recursos naturais para o 

desenvolvimento sustentável. Para a autora os “modelos de negocio de la economía 

circular se basa en crear servicios donde antes había únicamente productos: el producto 

deja de ser el centro de la economía y es el servicio quien lo releva” (2018).2 

No mesmo sentido pode-se observar o questionamento de Adriana Margarita 

Porcelli e Adriana Norma Martínez (2018): A economia circular é uma alternativa 

confiável e plausível para aliviar os efeitos de um modelo econômico em crise e promover 

uma cultura altamente sustentável e sua recepção em diferentes legislações? Em estudo 

recente, as autoras demonstram a necessidade de buscar um novo paradigma para mudar 

a economia convencional para um novo modelo de produção e economia sutentável. Ou 

 
2 Confira também o estudo de ARINAS, René Javier Santamaría.  Economía Circular: Líneas Maestras De Un 
Concepto Jurídico En Construcción. Revista Catalana de Dret Ambiental Vol.10 N. 1(2019): 1-37. 
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seja, uma nova economia ecologicamente racional, ecoeficiente e inclusiva que atua sobre 

as causas fundamentais dos desequilíbrios, vale dizer sobre as atuais pautas econômicas, 

sobre o solo de produção e sobre o consumo, denominada economia verde3. 

Com essa mudança de paradigmas de um sistema futuro, a economia circular 

propõe um novo modelo de sociedade, otimizando materiais, energias e resíduos 

buscando a eficiência do uso desses recursos. Sendo assim, consegue converter os 

resíduos cada vez mais em matérias primas. 

Neste patamar há que pensar que tanto o governo, empresas e o consumidor são 

os atores que devem participar desse círculo, cada um desenvolvendo o seu papel. 

A Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU – Organização das Nações 

Unidas, inclusive tem o tema “Consumo e produção responsáveis” como um de seus 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), agenda de recomendações para 

orientar políticas em defesa dos direitos humanos e do meio ambiente para 2030, bem 

como a Estratégia Europa 2020, que pretende gerar um crescimento inteligente, 

sustentável e integrado de maneira global. Atualmente, uma das principais estratégias é 

impulsionar o crescimento e gerar emprego, com suporte do Parlamento e do Conselho 

Europeu. Interessante observar o envolvimento das seguintes áreas: Produção e consumo; 

gestão de resíduos; matérias primas secundárias e competitividade e inovação.  

Devem ser consideradas aí, as políticas públicas que busquem equilíbrios da 

sustentabilidade com o crescimento econômico.  Os incentivos fiscais se mostram um 

importante instrumento para fomentar atividades produtivas sustentáveis desde que 

implementados, observando os parâmetros internacionais e a legislação aplicável em cada 

país. Com isso, tais incentivos se tornam uma medida preponderante para fomentar a 

economia verde, promovendo melhoria do nível de bem-estar da sociedade e redução dos 

riscos ambientais. 

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios, 

objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, 

as responsabilidades dos geradores, do poder público, e dos consumidores, bem como os 

instrumentos econômicos aplicáveis. Ela consagra um longo processo de amadurecimento 

de conceitos: princípios como o da prevenção e precaução, do poluidor-pagador, da 

ecoeficiência, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, do 

 
3 O estudo destaca a evolução do tratamento legislativo referente à economia circular na União Europeia, destacando a 
Espanha e a Alemanha bem como o andamento do novo processo na China, Uruguai e Argentina. 
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reconhecimento do resíduo como bem econômico e de valor social, do direito à 

informação e ao controle social, entre outros conforme prevê a Lei 12.305/2010. 

O princípio de proteção ambiental ressalta que a ordem econômica deve observar 

a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, 

como foi mencionado anteriormente. Sendo assim, o tratamento diferenciado ao qual a 

norma se refere deve ser compreendido em relação às atividades que desconsideram um 

desenvolvimento sustentável, com a implementação de um ônus tributário, e às que geram 

efeitos positivos no meio ambiente, que podem ser beneficiados com incentivos fiscais 

(inciso VI do artigo 170 CF). 

O Brasil possui importantes instrumentos jurídicos de proteção do meio 

ambiente e do consumidor previstos na Constituição Federal – CF e no Código de Defesa 

do Consumidor - CDC, enaltecendo que devem ser esclarecidos os impostos que são 

pagos sobre mercadorias e serviços (CF art. 150 §5º). De igual modo, ao consumidor 

devem ser garantidos produtos e serviços nos padrões de qualidade, segurança, 

durabilidade, entre outras informações inclusive os direitos e deveres com vistas à 

melhoria do mercado de consumo. (CDC, art. 4º, II, d, IV e art. 6º, III) 

A relação da proteção ao consumidor e o direito à informação demonstram a 

preocupação maior com a saúde alimentar e o uso do cigarro.  Uma alimentação 

inadequada traz riscos à saúde e doenças como a obesidade, diabetes e doenças 

cardiovasculares são as principais causas de mortes no Brasil.  

As intensivas propagandas apelativas para intensificar o consumo, escondem 

muitas vezes informações que precisam ser esclarecidas ao consumidor sobre a 

quantidade de açúcar, adição de produtos para a produção do alimento principalmente 

refrigerantes e sucos. 

Considerações Finais 

 O modelo de produção atual durante os últimos 50 anos causou o esgotamento 

dos recursos naturais. A questão do consumo consciente torna-se urgente, devido às 

alterações ambientais.  

Embora estejam em andamento diversas ações estimulando a mudança de 

paradigmas da economia tradicional para a economia circular, é preciso destacar a 

necessidade de apostar em estímulos governamentais bem como, a atuação da sociedade 

e principalmente do consumidor para contribuírem para o sucesso dessas políticas 
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sustentáveis. Acima de tudo, merece destaque também apostar na educação ambiental em 

todos os níveis de ensino para o engajamento no respeito ao meio ambiente com o 

reaproveitamento dos resíduos principalmente do material plástico. Nessa trilha, destaca-

se o Plano de Ações de Economia Circular da União Europeia que teve início em 2015. 

São observados progressos legislativos também na China, no Uruguai, na Argentina, 

mencionando estes apenas com direcionamento informativo. 

De igual modo, a geração de energia a partir de fontes renováveis, em vez de 

combustíveis fósseis poluentes, são altamente bem-vindos ao âmbito da economia 

circular. O papel do Estado é vital para o sucesso contínuo desse processo, mas 

juntamente com a administração pública é indispensável o apoio da sociedade que 

também é responsável por este processo.  

E necessário que todo o sistema tributário seja o mais ecológico possível. Há que 

se repensar e reformular a política de incentivos fiscais, não só para os incentivos e  

benefícios fiscais em atividades e setores que se quer incentivar, como para eliminar 

isenções em atividades e setores poluentes que geram elevados danos ambientais. Tais 

seguimentos de produção e serviços, muitas vezes se apresentam no mercado com 

políticas ecologicamente sustentáveis, quando na verdade trata-se de meras miragens 

ecológicas. 

Por conseguinte, é preciso observar as falsas propagandas que identificam como 

economia verde, com agressivas estratégias de marketing. Tais informações podem 

confundir e enganar o consumidor, às vezes pouco informado, ou com interesse em 

consumir produtos ecologicamente corretos. Essa maquiagem verde pode, inclusive, levar 

a administração pública a erro, propiciando incentivos fiscais inadequados deixando 

muitas vezes de conceder às empresas que atuam de forma ambientalmente adequada, e 

que visam justamente desestimular atividades degradantes. 

Conclui-se, portanto, pela possibilidade do poder público se utilizar da proteção 

ambiental como critério da seletividade, aplicável aos tributos sobre produção e consumo 

no Brasil, notadamente o IPI e o ICMS, como eficaz instrumento de garantia e 

implementação de um desenvolvimento sustentável, considerando desde logo um avanço 

a Lei brasileira de Resíduos Sólidos.  
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CAPÍTULO IX 

 

O regime jurídico do teletrabalho em Portugal 
 

 

MÁRIO SIMÕES BARATA* 

Instituto politécnico de Leiria/Portugal 

 

1. Introdução 

As sociedades pós-industriais marcadas por um forte progresso científico e 

tecnológico tem impactado uma das dimensões mais significativas da vida humana: o 

trabalho. Presentemente, ir para o trabalho pode não significar uma deslocação à unidade 

produtiva ou ao escritório do empregador. Por outras palavras, a prestação de trabalho 

pode desenvolver-se fora da empresa e com recurso às tecnologias de informação e de 

comunicação. Esta nova modalidade de trabalho que ocorre na área dos serviços e da 

produção intelectual é multifacetada e comporta benefícios e desvantagens para o 

trabalhador e para o empregador, bem como para a sociedade geral.1 Perante esta 

realidade, o legislador viu-se forçado a disciplinar o teletrabalho. Em concreto, o regime 

jurídico do contrato de trabalho subordinado à distância (i.e., o teletrabalho) encontra-se 

vertido nos artigos 165º e seguintes do Código do Trabalho (CT). Contudo, a doutrina 

suscita várias questões conexas com este contrato de trabalho especial. Assim, este estudo 

visa analisar, de uma forma sucinta, o teletrabalho em Portugal. 

 

2. Noção e modalidades 

A doutrina recorta vários tipos de contratos de trabalho. Nesse sentido, Maria do 

Rosário Palma Ramalho defende que existem três tipos de contratos: contrato de trabalho 

comum; contratos de trabalho especiais; contratos de trabalho sujeitos a regras 

específicas. Em concreto, o contrato de teletrabalho subordinado é um contrato de 

trabalho especial, dada a sua especificidade.2 

 
* Doutor em Direito. Professor Adjunto do Instituto Politécnico de Leiria. Investigador do Instituto Jurídico da 
Portucalense (IJP). E-mail: mario.barata@ipleiria.pt 
1 O Professor João Leal Amado oferece os exemplos da banca, dos seguros, do jornalismo, da contabilidade, do 
marketing e da tradução como áreas onde o fenómeno do teletrabalho está em expansão. Ver AMADO, J. L. - Contrato 
de Trabalho: Noções Básicas, p. 121. 
2 RAMALHO, M. R. P. - Tratado de Direito do Trabalho: Parte II – Situações Laborais Individuais, p. 105 e ss. 

mailto:mario.barata@ipleiria.pt
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O legislador define o teletrabalho como “a prestação laboral realizada com 

subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através do recurso a tecnologias 

de informação e comunicação” no Artigo 165º do CT. Esta noção comporta, de acordo 

com João Leal Amado, os dois elementos que caracterizam o teletrabalho: o elemento 

geográfico (i.e., o trabalho realizado à distância) e o elemento tecnológico (i.e., com 

recurso a tecnologias de informação e de comunicação).3  

Diferentemente, António Monteiro Fernandes dá destaque às características da 

subordinação e da distância quando analisa a noção de teletrabalho. Assim, ao contrário 

do contrato de trabalho comum onde o empregador e trabalhador partilham o mesmo 

espaço, i.e., a relação laboral é presencial, o teletrabalho subordinado “organiza-se de 

modo que o empregador ou a chefia tem, em cada momento (de um horário de trabalho), 

a possibilidade de transmitir instruções, acompanhar diretamente a sua execução e 

realizar eventuais ações corretivas, sem que se acham na presença um do outro”.4 

Contudo, a noção oferecida pelo legislador é alvo de críticas na doutrina. Nesse 

sentido, Monteiro Fernandes considera que a expressão “tecnologias de informação e de 

comunicação” é débil e vaga. O autor sustenta que o significado do enunciado aponta 

para os domínios da informática e da eletrónica e afirma que estas “existem há muito, 

com distintas características e diferentes graus de sofisticação. A expressão não é, pois, 

inteiramente esclarecedora”.5 

O teletrabalho apresenta de acordo João Leal Amado um “carácter multifacetado, 

assumindo diversas modalidades”.6 Nesse sentido, se atendermos ao critério geográfico, 

ou seja, o local onde o teletrabalho se desenvolve, estamos perante o chamado teletrabalho 

no domicílio e fora do mesmo. O primeiro representa a modalidade mais frequente de 

teletrabalho. No entanto, existe o chamado teletrabalho prestado num telecentro (i.e., uma 

estrutura partilhada por diversos trabalhadores sem relação entre si e ligados a diversas 

empresas). Para além deste, há o teletrabalho móvel ou nómada que é prestado através de 

instrumentos portáteis (por exemplo: smartphones e tablets) em qualquer lugar. Se 

considerarmos o critério comunicativo, ou seja, o tipo de ligação entre a entidade patronal 

e o trabalhador, a doutrina distingue entre o teletrabalho “on-line” e o teletrabalho 

“offline”. Todavia, aquele que interessa mais é, na opinião de Leal Amado, o teletrabalho 

“on-line” e em ambos os sentidos, dado a conexão permanente e a possibilidade de existir 

 
3 AMADO, Contrato de Trabalho, p. 121. 
4 FERNANDES, A. M. - Contrato de Trabalho, p. 210. 
5 Idem, p. 210. 
6 AMADO, Contrato de Trabalho, p. 121. 
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um diálogo entre o computador periférico do trabalhador e o computador central do 

empregador.7  

 

3. Vantagens e desvantagens  

A doutrina regista várias vantagens e desvantagens conexas com o teletrabalho 

consoante a perspetiva do trabalhador, do empregador ou da sociedade em geral.8 

Em primeiro lugar, o teletrabalho elimina a despesa das deslocações para a (e da) 

empresa; diminui o “stress” laboral e proporciona um melhor aproveitamento do tempo; 

e facilita o acesso ao emprego por parte de pessoas com deficiência. Contudo, o 

teletrabalho comporta algumas desvantagens na perspetiva do trabalhador. Nesse sentido, 

a doutrina aponta para um maior isolamento de quem presta o trabalho; alguma diluição 

das fronteiras entre a vida profissional e a vida privada; e menor controlo em situações de 

ultrapassagem dos limites legais no que diz respeito ao tempo de trabalho. 

Em segundo lugar, há vantagens e desvantagens do teletrabalho para a empresa 

ou o empregador. Assim, Ana Lambelho e Luisa Andias Gonçalves apontam para a 

redução de custos operacionais associados à deslocalização da atividade. A redução de 

custos estende-se também ao espaço necessário para acolher o trabalhador na empresa. 

Todavia, a prestação de trabalho no regime de teletrabalho implica um “menor controlo 

sobre a atividade do trabalhador”. 9 

Por último, os benefícios e os inconvenientes do teletrabalho poderão ser 

considerados na ótica da sociedade. Assim, a doutrina aponta para uma maior qualidade 

de vida, na medida em que haverá menos congestionamentos de trânsito, redução da 

poluição, e um menor consumo de energia. Para além destas vantagens associadas ao 

menor número de deslocações, os autores referem a possibilidade de requalificar 

determinadas zonas urbanas e uma diminuição da procura de terrenos com vista à 

construção de unidades fabris ou de escritórios.10 

 

4. Regime 

 
7 Ver, AMADO, Contrato de Trabalho, p. 121 e 122. 
8 A propósito desta questão ver AMADO, Contrato de Trabalho, p. 120 e 121; LAMBELHO, A.; GONÇALVES, L. 
A. - Direito do Trabalho: Da Teoria À Prática, p. 135; MELO, M. A. - Teletrabalho: um estudo comparado entre 
Portugal e Brasil sobre a transformação das relações de trabalho, p. 15 e ss. 
9 LAMBELHO; GONÇALVES, Direito do Trabalho, p. 135. 
10 Ver, AMADO, Contrato de Trabalho, p. 122. 
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O regime jurídico do teletrabalho trata as seguintes matérias: sujeito do contrato 

de trabalho; forma; instrumentos de trabalho; direitos individuais; privacidade; direitos 

coletivos. 

 

a. Sujeito do contrato de trabalho: o trabalhador 

O artigo 166º do CT visa responder à seguinte pergunta: quem pode trabalhar em 

regime de teletrabalho? A qualidade de teletrabalhador pode ser assumida por um 

trabalhador que já pertence à empresa (trabalhador interno) ou por um trabalhador 

especificamente recrutado para esse efeito (trabalhador externo). Contudo, o legislador 

tratou diferentemente estas hipóteses. Assim, o trabalhador externo pode exercer a sua 

atividade – teletrabalho originário - por um período determinado ou indeterminado. O 

contrato poderá ser igualmente modificado no sentido de o trabalhador passar a exercer a 

sua atividade de acordo com o regime dos demais trabalhadores da empresa (i.e., a lei 

permite a transição do trabalho externo para o trabalho interno). No entanto, o legislador 

foi mais cauteloso com os trabalhadores internos que passam a exercer a sua atividade em 

regime de teletrabalho. Por outras palavras, um trabalhador interno poderá passar a 

exercer a sua atividade no regime de trabalho externo. Esta modificação laboral só pode 

durar três anos e está dependente de um acordo entre a entidade empregadora e o 

teletrabalhador.11 Contudo, a lei recortou uma hipótese onde não é necessário acordo. 

Trata-se da situação de trabalhador vítima de violência doméstica.12 Neste caso, o 

trabalhador tem o “direito potestativo à mudança para o regime de teletrabalho, caso este 

seja compatível com a atividade desempenhada”.13 

Outra particularidade associada a esta hipótese – teletrabalho superveniente – 

prende-se com a denúncia. De acordo com o nº 2 do artigo 167º do CT qualquer das partes 

pode denunciar o contrato de teletrabalho durante os primeiros trinta dias da sua 

execução. 

 

b. Forma 

O contrato de trabalho em regime de teletrabalho está sujeito a forma escrita nos 

termos do nº 5 do Artigo 166º do CT. Tal constitui uma exceção à regra da 

consensualidade vertida no artigo 110º daquele Código. Contudo, a lei esclarece que a 

 
11 Ver o nº 1 do Artigo 167º do Código do Trabalho. 
12 Ver o nº 2 do Artigo 166º do Código do Trabalho. 
13 LAMBELHO; GONÇALVES, Direito do Trabalho, p. 136. 
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forma escrita é exigida apenas para prova da estipulação do regime de teletrabalho”.14 

Assim, a doutrina afirma que estamos perante uma formalidade ad probationem.15  

A lei regula ainda o conteúdo do contrato quando identifica os elementos que 

deverão constar do contrato. De acordo com as alíneas a) a f) do nº 5 do artigo 166º do 

CT o contrato deve conter: “identificação, assinaturas e domicilio ou sede das partes”; 

indicação da atividade a prestar pelo trabalhador, com menção expressa do regime de 

teletrabalho, e correspondente retribuição”, “indicação do período normal de trabalho”; 

“se o período previsto para a prestação de trabalho em regime de teletrabalho for inferior 

à duração previsível do contrato, a atividade a exercer após o termo daquele período”; 

“propriedade dos instrumentos de trabalho bem como o responsável pela respetiva 

instalação e manutenção e pelo pagamento das inerentes despesas de consumo e de 

utilização”; e a “identificação do estabelecimento ou departamento da empresa em cuja 

dependência fica o trabalhador, bem como quem deve contactar no âmbito da prestação 

de trabalho”. 

 

c. Instrumentos de trabalho 

O dever de custódia é, de acordo com António Monteiro Fernandes, um dos 

deveres acessórios do trabalhador. Tal dever resulta do facto de que os instrumentos de 

trabalho não serem propriedade do trabalhador, mas adstritos pelo empregador. Contudo, 

tal pode não ser a realidade no teletrabalho. Esta situação levou à previsão de regras sobre 

a propriedade dos instrumentos de teletrabalho. Assim, na falta de estipulação no contrato 

a lei presume que os instrumentos de trabalho respeitantes à tecnologia de informação e 

de comunicação pertencem ao empregador. Ao empregador cabe igualmente a instalação, 

manutenção e pagamento das inerentes despesas de acordo com a parte final do nº 1 do 

artigo 168º do CT.  

O legislador disciplinou igualmente o uso desses instrumentos, na medida em que 

estabelece que “salvo acordo em contrário, o trabalhador não pode dar os instrumentos 

de trabalho disponibilizados pelo empregador uso diverso do inerente ao cumprimento da 

sua prestação de trabalho”.16 

 

d. Direitos individuais 

 
14 Ver o nº 7 do Artigo 166º do Código de Trabalho. 
15 Ver LAMBELHO; GONÇALVES, Direito do Trabalho, p. 136. 
16 Ver o nº 3 do artigo 168º do Código do Trabalho. 



O regime jurídico do teletrabalho em Portugal 
Mário Simões Barata 

 

 135 

No plano das relações individuais de trabalho, o legislador entendeu afirmar um 

princípio fundamental: igualdade de tratamento. Assim, nos termos do nº 1 do Artigo 169º 

do CT o “trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos 

demais trabalhadores”. Assim, o teletrabalhador tem direito à formação e promoção ou 

carreira profissional bem como limites do período normal de trabalho e outras condições 

de trabalho. Para além destas, o legislador afirma que o teletrabalhador tem direito à 

segurança e saúde no trabalho, bem como à reparação de danos emergentes de acidente 

ou doença profissional. 

No quadro do desenvolvimento dos deveres acessórios do empregador, o 

legislador prestou particular atenção ao dever de formação no âmbito do teletrabalho. 

Assim, o nº 2 do mesmo preceito impõe um dever à entidade empregadora de 

proporcionar, em caso de necessidade, uma “formação adequada sobre a utilização de 

tecnologias de informação e de comunicação inerentes ao exercício da respetiva 

atividade”. 

Por fim, o empregador deve evitar o isolamento do trabalhador.17 Para tanto o 

legislador impôs ao mesmo, nas palavras de João Leal Amado, um “dever secundário 

específico” quando prevê contactos regulares com a empresa e com os demais 

trabalhadores.18 

 

e. Privacidade 

A questão da privacidade no teletrabalho assume uma relevância especial dado 

que o trabalhador, na maior parte dos casos desta modalidade de trabalho, desempenha 

funções em casa. Consequentemente, o legislador entendeu introduzir algumas regras 

específicas.19 Desta forma, o empregador tem que respeitar a privacidade do 

teletrabalhador, os tempos de descanso e de repouso da família. Nesse sentido, o 

empregador pode visitar o teletrabalhador em casa. Contudo, tais visitas, destinadas ao 

controlo da atividade laboral e à verificação dos instrumentos de trabalho, só podem ser 

efetuadas entre as 9 e as 19 horas. 

Outra questão associada ao exercício de funções no domicílio prende-se com a 

obrigação da entidade patronal em proporcionar boas condições de trabalho.  A doutrina 

crítica a redação do preceito. Deste modo, António Monteiro Fernandes afirma “que este 

 
17 Ver o nº 3 do Artigo 169º do Código do Trabalho. 
18 AMADO, Contrato de Trabalho, p. 123. 
19 Ver o Artigo 170º do Código do Trabalho. 
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enunciado legal causa alguma perplexidade. Se o local de trabalho está, por definição, 

fora da esfera do domínio do empregador, entende-se mal que este deva cuidar do 

ambiente físico de trabalho. Já quanto às condições psíquicas de trabalho parece poder 

encontrar-se utilidade no preceito, tendo em conta as características do teletrabalho e as 

formas de pressão psicológica que ele pode comportar”.20 

 

f. Direitos coletivos 

Por fim, o legislador não esqueceu a dimensão coletiva do trabalho.21 Assim, o 

trabalhador tem o direito de se candidatar às estruturas de representação coletiva; o direito 

de utilizar as tecnologias de informação e de comunicação para o exercício de direitos 

coletivos, nomeadamente o direito de reunião e o direito de receber informação por parte 

das estruturas representavas dos trabalhadores (i.e., os sindicatos). 

 

 

  5. Conclusão 

Em suma, o contrato de teletrabalho subordinado é um contrato de trabalho 

especial, em virtude da sua especificidade. O legislador sujeitou-o a forma escrita e regula 

com pormenor os sujeitos que podem celebrar o mesmo. Para além destas questões 

conexas com a forma e o teletrabalho originário, bem como superveniente, as normas que 

regulam o teletrabalho disciplinam os direitos individuais, a propriedade dos instrumentos 

de trabalho, a privacidade e os direitos coletivos. Apesar de algumas críticas 

relativamente à redação de alguns preceitos, a legislação laboral portuguesa soube 

acompanhar e regular o fenómeno do teletrabalho. 
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CAPÍTULO X 

 
Sviluppo sostenibile: l’evoluzione giuridica di un concetto mai 

definito 
 

 

STEFANIA PEDRABISSI* 

Università di Parma/Itália 

 

Note introduttive  

Il mio contributo all’Incontro di Studî internazionali ideato da Iberojur e dedicato 

al Diritto, alle Tecnologie e allo Sviluppo1, muove da un’iniziale riflessione sulla 

peculiare genesi etimologica che caratterizza il concetto di sviluppo sostenibile per poi 

spostare il filtro di indagine verso quegli strumenti giuridici che ne consentono una 

concreta traduzione. L’obiettivo è quello di fornire un differente angolo visuale dal quale 

osservare la complessa tematica per cercare di comprendere come convivano e 

interagiscano principi dai contorni un po’ nebulosi, quali lo sviluppo sostenibile e la 

precauzione, con altri “pilastri” del diritto dotati di forza precettiva e, come tali, cogenti. 

La complessità del rapporto tra sviluppo sostenibile e principi dotati di forza precettiva è, 

poi, ulteriormente ampliata dall’innegabile difficoltà di circoscrivere la portata 

applicativa del primi nei confronti dei secondi. Com’è noto, in particolare ai giuristi, le 

enunciazioni di principio caratterizzate da un elevato livello di indeterminatezza mal si 

conciliano con il principio della certezza del diritto che, sotto il profilo della tecnica di 

redazione delle norme, poco tollera formulazioni vaghe o nebulose; poiché enunciazioni 

di tale forma sono inidonee a garantire interpretazioni uniformi del diritto2. Pertanto il 

 
* Professore aggregato di Diritto dell’ambiente, Università di Parma 
1 Il presente saggio rielabora la Relazione presentata al III Encontro Iberoamericano de Direito e 
Desenvolvimento, Universidade Lusófona do Porto, Porto 3-4 settembre 2019. 
2 Tema diffusamente trattato in dottrina, si veda, senza alcuna pretesa esaustiva: M. CAFAGNO, Principi 
e strumenti di tutela ambientale, Torino, 2007; F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile 
dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010; ID, Sviluppo sostenibile 
e diritti delle generazioni future, in http:// www.rqda.eu/; ID., Sulla configurazione giuridica unitaria 
dell’ambiente: art.2 cost. e doveri di solidarietà ambientale;  in Dir. econ., 2002, 215 ss; ID, Il principio 
dello sviluppo sostenibile, in Studi sui principi del diritto amministrativo ( a cura di M. RENNA F. 
SAITTA), Milano 2012, 437 ss.;D. SORACE, Principi e discipline generali dei procedimenti 
amministrativi per la tutela dell’ambiente,in Trattato di Diritto dell’Ambiente (a cura di R. FERRARA, M. 
A. SANDULLI), Torino, 2014, 3 ss; M.P. VIPIANA, Tutela dell’ambiente e giudice amministrativo fra 
istruttoria processuale e sindacato dell’istruttoria procedimentale, in Diritto e processo amministrativo, 
 

http://www.rqda.eu/
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titolo da me scelto, ad una prima lettura, potrebbe rimandare ad un’accezione negativa, 

del concetto di sviluppo sostenibile. Ma così non è. Indubbiamente, il canone dello 

sviluppo sostenibile, su di un piano generale, assume ancora oggi un contenuto piuttosto 

indeterminato, un aspetto nebuloso il cui lato precettivo a fatica si distingue dal lato 

morale. La nozione di “sviluppo sostenibile” elaborata per la prima volta nel rapporto 

“Our common future”3, ma convenzionalmente indicato come Rapporto Brundtland - dal 

nome dell’ex premier della Norvegia allora Presidente della commissione incaricata di 

redigerlo - è un concetto caratterizzato da un elevato grado di indeterminatezza; la sua 

utilità consiste nell’indicare la necessità di bilanciare il valore dello sviluppo con quello 

della tutela ambientale4. Ma nessuna indicazione se ne ricava in ordine al punto nel quale 

fissare l’equilibrio tra i due valori. A rendere ulteriormente indeterminato il concetto di 

sviluppo sostenibile contribuisce, altresì, l’elevato grado di incertezza che non consente 

agli interpreti di preventivare con esattezza la validità delle misure adottate in un’ottica 

futura. Eppure, proprio all’elevato grado di indeterminatezza che caratterizza i contorni 

del concetto di sviluppo sostenibile, si deve la fortuna del concetto medesimo, poiché la 

grande flessibilità ne ha consentito un’estesa applicazione, differentemente declinata nei 

vari ambiti di riferimento. Dimostrazione ne è il fatto che siamo qui, oggi, a parlarne in 

maniera multidisciplinare. Da tale cedevolezza logica ne discende come il reale 

significato di sviluppo sostenibile derivi dalla applicazione in concreto del principio 

stesso; ovvero si traduca e coincida con quelle scelte che di volta in volta vengono 

compiute dai soggetti investiti, ai vari livelli, del potere normativo. L’esercizio dei 

pubblici poteri deve, necessariamente, tradursi in strumenti che abbiano una prospettiva 

futura, a salvaguardia delle generazioni future che ricevono un’eredità fortemente 

 
2015, 2-3, 937-964, ID, La soluzione “all’italiana” della posizione del proprietario di un sito inquinato 
non responsabile dell’inquinamento: il suggello della Corte di giustizia, in Giur.it., 2015, 6, 1480-1487. 
3Si veda il Report della World Commission on Environment and Development istituita nel 1983 dalle 
Nazioni Unite e composta dai rappresentanti di ventuno Paesi “(..) Uno sviluppo sostenibile deve perlomeno 
non apportare danni ai sistemi naturali che costituiscono la base della vita sulla Terra, vale a dire 
l’atmosfera, le acque, il suolo e gli esseri viventi. Non esistono precisi limiti alla crescita in termini di 
popolazione o di uso delle risorse, superati i quali si abbia disastro ecologico. Per il consumo di energia, 
materie prime, acqua e terra valgono limiti differenziati; molti di essi si manifestano in forma di costi 
crescenti e profitti calanti, anziché in forma di un’improvvisa scomparsa di una base di risorse. L’accumulo 
di conoscenze e lo sviluppo della tecnologia possono incrementare la capacità di conservare tale base; ma 
esistono pur sempre limiti ultimi, e la sostenibilità esige che, assai prima che li si raggiunga, il mondo 
assicuri equo accesso alle risorse limitate e riorienti gli sforzi tecnologici allo scopo di alleggerire le 
pressioni sull’ambiente”.Il concetto è stato, in seguito, ripreso nel corso della Conferenza svoltasi a Rio de 
Janeiro nel 1992 e conclusasi con la Dichiarazione sull’ambiente. Nel 1997, a livello comunitario a seguito 
della firma del Trattato di Amsterdam, è stato inserito il riferimento a uno “sviluppo armonioso, equilibrato 
e sostenibile delle attività economiche” (art.2 Trattato sull’Unione Europea). 
4 
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“limitata” nell’utilizzo delle risorse naturali. Diviene fondamentale indirizzare i singoli 

strumenti, espressione di una pubblica potestà, verso un obiettivo di gestione diligente 

delle risorse naturali, in funzione della conservazione delle risorse stesse. Tali strumenti 

diventano, infatti, fondamentali nella traduzione sul piano giuridico di quei principi 

morali propri della responsabilità intergenerazionale. Il concetto di sviluppo sostenibile 

necessita, pertanto, di un novero di regole di condotta e di strumenti effettivi che gli 

consentano di acquisire una vera e propria portata precettiva e, al contempo, di liberarsi 

da quella miope visione iniziale che lo relegava a mera “sensibilità ambientale”, un trust 

per le generazioni future (si veda infra). A questo punto appare maggiormente agevole 

comprendere il titolo del mio scritto: l’evoluzione giuridica coincide con le politiche di 

governance che in maniera progressiva sono state compiute in nome dello sviluppo 

sostenibile. La sostenibilità integra, oggi, gli aspetti ambientali con quelli economici5, la 

dimensione lavorativa6 con quella sociale e impone un approccio e un metodo 

interdisciplinare in grado di giustificare l’esercizio di poteri pubblici saldamente vincolati 

ai principi di legalità e proporzionalità.  

 

Sviluppo sostenibile e funzione amministrativa 

L’esigenza di comprendere, in concreto, quali strumenti possano e dare 

attuazione a politiche di governance aderenti al concetto di sviluppo sostenibile, pone 

l’interprete dinnanzi ad una serie di interrogativi: anzitutto, se sia possibile trasferire il 

principio di sviluppo sostenibile dal suo “habitat” naturale, la dimensione sovranazionale 

di strumento di soft low, al diritto positivo. A questo primo quesito è possibile fornire, da 

subito, una risposta positiva: il c.d. Codice dell’Ambiente,introdotto nel nostro 

ordinamento con d. lgs. 3 aprile 2006 n.152 nella prima versione non conteneva alcun 

riferimento allo sviluppo sostenibile né ad altri principi ambientali; solo a seguito del 

correttivo del 2008 (d.lgs.16 gennaio 2008, n.4 che ha modificato il d.lgs. n.152) essi sono 

stati codificati. L’art. 3 - quater è dedicato allo sviluppo sostenibile, segnatamente al I 

comma dispone “ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice 

deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il 

soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità 

 
5 Tema diffusamente trattato, si veda M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in 
Annuario Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, Milano, 2007. 
6 Basti pensare alle profonde innovazioni sostenibili nel mondo del lavoro, sul tema si vedano le riflessioni 
di A. BOSCATI, Il lavoro agile nell’ordinamento italiano come strumento di conciliazione vita-lavoro e 
di incremento della competitività nell’impresa e nella pubblica amministrazione,in questo Volume. 
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della vita e le possibilità delle generazioni future”. Nel II comma il legislatore si rivolge 

principalmente all’attività delle pubbliche amministrazioni sancendo come essa debba 

“essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello 

sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa tra interessi pubblici e 

privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio 

culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”. La norma attribuisce allo 

sviluppo sostenibile il rango di principio applicabile non solo alle scelte ambientali, ma a 

tutta l’attività amministrativa discrezionale7. Ne origina un ulteriore interrogativo e, cioè, 

se lo sviluppo sostenibile possa effettivamente orientare la funzione amministrativa. Per 

tentare di rispondere a quest’ultima domanda è necessario analizzare come e con quali 

limiti convivano lo “sviluppo sostenibile” e la“funzione amministrativa”8. Ci troviamo, 

infatti, di fronte a due nozioni apparentemente incompatibili. La prima, l’espressione 

funzione, dal latino functio, indica etimologicamente, l’adempimento di un compito, di 

una mansione. Il termine funzione, collegato all’esercizio di un pubblico potere, finisce 

con il coincidere con il concetto stesso di Amministrazione: come la più Autorevole 

dottrina ha avuto modo di sostenere9 l’affermazione di questa coincidenza ha come 

presupposto la constatazione che lo Stato provvede al perseguimento dei suoi fini per 

mezzo di una serie di attività che costituiscono le sue funzioni10.E’ in questo senso, 

dunque, che diviene possibile intendere e far coincidere l’amministrazione come una 

funzione dello Stato: essa è “l’attività pratica che lo Stato dispiega per curare in modo, 

immediato, gli interessi pubblici che assume nei propri fini”. Pertanto la funzione 

amministrativa caratterizza il proprium dell’attività amministrativa: cura gli interessi 

pubblici, ricompresi nei fini dello Stato, in modo immediato. Secondo una delle 

definizioni più note11, “funzione” è ogni potestà esercitata non per un interesse proprio o 

almeno esclusivamente proprio, ma per un interesse altrui o per un interesse oggettivo. 

Nella nozione di funzione sono da cogliere i due momenti della potestà e della alienità 

od oggettività dell’interesse con essa perseguiti. Questi due momenti possono ritrovarsi 

 
7 Così F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile, cit., 180. 
8 Sia consentito il rinvio a S. PEDRABISSI, L’attuazione dello sviluppo sostenibile attraverso la funzione 
amministrativa, in Un diritto per il futuro (a cura di A. D’ALOIA, R. BIFULCO), Napoli, 2008, 377-399. 
9 G. ZANOBINI, L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici, in Trattato Orlando, vol. II, 3° 
parte, Milano, Giuffrè, 1920, 2045. 
10 G. MIELE, Pubblica Funzione e servizio pubblico, in Noviss. Dig. It, VII, 1961,686, “(…) più 
opportunamente si ritiene allora che la pubblica funzione sia caratterizzata dall’ordinarsi e coordinarsi di 
una serie di attività intorno ad un potere giuridico pubblicistico dello Stato o di altro ente pubblico, e quindi 
consista in un complesso di attività organizzato per l’esercizio di un potere giuridico pubblicistico dello 
Stato o di altro ente pubblico”; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, Cedam, 1967, 227. 
11 S. ROMANO, Corso di diritto amministrativo, Padova, Cedam, 1937, 142.   
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insieme anche nel diritto privato (si pensi agli istituti della patria potestà, dell’ufficio 

dell’esecutore testamentario, degli amministratori), ma anche nel diritto pubblico, 

laddove il loro ricorrere dovrebbe considerarsi predominante, avuto riguardo alle funzioni 

esercitate dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Da ciò discende come sia ancora di 

estrema attualità l’accezione di funzione, quale attività necessaria all’adempimento o 

all’esercizio di mansioni, in un’ottica di odierna trasposizione dell’attività propria di un 

munus o di un officium12 che sorge da un originario significato di ufficio, ossia di astratta 

prefigurazione della competenza per lo svolgimento di una determinata attività e giunge 

ad una nozione di “funzione attiva” ed immediata. L’enunciazione del concetto di 

sviluppo sostenibile è parsa, da subito, idonea a esprimere un’esigenza proiettata al futuro, 

una visione mediata, sicuramente connessa all’utilizzo delle risorse naturali13. Lo 

sviluppo sostenibile definito nelle carte e documenti internazionali da Rio de Janeiro in 

poi, è pertanto quello sviluppo che si propone di soddisfare le esigenze del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future. D’altra parte risulta ugualmente 

evidente come il principio dello sviluppo sostenibile assuma su di un piano generale, un 

contenuto ancora piuttosto indeterminato. Tuttavia se sino a poco più di un decennio fa 

la dottrina internazionalistica era ancora divisa sul punto se il principio dello sviluppo 

sostenibile assumesse o meno  rilievo sul piano del diritto consuetudinario14, ad oggi si 

ritiene sostanzialmente corretta la tesi che ricollega allo sviluppo sostenibile  un obbligo 

giuridico di attivazione, 15ontologicamente connesso ad una finalità di matrice 

 
12 M.S. GIANNINI, Corso di diritto amministrativo, I-II, Milano, Giuffrè, 1965, 146 (a proposito del 
munus), 149 (a proposito dell’officium); sull’officium in Diritto romano, S. CANCELLI, Saggio sul 
concetto di “officium” in diritto romano, in Riv.it.scienze giur.,1957-1958, 351. 
13 Si vedano le riflessioni di R. BIFULCO, Diritto e generazioni future: problemi giuridici della 
responsabilità intergenerazionale, Milano, 2008. 
14Alcuni autori propendono per la tesi negativa, in ragione dell’epoca relativamente recente di affermazione 
di tale principio, per il quale saremmo in presenza dell’inizio di un processo piuttosto che della sua 
conclusione e, per la natura prevalentemente di soft law degli strumenti in cui lo stesso viene richiamato. 
Aderendo a tale orientamento, si giungerebbe a condividere l’idea secondo la quale un obbligo giuridico di 
conservazione o gestione razionale delle risorse naturali graverebbe sulle generazioni presenti nei confronti 
di quelle future, secondo lo schema del trust, parrebbe poco (o per nulla) rispondente alle caratteristiche 
proprie dell’ordinamento internazionale. Gli autori in parola preferiscono parlare di una semplice tendenza 
de lege ferenda all’affermazione del principio, pur ammettendo che vi siano alcuni aspetti della nozione di 
sviluppo sostenibile oramai prossimi al traguardo della consacrazione sul piano del diritto internazionale 
consuetudinario. Altri autori si sono invece espressi nel senso che il principio dello   sviluppo sostenibile e 
l’idea di utilizzazione durevole delle risorse naturali farebbero oramai parte del diritto consuetudinario. 
Accogliendo quest’ultimo orientamento dottrinale, si giungerebbe ad una visone che consentirebbe di 
superare quell’impronta morale connessa ai concetti di sviluppo sostenibile e di responsabilità 
intergenerazionale,che inizialmente appariva di difficile traduzione giuridica. 
15T. MARTINES, L’ambiente come oggetto di diritti e di doveri, in Politica e legislazione ambientale, a 
cura di V. PEPE, Napoli, 1996, 23 ss; G. MORBIDELLI, Il regime speciale dell’ambiente, in Scritti in 
onore di A. Predieri, Milano 1977,II,1121,1166; S. GRASSI, Costituzioni e tutela dell’ambiente, in 
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pubblicistica che si traduce nel garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e 

delle risorse naturali. Alla consacrazione di detto orientamento ha, di molto, contribuito 

quella parte della dottrina che ha evidenziato come sussista sempre uno stretto legame tra 

valori e principi: “(…) non c’è regola che non corrisponda a un principio e non c’è 

principio che non si colleghi a un valore. Il principio del medium nel quale troviamo 

un’apertura “morale” al valore e un’apertura “pratica” alla regola”16. In quest’ottica 

l’apparente contrasto prospettato in apertura, tra funzione amministrativa e sviluppo 

sostenibile, si risolve laddove si consideri come la valutazione d’insieme della nozione di 

sviluppo sostenibile passi anche e soprattutto attraverso la cristallizzazione di 

comportamenti dei privati e la gestione delle funzioni amministrative. Ciò risulta meglio 

comprensibile ove si tenga conto di due fondamentali considerazioni: da un lato la 

nozione di funzione amministrativa deve essere intesa in senso “attivo”, ossia come un 

elemento in continua trasformazione ma pur sempre finalizzato a quell’oggettività 

dell’interesse che costituisce il proprium dell’azione amministrativa. In questa continua 

e globale evoluzione assumono primaria importanza sia la tipologia degli strumenti scelti 

sia i risultati effettivamente ottenuti. Dall’altro, lato si deve considerare come il principio 

di sviluppo sostenibile necessiti di un novero di regole di condotta e di strumenti effettivi 

che gli consentano di acquisire una vera e propria portata precettiva. Quanto sopra esposto 

consente di compiere un ulteriore passaggio: l’importanza del ruolo amministrativo, da 

intendersi quale funzione amministrativa “attiva”finalizzata all’effettiva attuazione dello 

sviluppo sostenibile, è ben comprensibile se filtrato attraverso il ricorso al principio 

precauzionale nella versione che impone un vero e proprio divieto di intraprendere 

determinate attività in difetto della prova della loro accettabilità ambientale. Il minimo 

comun denominatore tra i due concetti di funzione amministrativa e sviluppo sostenibile 

diviene, dunque il principio precauzionale17. 

 
Costituzioni, razionalità, ambiente, a cura di S. SCAMUZZI, Torino, 1994 ss; R. FERRARA, Etica, 
ambiente e diritto:il punto di vista del diritto, in R. FERRARA - M.A. SANDULLI (diretto da), Trattato 
di diritto dell’ambiente, vol. I, Milano, 2014, 19 ss. 
16 G. ZAGREBELSKY, Diritto per: valori, principi o regole? in Quaderni fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno, L’ordine giuridico europeo: radici e prospettive, II Milano, 2002, 877. 
17Il primo riconoscimento del principio di precauzione nell’ambito del diritto internazionale risale all’inizio 
degli anni Ottanta (Carta mondiale della Natura adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 
1982). La nozione è stata poi ripresa in altri documenti internazionali sulla protezione dell’ambiente, tra i 
quali, in particolare, la dichiarazione ministeriale della seconda Conferenza internazionale sulla protezione 
del mare del nord (1987): “una strategia di precauzione si impone al fine di proteggere il Mare del Nord 
dai potenziali effetti dannosi delle sostanze più pericolose. Tale strategia può richiedere l’adozione di 
misure di controllo delle emissioni di tali sostanze prima che sia stabilito formalmente un legame di causa 
a effetto sul piano scientifico”. Ad esito della terza Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del 
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2. Il principio precauzionale quale minimo comun denominatore 

Il principio dell’azione precauzionale costituisce uno sviluppo del criterio di 

prevenzione, in quanto richiede di agire (o a seconda dei casi di non agire) anche in 

mancanza di prova scientifica sugli effetti di un’attività determinata ed in presenza di una 

semplice minaccia di danno ambientale seri18. Tuttavia, permangono rilevanti dubbi sia 

sul concreto significato sia sulla portata giuridica del principio medesimo. Segnatamente, 

parte della dottrina evidenzia in maniera critica come esso si basi su di un insieme di 

elementi per ognuno dei quali sussiste un margine di valutazione soggettiva molto ampio, 

il che può tradursi in significative difficoltà di applicazione, quali ad esempio l’esigenza 

che in presenza di ragionevoli di pericolo, spetterebbe a colui il quale intende porre in 

essere una determinata attività l’onere di provarne la compatibilità con le esigenze 

ambientali. A queste incertezze dal punto di vista contenutistico fanno riscontro 

significativi dubbi quanto all’efficacia giuridica del principio: ad oggi non risulta ancora 

essere chiara quale collocazione assuma sul piano giuridico. 

La permanenza dei dubbi appena accennati, anche se si è di molto ridotta negli 

ultimi decenni, non sembra comunque essere sufficiente a demolire il ruolo di “anello 

mancante” fiduciosamente attribuito al principio dell’azione precauzionale: da un punto 

di vista funzionale esso costituisce evidentemente un “principio guida”per l’adozione 

delle decisioni in materia ambientale19. Da ultimo deve essere sottolineato come 

l’introduzione del principio precauzionale quale linea guida incida innegabilmente e 

maggiormente a livello regionale in virtù della recente visione dei rapporti tra enti locali 

e collettività. 

 
Nord (1990), una nuova dichiarazione ministeriale specifica ulteriormente la dichiarazione precedente: “I 
governi firmatari devono applicare il principio di precauzione, vale a dire adottare misure volte ad evitare 
gli impatti potenzialmente nocivi di sostanze che sono persistenti, tossiche e suscettibili di accumulazione 
biologica, anche quando non vi sono prove scientifiche dell’esistenza di un nesso causale tra le emissioni 
e gli effetti”. Il principio di precauzione trova consacrazione nel principio n. 15 della Dichiarazione di Rio 
(Conferenza di Rio sull’ambiente e lo sviluppo-Rio de Janeiro,1992): “Al fine di proteggere l’ambiente, il 
principio di precauzione sarà ampiamente applicato dagli Stati secondo le rispettive capacità. Laddove vi 
siano minacce di danni seri o irreversibili, la mancanza di piene certezze scientifiche non potrà costruire un 
motivo per ritardare l’adozione di misure efficaci in termini di costi volte a prevenire il degrado 
ambientale”. 
18 Si veda in dottrina S. GRASSI, Procedimenti amministrativi e tutela dell’ambiente, in Codice dell’azione 
amministrativa (a cura di A.M. SANDULLI), laddove l’A. afferma come “solo i principi sono in grado di 
guidare in modo trasversale, coordinandoli, i vari settori delle discipline giuridiche che vengono 
necessariamente coinvolti nella definizione delle politiche e delle legislazioni a tutela dell’ambiente”. 
19M. AINIS,Questioni di “democrazia ambientale”: il ruolo delle associazioni ambientaliste, in Riv. giur. 
ambiente, 1995, 217. 
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La matrice di doverosità è il sostrato comune di ambiente e sviluppo sostenibile20 

e impone di adottare quelle scelte, legislative, prima, esecutive, poi, in grado di assicurare 

un uso sostenibile delle risorse e di assumere un atteggiamento precauzionale a fronte 

dell’incertezza. Il diritto ambientale costituisce, pertanto, il luogo naturale in cui si 

incontrano concetti tradizionali del diritto, quali la funzione amministrativa, e principi di 

matrice sovranazionale come quello dello sviluppo sostenibile. A completare il quadro 

della doverosità ambientale vi e poi è il principio precauzionale che impone un vero e 

proprio divieto di intraprendere determinate attività in difetto della prova della loro 

accettabilità ambientale. 

 

3. La doverosità giuridica del principio di sostenibilità e il ruolo delle 

Regioni: il caso della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 24 del 21 dicembre 

2017 

Per le ragioni poc’anzi condivise è possibile affermare come le Regioni 

ricoprano un ruolo nevralgico nel tradurre gli stimoli sovranazionali e dare concreta 

attuazione ai principi di sviluppo sostenibile e precauzione, in virtù del rapporto di 

sussidiarietà tra enti locali e collettività. L’importanza di ben si comprende laddove si 

consideri come talvolta il legislatore regionale sia maggiormente sensibile, rispetto al 

legislatore nazionale, a garantire una reale collocazione sistemica a quei profili poc’anzi 

evidenziati. Un caso paradigmatico di perfetta integrazione è, infatti, rappresentato dai 

differenti interventi legislativi regionali in materia urbanistica che si sono susseguiti in 

tempi recenti. Il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge regionale dell’Emilia 

Romagna n. 24 del 21 dicembre 2017, recante la “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso 

del territorio”.Già ad una prima lettura della “nuova legge” urbanistica emerge, quale 

tratto caratterizzante l’intero articolato legislativo, la “differente” concezione di governo 

del territorio - ma anche di pianificazione, di consumo del suolo e di impiego delle risorse 

territoriale – enunciata dal legislatore regionale e maggiormente aderente agli stimoli 

sovranazionali. La ratio della riforma del 2017 risiede nell’idea di un utilizzo urbano del 

territorio sostenibile e, più in generale, riproduce a livello locale quelle politiche di 

sustainability governance che il legislatore nazionale fatica, ancora, a positivizzare21. 

 
20 Così F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, in Diritto dell’Ambiente (a cura di G. 
ROSSI), Torino, 2017, spec.175. 
21 Sul tema si rinvia a G. F. CARTEI, Il problema giuridico del consumo del suolo, in Trattato di diritto 
dell’ambiente, diretto da P. DELL’ANNO - E. PICOZZA, Padova Cedam, 2015; M.P. CHITI, Il ruolo della 
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L’elemento di discontinuità rispetto alla precedente disciplina22 che, all’esito della sua 

applicazione è parsa fortemente inadeguata e dai risultati per lo più deludenti, può essere 

sintetizzato nella concreta introduzione di una politica di pianificazione del territorio 

improntata ad un logica di contenimento del consumo di suolo attraverso la promozione 

del riuso e di rigenerazione di spazi già urbanizzati, unitamente al miglioramento della 

qualità urbana ed edilizia23. 

La genesi che caratterizza la legge del 2017 è ben nota e molteplici sono i fattori 

che hanno contribuito alla sua adozione: la progressiva centralità ricoperta, all’interno 

delle agende di politica internazionale, dal concetto di rigenerazione urbana24 e di 

limitazione del consumo del suolo25; l’ipertrofia sistemica cui è oramai giunta la 

disciplina del territorio; la frammentazione delle competenze e il pluralismo 

procedimentale sono le principali cause endogene ed esogene al sistema di pianificazione 

urbanistica che hanno contribuito all’emanazione della legge emiliana del 2017. In questa 

logica, la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale pare essere la 

risposta sistemica all’esigenza, da più voci sollevata, di ripensare l’intera disciplina in 

una chiave di reale sussidiarietà orizzontale, in grado di fornire una concreta traduzione 

degli stimoli sovranazionali da tempo indirizzati ad un uso sostenibile del territorio. La l. 

r. n. 24 del 2017 non rappresenta l’unico intervento legislativo finalizzato ad affrontare il 

tema del consumo del suolo e della rigenerazione urbana; negli ultimi anni, anche a livello 

nazionale, si riscontra un costante interesse ai profili sopra evidenziati che non si 

accompagna, però, ad una puntuale traduzione sul piano giuridico. L’assenza di un quadro 

legislativo organico ha consentito alle Regioni di disporre di ampi margini di manovra; 

la legge emiliana ripensa la cura degli spazi urbani e semplifica le procedure, aspetti verso 

i quali da tempo si è indirizzata l’attenzione dei riformatori con esiti mai soddisfacenti. 

 
Comunità europea nel governo del territorio, in Riv. giur. Edilizia, 2003, 3, 91 ss; G. GUIZZARDO, La 
regolazione multilivello del consumo del suolo e del riuso dell’abitato, in Riv. it dir. pubbl.  comunit., 2018, 
1, 125 ss; G. TORELLI, La rigenerazione urbana nelle recenti leggi urbanistiche e del governo del 
territorio. in Ist. Fed., 2017, 663 ss. 
22 Sul tema si veda M. DUGATO, L’uso accettabile del territorio, in Istituz. Fed., 2017, 3, 598. Più in 
generale si consideri come la l.r. n. 20 del 2000, sia risultata poco efficace sotto il profilo pratico a causa, 
principalmente, dell’elevato numero di strumenti di pianificazione estremamente complessi 
nell’elaborazione e nel coordinamento. 
23Si rinvia all’ampia trattazione di: A. ASSINI, Pianificazione urbanistica e governo del territorio, Padova, 
2000; F. CORTESE, La pianificazione urbanistica, in D. DE PRETIS, A. SIMONATI (a cura di), Diritto 
urbanistico e delle opere pubbliche, Rimini, 2017,44 ss. 
24 Si veda Comunicazione della Commissione Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego 
delle risorse, COM (2011) 571; Comunicazione della Commissione, La problematica urbana: orientamenti 
per un dibattito europeo, COM (97) 119. 
25 Comunicazione della Commissione Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva, COM (2010) 2020. 
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Alle criticità del sistema, rinvenibili principalmente nel aver delineato un meccanismo di 

difficile realizzazione con particolare riferimento ai quei Comuni che per le ridotte 

dimensioni non dispongono di idonee competenze tecniche26, la l.r. n.24 del 2017 intende 

porre rimedio perseguendo, anzitutto, l’obiettivo della semplificazione degli strumenti 

urbanistici in un’ottica sostenibile. 

 

4. Le città “intelligenti” 

 Ma la sostenibilità è legata anche all’impiego delle tecnologie e la trattazione di 

quest’ulteriore profilo mi consente di ricollegarmi ad un altro tema evocato dal titolo 

dell’odierno Incontro: il concetto di smart city, progetto che nasce per indicare 

l’infrastruttura tecnologica di cui le città più innovative si possono dotare per essere 

moderne, sostenibili e maggiormente competitive nell’organizzazione dei servizi e degli 

individui27. L’idea centrale della smart city28 è quella di modificare i processi urbani fino 

a costituirne un’infrastruttura più vicina alla governante cittadina. In quest’ottica la smart 

city è promessa di nuovi standard di efficienza e competitività, obiettivo sul quale ha 

investito l’Unione Europea con il Settimo Programma Quadro per la ricerca e con la 

Strategia Europe 2020, dove la smart city è uno dei pilastri per lo sviluppo economico dei 

prossimi anni. Ampliando l’orizzonte e i confini attraverso uno sguardo globale ci rivela 

due tipi di smart city: da un lato città costruite dal nulla secondo una logica top-down 

perfettamente in linea con l’immaginario iper-tecnologico promosso dalle grandi 

Corporation come Masdar negli Emirati Arabi, Songdo nella Corea del Sud o Living Plan 

IT in Portogallo. Questo modello, però talvolta tradisce lo spirito originario della smart 

city che pone al centro il cittadino e scelte di governance pensate per principalmente per 

soddisfare le esigenze specifiche della collettività, per divenire altro. Dall’altro, ci sono 

numerose città internazionali quali Boston e New York, ma anche Genova, Milano, 

Londra e Manchester che hanno cercato di implementare progetti mirati nel campo 

dell’energia o in quello dei trasporti o in entrambi i segmenti per rispondere a specifici 

problemi su scala locale. Questo secondo modello che pensa a soluzioni da applicarsi in 

 
26 Il modello basato sulla scomposizione tra piano strutturale comunale e regolamento urbanistico ed 
edilizio si è rivelato, infatti, meno virtuoso e assai più complesso del previsto.  
27 Così L. SARTORI, Alla ricerca della smart citizenship, in Ist. Fed., 4, 2015, spec. 927. 
28 Tecnicamente l’espressione “smart” indica la capacità di un’applicazione o di un servizio di imparare da 
situazioni pregresse per poter comunicare con altri dispositivi e utilizzatori. Nell’uso comune le espressioni 
“smart city”e “città intelligenti” sono spesso impiegate quali sinonimi anche se non perfettamente 
sovrapponibili. Smart rimanda a una visione maggiormente aderente all’impiego di risorse tecnologiche 
mentre la locuzione “città intelligenti” involge il concetto, più ampio, di un processo urbano governato da 
risoluzioni economiche, tecnologiche e sociali di nuova generazione. 
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contesti urbani socialmente e politicamente complessi è, forse, maggiormente aderente 

all’idea originaria di smart city. Una città è smart quando può contare su un’economia 

dove gli individui sono votati all’imprenditorialità e alla creatività e dove c’è un mercato 

del lavoro flessibile e integrato nei mercati internazionali29. In Italia le città c.d. smart 

sono nella maggioranza dei casi dei progetti non ancora realizzati anche per la mancata 

centralità dei cittadini, pur tuttavia tra le varie declinazione del concetto di smart 

community assume particolare rilevanza lo spazio che le città intelligenti progettano per i 

trasporti intelligenti. La politica della smart mobility sta avendo un grande successo, ma 

disgiunta da una rimodulazione dei modelli sottostanti ad altre attività sociali, come 

l’orario delle scuole o dei pubblici uffici, rischia di vanificarne gli effetti. La mobility 

smart si riferisce invece a sistemi di trasporto integrati, moderni, sostenibili e organizzati 

sulla base di dati raccolti da diversi tipi di sensori. Altro strumento di governo della città 

che ha dato buoni risultati è Open government, la collaborazione tra una pubblica 

amministrazione trasparente e un cittadino partecipativo: l’amministrazione apre i dati in 

suo possesso affinché possano essere elaborati unitamente a quelli raccolti dalle 

infrastrutture smart da cittadini e imprese per risolvere problemi su scala locale30. Per 

raggiungere questi standard di efficienza è necessario implementare il ricorso allo 

strumento del partnership pubblico-privato con l’obiettivo di attrarre nuovo capitale 

umano e sociale per alimentare classi sociali emergenti che si configurano come attori 

collettivi, la c.d. “classe creativa” che coniuga i pregi dell’imprenditorialità privata alla 

realizzazione di progetti pubblici. Il pregio della smart city è la responsabilizzazione del 

singolo, l’idea di far partecipare attivamente il cittadino alla governance della città 

intelligente attraverso processi di co-creazione a livello locale. 

 

Riflessioni conclusive 

Se da un lato pare fuor dubbio come il principio di sviluppo sostenibile sia giunto 

al termine di quel processo di cristallizzazione “positivizzando” il consenso generale della 

Comunità internazionale - esso è richiamato da una pluralità di atti dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite, ed in numerosi documenti adottati al termine di conferenze 

intergovernative - dall’altro una pari diffusione la si riscontra in leggi nazionali, 

 
29 Si veda L. SARTORI, Alla ricerca, op. cit., 930 ss. 
30 Sia consentito il rinvio A S. PEDRABISSI, Il capitale umano nella pubblica 
amministrazione:dall’accesso al conferimento degli incarichi dirigenziali, tra conoscenze e competenze, 
Relazione al Convegno Associazione Professori di Diritto Amministrativo, in www.diritto-
amministrativo.org. 



Sviluppo sostenble: l’evoluzione giuridica di um concetto mai definito 
Stefania Pedrabissi 

 

 
 

149 

documenti programmatici nazionali e regionali31. Basti pensare al già citato Codice 

dell’Ambiente il cui perno è costituito dallo sviluppo sostenibile, esso rappresenta, infatti, 

la sintesi tra la possibilità da parte dei singoli di fruire liberamente del bene Ambiente 

(bene indivisibile, immateriale, non patrimoniale) e il vincolo posto in capo alle 

generazioni attuali a garanzia di quelle future. Con l’ulteriore premessa che le funzioni 

attribuite alle amministrazioni e destinate alla tutela dell’ambiente debbano essere 

esercitate a monte, anziché a valle delle attività umane, come accade nel procedimento di 

valutazione di impatto ambientale, per l’appunto, disciplinato dal c.d. Codice 

dell’Ambiente32.Si tratta, in sintesi, di un procedimento amministrativo (con funzione 

autorizzatoria) finalizzato all’adozione di un provvedimento finale, c.d. VIA, 

integralmente improntato ai principi di precauzione, prevenzione e sostenibilità. La VIA 

è una valutazione preventiva che “processa” le scelte prima che vengano realizzate in 

concreto le opere. A fronte della necessità di realizzare un’opera la cui incidenza negativa 

sulla risorsa dell’ambiente non è predeterminata, diviene necessaria una valutazione 

tecnico- scientifica degli effetti diretti ed indiretti del progetto di opera sull’ambiente. La 

valutazione antecedente al compimento dell’azione umana è, altresì, ben presente nei 

recenti interventi di riforma del governo del territorio, laddove il legislatore delegato 

Il progressivo emergere della dimensione giuridica dell’ambiente ha spinto il 

legislatore nazionale e delegato ad affrontarne, in tutta la sua complessità sistemica, i 

principali elementi di criticità. La progressiva centralità assunta nelle agende politiche 

internazionali di politiche sustainability governance ha consentito a detti principi di 

ricevere una collocazione assiologica primaria, seppur non immediata. L’ambiente è 

oggetto di un dovere di solidarietà che grava sull’essere umano, l’ambiente non è il 

risultato di un’attività della pubblica amministrazione, è la somma di una pluralità di 

comportamenti virtuosi da parte dell’insieme dei soggetti privati e pubblici e la funzione 

dell’amministrazione è quella di garantirne il risultato. 

 

 
31 M. ALMERIGHI e G. ALPA, Diritto e ambiente, I-II, Padova, Cedam, 1995, 687. 
32 Si veda M. A. SANDULLI, Brevi riflessioni sulla V.I.A., in Riv.giur.ed., 1989,5,133-141.   
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Introdução 

No contexto espanhol, o Plano Nacional de Cidades Inteligentes nasceu da criação da 

Agenda Digital para Espanha (ADpE), que foi aprovada no ano de 2013, a fim de atender às 

demandas da Agenda Digital para Europa, elaborada anos antes. Com efeito, a criação deste 

Plano Nacional veio atender à necessária implantação de programas públicos pensados no 

âmbito da planificação estratégica das cidades, sendo esta o foco do crescimento populacional, 

a fim de constituir uma verdadeira integração e administração inteligente. 

De fato, no modelo das cidades inteligentes, o indivíduo está em evidência, visto que a 

cidade melhora sua eficiência em diversos níveis, dispondo de processos que tornam mais 

eficientes a prestação e o acesso aos serviços, de maneira a converter a cidade em um lugar 

inovador, funcional, eficiente, resiliente e democrático. 

 A ADpE possui mais de cem linhas de atuação, que foram elaborados com base em seis 

objetivos principais, os quais estão relacionados com o fomento de redes e serviços de 

conectividade, o desenvolvimento da economia digital para o crescimento e internacionalização 

da empresa espanhola, a melhora na administração eletrônica dos serviços públicos, o ganho de 

 
* Mestre em Meio-Ambiente e Arquitectura Bioclimática pela Universidade Politécnica de Madrid. Mestrando em 
Cidade e Arquitectura Sustentáveis pela Universidade de Sevilla, Arquitecto e Urbanista pela Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro. diogolcsantos@gmail.com 
** Mestra em Governança e Direitos Humanos pela Universidade Autônoma de Madrid. Investigadora da 
Universidade de Coimbra sobre o tema de Transestatalidade e Sustentabilidade. Mestranda em Direito Público 
pela Universidade de Sevilha. Advogada e Bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro.  
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confiança no contexto digital, o impulso da investigação acadêmica nas indústrias do futuro e 

a promoção da inclusão e alfabetização digital da população. 

 Assim, a Agenda Digital marcou o início da implementação das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), criando o cenário ideal para a elaboração, o crescimento e 

a difusão de um plano para o fomento da sua utilização nas cidades espanholas. 

Portanto, o Plano Nacional de Cidades Inteligentes da Espanha é uma estratégia adotada 

pelo Ministério de Indústria, Energia e Turismo, cujo objetivo é otimizar a prestação de serviços 

públicos através da implementação das TICs, buscando uma melhora no sistema da cidade e, 

assim, na sua dinâmica. Este novo modelo de governança urbana passa a promover, criar e 

transformar o os espaços, de maneira a torná-los mais atrativos, gerando investimentos e 

fomentando o crescimento do turismo, o que favorece a geração de emprego e impulsa a 

economia local. 

Além dos benefícios supramencionados, também se pode assinalar os aspectos próprios 

no que tange a mobilidade urbana, já que neste âmbito as Tecnologias da Informação e 

Comunicação constituem um importante recurso para o trabalho pela otimização do tráfego, 

com aplicativos que respondem em tempo real sobre estacionamentos em locais públicos, os 

fluxos de carros nas vias, a indicação de paragens e horários de autocarros. Além disso, se pode 

trazer à colação a criação de plataformas de participação cidadã, gerando um estado de 

pertencimento da população e fomentando a inclusão social em todos os níveis da sociedade. 

No que se refere à questão energética e ambiental, por sua vez, as TICs podem ajudar 

na implementação de tecnologias de gestão de energia, de controle e redução das emissões de 

CO2, de consumo eficiente de água e de tratamento adequado dos resíduos urbanos. 

 É indubitável que, intrinsecamente, as características e os objetivos deste Plano 

espanhol estão de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os chamados 

ODS, e se fundamentam na promoção da qualidade de vida nas cidades, no desenvolvimento 

econômico e, igualmente, na preservação do meio ambiente nos grandes centros urbanos, 

através da criação de espaços mais confortáveis, acessíveis e sustentáveis, facilitando a 

participação cidadã e favorecendo o cenário para o empreendedorismo. 

1 Os ODS e a Agenda 2030 
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Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mencionados anteriormente, fazem 

referência à Agenda 2030 que foi elaborada pelas Nações Unidas e seus países membros em 

uma cúpula realizada na cidade de Quito no Equador, no ano de 2015, a fim de promover o 

desenvolvimento sustentável a partir da criação de um documento em que se enumera, ao total, 

dezessete objetivos para este fim, os quais são: A erradicação da pobreza; fome-zero e 

agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água 

potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; 

indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades 

sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida 

na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; parcerias e meios de implementação 

dos objetivos. 

Estes objetivos foram criados com base em três grandes grupos: o social, o ambiental e 

o econômico, sendo que no âmbito do primeiro se aborda as melhorias de qualidade de vida e 

a promoção da justiça social, além da saúde e educação, enquanto o segundo trata de questões 

relacionadas à preservação e conservação do meio ambiente. Por fim, o terceiro faz referência 

ao alarmante esgotamento de recursos naturais, à produção de resíduos, ao consumo de energia, 

entre outros. 

O intuito primordial da organização e sistematização destes objetivos é justamente a 

promoção de boas práticas, na esfera pública e também privada, de maneira a estimular a 

própria conduta geral da sociedade civil, da iniciativa privada, bem como dos governos locais, 

incentivando um modelo de governança democrática e sustentável necessário para a superação 

dos principais desafios socioeconômicos contemporâneos.  

Dessa forma, a Agenda 2030 não se trata somente de enumerar os ODS, mas também 

atua na discussão dos meios de implementação que facilitarão a implantação destes objetivos, 

tratando de questionar e debater sobre financiamentos, o uso de tecnologias, capacitação 

técnica, etc. 

Assim, se pode vincular os ODS com as mudanças oferecidas pelas cidades inteligentes, 

sendo crucial que haja o investimento de recursos, amplo monitoramento e, evidentemente, a 

ação dos setores mencionados anteriormente, de forma integrada. Com efeito, essa iniciativa 

favorece e possibilita a criação, bem como a promoção, de um modelo de governabilidade que 

seja capaz de melhorar e otimizar a dinâmica social e a gestão pública.  



A relação entre as smart cities e os objetivos do desenvolvimento sustentável: uma análise comparativa entre o 
plano nacional espanhol de cidades inteligentes e os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU 

Diogo Luiz Chagas Santos 
Vivian Rodrigues Madeira da Costa 

 

 153 

 

2 Os ODS, a Rápida Urbanização e as Cidades Inteligentes 

A necessidade de se relacionar estes objetivos elaborados com o desenvolvimento das 

cidades se dá pelo reconhecimento, por parte da Organização das Nações Unidas, da 

urbanização como o motor do desenvolvimento e da prosperidade das nações. A partir da 

compreensão das cidades como o cenário das interações sociais e das produções culturais de 

uma nação, onde também pode ser potencializada uma verdadeira injustiça social, pela falta de 

planejamento, a má gestão de recursos e a ausência da adequada prestação dos recursos, deve-

se vislumbrar os mecanismos e reajustes necessários.  

Assim, considerando as condições degradantes e insalubres que costumam subsistir nos 

centros urbanos, sabe-se que a dinâmica de se viver em uma cidade implica, em muitos casos, 

exclusão social, condições inadequadas de moradia, falta de acesso a recursos básicos, como a 

própria água e saneamento, desafios quanto à mobilidade, entre outras problemáticas comuns 

na maioria dos países ao redor do mundo. 

E isso ocorre devido, principalmente, à rápida urbanização das cidades associada à falta 

de planejamento e à má gestão. O crescimento das cidades não é acompanhado pela 

implementação e adequada gestão de infraestruturas básicas necessárias para o ser humano, 

como a rede de esgotamento sanitário e a distribuição de águas, por exemplo, acarretando um 

grave problema relacionado ao impacto ambiental decorrente do processo de urbanização, que 

é um dos maiores desafios da humanidade nos hodiernos dias. 

Em contrapartida, a urbanização das cidades também é um processo poderoso de 

desenvolvimento e prosperidade de um povo, se bem executada e gerida. A urbanização pode 

ser encarada como um gerador de empregos e bem-estar para os cidadãos, se estes estão 

devidamente inseridos na sociedade e possuem boas condições de trabalho e moradia. Dessa 

forma, e considerando-se que em 2050 mais de 70% da população mundial viverá em centros 

urbanos, vê-se importância do planejamento e da gestão estratégica de crecimento das cidades, 

a fim de potencializar a geração de empregos e a inclusão social, maximizar o crescimento 

econômico e minimizar os danos ambientais. 

Portanto, existe uma urgente necessidade de implantação de programas públicos 

pensados no âmbito da planificação estratégica das cidades, já que a gestão dos centros urbanos 
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constitui um dos maiores desafios da atualidade, sendo o foco do crescimento populacional, 

constituindo uma verdadeira integração e administração inteligente. 

Entre as transformações, as quais uma cidade deve introduzir em seu funcionamento, 

está a integração inovadora de tecnologias e infraestruturas que melhorem a prestação dos 

serviços, a eficiência energética, o uso consciente dos recursos naturais, a acessibilidade, entre 

outros, que fazem parte do Plano Nacional de Cidades Inteligentes, implementado na Espanha. 

Estabelece-se, assim, uma dinâmica urbana de desenvolvimento socioeconômico sustentável, 

através da qual sejam garantidos e promovidos os direitos humanos da sociedade, de maneira 

que nasceu o conceito de cidade inteligente. 

O potencial das cidades inteligentes e sua característica concernente à aplicação a 

tecnologia nas redes urbanas devem ser vistos como a principal arma para a sustentabilidade e 

o logro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, visto que as redes de informação e 

conhecimento podem melhorar a compreensão e o funcionamento das cidades para os 

indivíduos, além de possibilitar a sua inserção no meio em que vivem. 

 

Conclusão 

No que diz respeito às redes de informação e conhecimento, a tecnologia possui um 

papel fundamental e que pode melhorar a participação social dentro da dinâmica da cidade. 

Para que se possa converter uma cidade tradicional em uma cidade tecnológica e inteligente, 

ou seja, para a transformação dos centros urbanos em smart cities, é necessário volver o olhar 

à sociedade, sendo muito importante que a implementação de tecnologias inovadoras avance 

de mãos dadas com a participação comunitária. 

Por esta razão, o Plano Nacional de Cidades Inteligentes da Espanha surgiu e busca 

implementar em seu sistema a tecnologia oferecida nos dias de hoje para melhora e resolução 

dos desafios presentes, entre eles a questão do verdadeiro pertencimento dos cidadãos à 

sociedade e à dinâmica da cidade. 

 A utilização de recursos tecnológicos para controlar e resolver problemas passados e 

atuais, gerir seus resíduos e controlar a distribuição e o acesso à agua potável da população, 

organizar a malha e a dinâmica urbana e criar respostas inovadoras e integradas com as 

necessidades dos cidadãos é a proposta de melhora sugerida pelo Plano Nacional de Cidades 
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Inteligentes, associados à Agenda Digital para Espanha, que são as diretrizes básicas e uma 

forma de financiar o avanço das cidades em termos de implementação de tecnologias. 

Portanto, o objetivo principal deste Plano mencionado é o mesmo de uma cidade 

inteligente, que é o aprimoramento da sustentabilidade com a inserção de tecnologias. As 

demandas são cada vez mais vastas e cada dia estas tecnologias estão mais acessíveis às pessoas 

em uma escala mundial, melhorando a vida dos cidadãos através da implementação de 

tecnologias vinculadas aos novos desafios apresentados pela Organização das Nações Unidas, 

para lograr o desenvolvimento sustentável e inclusivo das cidades. 

Estas características, vinculadas ao plano e aos ODS, são a esperança de acelerar o 

desenvolvimento humano e harmonizar o desenvolvimento da cidade com base em conceitos 

que possam gerar um mundo urbanizado melhor para todos e para o planeta, com a promoção 

dos direitos humanos e o desenvolvimento sustentável através de uma governança democrática, 

inclusiva e eficiente.  
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Riflessioni sui possibili scenari delle politiche per 
l’occupazione ai tempi dell’e-recruiment *. 

 

 

SUSANNA PALLADINI* 

Università di Parma/Itália 

 

1. Introduzione 

Nel dibattito giuslavoristico relativo alle trasformazioni indotte dalle nuove 

tecnologie, sono molto diffuse le riflessioni pessimistiche che muovono dalla previsione 

dei possibili effetti negativi che si andrebbero a produrre principalmente sul fronte della 

c.d. disoccupazione tecnologica. Questa visione negativa dell’innovazione deve però 

essere compensata e riequilibrata da sforzi di analisi che, al posto di esaltare l’impatto 

distruttivo che il progresso tecnologico porterebbe con sé in termini di occupazione, 

valorizzi le molte opportunità di miglioramento delle condizioni di lavoro, e di vita, che 

l’incalzante digitalizzazione delle attività e dei servizi determina. L’attenzione dello 

studioso va perciò indirizzata verso la valutazione delle attuali modalità di 

regolamentazione del mercato del lavoro nell’impatto con le trasformazioni tecnologiche 

ormai avviate, per verificare l’insorgenza di nuove e (forse) inaspettate dinamiche 

distorsive in termini di protezione del lavoro, le quali necessitano di interventi (anche) 

normativi in grado di correggerle1. 

 
* Il presente contributo riprende, ampliandolo e integrandolo con note,  il testo dell’intervento svolto al 
III Encontro Iberoamericano de Direito e Desenvolvimento dal titolo Tecnologia, desenvolvimento e direito svoltosi 
presso l’Universidade Lusofona do Porto, 2-3 settembre 2019.  
* Professore Associato di Diritto del lavoro Università di Parma 
1 Cfr. per una visione “profetica” dell’attuale mutamento “tecnologico” del lavoro F. CARINCI, Rivoluzione tecnologica 
e diritto del lavoro: il rapporto individuale, in Giornale dir. lav. rel. ind., 1985, 241; sulle letture più contemporanee 
del fenomeno cfr. per tutti P. ICHINO, Le conseguenze dell’innovazione tecnologica sul diritto del lavoro, in Riv. it. dir. 
lav., 2017, I, 525; M. WEISS, Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro, in Dir. rel. ind., 2016, n. 3, 
652. 
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L’avvento della quarta rivoluzione industriale ha di fatto trasformato il lavoro ed i 

modi di lavorare2, al punto da modificare3 – in alcuni casi in modo radicale – il contesto 

socio-economico all’interno del quale erano maturati quelli che possono definirsi i 

tradizionali strumenti di protezione del lavoratore, e che oggi devono invece essere 

ridiscussi per stimare la loro perdurante validità nell’offrire una tutela efficace ed equa 

nel contesto prodottosi a seguito dell’allargarsi delle “frontiere tecnologiche”. L’opera di 

revisione che si impone al diritto del lavoro muove dall’ormai radicato cambiamento 

“digitale” che si è tradotto non solo in nuove forme di lavoro (in particolare, i lavoratori 

della c.d. gig economy che operano tramite piattaforma), ma anche in una diversa 

morfologia delle parti contrattuali che si ripercuote, alterandoli, sia sul rapporto 

negoziale, sia sulle dinamiche di relazioni industriali4.  

Un contesto del tutto peculiare, e nel quale è evidente l’emersione di nuovi bisogni di 

protezione del lavoratore in relazione alla diffusione di nuove tecnologie, è quello del 

mercato del lavoro, inteso come «il luogo in cui domanda e offerta si cercano 

reciprocamente e si incontrano, cioè lo spazio, fisico o virtuale, in cui da un lato le imprese 

si muovono per reclutare lavoratori e riempire i propri posti di lavoro vacanti, e dall’altro 

i lavoratori attuano diverse azioni di ricerca al fine di trovare un’occupazione»5. Il 

riferimento ad una nozione “comune” di mercato tradisce, come noto, il vero portato 

sostanziale della definizione6, la quale mantiene tuttavia la propria funzione di 

convenzione linguistica valida nel delimitare una precisa circoscrizione di interesse 

giuridico, nella quale le logiche ed i criteri prettamente economici dei mercati “ordinari” 

lasciano spazio ad una regolamentazione che tenga conto del fatto che «il lavoro non è 

una qualsiasi merce anonima, (che) il salario non svolge la stessa funzione del “prezzo” 

di beni acquistati e non funziona come strumento di riequilibrio tra domanda e offerta; 

(che) le imprese e i lavoratori non sono in posizione simmetrica»7.  

 
2 P. TULLINI, Digitalizzazione dell’economia e frammentazione dell’occupazione. Lavoro instabile, discontinuo, 
informale: tendenze in atto e proposte di intervento, in Riv. giur. lav., 2016, 749; EAD. (a cura di), Web e lavoro. Profili 
evolutivi e di tutela, Gippichelli, Torino, 2017; M. BARBERA, Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, fra 
differenziazione e universalismo delle tutele, in Giornale dir. lav. rel. ind., 2018, 403. 
3 F. BUTERA, Tecnologia, organizzazione e lavoro: il progetto e la persona, in Sociologia del lavoro, 2005, 45 ss. 
4 S. CIUCCIOVINO, Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell’industria 4.0 e nella gig economy: un problem 
framework per la riflessione, in Dir. rel. ind., 2018, 1043. 
5 E. REYNERI, Quando le organizzazioni sono chiamate a far fronte al fallimento del mercato e delle reti sociali: il caso 
dei servizi per l’impiego, in Sociologia del lavoro, 2005, n. 4, 125. 
6 U. ROMAGNOLI, Il lavoro non è una merce, ma il mercato del lavoro è una realtà, in Dir. lav. merc., 2019, 17 ss.; E. 
REYNERI, Mercato e politiche del lavoro, in G.P. CELLA, T. TREU (a cura di), Le nuove relazioni industriali. 
L’esperienza italiana nella prospettiva europea, Il Mulino, Bologna, 1982, 405 ss. 
7 E. REYNERI, Sociologia del mercato del lavoro. Il mercato del lavoro tra famiglia e welfare, Il Mulino, Bologna, 
2005. 
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Poiché l’organizzazione produttiva si trova “dentro” al mercato, generando quel lavoro 

che al suo interno si scambia, i mutamenti indotti su di essa dalle nuove tecnologie hanno 

portato, quale conseguenza quasi obbligata, ad una modifica dei processi che conducono 

alla selezione e al reclutamento delle risorse umane, e che sono andate caratterizzandosi 

per un uso crescente delle tecnologie digitali. Dalle dinamiche organizzative, di 

suddivisione e di distribuzione delle attività lavorative, l’impatto delle nuove tecnologie 

ha alterato le tradizionali direttrici di incontro tra domanda e offerta di lavoro, ridefinendo 

modalità e strumenti di tale incontro8. 

Il nuovo trend che influenza in modo determinante l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro è dunque quello della “disintermediazione”, ossia di un processo che lentamente, 

ma inesorabilmente, ha eroso i tradizionali ruoli, istituzionali e non, delle figure applicate 

alle attività di mediazione, per lasciare ampio spazio, prima ancora che alle moderne 

piattaforme della cosiddetta platform economy, alle bacheche online, prima, ed ai social 

media, poi.  

Se è vero che l’uso di questo moderno “strumentario” amplia gli spazi di connessione 

e relazione nelle strategie di ricerca e inserimento lavorativo, perché facilita non solo 

l’incontro della domanda e dell’offerta, ma anche la mobilità del lavoratore, sia in termini 

di carriera che dal punto di vista geografico, è altrettanto vero che l’informalità che 

accompagna, in un mercato liberalizzato, l’applicazione delle tecnologie digitali al 

processo di reclutamento può favorire nuove forme di “asimmetria informativa” o di 

diseguaglianze nell’accesso.  

Ed è su questi aspetti che può innestarsi una riflessione giuridica che porti a verificare 

l’adeguatezza della cornice legale di regolamentazione del mercato del lavoro rispetto 

alla ricomprensione di nuovi andamenti, e soprattutto di nuovi attori, spesso comparsi, ed 

impostisi, in maniera sfuggente ed informale. 

 

2. Il ruolo delle piattaforme digitali nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro 

La progressiva ed incalzante espansione della cosiddetta gig economy impegna, non 

da ora e non solo in Italia, gran parte dell’attenzione della dottrina giuslavoristica, data la 

 
8 E. DAGNINO, S. SPATTINI (a cura di), Evoluzione del mercato, dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro all’epoca 
della disintermedizione e dell’uso delle piattaforme digitali, Booklab, Roma, 2018, 64. 
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rilevanza del fenomeno e la sua dimensione “globale”: le inconsuete dinamiche lavorative 

basate su micro prestazioni, intermittenti e on demand, ha spinto ad interrogarsi, in 

generale, sui più tradizionali concetti definitori e istituti di tutela (subordinazione; 

modalità di svolgimento della prestazione; poteri datoriali; doveri del lavoratore), ma nel 

contempo è all’origine di una più specifica verifica, rivolta al mercato del lavoro, tesa a 

rilevare il profondo cambiamento in atto quanto agli usuali canali di reperimento di 

lavoro.  

Le piattaforme di cui molto si parla (Uber; Deliveroo; Foodora, etc.), proprio perché 

mancano di un riconoscimento univoco nei diversi paesi in cui operano, portano con sé 

una pluralità di incognite, a partire da quella – decisiva per il diritto del lavoro – della 

loro riconduzione alla figura di “datore di lavoro”, perlomeno secondo i consueti criteri 

definitori9; una seconda e parimenti rilevante ricaduta della loro comparsa, nei termini 

“fattuali” che conosciamo, è quello di avere creato una potenziale, nuova categoria di 

“operatori privati” che si rivelano di fatto intermediari nelle prestazioni di lavoro, poiché 

mettono in contatto i lavoratori in cerca di occupazione con una svariata gamma di 

opportunità, anche se, più che di lavoro, di “prestazione”10. 

Dal punto di vista definitorio, è bene rimarcare come, attraverso le piattaforme, non 

transitino i c.d. “lavoratori agili”, ma una differente, ed ancora non bene delimitata, 

categoria di lavoratori. I primi infatti, contrariamente ai secondi, conoscono, perlomeno 

in Italia, una precisa regolamentazione (legge 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela 

del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione 

flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, Capo II, Lavoro agile, artt. 18 

ss.), attraverso cui è stata “adattata”, in maniera non marginale, la disciplina vigente per 

il rapporto di lavoro subordinato, in particolare con riferimento alle modalità di 

esecuzione della prestazione, le quali contemplano il “possibile utilizzo di strumenti 

tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa (…) eseguita in parte all’interno di 

locali aziendali e in parte all’esterno”: da qui, il complesso ri-articolarsi della disciplina 

sui poteri e sui doveri delle parti, che costituisce l’elemento centrale di specialità della 

fattispecie. Al contrario, il lavoro digitale manca, nel nostro Paese, di una organica 

 
9 S. CIUCCIOVINO, Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell’industria 4.0 e nella gig economy, op. cit., 1054 
ss. 
10 A. DONINI, Mercato del lavoro sul web: regole e opportunità, in Dir. rel. ind., 2015, 435 ss.; L. CASSANO, La riforma 
del mercato del lavoro nel contesto della “nuova geografia del lavoro”, in Dir. rel. ind., 2017, 640.  
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regolamentazione legislativa, e ciò ha consentito al fenomeno in parte di allargarsi e, in 

altra maniera, di specificarsi.  

Sotto il profilo generale, un recente studio11 ha richiamato due documenti annoverabili 

tra le fonti che, in modo in parte “eteronomo”, possono contribuire a colmare questa 

lacuna. La prima è la proposta di legge regionale della Regione Lazio (p.d.l. 15 giugno 

2018, n. 9858, approvata il 20 marzo 2019) recante Norme per la tutela e la sicurezza dei 

lavoratori digitali; la seconda la Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel 

contesto urbano (c.d. Carta di Bologna): entrambi questi documenti hanno lo scopo di 

migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori digitali, promuovendo da un lato 

un’occupazione più sicura e garantendo, dall’altro, l’adattabilità delle presone al mercato 

del lavoro digitale. Ambedue i documenti sono poi rilevanti per le definizioni che 

introducono, delle quali è possibile avvalersi per meglio circoscrivere i caratteri e le 

funzioni delle “piattaforme” quali nuovi attori nel mercato del lavoro. Il p.d.l. Regione 

Lazio all’art. 2 definisce come piattaforma digitale «l’impresa che, mediante 

un’applicazione informatica, organizza l’attività di servizio del lavoratore digitale al fine 

di offrire un servizio a terzi»; in parallelo, l’art. 1, comma 3, della Carta dei diritti 

fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano (c.d. Carta di Bologna), ricollega le 

piattaforme digitali alle «imprese che, qualunque sia il luogo di stabilimento, mettono in 

relazione a distanza per via elettronica, le persone per la vendita di un bene, la 

prestazione di un servizio o lo scambio o la condivisione di un bene o di un servizio»12. 

Si ricava da queste enunciazioni il senso di una vera e propria attività di 

“intermediazione” che coinvolge il lavoratore digitale quale «persona che offre alla 

piattaforma digitale la disponibilità della propria attività di servizio». Se dunque le 

piattaforme digitali svolgono di fatto attività di promozione e gestione dell’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro, non può che ricavarsi la loro ricomprensione tra i 

tradizionali, e ormai consolidati, operatori privati nel mercato del lavoro, soggetti ai 

diversi regimi autorizzatori e di accreditamento di cui agli artt. 4 e segg. del d.lgs. 10 

settembre 2003, n. 276. 

 
11 D. GAROFALO, Rivoluzione digitale e occupazione: politiche attive e passive, in Lav. giur., 2019, n. 4, 344 ss. 
12 In riferimento ai soli casi in cui l’attività dedotta sia quella di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e 
con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore (c.d. riders), ma che una parte della dottrina considera estensibile anche 
ad altri lavoratori con le medesime caratteristiche “digitali”, il recente d.l. 3 settembre 2019 n. 101, convertito dalla 
legge 2 novembre 2019, n. 128, considera come “piattaforme digitali” i «programmi e le procedure informatiche 
utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna 
di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione». 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8248044&idUnitaDoc=44716116&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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In questa prospettiva, l’interrogativo che oggi ci si deve porre riguarda la capacità della 

disciplina sull’intermediazione, e più in generale, sulla disciplina e organizzazione del 

mercato del lavoro, di rispondere alle novità di tali forme di attività che si svolgono sul 

web. In via di prima analisi, deve convenirsi sul fatto che «la disciplina legislativa 

dell’intermediazione non si attaglia perfettamente alle relazioni informali dello spazio 

virtuale, e che gli sforzi di alleggerimento normativo dei regimi autorizzatori non sono 

riusciti nell’intento di far confluire i servizi per il mercato del lavoro all’interno di un 

unico quadro giuridico»13. 

Ma data la loro crescente presenza nei diversi Paesi, e non solo europei, è bene 

cominciare ad interrogarsi sulle problematiche di coordinamento delle attività delle 

digital labour platforms rispetto alla normativa di disciplina e organizzazione del mercato 

del lavoro, soprattutto nel raffronto con i principi e con il quadro regolativo esistente, e 

immaginare di proporre alcune soluzioni de jure condendo; in questa prospettiva, la 

valutazione circa l’impatto delle nuove tecnologie sul lavoro non deve essere considerato 

solo nella misura in cui sembrerebbe scardinare la disciplina inderogabile del rapporto di 

lavoro tradizionale, quanto nella sua capacità di potere meglio sostenere una emergente 

dimensione del nostro mercato del lavoro, ovvero quella transizionale, sulla quale è 

necessario intervenire in maniera più decisa per potere ricostruire (se non costituire ex 

novo) le tutele del lavoratore nel passaggio da un posto ad un altro14.  

Da qui, l’idea che sia non più rinviabile un irrobustimento degli interventi, anche 

legislativi, che vadano a stabilire un reticolo minimale di prerogative sulle quali il 

lavoratore possa contare quale sostegno efficace nella transizione da un vecchio posto di 

lavoro ad uno nuovo15, scopo rispetto al quale possono rivelarsi come nevralgici proprio 

gli snodi dati dal ruolo delle nuove tecnologie – e dei nuovi attori “tecnologici” del 

mercato – nel promuovere e procacciare questi passaggi.  

Questo nuovo protagonismo delle piattaforme, che di fatto veicolano la ricerca di 

occupazione per molti lavoratori, impone una loro riconsiderazione in termini non solo 

di analisi dei rapporti lavorativi che vanno ad instaurare, ma anche di disciplina del loro 

ruolo di intermediari tra domanda e offerta. Se infatti si volesse riconoscere loro, come 

pare, il ruolo di intermediari nel mercato del lavoro, si dovrebbe riflettere sulla possibilità 

 
13 A. DONINI, Mercato del lavoro sul web: regole e opportunità, op. cit., 455. 
14 M. DE LUCA, I giuslavoristi e le innovazioni tecnologiche, in Lav. giur., 2018, n. 12, 1109. 
15 P. ICHINO, Conseguenze delle innovazioni tecnologiche sul diritto del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2017, I, 525. 
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di estendere, e secondo quali modalità, alcune delle regole che disciplinano 

tradizionalmente queste figure. Se ne individuano, tra le molte, almeno tre che, per 

attinenza specifica con il supporto tecnologico che le contraddistingue, andrebbero 

valutate con priorità, per le molte criticità che possono portare. 

Innanzitutto, l’imparzialità nell’offerta dei servizi: ciò significa che l’algoritmo 

impostato e utilizzato per determinare l’incontro tra domanda e offerta dell’attività di 

servizio deve essere quanto mai trasparente e verificabile16, così da poter monitorare la 

distribuzione delle diverse occasioni tra i lavoratori, ed evitare che ad alcuni di essi 

possano rivolgersi maggiori interventi, anche promozionali, a discapito di altri, al 

contrario, sottostimati e sottoutilizzati17.  

Come secondo punto, le “piattaforme digitali” dovrebbero essere fatte convogliare nel 

sistema di condivisione di informazioni, ossia in quella logica di “leale collaborazione” 

nella messa a disposizione della rete di operatori di tutte le informazioni sulle potenzialità 

di occupazione che, nel mercato “globalizzato”, può risultare centrale nella prospettiva di 

una ammodernata architettura dei servizi per l’impiego18.  

Infine, è necessaria la regolamentazione del passaggio del lavoratore attraverso le 

piattaforme, poiché si tratta di una fase mai completamente “neutra”, nel senso che la 

tecnologia interviene solo in modo strumentale quale meccanismo “tecnico” 

all’avanguardia nell’azione di match tra domanda e offerta; tutto al contrario, la 

digitalizzazione della prestazione consente di creare una precisa profilazione del 

lavoratore che può rivelarsi alla base di incertezze e criticità applicative. Il c.d. rating 

reputazionale viene di norma costruito attraverso i feedback dei clienti della piattaforma 

di lavoro, la quale li utilizza per creare un meccanismo di valutazione della prestazione e 

determinare il tasso di affidabilità e serietà del singolo prestatore, spesso attraverso indici 

(reputazionali) predeterminati.  

 
16 E. DAGNINO, Dalla fisica all’algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica, Adapt University Press, 2019, 
spec. 14 ss. 
17 G. SMORTO, La tutela del contraente debole nella platform economy, in Dir. lav. rel. ind., 2018, 423 e 432. 
18 P. ICHINO, A. SARTORI, I servizi per l’impiego, in AA.VV., Il mercato del lavoro, a cura di M. BROLLO, 
in Trattato di diritto del lavoro, diretto da M. PERSIANI, F. CARINCI, Cedam, Padova, 2012; S. VERGARI, 
Verso il sistema unitario dei servizi per il lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 351/2018; 
ID., Prove di convivenza. L’organizzazione del mercato del lavoro dopo il d.lgs. n. 150/2015, in WP 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 298/2016. 
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L’istituto del rating reputazionale, come evidenziato dalla dottrina che se ne è 

occupata, è ormai un must del sistema delle piattaforme on line. Infatti, non solo Uber, 

ma anche le piattaforme digitali che si occupano di delivery food e dalle quali dipendono 

i c.d. riders ricorrono a questo istituto per la valutazione dell’affidabilità dei propri 

dipendenti. 

Nella prospettiva che si vuole offrire, la costruzione del rating reputazionale si collega 

alla sua portabilità nel passaggio da una piattaforma ad un’altra, poiché, in questi termini, 

esso ha la capacità di diventare vero e proprio “biglietto da visita” del dipendente 

all’interno del mercato del lavoro digitale: si condivide quindi l’idea di chi sostiene che 

da reputazionale il rating trasmuti in occupazionale19, ritenendo verosimile che le 

opportunità di reperimento di un nuovo impiego all’interno del mercato del lavoro digitale 

(ma anche classico) possano essere direttamente proporzionali alla qualità ed al livello 

del rating. Tale profilazione, correttamente costruita e pubblicizzata, appare centrale 

quale documento in grado di arricchire la descrizione curricolare ai fini occupazionali, 

anche perché questo, proprio per la inusitata metodologia di composizione, risulta in 

grado di incrementare in modo documentato abilità e competenze operative che 

normalmente sfuggono alle usuali certificazioni sulla professionalità del lavoratore (cd. 

soft skills)20. Si tratta di un documento che scaturisce dall’implementazione delle 

tecnologie nello svolgimento del lavoro, ma che, oltre agli aspetti funzionali alla 

collocazione lavoratoriva, deve essere valutato anche per i profili di criticità che lo 

accompagnano, e che vanno affrontati approntando un opportuno quadro di tutele: 

innanzitutto, l’obbligo delle piattaforme digitali di informare i propri lavoratori o 

collaboratori sulle modalità di formazione ed elaborazione del rating reputazionale, se 

presente, e sugli effetti che esso può avere sul rapporto di lavoro o di collaborazione21; 

poi, sulla previsione di massima trasparenza circa le procedure che portano alla redazione 

del rating, e sulla loro “giustiziabilità”, ossia sul potere del lavoratore di contestarne i 

risultati nelle opportune sedi. 

 

 
19 D. GAROFALO, Rivoluzione digitale e occupazione, op. cit., 347. In generale, A. DONINI, Profilazione reputazionale 
e tutela del lavoratore: la parola al Garante della privacy, in Labour&Law Issues, 2017, n. 1, 35; E. DAGNINO, Una 
questione di fiducia: la reputazione ai tempi delle piattaforme online tra diritto alla privacy e prospettive di mercato, 
in Dir. rel. ind., 2017, n. 1, 247. 
20 D. ARCIDIACONO, @@@Lavoratori Cercasi: un’analisi della domanda di lavoro on line ai tempi dell’e-recruiment, 
in Sociologia del lavoro, 2018, n. 149, 151. 
21 E. DAGNINO, Dalla fisica all’algoritmo, op. cit., 170 ss. 
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3. Le nuove tecnologie nel mercato del lavoro “liberalizzato” 

Come visto, quindi, lo sviluppo di Internet sta profondamente ridisegnando non solo 

processi e contenuti del lavoro, ma anche strategie e pratiche del job matching22: queste 

ultime devono adattarsi alle nuove richieste del mercato, ossia ad attività di supporto nel 

reclutamento che si colleghi in modo funzionale a modelli organizzativi ormai diffusi ed 

impostati su schemi sempre più fluidi, orizzontali e flessibili23. Attualmente si sta 

assistendo all’espansione di un processo di selezione e reclutamento delle risorse umane 

che, attraverso l’uso delle tecnologie digitali, va ad intaccare le pratiche tradizionali e ad 

affiancare ai sistemi ordinari, quelli variamente veicolati dalla strumentazione digitale 

(c.d. e-recruiment): si tratta di un “ambiente” popolato di strumenti eterogenei 

nell’aspetto e nei fini, che passa dai grandi portali-vetrina (job-board) dove pubblicare 

annunci e permettere il caricamento e l’invio del proprio CV, all’utilizzo dei social 

network e piattaforme dedicate che consentono la creazione di profili utenti 

costantemente aggiornati e feedback quasi immediati. Gli indubbi vantaggi di questo 

strumentario, legati all’ampliamento degli spazi di contatto e alla velocità nella creazione 

delle relazione, si adattano ora alle mutate esigenze dell’organizzazione dell’impresa e 

dei mercati, perchè aumentano l’efficienza del processo di selezione: la presenza sul 

mercato si amplia dal punto di vista delle copertura e della visibilità, ma nel contempo 

diminuisce quanto a costi organizzativi, senza che ne risultino pregiudicati, anzi al 

contrario siano esaltati, i profili di immediatezza del contatto, di quantità e qualità di 

informazioni e fruibilità delle stesse. Dunque sia per i candidati, sia per i datori di lavoro, 

il web diventa un nuovo modo di rappresentare la propria presenza sul mercato, 

aumentando la competitività attraverso l’elaborazione di nuove strategie di promozione 

del sé. 

La valutazione dell’impatto delle nuove tecnologie sul reperimento del lavoro, negli 

aspetti che sono stati delineati, porta ad una prima riflessione: se è vero che all’indomani 

delle liberalizzazione del collocamento – ma a dire la verità già prima di questa 

“rivoluzione copernicana” della disciplina di intervento pubblico nel mercato del lavoro 

– era dimostrato il ben noto fenomeno che il lavoro si cerca in molti modi, ma si trova 

principalmente grazie alla rete delle relazioni sociali (da quelle ristrette dei famigliari a 

 
22 P. TULLINI, C’è lavoro sul web?, in Labour&Law Issue, 2015, n. 1, 6. 
23 D. ARCIDIACONO, @@@Lavoratori Cercasi, op. cit., 135. 
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quelle più ampie dei conoscenti)24, e in secondo luogo grazie all’attivismo personale, dal 

presentarsi ai possibili datori di lavoro all’invio del curriculum, è parimenti vero che oggi, 

rimanendo invariato il peso delle prime, lo sviluppo tecnologico impatta sicuramente sul 

secondo aspetto, quello dell’autopromozione, che attraverso la strumentazione digitale si 

valorizza ma deve, nel contempo, essere impostato e, in qualche modo, “dominato” da 

chi vi ha interesse.  

La proposta per un intervento di reale supporto e aiuto per coloro che sono in cerca di 

occupazione non può quindi che concentrarsi, innanzitutto, sulla creazione di percorsi 

non solo di semplice “alfabetizzazione” informatica, ma anche di formazione “pesante” 

sull’utilizzo di programmi e piattaforme che popolano i canali non istituzionali di incontro 

tra domanda e offerta di lavoro. In questo modo, si arriverebbe a raggiungere un duplice 

risultato: da un lato, sostenere quanti, nel cercare occupazione, pur dotati di qualità 

professionali rilevanti, non siano in grado di affrontare nel modo migliore il processo di 

autopromozione tipico, come visto, dell’e-recruiment, proprio in ragione delle modeste 

abilità informatiche25; dall’altro, attivare percorsi che, con una sola azione, allarghino non 

solo i destinatari di questo tipo di formazione, ma anche le abilità di quanti già le 

possiedono, assecondando così uno tra i principali indicatori della domanda di lavoro, 

quello delle conoscenze informatiche che rileva ancor più, ad esempio, di quelle 

linguistiche, per impiegare figure nei ruoli esecutivi e tecnici qualificati26. 

 

4. Servizi per l’impiego e nuove tecnologie 

Sul fronte opposto, ma complementare, rispetto a quello individuato supra, si 

collocano i soggetti con caratteristiche personali considerate più deboli (donne, persone 

in età matura, soggetti dotati di poca istruzione): appartengono a queste categorie coloro 

che più spesso devono ricorrere ai servizi per l’impiego (pubblici, ma anche privati) per 

trovare lavoro. Per costoro, l’intervento dei servizi per l’impiego, in particolar modo 

 
24 M. RUSCIANO, Il lavoro come diritto: servizi per l’impiego e decentramento amministrativo, in Riv. giur. lav., 1999, 
I, 26; R.M. SOLOW, Il mercato del lavoro come istituzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1994. Le piattaforme web 
potrebbero sostituire, nella ricerca di lavoro, le relazioni personali; attenzione però ad una loro diffusione priva di 
adeguata regolamentazione – come pare stia avvenendo ora – visto che non si tratta, evidentemente, di due situazioni 
perfettamente sovrapponibili, soprattutto dal punto di vista della rilevanza giuridica dei vincoli che si creano, a seguito 
dell’accesso e della registrazione, in un ambiente semi-pubblico qual è la rete. 
25 Si tratta di introdurre specifiche azioni volte a contrastare il c.d. digital divide, ossia il “differenziale di conoscenze 
in materia informatica e digitale” di cui sono vittima numerosi lavoratori, limitati in ragione di ciò nella ricerca di 
eventuali occasioni di lavoro sul mercato digitale. 
26 D. ARCIDIACONO, @@@Lavoratori Cercasi, op. cit., 146. 
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quelli pubblici, si rivela generalmente più scadente rispetto a quanto accade ai lavoratori 

che riescono a collocarsi in autonomia, non solo perché i tempi sono più lunghi, ma anche 

perché la qualità dell’ “accomodamento” recuperato è solitamente meno qualificante.  

È vero, però, che i servizi per l’impiego entrano in gioco quando sia il mercato, sia le 

reti sociali hanno fallito il loro compito, cioè quello di fare incontrare domanda e offerta 

di lavoro, e si trovano quindi a trattare i casi più difficili, quelli che provengono da un 

doppio processo di selezione negativa, quello del mercato libero (autopromozione) e 

quello delle reti sociali27: per quanto riguarda l’offerta di lavoro, si tratta delle persone in 

cerca di occupazione meno dotate di relazioni sociali e di attivismo personale, in quanto 

hanno già cercato di sfruttarle, quando presenti, ma senza successo; dal lato della 

domanda, si tratta generalmente di imprese con difficoltà di reclutamento, le quali si 

rivolgono ai servizi di intermediazione quale soluzione estrema, dopo aver esaurito tutti 

gli altri canali, dalle reti di relazioni personali alla consultazione delle auto-candidature. 

Questo quadro dovrebbe rendere meno severa ogni valutazione sull’efficacia dei 

servizi per l’impiego, in special modo pubblici, rispetto agli altri canali di incontro tra 

domanda e offerta di lavoro28. L’indulgenza di giudizio va però contenuta nei limiti di 

una taratura iniziale, che non può arrestare o depotenziare gli interventi che, sul fronte 

della disciplina del mercato del lavoro lavoro, possono e devono essere sviluppati dal 

legislatore, al fine di realizzare con sempre maggiore pienezza i principi costituzionali di 

diritto al lavoro e di sostegno nelle difficoltà occupazionali.  

L’importanza di investire in questa direzione nuove strategie organizzative e (come 

vedremo) economiche risponde a due essenziali esigenze: la prima, quella di evitare il 

rischio che i servizi per l’impiego siano stigmatizzati come rifugio dei soli casi difficili, 

e quindi innescare un circolo vizioso che può minarne il funzionamento; la seconda, 

quella di realizzare un elevato grado di qualificazione dei servizi per l’impiego proprio 

perché si trovano a dover affrontare i casi più difficili di reperimento di lavoro, sia dal 

lato dei lavoratori che dal lato delle imprese. 

 
27 E. REYNERI, Quando le organizzazioni sono chiamate a far fronte al fallimento del mercato e delle reti sociali: il 
caso dei servizi per l’impiego, op. cit., 126. 
28 E. REYNERI, Quando le organizzazioni sono chiamate a far fronte al fallimento del mercato e delle reti sociali: il 
caso dei servizi per l’impiego, op. cit., 139. 
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Consapevoli di questo, si impone un ripensamento degli interventi di politiche attive e 

passive del lavoro che siano direttamente collegate agli aspetti “rivoluzionari” che 

l’avanzamento tecnologico, come visto, ha prodotto all’interno del mercato del lavoro.  

Tra i molti, uno degli effetti che certamente più di altri influisce sul rinnovato contesto 

occupazionale è quello di avere creato una ormai fisiologica discontinuità nel lavoro29, 

divenuta peculiarità perlomeno del mercato italiano, in cui ritroviamo una forte 

componente di lavoro sia a termine (precario) che parasubordinato, visibile non tanto 

nello stock complessivo di lavoratori, quanto nel flusso di prestatori che transitano 

all’interno di un’impresa30.  

Al fine di predisporre una protezione effettiva nelle fasi transizionali, gli operatori dei 

servizi al lavoro dovrebbero poter agire con un rinnovato strumentario, sia sul fronte delle 

politiche attive del lavoro (promozionale) che su quello degli ammortizzatori sociali (di 

sostegno), per dare risposta all’emersione di una crescente dimensione di protezione 

sociale, collegata non più solo, o prevalentemente, al rapporto di lavoro, ma anche e 

soprattutto al mercato.  

La necessità di approntare nuove soluzioni si collega direttamente alla presenza di 

queste esigenze, che non sempre è possibile andare a soddisfare con strumenti del 

passato31. L’obiettivo di un ripensamento complessivo alle priorità di intervento non deve 

trascurare che, diversamente dal passato, le tutele per il lavoratore da rafforzare 

prioritariamente dovrebbero essere quelle destinate a durare nel tempo: questo carattere 

di “longevità” giuridica può forse essere più facilmente individuato se ci si concentra su 

tutele collegate non tanto ai contratti di lavoro di cui si è parte, ma alla persona del 

lavoratore: i primi infatti sono instabili e soggetti a modifiche anche repentine da parte 

del legislatore, mentre, al contrario, il lavoratore transita nel mercato attraverso le diverse 

legislature richiedendo alcune fondamentali certezze nel riconoscimento del proprio 

status.  

La velocità dei cambiamenti organizzativi e di competenze nel lavoro mostra come la 

principale risorsa dei lavoratori del futuro, da privilegiare nell’investimento non solo 

economico, ma anche normativo, sia quella della formazione, la quale costituisce, per una 

 
29 M. BROLLO, Tecnologie digitali e nuove professionalità, op. cit., 468. 
30 E. REYNERI, F. PINTALDI, Dieci domande su un mercato del lavoro in crisi, Il Mulino, Bologna, 2013, 62. 
31 S. CIUCCIOVINO, Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell’industria 4.0 e nella gig economy, op. cit., 1044. 
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parte significativa della nostra dottrina, lo strumento essenziale per saldare 

digitalizzazione e occupazione32. 

La formazione professionale, seguendo idealmente la vita del lavoratore, può essere 

declinata in due direzioni principali, cui gli operatori del mercato del lavoro dovranno 

prioritariamente occuparsi: da un lato, il diritto soggettivo all’apprendimento permanente 

e allo sviluppo del bagaglio di competenze; dall’altro, la mobilità professionale nel lavoro 

e la mobilità tra impieghi. 

 

5. Formazione e apprendimento permanente come nuova forma di ricchezza dei 

lavoratori 

Negli scenari dischiusi dall’innovazione incalzante, appare evidente come la garanzia 

della continuità occupazionale e della crescita professionale e lavorativa siano obiettivi 

primari nella costruzione di un rinnovato apparato di tutele e di promozione per il 

lavoratore nell’industria 4.0, realizzabili attraverso il ripensamento degli strumenti utili a 

mantenere attuali le competenze del singolo, anche digitali.  

Attraverso la formazione professionale è possibile seguire ed assecondare il contenuto 

cognitivo del lavoro, sempre in evoluzione e progressione, ed in questo modo dotare il 

lavoratore di quel carattere che, da un lato, ne agevola la collocazione e, dall’altro, ne 

salvaguarda la continuità occupazionale: si tratta di un fattore “fluido” e scorrevole, ma 

non per questo estraneo alla condizione di interesse giuridicamente rilevante per il 

lavoratore, rispetto al quale quest’ultimo può anzi richiedere l’impegno alla 

conservazione e alla progressiva elevazione33. 

A governare questi processi dovrebbero essere individuate nuove iniziative di politica 

attiva del lavoro, indirizzate verso l’accrescimento delle competenze professionali quale 

“volano” in grado di tutelare il lavoratore, nelle moderne economie, dal rischio di 

disoccupazione. Attenzione però all’aspetto speculare di questo processo, ossia quello 

riferito a quei lavoratori che, non riuscendo ad avere reali opportunità di accesso al 

 
32 D. GAROFALO, Rivoluzione digitale e occupazione: politiche attive e passive, op. cit., 330. 
33 M. Tiraboschi, Persona e lavoro tra tutele e mercato, Adapt University Press, 2019, 114; S. CIUCCIOVINO, 
Apprendistato e tutela del lavoro, Giappichelli, Torino, 2013, 59 ss.; A. LOFFREDO, Diritto alla formazione e lavoro. 
Realtà e retorica, Cacucci, Bari, 2012; D. GAROFALO, Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L’occupabilità, 
Cacucci, Bari, 2004; G. LOY, Formazione e rapporto di lavoro, Franco Angeli, Milano, 1988.  
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rinnovamento delle proprie competenze, si ritroveranno in una condizione di 

“segregazione lavorativa”, vicina, se non anticipataria, di una vera e propria 

emarginazione sociale: anche di questa nuova criticità il sistema di politica attiva dovrà 

farsi carico, attrezzando adeguatamente un processo di presa in carico di tali situazioni, 

per scongiurare l’avvento di una nuova questione sociale da aggiungere a quella della 

“fisiologica” disoccupazione.  

Su entrambi i fronti, molto potrebbero fare le parti sociali, le quali avrebbero ragione 

di investire sforzi e risorse per ampliare le garanzie riconosciute ai lavoratori in termini 

di diritto alla formazione34.  

Anche il legislatore, da parte sua, ha dato segno di avere colto – per quanto se ne 

auspichi un ulteriore sviluppo – la centralità del tema della formazione: nel riscrivere 

l’art. 2103 cod. civ. sulla mobilità professionale del lavoratore, ha infatti inserito l’obbligo 

del datore di fornire adeguata formazione al lavoratore nell’ambito di una accezione 

rinnovata di professionalità, molto più polivalente e dinamica del passato35. 

L’ampliamento degli spazi di utilizzabilità del lavoratore da parte dell’impresa in 

mansioni anche nuove o diverse da quelle precedentemente svolte impongo un 

investimento nell’addestramento, e quindi nell’acquisizione, di correlate competenze; 

questo sforzo pare destinato a risolversi in un proficuo arricchimento, in prospettiva più 

vantaggioso rispetto ad una malposta tutela che passi dalla limitazione delle mansioni 

esigibili36.  

Dunque sia le parti sociali, sia il legislatore, stanno muovendosi verso la 

valorizzazione del diritto alla formazione permanente, del resto già espressamente sancito 

con l’art. 4 della legge n. 92/2012, laddove in più parti si operano modifiche ed 

integrazioni della normativa vigente per incrementare gli interventi di politica attiva legati 

alla formazione del personale disoccupato o inoccupato, al fine di adeguarlo alle 

profilazioni richieste dal mercato e sostenerlo nella ricerca di occupazione; e dove, in 

particolare (comma 51) si definisce l’apprendimento permanente come «qualsiasi attività 

intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della 

 
34 Alcune soluzioni, a questo proposito e con le dovute graduazioni, sono state già fornite da alcuni recenti accordi: ad 
esempio, nell’ultimo rinnovo del CCNL del settore metalmeccanico, è stato introdotto un vero e proprio diritto 
soggettivo alla formazione; ed ancora, nel recente accordo del 9 marzo 2018, siglato tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil 
denominato Patto della Fabbrica, è stata riconosciuta indubbia centralità al tema della formazione. 
35 M. BROLLO, Tecnologie digitali e nuove professionalità, in Dir. Rel. Ind., 2019, 468. 
36 G.R. SIMONCINI, La formazione ed il lavoro nella quarta rivoluzione industriale, in Mass. giur. lav., 2017, 887. 
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vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva 

personale, civica, sociale e occupazionale»37.  

Dunque il legislatore è ormai entrato a pieno titolo nella fase di positivizzazione del 

diritto all’apprendimento continuo dei cittadini quale diritto della persona a valenza 

costituzionale (artt. 4, 35 Cost.), meritevole di ulteriore valorizzazione quale strumento 

di “assicurazione sociale” per prevenire quella condizione di disagio che in passato è stata 

affrontata, in prevalenza, nella sola prospettiva risarcitoria dello stato di inoccupazione o 

disoccupazione38. Certo questo richiede un importante investimento pubblico sul fronte 

della formazione, che ben può inquadrarsi, però, nell’ambito degli interventi previdenziali 

dello Stato sociale (art. 38 Cost., comma 2), quindi quale servizio pubblico di contrasto 

alla disoccupazione. 

L’investimento pubblico (ma anche privato) sul capitale cognitivo e sulle competenze 

dei lavoratori appare in ultima analisi quale indispensabile correttivo delle nuove 

debolezze sociali che scaturiscono dall’avanzamento tecnologico, perché risulta in grado 

di accrescere la forza contrattuale del lavoratore, ed in questo modo costituire un fattore 

di compensazione alla perdita di potere negoziale dei lavoratori che le moderne economie, 

fortemente meccanizzate, determinano.  

Per potenziare e rendere effettivo il risultato di questo investimento è necessario poi 

prestare maggiore attenzione alla tematica della portabilità e messa in trasparenza delle 

competenze conseguite: innanzitutto, parlare di competenze significa non solo riferirsi a 

quelle hard, apprese attraverso un percorso formativo o grazie all’esperienza lavorativa, 

ma significa riferirsi anche alle soft skill, cioè a quelle competenze che dipendono più da 

caratteristiche personali che da percorsi formativi formalizzati, e che sono suscettibili di 

accumulazione e potenziamento nel tempo, piuttosto che ad obsolescenza, come invece 

accade alle competenze hard.  

Connessa a tale tema è la questione della attestazione/certificazione delle competenze 

secondo criteri semplici e ampiamente condivisi, rifuggendo da ogni logica di 

 
37 Il comma prosegue stabilendo ruoli e competenze di questo processo: «Le relative politiche sono determinate a livello 
nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti 
sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato 
dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione 
di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti». 

38 E. BALLETTI, Le politiche attive e passive per l’occupazione alla luce del Jobs Act, in Mass. giur. lav., 2016, n. 
8-9, 556. 
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burocratizzazione dei processi di certificazione che sembra attualmente dominare la scena 

(cfr. in proposito il d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, rubricato Definizione delle norme 

generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema 

nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, 

della legge 28 giugno 2012, n. 92)39. In tale contesto non v’è dubbio che la prima forma 

di protezione e sicurezza della persona nel mercato del lavoro sia costituita dall’effettiva 

spendibilità professionale del bagaglio di competenze acquisite, all’interno, però, di un 

percorso di tracciabilità delle stesse reso trasparente, aggiornato e facilmente accessibile 

dagli interessati.  

 

6. Mobilità tra impieghi 

Come anticipato supra, i cambiamenti indotti dalle trasformazioni dei modi di 

produzione e di organizzazione del lavoro provocano, quale conseguenza “mediata”, 

quella di imporre una maggiore transizionalità tra occupazioni diverse e tra stati di 

occupazione e di disoccupazione40. Una maggiore attenzione va dunque riversata sulla 

“nuova” mobilità dei lavoratori nel mercato, cioè la risistemazione delle forme di tutela 

dei lavoratori nel passaggio tra impieghi. 

Compito dell’ordinamento è quello di tutelare non soltanto i posti di lavoro, ma anche 

l’occupabilità delle persone sostenendole nelle transizioni lavorative per creare un 

costante ricambio nelle opportunità occupazionali. Questo richiede importanti 

investimenti in termini di progettazione e sviluppo non solo, come visto, di politiche 

attive, ma anche di interventi di welfare legati al presupposto assicurativo/occupazionale 

in funzione della garanzia di continuità del reddito per i lavoratori on demand, ma altresì 

rivolti alla fruizione di servizi per il lavoro adeguati. 

 
39 D. GAROFALO, Rivoluzione digitale e occupazione, op. cit., 337; L. Valente, La certificazione delle competenze 

nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in AA.VV., Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, 
Bari, 2015, 999. 
40 E. DAGNINO, S. SPATTINI (a cura di), Evoluzione del mercato, dell’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro all’epoca della disintermedizione e dell’uso delle piattaforme digitali, op. cit., 47; più in generale, 
A. OLIVIERI, Le tutele dei lavoratori dal rapporto al mercato del lavoro, Giappichelli, Torino, 2017, 153 
ss.; A. ALAIMO, Servizi per l’impiego e disoccupazione nel «welfare attivo» e nei «mercati del lavoro 
trasnazionali». Note sulla riforma dei servizi all’occupazione e delle politiche attive nella l. n. 28 giugno 
2012 n. 92, Riv. dir. sic. soc., 2012, 555 ss. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3262694&idUnitaDoc=11061216&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3262694&idUnitaDoc=11061216&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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Lo sforzo da mettere in atto è quindi quello di rendere effettive molte delle misure già 

previste dall’ordinamento ma dotate, purtroppo, di scarsa effettività, legate in primo 

luogo, appunto, ai servizi per l’impiego: qui occorre innanzitutto un investimento 

importante in termini di aggiornamento e riqualificazione delle competenze dei lavoratori 

addetti ai relativi servizi pubblici. E, in secondo luogo, azioni decise che permettano di 

creare una infrastruttura funzionante e trasparente, in grado di assicurare 

l’interconnessione sistematica delle banche dati di tutti gli attori della rete nazionale delle 

politiche del lavoro e la conseguente istituzione del fascicolo elettronico del lavoratore. 

In mancanza di questi passaggi preliminari è molto difficile immaginare un 

avanzamento reale del sistema in termini di utilizzo virtuoso delle risorse pubbliche 

investite e di monitoraggio e miglioramento continuo dell’efficienza ed efficacia della 

performance dei soggetti, pubblici e privati accreditati, deputati al buon funzionamento 

dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. 
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CAPÍTULO XIII 

 

Reflexões sobre a tributação de startups a partir da lei 
complementar 167/2019 e os impactos no desenvolvimento 

econômico nacional 
 

 

MARIA DAS GRAÇAS MACENA DIAS DE OLIVEIRA * 

MARCELA MOURA CASTRO JACOB ** 

Universidade de Marília/Brasil 

 

Introdução 

Diante do fenômeno da globalização, o mundo que conhecemos hoje é totalmente 

diferente do mundo em que vivíamos há apenas 5 anos atrás, e com toda certeza nos 

próximos 5 anos passaremos por mudanças tão expressivas que o momento atual parecerá 

algo muito ultrapassado. Tudo acontece muito rápido, e tudo acontece o tempo todo. 

É nesse cenário que surge a necessidade de um modelo de negócio que seja rápido 

e inovador, capaz de colocar no mercado a solução de problemas que ainda nem 

conhecemos, e atender à anseios que ainda não temos, através da criação de produtos ou 

serviços que nunca imaginamos, mas que em breve não será mais possível viver sem. 

Esse é o trabalho das startups. São empresas criadas para testar novidades e 

implementa-las no mercado. 

Diante dessa característica peculiar de ter que trabalhar com inovações em curto 

prazo de tempo, para colocar no mercado um produto ou serviço do qual não se conhece 

os potenciais consumidores e nem mesmo se eles existem, essas empresas operam em um 

ambiente de extrema incerteza. Por isso, por ser diferente do modelo tradicional de 

empreendimento, as startups também precisam de tratamento legislativo diferenciado. Ou 

seja, como todo assunto novo que adentra o nosso mundo real, o mundo das ideias - aqui 

 
* Mestranda em Direito pela Universidade de Marília; Advogada. Email: mariamacenaadv@gmail.com 
** Mestranda em Direito pela Universidade de Marília; Professora de Direito Processual Civil na 
Universidade do Estado de Minas Gerais; Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do 
Estado de Minas Gerais - Unidade Ituiutaba; Advogada. Email: castroadv.marcela@gmail.com 

mailto:mariamacenaadv@gmail.com
mailto:castroadv.marcela@gmail.com


Reflexões sobre a tributação de startups a partir da lei complementar 167/2019 e os impactos no 
desenvolvimento econômico nacional 

Maria das Graças Macena Dias de Oliveira 
Marcela Moura Castro Jacob 

 

177 
 

mais especificamente o mundo jurídico - precisa ser estudado e devidamente 

regulamentado. 

Para regulamentar o assunto em matéria tributária, surgiu a Lei Complementar 

167/2019 que será aqui analisada. Essa lei estabelece tratamento fiscal diferenciado para 

as startups, através da criação de um regime tributário específico chamado Inova Simples. 

Esse trabalho tem por objetivo analisar o conceito de startup e suas características, 

bem como os benefícios trazidos pela legislação recém lançada ao ordenamento 

brasileiro, e como essa nova realidade pode afetar o desenvolvimento econômico 

nacional. 

 

1  O surgimento das startups em um mundo tecnológico  

 Empresas são criadas todos os dias para desenvolvimento de produtos ou ofertas 

de serviços. A diferença entre uma empresa comum e uma startup é que a primeira, por 

mais novo que seja o empreendimento, adentra um mercado já existente para suprir uma 

determinada demanda, ao passo que a startup surge antes mesmo da existência do 

mercado ou da própria demanda. 

Em um mundo cada vez mais tecnológico, as startups surgiram como uma 

necessidade de testar iniciativas, seja para criação de produtos ou ofertas de serviços, em 

um curto espaço de tempo. A globalização e a internet nos colocaram em um tempo em 

que tudo precisa acontecer rápido, não há mais tempo para todas as etapas de um processo 

criativo pautado em planejamento sólido e profunda análise prévia de mercado. Até 

porque, como fazer planejamento e análise de mercado de algo que ainda nem existe? 

É nesse cenário, na incerteza de algo totalmente novo, que surgem as startups. 

 

1.1  Definições e conceitos 

Startup pode ser considerada uma “pré-empresa”, quando partimos do 

entendimento que empresa é a pessoa jurídica que oferece determinado produto à um 

público definidamente específico. As startups surgem antes do produto e antes do cliente. 

É como se fosse uma fábrica de testes.  

O fundador da startup a inicia diante de uma ideia que ele pensa que pode ser um 

novo nicho de mercado ou um novo produto. A partir dai, lança quase que imediatamente, 

e de forma precária, um “produto teste” no mercado, afim de saber se existem no mundo 
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real, potenciais clientes. Em seguida, colhe os feedbacks desses primeiros clientes e 

aprimora seu produto, em caso de aprovação. E se o produto demonstrar não ser útil, o 

fundador revê seus conceitos e muda ali mesmo, ainda numa fase inicial do negócio, sua 

direção.  

Ou seja, uma startup não se coloca no mercado com um produto ou ideia pronta e 

acabada, ela vai fazendo isso lado a lado com os potenciais consumidores e a ideia 

teoricamente compreendida vai tomando forma na medida em que vai sendo executada, 

reformulada e aprimorada. 

Fábia Santos Alves (2013, p. 49) traz definição bastante clara de uma startup: 

 

Startup é o conceito utilizado para definir o estágio inicial 
vivido por empresas que investem em produtos e modelos 
de negócios inovadores. Esse estágio consiste em um 
período de experimentação no qual os empreendedores 
testam suas ideias e fazem adaptações com o objetivo de 
encontrar um produto e/ou serviço que possua demanda e 
ao mesmo tempo tenha retorno financeiro. 

 

As startups trabalham no escuro, pois investigam novos anseios da sociedade e se 

colocam no mercado para descobrir quais são esses anseios e as formas de soluciona-los. 

Isso quer dizer que a startup é um modelo de negócio que surge antes da empresa, antes 

do produto, antes do cliente. Uma startup é apenas uma ideia que precisa ser lapidada, e 

essa lapidação somente pode decorrer do diálogo constante com os potenciais clientes e 

da constante transformação da simples ideia à algo que seja realmente seja útil e atenda a 

uma potencial demanda. 

 

1.2  As startups no brasil 

No Brasil existem iniciativas que apoiam e incentivam a criação de startups para 

impulso do desenvolvimento econômico no nosso país. Um exemplo é o SEBRAE, uma 

empresa privada de interesse público que atua com cursos e consultorias no sentido de 

incentivar, instruir,  apoiar e capacitar pessoas que possam trabalhar com inovação de 

mercado a partir da criação de uma startup. 

Além disso, as startups podem contar com três formas de investimento privado, a 

fim de financiar suas atividades e garantir o sucesso do empreendimento. São modelos de 
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investimentos: as incubadoras, que tem como objetivo apoiar a inciativa criando um 

ambiente propício para seu crescimento; os investidores anjo, que são empreendedores 

experientes que ao acreditar na ideia proposta pelo fundador da startup, investe dinheiro 

na iniciativa e colabora intelectualmente para o projeto com sua experiência; e as 

aceleradoras de startups, são programas curtos que agem nas startups em seu estágio 

inicial capacitando o empreendedor e ajudando a tornar atrativa e viável a iniciativa 

sugerida, para que atraia investimentos. 

No entanto, além de contar com apoio e incentivo através de recursos privados para 

viabilizar a criação das startups visando a aceleração do crescimento e desenvolvimento 

econômico e tecnológico no Brasil, é preciso ainda que haja incentivos advindos da esfera 

pública, como por exemplo, com a criação de legislação tributária específica que viabilize 

a utilização desse modelo de negócio que como falado anteriormente, trabalha em um 

ambiente de extrema incerteza enquanto busca soluções para anseios talvez ainda nem 

identificados pela sociedade, mas que já fazem parte do futuro. 

 

2  Aspectos tributários relevantes 

O Sistema Tributário Nacional consiste em três tipos de regimes de tributação: o 

Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real. As empresas devem realizar um 

planejamento tributário prévio e fazer a opção por um desses regimes anualmente, pois 

cada um deles estabelece regras diferentes de recolhimento dos principais tributos que 

incidem sobre a atividade empresária, são eles: 

- IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica); 

- CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido); 

- PIS e COFINS; 

- INSS; 

- IPI, ICMS e ISS. 

De maneira sintética, o Simples Nacional, como o próprio nome diz, é um regime 

simplificado, voltado para as micro e pequenas empresas. O objetivo de sua criação é o 

incentivo aos pequenos empreendimentos, ao simplificar a maneira em que são cobrados 

os tributos elencados acima. Se a empresa enquadrar noS requisitos exigidos para a opção 

por esse regime, os tributos elencados acima são recolhidos através de uma única guia. 
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Já no regime de Lucro Presumido, os tributos serão cobrados em guias separadas 

para cada um deles, e o cálculo do valor devido é feito a partir de uma estimativa de lucro, 

o que facilita na hora da apresentação da documentação exigida pelo fisco para 

comprovação das receitas obtidas. No entanto, se a empresa tiver prejuízo, mesmo assim 

pagará tributos aplicados sobre o lucro que se presumiu, portanto, como a escolha pelo 

regime é feita anualmente, deve se analisar com cuidados os dados anteriores, para 

garantir que essa é a melhor opção. Assim como no Simples Nacional, não é qualquer 

empresa que pode optar por esse regime, a lei estabelece requisitos específicos que devem 

ser observados. 

E no que tange ao regime de Lucro Real, os tributos são calculados após a inclusão 

de toda a contabilidade da empresa, apurando toda a entrada e saída de dinheiro em caixa, 

e o recolhimento se dará em cima do lucro realmente obtido. Isso quer dizer que se a 

empresa tiver prejuízo em determinado mês, ela não pagará nenhum tributo, já que são 

calculados em cima do lucro, e não havendo lucro, não há tributos, podendo a empresa 

inclusive acumular prejuízo fiscal e desconta-los em anos seguintes. O que deixa a opção 

por esse regime mais trabalhosa e complexa é que é preciso apresentar ao fisco uma 

extensa lista de documentos, de entrada e saída, todos pormenorizados, para o cálculo do 

valor devido e emissão das guias para cada um dos tributos. Esse regime pode ser adotado 

por qualquer empresa, mas é geralmente utilizada pelas empresas de grande porte. 

Sendo assim, diante da ausência de legislação específica para as startups, elas 

poderiam ser enquadradas em um desses regimes, conforme sua opção, assim como as 

demais empresas. Porém, deve-se lembrar que ao contrário das empresas já estabelecidas 

no mercado, uma startup é por sua natureza, um terreno desconhecido para seus 

fundadores, o que dificulta a realização de antemão de um planejamento tributário bem 

feito que resulte em uma escolha fiscal bem feita. 

 

2.1  Os regimes tributários das startups no Brasil: cenário antes e pós lei 

complementar 167/2019 

Antes do advento da Lei Complementar 167/2019, as startups eram tributadas como 

empresas comuns, devendo ser enquadradas em um dos regimes já existentes no sistema 

tributário. 
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Como já tratado anteriormente, é desatualizado considerar as startups como 

empresas comuns, pois empresas comuns trabalham com um mercado já existente, para 

atender à um público ou anseio social já conhecido, quando as startups são um modelo de 

negócio diferente pois entra em um mercado novo, para atender anseios que por vezes 

ainda nem existem, enfrentando um cenário de instabilidade e vulnerabilidade já que é 

intrinsecamente necessário que sejam feitos testes práticos da implementação do produto 

ou serviço por ela oferecido e a partir disso se adaptar ao mercado, ou seja, um jogo de 

tentativas e erro. 

Diante disso, as startups, pequenas e iniciantes por sua própria natureza, vinham 

buscando por enquadramento no Simples Nacional, com alguns projetos de lei tramitando 

no Congresso Nacional nesse sentido. 

No entanto, o simples enquadramento das startups na lei que regulamenta o regime 

do Simples não seria suficiente, visto que a legislação tributária também precisava 

experimentar mudanças que possibilitassem a criação e sustentabilidade desse modelo 

mais “moderno” de empreendimento, já que é de interesse do setor público os avanços 

econômicos, sociais e tecnológicos que podem potencialmente ser trazidos pelas startups. 

O estado pode aplicar incentivos à determinadas áreas da economia através da 

regulamentação tributária, criando um ambiente propício para a instauração e crescimento 

de iniciativas que trazem desenvolvimento econômico. 

Partindo daí, a Lei Complementar 167/2019 estabeleceu primeiramente que as 

startups não podem optar pelo Simples Nacional, e após, regulamentou novo regime para 

esse tipo de atividade empresária, denominado “Inova Simples”, totalmente voltado para 

as startups ou empresas de inovação, visando incentivar a criação, a formalização, o 

desenvolvimento e a consolidação desse modelo de empresa. 

De forma geral, a regulamentação reconhece que as startups trabalham em 

“condições de incerteza que requerem experimentos e validações constantes, inclusive 

mediante a comercialização provisória, antes de procederem à comercialização plena e à 

obtenção de receita” (BRASIL, 2019). Assim sendo, a lei busca facilitar a 

criação/formalização dessa atividade empresarial ao estabelecer que o tratamento 

diferenciado que receberão consiste na simplificação do processo para sua abertura e 

fechamento.  
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Para abrir uma empresa Inova Simples (I.S.) basta que se preencha um cadastro 

básico no site da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios (Redesim). Após o preenchimento do formulário, é gerado 

automaticamente um número de CNPJ. Em seguida, a pessoa jurídica deve abrir uma 

conta bancária para capitação e integralização de recursos/investimentos. Esses recursos 

capitalizados não constituem renda, e destinam-se ao custeio do desenvolvimento dos 

projetos da startups. 

E para fechar uma empresa I.S. (Inova Simples), na hipótese de não observar êxito 

mesmo após sua fase experimental, a baixa do CNPJ poderá ser feita de forma simples e 

automática, através de preenchimento de uma autodeclaração no próprio portal da 

Redesim. 

Pela análise da legislação recém aprovada, podemos concluir que enquanto 

enquadrada nesse regime tributário, as startups são consideradas não como empresas, mas 

como incubadora de ideias inovadoras, e seu capital acumulado não é considerado “lucro” 

para fins de tributação, já que servirão apenas para custeio de pesquisas e testes. 

 

2.2  Simplificação fiscal e racionalização do sistema constitucional tributário 

Como visto anteriormente, a legislação brasileira dispõe de um complexo sistema 

tributário do qual estão sujeitas as pessoas jurídicas. Diante dessa complexidade 

conseguimos facilmente enxergar a discrepância dessas normas com a simplicidade de 

uma startup, que por sua natureza é superficial, rápido, informal. Sujeita-las à complexos 

regimes tributários somente irá contribuir para que essas iniciativas fiquem na 

informalidade ou desestimular sua existência, quando seria interessante justamente o 

contrário. 

O setor público deve incentivar a criação das startups primeiramente pelo caráter 

de inovação que carregam essas iniciativas. Inovação é a base para o desenvolvimento 

econômico, principalmente no mundo globalizado que vivemos hoje, onde tudo acontece 

ao mesmo tempo e em todo lugar e as coisas mudam de um dia para o outro. Todo o 

mundo que conhecemos está em constante atualização e não acompanhar essas mudanças 

significa involuir economicamente. Dessa forma, é de interesse de toda nossa sociedade 

tornar possível a existência de projetos que visam o acompanhamento das mudanças 

tecnológicas, e esse é o objetivo principal das startups. 
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Além de acompanhar as mudanças sociais, também é objetivo das startups obter 

significativos ganhos financeiros com suas propostas inovadoras. Sendo assim, também 

é inegável o interesse público de promover a sustentabilidade dessas iniciativas visto que 

potencialmente podem gerar emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico da sociedade como um todo de forma direta, e de forma indireta, ainda se 

revela como promissores pagadores de impostos no futuro.  

Ou seja, é de interesse do setor público promover a simplificação fiscal para as 

startups, para incentivar sua promoção gerando não só benefícios para os fundadores de 

startups, mas para toda a comunidade no curto e médio prazo. Isso pode ser feito através 

da racionalização do sistema tributário vigente hoje, que de nada atrai quem quer investir 

em pesquisas e inovações, diante de tamanha complexidade e burocracia. 

 

3  Incentivo à tecnologia, setor privado e desenvolvimento 

3.1  Aspectos gerais sobre desenvolvimento e crescimento econômico 

É inegável que incentivo à criação das startups, para pesquisa e implementação de 

inovações em diversos setores, gera grandes benefícios para toda a sociedade, tanto 

coletivamente, diante de crescimento e desenvolvimento econômico, gerando emprego e 

renda, como individualmente, já que busca a solução de problemas e anseios que as 

pessoas as vezes ainda nem enxergavam, com a criação de novos produtos e serviços, que 

após criados e implantados, é difícil afirmar como até aquele momento a sociedade vinha 

vivendo sem aquilo. 

Para FEITOSA (2008, p. 14), o fenômeno da globalização e o rompimento com o 

estilo de crescimento econômico veiculado pelas empresas multinacionais, identificaram 

uma nova onda no movimento acadêmico “direito e desenvolvimento”. 

No entanto, desenvolvimento econômico não se confunde com crescimento 

econômico. O primeiro é um processo que decorre de um longo período do segundo. O 

crescimento econômico pode ser medido a curto prazo, ao passo que o “desenvolvimento 

econômico é um processo continuo e consentâneo ao desenvolvimento social”. (DE 

OLIVEIRA, 2018, p. 20) 

Isso quer dizer que apoiar as iniciativas tecnológicas apresentadas pelo surgimento 

das startups a curto prazo promove crescimento econômico enquanto busca a longo prazo 

um resultado de desenvolvimento, que nada mais é que consequência do primeiro. 
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Nas palavras de António José Avelãs Nunes (2005), “o crescimento económico 

opera-se […] através da introdução de novos produtos e de novos processos tecnológicos, 

a par da diversificação e sofisticação dos padrões de consumo, à semelhança do que se 

passa nos países desenvolvidos.” 

 

3.2  A racionalização fiscal como propulsora do desenvolvimento 

Diante das colocações anteriores que racionalizar a atividade fiscal de modo a 

promover a expansão do cenário das startups no nosso país irá, consequentemente, criar 

um ambiente propício ao crescimento econômico, já que este surge da introdução de 

novas tecnologias e sofisticação do padrão de consumo. Isso é o que se pode observar já 

de imediato. 

Portanto, pode-se afirmar a racionalização fiscal acabará por ser propulsora do 

desenvolvimento econômico e social brasileiro, visto que o desenvolvimento nada mais 

é que a consolidação de uma situação de constante crescimento. 

Ou seja, racionalizar a tributação é, a curto prazo, deixar de arrecadar. Mas a longo 

prazo trará muito mais benefícios a toda a sociedade, não só pela melhora na qualidade 

de vida que a inovação tecnológica é capaz de promover, mas também pela melhora da 

economia de todo o país. 

 

3.3  A criação de um regime especial tributário para startups e o incentivo ao 

avanço tecnológico: consequente desenvolvimento econômico nacional 

Apesar dos anseios por enquadramento no regime do Simples Nacional, a Lei 

Complementar 167/2019 acabou por regulamentar a matéria da tributação para as startups 

de maneira ainda melhor. 

Quando bem aplicada, a regulação representa exatamente a contribuição mais útil 

do estado, que retira-se da intervenção econômica direta para a função de organizador das 

relações sociais e econômica. (SALOMÃO FILHO, 2008) 

A legislação aqui analisada estabeleceu um regime tributário especial para as 

startups - empresas de inovação, de caráter inovador, que visa aperfeiçoar sistemas, 

métodos ou modelos de negócio, de produção, de serviços ou de produtos. (BRASIL, 

2019) 



Reflexões sobre a tributação de startups a partir da lei complementar 167/2019 e os impactos no 
desenvolvimento econômico nacional 

Maria das Graças Macena Dias de Oliveira 
Marcela Moura Castro Jacob 

 

185 
 

Além disso, a lei reconheceu as condições de incerteza que atuam as empresas que 

seguem esse modelo de negócio que para inovar, colocando no mercado um produto ou 

serviço novo, precisa realizar testes e comercializar suas novidades de maneira 

experimental e precária, fazendo o caminho inverso das empresas já estabelecidas no 

mercado tradicional que conhecem bem seus produtos/serviços, bem como seus 

consumidores. Ou seja, as startups precisam partir logo para a comercialização para 

conhecer os anseios do mercado e até mesmo testar se ele realmente existe. 

Assim, fica claro que a rapidez com que essas inovações chegam até a sociedade é 

que vai fazer a grande diferença na sustentabilidade desses negócios. Já que no cenário 

mundial da atualidade, tudo acontece muito rápido e de forma global, e quem chega na 

frente é que se destaca. Por isso as startups tem pressa. Pressa de resolver os problemas e 

atender aos anseios que as pessoas ainda nem sabem que tem, mas que no futuro, o mundo 

sem aquela “solução” parecerá não fazer sentido nenhum. 

Com outras palavras, Patrícia Lopes Rodrigues (2016) fala sobre esse assunto:  

 

O desenvolvimento econômico atualmente está atrelado à 
ideia de inovar e à capacidade de desenvolvimento 
tecnológico das empresas. Com a globalização e a 
facilidade em obter informações, uma novidade pode ser 
difundida e absorvida pelo mercado cada vez mais rápido, 
o que leva à necessidade de se inovar cada vez mais em um 
espaço de tempo mais curto. Nesse contexto, são vistos 
hábitos de consumo mudarem, moda, tecnologia, produtos, 
entre outros são trocados e demandados com maior 
frequência em menos tempo. O modo como as pessoas se 
comunicam e os meios pelos quais se expressam também 
mudam e com isso a cultura e a sociedade em geral vem se 
transformando em conjunto com a tecnologia. Dessa forma, 
notam-se as revoluções no cenário mundial e as startups 
aparecem como parte dessas mudanças. 

 

Portanto, não é possível que nosso país alcance importante crescimento econômico 

se não acompanhar todas essas mudanças sociais trazidas pela sociedade do “aqui e 

agora”. Para não ficar para trás, o estado precisava criar algo que regulasse a matéria, e 

assim o fez ao trazer ao nosso ordenamento a Lei Complementar 167/2019, que 

simplificou e desburocratizou a criação das startups, bem como previu forma facilitada 

de encerramento da pessoa jurídica em caso de se mostrarem infrutíferas as pesquisas e 



Reflexões sobre a tributação de startups a partir da lei complementar 167/2019 e os impactos no 
desenvolvimento econômico nacional 

Maria das Graças Macena Dias de Oliveira 
Marcela Moura Castro Jacob 

 

186 
 

testes de determinada iniciativa, facilitando para o empreendedor partir logo para a 

próxima ideia e dar continuidade no processo de inovação que o fenômeno da 

globalização passou a exigir. 

Esse claro incentivo ao avanço tecnológico só poderá resultar em consequente 

crescimento e desenvolvimento econômico nacional. 

 

Considerações finais 

O mundo que conhecemos hoje passa por constantes modificações o tempo todo. 

Para acompanhar toda essa dinâmica, os modelos tradicionais de empreender, onde existe 

um mercado e potenciais consumidores a espera da comercialização de determinado 

produto, acabou ficando para trás.  

Emergiu da atualidade as chamadas startups. Modelos de empresas que fazem o 

trabalho inverso, primeiro criam o produto e depois vão para o mercado em busca de 

potenciais interessados em consumi-los. Esse modelo inverso se justifica diante da 

natureza de inovação daquilo que a startup quer comercializar. Ela quer criar algo novo, 

inovar. Por isso, a essência do negócio é “testar” produtos ou serviços que possam 

interessar à sociedade. Ou seja, a ideia é criar algo totalmente novo, revolucionando o 

mercado e o mundo em que vivemos. 

Conhecendo um pouco mais sobre como funcionam as startups, e como o incentivo 

à tecnologia e à iniciativa privada pode influenciar no crescimento e no desenvolvimento 

econômico nacional, chegou-se à conclusão de que a Lei Complementar 167/2019 trouxe 

avanços consideráveis no que tange ao regime tributário aplicado às startups, pois 

simplifica e desburocratiza sua criação e extinção, reconhecendo a natureza de incerteza 

que atuam essas empresas, e incentivando sua existência e sustentabilidade. 

Portanto, a tributação das startups a partir da legislação analisada com certeza 

refletirá positivamente em imediato crescimento econômico, pois é o que resulta de apoio 

e incentivo à tecnologia, e à médio/longo prazo em consequente desenvolvimento 

econômico nacional. 
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Introdução 

A partir do primado de que o ser humano jamais fosse visto, ou usado, como um 

meio para atingir outras finalidades, mas sempre como um fim em sim mesmo, 

consolidou-se filosoficamente o princípio da dignidade da pessoa humana. De tal 

raciocínio decorre o imperativo categórico de orientar as relações jurídicas e sociais a 

partir da valorização do ser individual, constituindo-se, assim, um valor básico e 

universal.  

Observa-se com clareza o objetivo de elevar o ser humano ao patamar mais alto 

das considerações, com a finalidade de impedir a sua degradação e a sua redução a um 

mero objeto de manipulação. Compreende-se, dessa maneira, a proteção e a promoção 

das condições fundamentais para uma vida adequada, o respeito à igualdade entre os 

indivíduos, assim como a garantia de sua independência e autonomia.  

Com efeito, os direitos humanos representam um conjunto de pressupostos 

pautados em uma natureza universal, reconhecida racionalmente. Ao indivíduo é 

atribuída uma dignidade absoluta e irredutível. Neste mesmo sentido caminha a Carta de 

Direitos Fundamentais da União Europeia, reconhecendo que todas as pessoas têm direito 

à vida e que ninguém pode ser condenado à pena de morte.  
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Ademais, estabelece-se o direito que todo ser humano tem à sua integridade, em 

sua dimensão física e moral, afirmando, igualmente, que no domínio da medicina e da 

biologia devem ser respeitados o consentimento livre e esclarecido de cada pessoa. Da 

mesma forma, há a proibição das práticas eugênicas, além da proibição de se transformar 

o corpo humano em fonte de lucro, bem como de se realizar clonagem reprodutiva dos 

seres humanos. 

Como se pode observar, tal documento, que consagra um importante modelo de 

reconhecimento e afirmação de direitos sociais e políticos, reflete a relevância das 

questões referentes à bioética, pretendendo abolir práticas utilitaristas do ser humano. Há 

a preocupação de se proteger a vida e a dignidade da pessoa humana frente às práticas 

científico-tecnológicas, consolidando-se um conjunto de princípios importantes para a 

aferição da adequação e licitude das condutas.  

Frente aos constantes avanços tecnológicos experimentados na área biomédica, é 

imperioso que o debate jurídico também se desenvolva, inclusive de maneira 

interdisciplinar, não permanecendo alheio às questões contemporâneas, de maneira a se 

preservar e promover as importantes conquistas no campo dos direitos humanos. O 

modelo trazido pela Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia também pode 

contribuir em grande medida para o debate e desenvolvimento normativo no espaço ibero-

americano.  

 

1 O desenvolvimento da concepção dos direitos humanos e fundamentais  

Antes do reconhecimento dos direitos humanos e de sua consolidação normativa, 

tanto no contexto europeu, como no cenário internacional, em geral, houve uma relevante 

trajetória jusfilosófica. As primeiras formulações dos direitos humanos, do século XVIII, 

as quais foram movidas por ideais iluministas, proclamavam a importância do direito 

natural, havendo a fundamentação em um sentido moral originário e uma exigência que 

prescindia de reconhecimento pelo direito positivo. 

No decorrer do século XIX, a fundamentação jusnaturalista perdeu sua força para 

o positivismo jurídico e, assim, os Estados passaram a incorporar a noção oriunda dos 

direitos humanos sob a forma de direitos e garantias constitucionais. Todavia, após as 

duas Grandes Guerras Mundiais, no século XX, houve a necessidade de se consagrar os 

direitos humanos através de fundamentação mais sólida, que transcendesse a previsão do 
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direito positivo estatal e que implicasse em validade e legitimidade supranacionais.  

Observou-se, posteriormente, uma consequente abertura das constituições do 

mundo pós-guerra a valores e princípios, consagrando a proposta de diálogo entre o 

direito positivo e o direito natural. Os princípios incorporam, assim, as exigências de 

justiça e dos valores éticos ao ordenamento jurídico, conforme destaca a jurista Flávia 

Piovesan (2003, pp. 190-193). 

Já no contexto pós-guerra, consagra-se a dignidade da pessoa humana como valor 

universal, principalmente após os contornos jurídicos conferidos pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a qual se utiliza desse conceito para definir o 

atributo imanente ao ser humano para exercício da liberdade e de direitos como garantia 

de uma existência plena. A dignidade da pessoa humana, segundo Maria Celina Bodin de 

Moraes (2004, p. 111), possui raízes filosóficas, tendo sido o início de sua concepção, a 

partir da noção de uma dignidade individual, proveniente da própria filosofia cristã. 

No século XVIII, com Immanuel Kant, foram lançados os alicerces para que a 

dignidade da pessoa humana fosse consolidada filosófica e juridicamente, a partir do 

primado de que o ser humano jamais fosse visto, ou usado, como um meio para atingir 

outras finalidades, mas sempre como um fim em sim mesmo, decorrendo daí o imperativo 

categórico de orientar as relações jurídicas e sociais a partir da valorização do ser 

individual, constituindo, assim, um valor básico e universal.  

Observa-se com clareza o objetivo de elevar o ser humano ao patamar mais alto 

das considerações, com a finalidade de impedir a sua degradação e a sua redução a um 

mero objeto de manipulação. Compreende-se, dessa maneira, a proteção e a promoção 

das condições fundamentais para uma vida adequada, o respeito à igualdade entre os 

indivíduos, a garantia da independência e de sua autonomia e a coibição de obstáculos 

que pudessem impedir o desenvolvimento do potencial de sua personalidade.  

Destarte, os direitos humanos representam o conjunto de pressupostos pautados 

em uma natureza universal, reconhecida racionalmente. A natureza humana seria, 

essencialmente, diferente e superior à realidade restante. Ao indivíduo é atribuída uma 

dignidade absoluta e irredutível, a qual teria de ser defendida da sociedade e mesmo do 

Estado, segundo Boaventura de Souza Santos (1997 apud MARTINS, 2009, p. 70). 

Conforme definição de José Afonso da Silva, os direitos fundamentais seriam, no 

nível do direito positivo, as prerrogativas que o arcabouço jurídico concretiza em garantia 

de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. Sobre o qualitativo 
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“fundamentais”, diz ainda que “se acha a indicação de que se trata de situações jurídicas 

sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo 

sobrevive.” (1992, pp. 163 – 164). Neste sentido, o direito à vida constitui o mais 

fundamental e o prius de todos os demais (SEGADO, 1997, p. 210 apud MENDES et al., 

2010, p. 441). 

Apesar da inevitável subjetividade envolvida nas tentativas de discernir a nota de 

fundamentalidade em um direito, e embora haja direitos formalmente incluídos na classe 

dos direitos fundamentais que não apresentam ligação direta e imediata com o princípio 

da dignidade da pessoa humana, “é esse princípio que inspira os típicos direitos 

fundamentais, atendendo à exigência do respeito à vida, à liberdade, à integridade física 

e íntima de cada ser humano, ao postulado da igualdade em dignidade de todos os homens 

e à segurança” (MENDES et al, 2010, p. 313).  

É interessante destacar que a diferença entre direitos humanos e fundamentais 

acaba por residir essencialmente em uma distinção formalista e terminológica, pois os 

primeiros estariam numa esfera internacional, enquanto os últimos estariam positivados 

e incorporados aos ordenamentos jurídicos internos, reconhecidos e garantidos, em teoria, 

pelos Estados nacionais. 

Atualmente, tanto os direitos fundamentais quantos os direitos humanos estão 

assegurados pelos ordenamentos jurídicos dos países integrantes da União Europeia e, 

igualmente, no espaço iberoamericano e, sobretudo, pelos textos constitucionais, 

alicerces e fundação de toda a estrutura jurídica. Para se definir o núcleo fundamental das 

garantias consagradas pelo ordenamento, deve haver a reunião daquelas provenientes do 

texto constitucional às incorporadas através dos tratados e documentos internacionais que 

versam sobre direitos humanos.  

No contexto específico europeu, há desde 1950 a Convenção Europeia para a 

Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, comumente 

denominada de Convenção Europeia de Direitos Humanos, mediante a qual se instituiu e 

inaugurou um importante sistema de proteção com garantia de prestação jurisdicional, 

através da implementação do Tribunal Europeu de Direitos Humanos.  

No que tange à União Europeia, sabe-se que há uma estrutura jurídica e um 

ordenamento próprio, que prima sobre o direito interno, através dos quais os direitos 

humanos também são promulgados e assegurados, vez que a própria União tem como 

alicerce valores permeados pela dignidade humana, estipulando-se o necessário respeito 
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que todos os Estados membros à democracia e aos direitos fundamentais.  

Todavia, a União Europeia nasceu essencialmente de uma integração econômica, 

então foi necessário um reajuste, assim como o aprofundamento da integração com o 

passar dos anos, diante da necessidade de se criar e assegurar um espaço de pleno respeito 

aos direitos fundamentais, com previsão de sanção a qualquer Estado membro em razão 

de eventuais violações graves e persistentes dos valores essenciais.  

Assim, os direitos fundamentais estão consagrados nos princípios gerais do 

Direito comunitário, inspirando-se na própria tradição europeia e, igualmente, nos 

tratados internacionais para a proteção dos direitos humanos de que os Estados integrantes 

fazem parte, dentre eles a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Ademais, a União 

Europeia está vinculada à sua Carta de Direitos Fundamentais, proclamada pelo 

Parlamento Europeu, pelo Conselho da União Europeia e pela Comissão Europeia no ano 

de 2000, tendo entrado em vigor em 2009 com a adoção do Tratado de Lisboa e sendo, 

portanto, juridicamente vinculativa no seio da União.  

A Carta, por ser proclamada em uma época em que as preocupações da bioética 

já eram alarmantes e parte da agenda jurídica, inclui a proteção à vida e à integridade do 

ser humano, fazendo referência direta à necessária eticidade das condutas, com a 

proibição de práticas consideradas utilitaristas e que poderiam representar uma mitigação 

à valorização intrínseca da natureza humana, representando um importante modelo nesta 

seara.  

 

2 A bioética e a defesa da vida e da integridade do ser humano 

Voltando-se o olhar à origem da própria preocupação com a eticidade das 

condutas, frente ao avanço tecnológico, afirma Maria Helena Diniz que a bioética nasceu 

como uma resposta às novas situações oriundas da ciência no âmbito da saúde, ocupando-

se não só dos problemas éticos provocados pelas tecnociências biomédicas, alusivos ao 

início e fim da vida humana, mas também da questão das pesquisas em seres humanos 

(2002, pp. 10-11). Os termos “ética” e “moral” são conexos e se originam do mesmo 

fundamento, todavia, se observa, atualmente, a acepção mais objetiva do primeiro termo, 

como a consolidar um conjunto de princípios de observância comum, que se incorporam 

ao ordenamento jurídico. 

Nesta esteira, tem-se, de acordo com a lição de José Alfredo Baracho, que “o 
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biodireito é estritamente conexo à bioética, ocupando-se da formulação das regras 

jurídicas em relação à problemática emergente do progresso técnico-científico da 

biomedicina. Assim, o biodireito questiona os limites jurídicos das vicissitudes da 

intervenção técnico-científica possível” (BARACHO, 2011 p. 17 apud SUTTER, 2013, 

p. 19). 

A origem do termo “bioética”, na segunda metade do século XX, remetia ao 

equilíbrio e à preservação dos seres humanos com o ecossistema e a própria vida do 

planeta, recorrendo às ciências para promoção e melhoria da qualidade de vida, 

preservando-se a harmonia universal. A partir do acentuado desenvolvimento científico 

na área da biomedicina, ou seja, em que a vida é o próprio cerne, como é o caso das 

pesquisas com células tronco embrionárias, a fecundação in vitro, dentre outras, o termo 

experimentou um alongamento de sua esfera de referência e aplicação (SUTTER, 2013. 

p. 19). 

Conforme se abordou inicialmente, a própria consolidação dos direitos humanos 

ocorreu através do diálogo entre o direito positivo e o direito natural, passando-se a inserir 

no ordenamento uma série de princípios norteadores de todo o arcabouço jurídico, 

incorporando as exigências de justiça e dos valores éticos.  

Enquanto Aristóteles discutia a ética individual e a ética política, a moral passa, 

para alguns autores, a ser observada como a práxis individual, e a ética, como a práxis 

social. Nessa linha, a razão de trabalhar com a moral como o costume que privilegia a 

subjetividade do agir; e a ética como uma realidade histórica e social dos costumes. Em 

síntese, a ética trata de valores universais e comuns, e a moral refere-se às particularidades 

e subjetividades do sujeito. Podemos, portanto, dizer que a moral é relativa, mas a ética 

não. Sendo assim, é possível falar em relativismo moral, mas não ético (BUGLIONE, 

2010, p. 10). 

Conforme elucida ainda Maria Helena Diniz, o biodireito é o estudo jurídico que, 

tomando as fontes imediatas a bioética e a biogenética, teria a vida por objeto principal, 

salientando que a verdade científica não poderá sobrepor-se à ética e ao direito (2002, pp. 

10-15). Há, então, a preocupação de se proteger a vida e a dignidade da pessoa humana 

frente também às pesquisas científicas, consolidando-se um conjunto de princípios 

importantes para a aferição de eticidade, adequação e licitude das condutas.  

Tem-se como três princípios relevantes agrupados pela bioética e o biodireito, 

sobre os quais se buscará tecer maiores elucidações: o princípio da beneficência, o 
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princípio da igualdade ou da não hierarquia da vida e, o princípio in dubio pro vita, 

estando o princípio da dignidade da pessoa humana em posição de locus hermenêutico de 

todos os demais.  

O primeiro princípio supracitado está relacionado intimamente à ciência médica, 

promovendo o ideal de não se causar danos ao paciente e se fundamentando no paradigma 

hipocrático que consiste no “dever de todo médico de só poder usar o tratamento para o 

bem do enfermo que se encontra sob seus cuidados” (SUTTER, 2013. p. 24),  Assim, o 

princípio da beneficência resume a ética de se minimizar o prejuízo, devendo ter o 

profissional da medicina a maior convicção e informação técnica possível de que o ato 

médico é benéfico ao seu paciente.  

O princípio da não hierarquia da vida, por sua vez, já expressa em sua 

denominação o ideal de igualdade, de não discriminação, de valorização da vida humana, 

independente de qualquer possível distinção. Assim, toda vida, em qualquer estágio de 

desenvolvimento e de quem quer que seja, faz jus à igual dignidade. A vida, como 

pressuposto de todo e qualquer outro direito, não poderia ser valorada e suprimida em 

função de fatores acidentais relativos ao seu próprio desenvolvimento.  

Por fim, acerca do princípio in dubio pro vita, o sistema jurídico retoma um 

princípio clássico, que é ético e jurídico de uma só vez, segundo o qual, cada vez que 

existam dúvidas acerca da decisão a tomar, deve adotar-se aquela que seja mais favorável 

ao sujeito em questão, especialmente, quando se trata do mais frágil.  

É o que ocorre, por exemplo, no direito penal: quando não se prova a culpabilidade 

do acusado de um delito, presume-se a sua inocência (in dubio pro reo). No caso do 

embrião, como defende o jurista Roberto Adorno (1998), o mesmo critério deve sustentar 

que, porque não se prova que estamos diante de uma simples coisa, deve-se presumir que 

é uma pessoa (in dubio pro vita, ou melhor, in dubio pro persona). 

O jurista Rafael Sutter (2013, p. 47) assevera ainda que a tutela da vida decorre, 

prescindindo mesmo da previsão constitucional, de norma de direito natural, como 

dedução da natureza do ser humano, legitimando uma imposição erga omnes, já que o 

direito natural é o fundamento do dever-ser, ou seja, do próprio direito positivo. O direito 

à vida é a expressão máxima da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, 

fruto concebido pela consciência coletiva da humanidade civilizada, além de todo o 

arcabouço axiológico construído até os hodiernos dias, com a consolidação dos direitos 

humanos como alicerces e fundamentos do próprio direito comunitário europeu.  
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3 A preocupação pela bioética na Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia e seus desdobramentos: o caso da proibição da eugenia frente às hodiernas 

práticas 

Os três primeiros artigos da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

consagram a dignidade do ser humano, inviolável e que deve ser protegida, o direito à 

vida, assegurado a todas as pessoas, e o direito à integridade do ser humano, 

respectivamente. Neste último artigo, composto por dois itens, se inclui o respeito pela 

integridade física e mental e se estabelece que no domínio da medicina e da biologia 

devem ser respeitados o consentimento livre e esclarecido da pessoa, nos termos da lei, a 

proibição de práticas eugênicas, nomeadamente das que têm por finalidade a seleção das 

pessoas, a proibição de transformar o corpo ou as suas partes, enquanto tais, numa fonte 

de lucro e a proibição da clonagem reprodutiva dos seres humanos.  

Ao se voltar o olhar para as proibições estabelecidas, no domínio das ciências 

biológicas, nos deparamos com referências a inúmeras situações que ensejam 

questionamentos éticos, como a questão da gestação subrogada, ou a da clonagem 

reprodutiva, esta última quiçá mais distante da realidade cotidiana. Todavia, a proibição 

das práticas eugênicas, apesar de não despertar espécie e de ensejar de pronto uma 

inevitável concordância, mesmo pelo vulgo, parece ter sido banalizada pela maioria dos 

ordenamentos europeus, na medida em que se populariza a interrupção da gestão em razão 

de enfermidades fetais que atualmente podem ser diagnosticadas intrauterinamente.  

Sabe-se que a eugenia corresponde ao conjunto de métodos que visam de alguma 

forma melhorar o patrimônio genético de grupos humanos, como brutalmente se viu 

ocorrer na Segunda Guerra Mundial, através da proclamação de uma repugnante 

superioridade racional como cerne do movimento nazista. Assim, esse termo hoje 

facilmente causa espanto e, na era da consolidação, ao menos na esfera formal, dos 

direitos humanos, seria flagrantemente contrário à razão defender tal prática.  

No entanto, ela continua ocorrendo, seja através do aborto, evitando que seres 

humanos considerados indesejáveis e inaptos cheguem ao nascimento, seja através da 

seleção genética e embrionária, quando se busca efetivamente promover uma seleção de 

seres humanos antes da implantação uterina. 

A maioria dos ordenamentos europeus estabelece a possibilidade de interrupção 
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da gestação no caso da identificação de condições físicas especiais do nascituro, 

incluindo-se as que não representam risco de vida ou mesmo quaisquer dificuldades para 

a gestante, mas antes como uma questão de autodeterminação e de não aceitação por parte 

desta. No entanto, não se pode deixar de identificar um claro método eugênico quando da 

realização de diagnósticos pré-natais com o intuito de eliminar socialmente enfermos ou 

portadores de condições que seriam indesejadas. 

A ciência jurídica reconhece o nascituro como ser humano, sujeito de direito, 

mesmo que se fale em potencialidade de direitos e questões condicionantes acerca do 

início da personalidade jurídica. Mas, inicialmente, mister se faz recorrer a certos 

conceitos médico-científicos que consistirão em sustentáculo para o próprio raciocínio 

jurídico que ora se apresenta.  

O primeiro fato biologicamente identificável na formação de um ser humano é a 

fusão de duas células altamente especializadas provenientes de cada um dos progenitores 

contendo metade dos cromossomos do indivíduo adulto. Estas células são designadas por 

gametas: o óvulo e o espermatozóide. Assim, a fetologia e as modernas técnicas de 

medicina comprovam que a vida se inicia no ato da concepção, ou seja, da fecundação do 

óvulo pelo espermatozóide, dentro ou fora do útero e, a partir daí tudo é formação 

morfológico-temporal.  

Conforme afirma Keith Moore (2008, p. 13), médico norte-americano que recebeu 

em 2007 o mais alto prêmio da Associação Americana de Anatomistas, autor de obra 

didática que é referência dos conceitos da embriologia e do desenvolvimento humano: 

“O desenvolvimento humano inicia-se na fecundação, quando um espermatozóide se une 

ao ovócito para formar uma única célula, o zigoto. Essa célula marca o início de cada um 

de nós como indivíduo único (...)”. 

Há vasta literatura sobre o tema e são inúmeros autores a afirmarem que existe um 

novo ser humano desde a concepção (NUNES, 1996, p. 183), que o desenvolvimento de 

um ser humano começa com a fertilização, um processo segundo o qual o espermatozóide 

do homem e o óvulo da mulher se unem para dar origem a um novo organismo, o zigoto, 

(SADLER, T.W., 1995) e que essa célula, formada pela união dos gametas feminino e 

masculino, representa o início do ser humano (MOORE et. al., 1993).  

O jurista Ives Gandra remete-nos à declaração do cientista, médico francês e 

geneticista, Jerome Lejeune, segundo a qual, no momento da concepção, pela fecundação 

do óvulo pelo espermatozóide, o embrião que surge passa a ter um código genético 
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distinto da mãe, o que mostra tratar-se de ser diferente da mãe e não mero apêndice do 

organismo feminino. Não seria possível, portanto, se dizer que não se está diante de uma 

vida humana (LEJEUNE, 1993, pp. 36 e 55 apud MARTINS, 2005, p. 177).  

Seguindo o mesmo raciocínio lógico, afirma o jurista espanhol Roberto Adorno 

(1998, p. 94) que, como cada embrião humano contém um genoma humano que é idêntico 

ao do adulto, está claro que pertence, tanto como o adulto, à espécie humana. Afirma 

ainda que “nenhum ser vivo e, em particular, nenhum embrião poderia se transformar 

especificamente em humano no curso do seu desenvolvimento biológico, se já não o era 

antes.” Assim, o embrião é um ser vivo e não se confunde com uma mera célula entra as 

várias que compõem um indivíduo, de um ser humano, realidade que se demonstra com 

fatos de ordem científica.  

Ademais, o material genético do embrião é completamente distinto daqueles de 

seus genitores, o que evidencia e corrobora não apenas sua natureza humana, mas sua 

individualidade e independência, como sujeito alheio e único. Evidente, dessa forma, o 

quão primordial se apresenta a identificação do início da vida, tratando-se de 

questionamento a ser respondido com base em dados objetivos, médico-científicos e não 

com base em ficções jurídicas que não respeitem a realidade do início da existência do 

indivíduo humano, conforme defende o jurista Paulo Silveira Martins Leão Junior (2005).  

Portanto, parece inevitável e afirmação de que a proteção da vida, assegurada a 

todos de maneira irrestrita também se estende ao nascituro, sobretudo quando as seleções 

eugênicas podem ser feitas antes mesmo no nascimento, como ocorre hodiernamente no 

contexto europeu, por exemplo. A busca pela construção de uma sociedade livre de 

condições físicas específicas, de portadores de necessidades especiais e a determinação 

de um grupo de indesejados, impedidos do convívio e da aceitação social antes mesmo 

do nascimento também evidencia o quão permanece presente a lógica da eugenia, muito 

embora haja um documento vinculante e de significativa importância, como a Carta de 

Direitos Fundamentais da União Europeia, a proibir tal prática.  

A dignidade da pessoa humana, implicando na valorização da vida, de sua 

inviolabilidade e de promoção do melhor desenvolvimento possível, é a base da Carta de 

Direitos Fundamentais, como de todos os demais documentos que visam assegurar os 

direitos humanos, promovendo as condições para que as pessoas sejam respeitadas, 

resguardadas e tuteladas, em sua integridade física e moral, assegurando o 

desenvolvimento e a possibilidade da plena concretização de suas potencialidades e 
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aptidões (FERRAZ, 1991, p. 19). 

Dessa maneira, assim como o nascituro tem de ter sua dignidade preservada e o 

desenvolvimento de sua vida possibilitado na maior medida possível, também se defende 

a dignidade da mulher e a sua busca pelo bem-estar. Sabe-se que gerar um nascituro com 

acometimento de alguma anomalia congênita significaria uma situação de intenso 

desgaste, sofrimento e frustração. Todavia, já afirma o imperativo Kantiano de que todo 

ser humano é um fim em si mesmo e, portanto, não se presta à satisfação ou determinação 

de nenhum outro.  

Contudo, muitas genitoras buscaram a tutela estatal para a possibilidade de 

interrupção da gestação através do aborto provocado. Assim, o que se pretenderia com a 

extração do “produto da concepção” seria evitar sofrimento para a gestante e para as 

pessoas envolvidas na situação, descartando-se o concepto e impedindo a continuidade 

de seu desenvolvimento intra-uterino, para promoção do bem-estar da mulher, como valor 

integrante da defesa de sua dignidade humana.  

Todavia, a questão da saúde física e psicológica da genitora na ocorrência da 

gestação é motivo de controvérsia entre os profissionais, já que a prática do aborto traz 

maior probabilidade de condução ao óbito, em virtude das inúmeras possíveis 

complicações, mesmo que seja realizado por profissional competente e em condições de 

assepsia. Enquanto se fala que a gestação de feto indesejado pode prejudicar a saúde 

emocional, também se estuda o intenso impacto negativo da prática abortiva para o 

equilíbrio psico-emocional. 

Evitando-se enveredar pela estrutura teórica da aplicação da ponderação entre 

direitos fundamentais, mister se faz reconhecer que neste caso de conflito entre direitos 

fundamentais, é indubitável que a vida traz em si o gérmen de todos os outros direitos e, 

assim, experimenta um status diferenciado. A prevalência da liberdade de um indivíduo, 

em face da vida de outro, mesmo que intra-uterina, significa arrebatar tudo - a vida e todo 

outro possível direito resguardado pelos documentos legais e princípios jurídicos e éticos 

recepcionados. Observa-se, então, que a vida não é mero princípio a ser promovido na 

maior medida possível, mas, possui natureza de regra, vez que sua aplicação experimenta 

a situação de “tudo ou nada” (ALEXY, 2011).  

Ademais, em relação com a proibição de prática eugênicas promulgada através da 

Carta de Direitos Fundamentais, e da importância da eticidade das condutas das ciências 

biomédicas, é evidente a necessidade de constante análise e debate para que se identifique 
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se os direitos essenciais estão sob risco de retrocesso, se a lógica do desenvolvimento 

tecnológico se presta verdadeiramente a fins éticos ou se há uma normalização de práticas 

que são, em realidade, contrárias aos princípios mais caros defendidos. A busca pela 

erradicação das doenças através dos avanços na área médica não pode jamais significar a 

condenação de grupos sociais ou a desvalorização da própria natureza humana.  

 

Conclusão 

Diante do exposto, observa-se que a dinâmica ciência médica, aliada às demais 

esferas de conhecimento e pesquisa, permanecendo em desenvolvimento, apresenta hoje 

novas concepções e descobertas que impulsionam a compreensão do próprio ser humano 

e das questões relativas à vida, evidenciando igualmente a necessidade de que, através da 

multidisciplinaridade, as áreas científicas, incluindo a jurídica, permaneçam em sintonia 

para potencialização e melhoria de seus métodos, análises e resultados.  

A ciência jurídica não pode estar alheia aos temas desenvolvidos pelas outras 

ciências, sendo o diálogo interdisciplinar altamente necessário. Nesse sentido, após a 

consolidação de toda a estrutura filosófica e normativa de promoção dos direitos humanos 

e fundamentais, culminando com a promulgação da Carta de Direitos Fundamentais da 

União Europeia, em que há expressa menção à bioética, percebe-se a necessidade de se 

aprofundar o debate.  

Dentre a temática concernente à preocupação pela bioética na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia e seus desdobramentos, pretendeu-se abordar mais 

especificamente o caso da proibição da eugenia frente às hodiernas práticas biomédicas, 

por ser um conceito rechaçado à primeira vista, mas que continua presente, apesar do 

sistema bem codificado de proteção à vida e à integridade do ser humano.  

Deve valer-se de meios tanto mais vigorosos quanto mais relevante for o direito 

fundamental e quanto mais potencialmente hostil ao direito e danoso ao bem 

juridicamente tutelado for o comportamento que se deseja prevenir. Parece ser esta a 

vontade que emana da Carta de Direitos Fundamentais com a expressa proibição às 

práticas eugênicas, dentre outras de carácter utilitarista. 

Ante à superioridade axiológica da vida humana, a proibição da eugenia, bem 

como de demais práticas antiéticas na esfera do biodireito, devem subsistir, mesmo que 

confrontadas com outros interesses, acaso supostamente acolhidos por outros direitos 
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fundamentais. Deve-se permanecer questionando sobre o que verdadeiramente significa 

defender a vida e a integridade do ser humano e como a bioética deve e pode de fato reger 

as relações e práticas ligadas ao próprio ser humano. Além disso, a Carta de Direitos 

Fundamentais deve ser efetivamente respeitada no espaço europeu, contribuindo como 

importante modelo no cenário internacional.  
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Introdução 
 

O cotidiano está pautado por diversas mudanças, dentre as quais insere-se o 

crescente processo de inovações tecnológicas que também desencadeia reflexos sociais. 

O direito, neste panorama sofre influência destas dimensões e assim irradia efeitos sobre 

elas. Nesta perspectiva, assumindo as tecnologias caráter global, os institutos jurídicos 

que regulam tais passam a circularem entre as sociedades. 

O direito comparado tem em seu objeto de estudo os transplantes jurídicos, 

também denominados circulação de modelos, sendo que estes passam a ser questionados 

diante desta realidade de inovação, notadamente quanto aos fatores, as formas e a 

eficiência das trocas jurídicas. Ao mesmo tempo que se realiza tal questionamento espera-

se que os conceitos tidos sejam suficientes para a compreensão do uso de institutos 

jurídicos por outras sociedades com vistas a regular os aspectos tecnológicos. 

Inicialmente o trabalho fará uma exposição quanto a interligação existente entre 

direito e inovação tecnológica, expondo especificamente quando o inter-relacionamento 

destes favorecem as trocas de modelos jurídicos. Em momento posterior irá se abordar os 

fatores que levam os transplantes ocorrerem, abordando a ideia de prestígio e de 

performance do desenvolvimento tecnológico, assim como as formas em que tais ocorrem 

e sua efetividade. 

Por meio de uma interpretação sistemática e utilizando o método de abordagem 

hipotético-dedutivo busca-se submeter as definições dadas pelo direito comparado aos 
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transplantes a um processo de verificação diante as inovações tecnológicas e sociais, 

visando identificar se as atuais concepções são suficientes para compreensão destas no 

prisma científico daquele. Os métodos de procedimento utilizados serão o funcionalista, 

estruturalista e comparativo e por meio de uma pesquisa teórica com objetivo explicativo 

e cujo objeto é bibliográfico-documental buscar-se-á definir os contornos aos modelos 

jurídicos que circulam entre ordenamentos jurídicos. 

Assim, diante das premissas metodológicas acima referidas, faz-se a análise do 

tema, buscando não somente expor considerações sobre os transplantes na perspectiva do 

direito comparado, mas especialmente formular considerações diante ao contexto de 

inovações tecnológicas. 

 
1. Inovação e direito: um novo fator de estímulo aos transplantes jurídicos 
 

Os transplantes jurídicos1 existem desde a antiguidade tendo a sua motivação se 

alterado no curso social. Inicialmente realizados, em regra, por imposições, na atualidade 

apresentam-se muito mais próximos a ideia de voluntariedade em decorrência das 

características inerentes ao novo contexto. 

A  disseminação global das condições de trabalho e vida criam problemas 

jurídicos semelhantes que muitas vezes tendem para respostas idênticas como observa 

Fedtke (2006, p. 435) ao comentar que “finally the global spread of increasingly similar 

working and living conditions has raised equally similar legal problems in societies all 

over the word, and - in their wake - a trend towards similar and often even identical 

legislative and judicial responses”. 

As novas tecnologias têm refletido no direito de forma global, eis que as 

inquietações jurídicas que lhe decorrem encontram-se presentes nas mais diversas 

sociedades. Ademais, o direito também tem refletido quanto as inovações tecnológicas 

uma vez que os modos de ação deste permitam ou estimulem aquelas, o que denomina 

Hoffmann-Riem (2015, posição 312-317) como a “abertura do direito” as inovações. 

 
1 O autor Graziadei (2008, p. 443) realiza uma análise da terminologia utilizada, colocando que “the term 

‘transplant’ is baseado on a metaphor that was chosen faute de mieux, ill-adapted to capturing the gradual diffusion of 
the law or the continuous nature process that sometimes leads to legal changes througth the appropriation of foreign 
ideas”. Expõe ainda a autora que uma terminologia alternativa que vem ganhando aceitações, especialmente fora dos 
sistemas de common law, é “circulação de modelos legais”. Este tempo é utilizado por Sgarbossa e Jensen (2008), no 
âmbito do direito brasileiro, sendo utilizado pelo doutrinador italiano Sacco (2001, p. 170) o termo recepção. 
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Estas perspectivas conferem uma maior importância a circulação de modelos2, 

seja primeiramente pela necessidade ou escolha de determinado País adotar estruturas 

jurídicas que fomentem ou inibam as inovações, já presentes em outras sociedades, ou 

então de regular problemas que são comuns a sociedades que já as desenvolveram. 

As sociedades, ainda que não adotem estruturas jurídicas com fins de promover 

ou inibir as inovações, tem preceitos como os direitos fundamentais de primeira dimensão 

estão sendo alterados como observa Sarlet (2010, p.50) ao expor que tais revitalizados e 

até mesmo ganhando em importância e atualidade em face das novas formas de agressão 

a valores tradicionais dentre os quais insere-se questões relativas a tecnologias e avanços 

científicos. 

Nesta perspectiva de mudanças, o estudo do direito comparado3 tem sua 

relevância destacada, eis que acelera o desenvolvimento do direito por favorecer a 

circulação de modelos jurídicos (SACCO, 2001, pp. 42-43). Tal, aliás, fornece a 

possibilidade de suprirem lacunas legislativas decorrentes do surgimento de novos 

institutos jurídicos após a edição de determinada norma ou então por não se ter 

conhecimento de determinadas ideias já conhecidas em outros ordenamentos como se dá 

na questão das novas tecnologias. 

Ao comentar especificamente sobre o desenvolvimento tecnológico, observa 

Hoffmann-Riem que tais demandam inovações sociais, que são significativas (2015, 

posição 289-290). Observa o referido autor que: 

 

Sociedades que não são capazes de desenvolver inovações 
tecnológicas consideráveis podem-se utilizar dos resultados já 
alcançados por outras, por meio da aquisição de patentes e de 
direitos autorais ou, eventualmente, mediante a aquisição de 
imitações, estas possivelmente ilegais. As inovações tecnológicas 
estão geralmente disponíveis em todos os lugares. Em contraste, 
as inovações sociais devem ser adaptadas às culturas específicas 
da sociedade a menos que elas tomem em conta os problemas 
decorrentes das características regionais, locais, ou étnicas, 
devendo-se ter em consideração as tradições sociais, os valores 
específicos ou as estruturas sociais estabelecidas. Cada sociedade 

 
2 Cabe referir, neste aspecto, que programas de reforma de lei adotados ou suportados por instituições 

internacionais que promovem trocas legais em uma escala global. 
3 O estudo do direito comparado traz consciência de circulação de modelos jurídicos, ajuda a explicar as 
peculiaridades de cada sistema indicando suas origens e permite o questionamento de sua consistência, a 
superação do positivismo legalista, constitui auxílio para o legislador, é fundamental ferramenta 
hermenêutica e também proporciona um maior conhecimento do próprio direito, além de possibilitar o 
suprimir lacunas, como observa Facchini Neto (2016, p. 13) e Sacco (2001, p. 185). 
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deve encontrar por si mesma seu próprio caminho, mas pode, 
também, aprender com o desenvolvimento ocorrido em outras 
(Hoffmann-Riem, 2015, posição 297-302). 

 

Nesta perspectiva, as sociedades podem desenvolver tecnologias, mas também 

utilizar o resultado já alcançados por outras, de forma que as inovações podem se fazer 

presentes em todos os lugares. As sociedades, deste modo, como expõe o autor podem 

encontrar o desenvolvimento tecnológico e social por si próprias, assim como pelo 

ocorrido em outras. 

As soluções jurídicas para problemas oriundos deste contexto de inovação 

tecnológica e social também assume as feições acima expostas, eis que determinado 

Estado pode dentro de sua ordem jurídica desenvolver institutos jurídicos para solucionar 

as tensões decorrentes de tais, assim como pode aprender com modelos jurídicos 

estrangeiros que foram desenvolvidos nesta perspectiva. 

Assim, os transplantes deverem serem vistos e analisados sob tal prisma. 

Destarte, passa-se a expor no próximo tópico a questão do prestígio como fato de troca, 

assim como formas e modelos, além de considerações acerca da efetividade dos mesmos. 

 

2. Os transplantes jurídicos neste novo contexto: algumas considerações quanto aos 

fatores, formas e a efetividade 

O empréstimo de institutos jurídicos está presente desde a antiguidade, 

observando nesta perspectiva Pound (apud PERJU, 2012, p. 1304) que a “history of a 

system of law is largely a history of borrowings of legal materials from other legal 

systems and of assimilation of materials from outside of the law”. As primeiras trocas 

entre sistemas jurídicos foram realizadas com base nos conhecimentos advindos do senso 

comum, sendo que o tema passou a ter sua cientificidade no âmbito do Direito Comparado 

nas últimas cinco décadas. 

A análise dos transplantes jurídicos pelo direito comparado perpassa a 

verificação dos fatores que levam a realização das trocas de modelos, assim como as 

formas que ocorrem, além de sua efetividade. No contexto das inovações as trocas legais 

tendem a aumentar de forma que a análise dos três aspectos acima referidos sob esta 

perspectiva mostra-se elementar. 
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Na atualidade são diversos fatores que levam aos transplantes4, entretanto dentro 

do quadro das inovações tecnológicas e de modelos jurídicos relacionados, assume 

destaque a questão do prestígio5 como o desejo de se apropriar de formatos considerados 

“bem-sucedidos” (SACCO, 2001, p. 184). Destarte, o desenvolvimento tecnológico 

permite o reconhecimento de prestígio a modelos jurídicos por outras sociedades em 

decorrência de seu sucesso em estimular, inibir ou então solucionar questões relacionadas 

com este contexto. 

Observa Molinaro e Sarlet (2015, posição 2423) que na atualidade já não é 

possível deixar de pensar na relação entre direito, ciência e tecnologia, sendo que direito 

e a ciência estão entre as principais fontes de prestígio e poder nas sociedades modernas. 

Os referidos autores expõem, ademais, que o relacionamento acima exposto decorre do 

exame da regulamentação do sistema jurídico para o crescimento, desenvolvimento e 

implementação de sistemas tecnológicos, o que remete a questão do direito como 

elemento na performance destes. 

Além do prestígio, observa Fedke (2006, p. 435) que pressões econômicas criam 

incentivos para a introdução de mudanças baseadas na lei comercial estrangeira, uma vez 

que transplantes legais poderiam melhorar o desempenho econômico através da adoção 

de instituições mais eficientes (GRAZIADEI, 2008, p. 455). Mudando o que tem de ser 

mudado, a questão da inovação tecnológica e de sua regulamentação jurídica também 

poderia inserir dentro de uma ideia de pressões que não deixam de ser econômicas, mas 

são fundamentalmente científicas e tecnológicas, notadamente por ter o direito influência 

sobre as inovações. 

Observa Hoffmann-Riem (2015, posição 281-286) que o direito quando atua 

onde as inovações ocorrem ou são desejadas é substancialmente inovação, sendo que tal 

pode inibir ou promover o desenvolvimento e a utilização destas. Esta perspectiva 

aproxima-se da ideia de transplantes jurídicos através de pressões econômicas, 

especialmente diante a possíveis projetos de reforma baseados no acesso condicional aos 

recursos ou tecnologias que podem afetar as respectivas instituições domésticas. 

 
4 Dentre estes fatores que levam na atualidade a realização de transplantes jurídicos, ao lado do prestígio, estão 

os realizados por imposição, por conquistas militares e também por fatores econômicos. 
5 Os transplantes podem ocorrer por imposição ou então por voluntariedade. Observa Facchini Neto (2017, p. 04) 

que os transplantes decorrentes de prestígio do País exportador da solução tratam-se de uma recepção voluntária por 
parte de um País que a importa. Quanto a tal temática cabe referir que atualmente os transplantes legais são mais 
voluntários que no passado, não se devendo, entretanto, negar possa haver elementos de involuntariedade, uma vez que 
na atualidade é possível países se sentirem sob pressão política ou econômica internacional para implementar 
determinada política como observa Siems (2014, p. 220). 
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Ademais, este fator de troca se mostra relevante ao passo que os transplantes 

facilitam o desenvolvimento de instituições legais eficientes, sendo que a ascensão de 

instituições jurídicas semelhantes em diferentes sociedades pode estar relacionada a 

redução de custos de transação6. 

Assim, nos termos acima referidos, os transplantes jurídicos relacionados a 

regulação jurídica das inovações tecnológicas estão intimamente ligados a ideia de 

prestígio do modelo exportador, assim como pode estar relacionada também a pressões 

externas. 

A definição da importância das trocas, assim como a caracterização dos fatores 

que levam estas a ocorrerem remete a uma análise do seu objeto, o que, considerando a 

perspectiva jurídica seria todo o qualquer conteúdo normativo passível de ter seus 

preceitos incorporados em outro ordenamento jurídico. Neste ponto assume destaque na 

análise a que nos propomos a questão do que é e como é transplantado. 

Observa Sacco (2001, p. 185) que sistemas jurídicos similares tem uma 

tendência de produzir influências e imitações (unilaterais e recíprocas) mais intensa que 

aqueles muito diferentes, sendo que em sistema totalmente diferentes é mais fácil uma 

recepção global do que uma imitação capilar de modelos. 

Aliás, os modelos são recepções de ideias e práticas que se são efetivados por 

todos os juristas cujas competências para as quais os transplantes jurídicos existam 

incumbam. Assim, os transplantes são realizados não somente pelo legislador, mas 

também no âmbito doutrinário e jurisprudencial. Assim traz Fedtke (2006, p. 434) que 

tecnicamente os transplantes podem ocorrer em diferentes níveis de um sistema legal e 

por uma variedade de razões, muito embora frequentemente sejam resultado de decisões 

legislativas. 

Na perspectiva de Sgarbossa e Jensen (2008) trazem que a recepção legislativa 

refere-se à adoção de normas pelo meio legislativo7, sendo a teórico-doutrinária dada por 

trabalhos de estudiosos do direito que compulsando o direito estrangeiro incorpora 

construções teóricas e dogmáticas de origem alienígena correspondendo, por fim, a 

judicial aquela onde o direito estrangeiro é incorporado nas decisões proferidas. 

 
6O surgimento de instituições jurídicas semelhantes em diferentes sociedades pode estar relacionado à sua 
capacidade de reduzir os custos de transação, substituindo, destarte, formas legais anteriores que geraram 
custos de transação mais altos (GRAZIADEI, 2008, p. 460). 

7 A expressão meio legislativo aqui deve ser compreendida de forma ampla, ou seja, para compreender todas as 
medidas realizadas através dos órgãos com capacidade legiferante. 
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A multiplicidade de formas de incorporação de modelos estrangeiros no direito 

do receptor apresenta elementos peculiares que são inerentes a cada uma daquelas. Neste 

sentido, a recepção judicial é mais comum e menos dificultosa que aquela que se realiza 

por meio legislativo, eis que depende de um procedimento formal conduzido por não 

juristas como a que se dá por meio legislativo8. Já a recepção teórico-doutrinária e judicial 

vem exercendo um impacto maior no direito interno, além de serem de mais difícil 

controle, em face de sua fluidez (SGARBOSSA & JENSEN, 2008). 

O Brasil define em sua Constituição que promoverá e incentivará o 

desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica, ao mesmo tempo que 

tutela direitos fundamentais que passam a sofrer novas formas de agressão em decorrência 

destas. Nesta perspectiva, de novas tecnologias e direitos fundamentais, destaca Sarlet 

(2010, p. 53) o papel exercido pela jurisprudência eis que permite o reconhecimento de 

novos conteúdos e funções de alguns direitos já tradicionais, muitas vezes oriundas da 

experiência estrangeira. 

Ainda, refere o autor supra citação o crescente controle dos indivíduos por meio 

dos recursos da informática, tais como redes e bancos de dados pessoais, sendo que 

decorrente destes é a recepção no Brasil pela via doutrinária e posteriormente judicial a 

ideia de autodeterminação informativa que surgiu na jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Alemão, assim como as disposições do Regulamento Europeu da Proteção 

de Dados através da via legislativa através da Lei Federal do Brasil de nº 13.079 de 2018. 

No que se refere a efetividade dos transplantes jurídicos há de se referir que 

inexiste consenso, expondo Siems (2014) quatro visões a respeito do funcionamento dos 

transplantes - a visão positiva, negativa, prejudiciais ou diferenciada - que embora 

divergentes, podem ser conciliadas. 

A perspectiva positiva, traz Siems (2014, p. 195), corresponde a ideia de que os 

as normas transplantadas funcionariam no país receptor assim como em seu país de 

origem9, referindo neste ponto as ideias de Alan Watson. De forma diversa é a efetividade 

dos transplantes na visão negativa ou cética uma vez que estes seriam impossíveis, pois  

a norma não passaria de um sistema legal para outro de forma inalterada, sendo que "à 

 
8 No Brasil as recepções legislativas estão muito presentes na ordem jurídica, sendo possível afirmar que o 

legislador brasileiro tem uma vocação para a realização de transplantes jurídico (CAPPELLETTI, SIQUEIRA, 2016). 
9 Observa Siems que a visão positiva dos transplantes legais é compartilhada por advogados comparativos 
que buscam fortalecer o valor prático da lei comparada, sendo que, além de juristas, os economistas e as 
organizações de desenvolvimento frequentemente seguem a visão "instrumentalista" e "tecnológica" da lei 
e, portanto, apoiam o uso de transplantes legais para resolver problemas sociais ou econômicos. 
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medida que a compreensão de uma regra muda, o significado das regras muda" e "à 

medida que o significado das regras muda, a própria regra muda" (Legrand, 2014). 

Ainda, os transplantes podem ser tidos como prejudiciais, eis que estariam diante 

a perspectiva dos mesmos como irritantes legais, tendo as ideias estrangeiras efeitos 

poluentes ou perturbadores na ordem legal interna10 (SIEMS, 2014, p. 196). Por fim, 

poderiam ser ainda a circulação de modelos vistas em uma perspectiva diferenciada no 

sentido de funcionarem de forma modificada. 

Em síntese, observa Siems (2014, p. 197), a maioria dos estudos dos transplantes 

legais tem uma posição intermediária, ou seja, de que os tais não são sempre um sucesso 

ou um fracasso, mas sim agregam estes dois elementos, o que torna muito importante 

escolher e projetar transplantes legais da melhor forma possível. 

Ademais, segundo o autor, é crucial examinar como as regras estrangeiras são 

recebidas no país transplantado, trazendo a referência de que o processo de reforma e 

desenvolvimento legal é mais importante que a substância das regras transplantadas. 

Expõe o autor: 

 
For instance, this process may determine how well the old and 
new elements mix, ranging from complete amalgamation to a 
situation where domestic and foreign elements remain clearly 
visible. Specifically, the way a new official law interacts with pre-
existing, more informal laws has to be examined: the latter may 
continue to exist, creating a pluralist legal order; alternative, the 
new laws may be used to challenge the previous ones (SIEMS, 
2014, p. 197). 

 

A importância das formas como os transplantes jurídicos são realizados, assim 

como darem-se estes de forma consciente, está intimamente relacionada a necessidade de 

“verificar se há compatibilidade de tais ideias alienígenas com o sistema jurídico pátrio, 

em sua integridade, especialmente a partir de sua base principiológica” (FACHINI 

NETO, 2016, p. 13). Deste modo, determinado instituto jurídico ao ser ao ser 

recepcionado deve ter sua compatibilidade sistêmica analisada por aquele que está o 

realizando. 

Esta análise não é simples, eis que a compatibilidade com o sistema não se limita 

a análise das regras jurídicas existentes, mas todo o conjunto de valores que são inerentes 

 
10 O efeito negativo pode se referir à relação entre a lei do transplante e o ambiente social, econômico, cultural e 

político, considerando que existem complementaridades entre a lei e estes ambientes de um determinado país de modo 
que não se deve simplesmente copiar as leis (SIEMS, 2014, p. 196). 



Os transplantes jurídicos: uma análise na perspectiva da interligação entre o Direito e as inovações 
tecnológicas 
Bruna Lietz 

 

212 
 

a ordem jurídica recepcionante. Destarte, traz Sgarbossa e Jensen (2008) uma teoria dos 

elementos determinantes como marco decisivo na análise das recepções do direito, 

especialmente no que se refere a compatibilidade sistêmica11 e à funcionalidade do 

instituto ou norma recepcionados para com o sistema importador. 

Esta compatibilidade constitui verdadeiro requisito de validade jurídica, ao 

menos dentro da perspectiva jurídica brasileira, de qualquer transplante jurídico. Destarte, 

a efetividade de modelos jurídicos transplantados com fins de promover a abertura, 

incentivar ou desestimular as inovações deve ser compatível com a ordem jurídica 

subjacente, observando especificamente os valores daquela sociedade. 

Assim, os modelos jurídicos, cuja circulação pode ser fomentada em virtude das 

inovações, tem de serem observados sob a perspectiva do direito comparado de forma a 

permitir um maior desenvolvimento dos direitos, bem como dos fins que a sociedade 

busca alcançar. 

 

Considerações finais 

A inovação tecnológica tem se desenvolvido significativamente, sendo que as 

sociedades que não as produzem utilizam das já desenvolvidas por outras. O direito, neste 

contexto, passa a ter grande relevância eis que se apresenta como fato para o seu 

desenvolvimento, assim como para regular problemas que possam surgir. 

Assim como as inovações, os institutos jurídicos relacionados também circulam 

entre os Países, sendo que o direito comparado permite a análise deste fenômeno de forma 

científica, assim como permite a identificação dos fatores de troca, a forma e sua 

efetividade. 

A análise desenvolvida demonstra que os transplantes jurídicos assumem 

diversas formas no contexto das inovações tecnológicas e sociais tendo como fator 

preponderante o prestígio, sendo que sua efetividade pode ser compreendida de diversos 

modos diante da multiplicidade de abordagens dadas pelo direito comparado, destacando-

se neste ponto a adequação do modelo importado com o ordenamento jurídico do 

importador. 

 
11  Nesta ideia de compatibilidade sistêmica trazem Sgarbossa e Jensen (2008) que dentre os requisitos e 

pressupostos de comparação e recepção insere-se a constitucionalidade. Coloca, ademais, dentre estes o próprio 
ordenamento jurídico – elementos determinantes – e mesmo a fatores metajurídicos – sociais, culturais, políticos e 
econômicos – influentes na funcionalidade ou eficácia da importação. 
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Deste modo, a interação entre inovações tecnológicas e o direito favorece a 

realização dos transplantes jurídicos, cujas definições atualmente dadas pelo direito 

comparado são suficientes para uma análise científica da recepção e exportação de 

modelos jurídicos. 

O estudo do direito comparado é um tema cuja abordagem é relativamente nova, 

sendo mais recente ainda no tocante as inovações tecnológicas. A abordagem proposta no 

presente trabalho constitui apenas uma perspectiva inicial da interação entre estas duas 

áreas, sendo possível a realização de muitas análises que vão desde a exposição de 

perspectivas gerais até a análise de casos concretos. 
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Introdução 

A globalização e o avanço da tecnologia, provocaram uma grande alteração da 

própria cultura da sociedade, consequentemente, inequívoco o reflexo dessas mutações 

no instrumento de troca comercial. Termos como agilidade e fluidez (BAUMAN, 2001, 

p. 137-145)   começam a ser frequentemente usados em uma tentativa de conceituar o 

mundo do século XXI. 

Diante deste nesse cenário que necessita agilidade plena que surge as 

criptomoedas, moedas virtuais capazes de serem manejadas como ferramenta de compra 

e venda de produtos e servidos do ciberespaço.  

Certo que para alguns houve o rompimento do modelo clássico de negociação, 

para outros ele foi aprimorado, mas fato é que este novo modelo de transição usando-se 

de criptomoedas foi ainda mais massificado quando usado a tecnologia blockchain, que 

consiste em um sistema de verificação de transições feita em nó e com várias verificações 

externas, como um grande sistema de auditoria. 

Assim, o presente estudo possui como objeto a possibilidade de regulamentação 

do ciberespaço ao que tange as criptomoedas, restringindo nesse interim no bitcoin. 

 

1  Criptomoedas e regulação 

Com o decorrer do tempo, devido as mudanças da própria sociedade, os 

fundamentos que rastreiam a própria moeda, objeto de troca no comércio, também foram 

modificadas. Desde os primórdios, para o contentamento das necessidades recíprocas dos 
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indivíduos, os mesmos elegeram determinadas mercadorias como meio de troca, o que 

antes era o sal, passou a ser moeda e cédulas de papel, e atualmente, moedas virtuais. 

Nesse sentido, Kevin Augusto de Souza Pereira explica que: 

 

Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram 
inconvenientes às transações comerciais, devido à oscilação de 
seu valor, pelo fato de não serem fracionáveis e por serem 
facilmente perecíveis, não permitindo o acúmulo de riquezas. 
(PEREIRA, 2016, p. 16). 

 

Assim, a moeda é compreendida como um grande instrumento de troca, mas do 

que ser física, sua principal característica é o reconhecimento de se valor entre as partes, 

“quando tal não se dá, ela sofre uma disfunção, uma espécie de doença monetária, como 

a inflação” (PAESANI, 2000, p.29). 

Entretanto, o que seria as chamadas criptomoedas? Com o advento e 

popularização das novas tecnologias, primordialmente a internet, surge um meio de troca 

descentralizado, as criptomoedas, as quais necessitam para assegurar a validade das 

transações e a criação de novas unidades da moeda, da tecnologia blockchain e da 

criptografia, sendo o Bitcoin, a primeira criptomoeda descentralizada com uso do 

blockchain e mais utilizada em todos o globo. 

De tal modo, as principais características das criptomoedas, as quais sugiram de 

maneira descentralizada e discricionária, residem no fato das mesmas serem: mutáveis, 

herméticas, intangíveis e estarem inseridas dentro uma plataforma interrelacional, 

portando, a uma quebra de paradigma econômico, visto que o comércio parra ser pratica 

puramente digitalmente. 

Seguindo uma vertente jurídica, o bitcoin, espécie de uma criptomoeda, pode 

assim ser defino: 

  

Para os juristas, o bitcoin (que também é uma criptomoeda), é 
uma unidade monetária, são mais bem considerados um bem 
incorpóreo que, em certos mercados, têm sido aceitos em troca de 
bens e serviços. Poderíamos dizer que essas transações 
constituem uma permuta, e jamais venda com pagamento em 
dinheiro, pois a moeda, em cada jurisdição, é definida por força 
de lei, sendo uma prerrogativa de exclusividade do Estado 
(ULRICH, 2014). 
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Exatamente por se valerem de códigos abertos no meio virtual, a falsificação dos 

bitcoins demonstra-se praticamente impossível, mas, por conseguinte, impossível o 

estabelecimento de um tipo de controlado externo. De modo que Andy Greenberg: 

 

O Bitcoin é um projeto sem fins lucrativos de base que busca criar 
uma nova moeda fora de pouco mais do que criptografia, redes e 
software de fonte aberta, e a Andresen é a coisa mais próxima que 
o projeto tem para um diretor. Bitcoin não é, ele explica, apenas 
uma nova maneira de passar digitalmente dólares, libras e ienes. 
O Bitcoin é diferente: substitui totalmente as moedas suportadas 
pelo estado por uma versão digital mais difícil de forjar, atravessa 
fronteiras internacionais, pode ser armazenada em seu disco 
rígido em vez de em um banco, e talvez seja mais importante para 
muitos usuários de Bitcoins. ‘sujeito ao capricho inflacionário de 
qualquer chefe da Reserva Federal que decida imprimir mais 
dinheiro (GREENBERG, 2011). 

 

Após essa conceituação, indaga-se quanto a possibilidade de uma 

regulamentação das criptomoedas no universo brasileiro, entretanto, a possibilidade de 

criação de leis quanto ao ciberespaço, mostra-se controverso, na medida em que o 

ambiente virtual se mostra altamente mutável. 

Logo, uma das possibilidades para a resolução de problemas que envolvem as 

criptomoedas, tem-se os costumes, visto serem um conjunto de procedimentos adotados 

pela própria sociedade para a resolução de conflitos. 

Cabe ressaltar que o costume possui força legal, diante do artigo 4º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o 

caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 

Sob essa perspectiva, Ricardo Mendes Antas Junior esclarece quanto a lei de 

mercado, também conhecida como Lex Mercatoria: 

 

Coloca-se em relevo o fato de a lex mercatoria, como uma ordem 
jurídica a-nacional, ao regulamentar a relação entre os grupos 
transnacionais estabelecendo formas de organização e ação, mais 
a padronização de técnicas de produção (que concerne ao direito 
da produção, igualmente ligado às ações das empresas), apresenta 
forte poder de intervenção nas políticas territoriais locais (e 
nacionais), nas quais a participação do Estado se mostra cada vez 
mais frágil e moldável, sendo que se tratava, outrora, de uma 
prerrogativa (ANTAS Jr., 2005). 
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Por todo exposto, resta claro que a regra costumeira se apresenta como o melhor 

instrumento capaz de estabelecer critérios para a utilização das criptomoedas. 

 

2  Blockchain aplicada à criptomoedas 

Compreendida a relação das criptomoedas, em especial a do bitcoin, faz-se 

necessário a análise do blockchain, tecnologia que permite e permite o bitcoin de circular. 

Blockchain é a junção da palavras block que significa bloco e chain que significa cadeia, 

portanto, ao pé de letra teríamos que blockchain é uma cadeira de blocos. Evidente que 

ao mundo científico a tradução pura e simples dos termos não é adequada, então, prefere-

se conceituar blockchain ao invés de traduzir o termo. 

Por ser tema relativamente novo, há poucas conceituações na doutrina clássica, 

entretanto os autores nos mais diversos ramos vêm se ocupando de conceituar o tema em 

outras espécies de publicação, como periódicos, revistas eletrônicas e eventos. Conceitua-

se blockchain como sendo: 

 

tecnologia de registro de informação que se vale de uma rede 

descentralizada peer to peer (P2P) para gerar consenso entre seus 

participantes acerca das informações armazenadas e das que se 

pretende armazenar. Para tanto, seus participantes (nodes), 

compartilham um “livro de registros” (public ledger) a fim de 

possibilitar a verificação da compatibilidade das informações 

entre os nodes, gerando a confiança necessária para o 

funcionamento desta tecnologia. (CAMARGO; GOLÇALVES, 

2017, p. 208). 

  

Ainda conceituando, outros autores trazem: 

 

A Blockchain é uma tecnologia polivalente destinada a tornar as 
transações fiáveis e seguras, sendo que um dos grandes 
segmentos das transações que se pretendem fiáveis e seguras são 
precisamente os contratos. 
Blockchain, enquanto base de dados distribuída 
(descentralizada), garante a imutabilidade das cadeias de 
informação que a compõem, através de sistemas de verificação 
algorítmica e criptográfica13 . Trata-se de uma tecnologia com 
um elevado grau de segurança, que a tornam atualmente no 
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método informático mais fidedigno para o registo de 
informações, evidenciado pela sua crescente utilização em grande 
escala em diversos setores de atividade e, em particular, no sector 
financeiro. (GOMES, 2018, p. 7). 
 

Destaca-se a insuficiência, ou a não participação do Estado nesta operação, se 

para o dinheiro tradicional dos Estados, há necessidade de regulação por um autoridade 

financeira/bancaria central, no blockchain o uso de bitcoins acontece de maneira que o 

Estado pouco participa desta relação, já que ela é peer to peer, ou seja, pessoa para pessoa.  

O “livro de registros” é como se fosse uma espécie de livro de prestação de 

contas, em que fica registrado quem comprou, quem vendeu, quanto comprou e o horário 

da transição. O termo block é explicado com o livro de registros, neste livro, as 

informações são indexadas de maneira que fiquem sempre as informações de: 

 
Fonte: CHEN et al, 2018, p. 5.  

 

A estrutura do bloco necessariamente então terá: qual a versão do bloco, hash do 

bloco pai, hash raiz, carimbo de hora, nBits, Nonce e o contador de negociações. 

Desta forma, considera-se que negociar utilizando do mecanismo de blockchain 

é bastante segura, na medida em que há dados suficientes armazenados nas informações 

de cada bloco, conferindo uma certa segurança acerca das negociações ali feitas. 

No Brasil, o Estado conseguiu atingir o bitcoin na relação tributária, sendo desde 

2017 necessário declarar como Bens e direitos (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2017). 
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No ano de 2019 houve alterações significativas no que diz respeito as 

criptomoedas no Brasil, isto ocorreu em razão da Instrução Normativa nº 1.888, de 3 de 

maio de 2019 do Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil.  

O artigo quinto, traz: 

 

Art. 5º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, 
considera-se: 
I - criptoativo: a representação digital de valor denominada em 
sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em 
moeda soberana local ou estrangeira, transacionado 
eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias 
de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de 
investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a 
serviços, e que não constitui moeda de curso legal; e 

 

Nota-se que o Estado atinge diretamente a tecnologia do blockchain, já que ele 

é criptografado ‘E’ tem seus registros distribuídos. Sendo assim, por mais que se tenha o 

impulso do Estado brasileiro em de alguma forma atingir e regulamentar as 

criptomoedas/criptoativos, por causa da tecnologia ser descentralizada, não há muitas 

opções além daquelas já tomadas pelo Estado (controle via imposto de renda e controle 

de atividade empresarial).   

 

Conclusão 

Em decorrência das novas tecnologias e as alterações da sociedade, o 

instrumento de trocas comercias também foram modificados, surgindo assim as 

criptomoedas, tendo como principal expoente o Bitcoin. 

O espaço virtual é uma realidade, e consideravelmente mutável, tanto pelo 

crescimento de outras novas plataformas digitais, logo, o engessamento por viés legalista 

a fim de regulamentar as moedas virtuais não se mostra como a mais adequada para a 

resolução de possíveis empasses. 

Vê-se que a tecnologia do blockchain possui uma robustez de informações o que 

traz uma ideia de segurança, portanto, passou-se a utilizar da tecnologia cada vez mais. 

O Estado diante das características do blockchain não conseguiu penetrar diretamente no 

sistema, já que ele é descentralizado, sendo assim, a forma que o Estado teve foi de 
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tributar e regulamentar as empresas que trabalham com este tipo de 

criptomoeda/criptoativo.  

Portanto, conclui-se que o Estado deverá optar pela utilização dos costumes para 

definir critérios, capazes de regulamentar os atos e trocas que envolvem as criptomoedas, 

em especial quando o Estado for demandado para dirimir questões referentes à este novo 

modo de transação. 
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CAPÍTULO XVII 

 
Uso de algorítmos e infrações concorrênciais: o big data e o abuso 

de posição dominante da google no brasil 
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Universidade de Marília/Brasil 

 
INTRODUÇÃO 

 

A ordem econômica, insculpida na Constituição Federal, tem como base a valorização 

do trabalho e a livre iniciativa, tem como princípios a livre concorrência a soberania nacional, 

propriedade privada, função social da propriedade, defesa do consumidor e meio ambiente, 

redução das desigualdades sociais, busca do pleno emprego e favorecimento da pequena 

empresa. Destes, cabe destaque a livre concorrência.  A livre concorrência enseja uma 

permanente disputa entre os agentes econômicos. Disputa pela preferência do consumidor. 

No entanto, a concorrência só saudável quando procedida de forma não prejudicial ao 

mercado, ou seja, desde que não haja práticas anticoncorrenciais. Tais práticas estão previstas 

na legislação nacional com destaque para a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, dispõe 

sobre a estruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SDBC), e a Lei n.º 9.279, 

de 14 de maio de 1996, que trata sobre  direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 

É o Estado que exerce a atividade de controle concorrencial, com o objetivo de corrigir 

as falhas do mercado. Esta atividade é exercida por meio de um sistema de defesa da 

concorrência, composto pelo essencialmente por órgãos administrativos com destaque para o 

CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Busca-se implementar uma política 

concorrencial para atingir um nível de regulação desejável e eficiente, corrigindo as distorções 

do mercado. 

Atualmente, a utilização de algoritmos pelos agentes econômicos é prática usual e 

tendência futura. São utilizados mecanismos tecnológicos em diversos segmentos visando 

 
* Mestrando em Direito pela Universidade de Marília – UNIMAR. Procurador Jurídico Legislativo da Câmara Municipal 

de Guiratinga-MT. Advogado. Professor da Universidade de Cuiabá (Unic) campus Rondonópolis. Especialista em Direito 
Eleitoral Aplicado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). e-mail: soares@paulinosoares.com.br. 
** Mestrando em Direito pela Universidade de Marília – UNIMAR. Procurador Jurídico do Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis-MT (IMPRO). e-mail: ikedacaetano@gmail.com.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/2011


Algoritmos e infrações concorrenciais: o big data e o abuso de posição dominante da Google no Brasil 
Rafael Rodrigues Soares 

Danilo Ikeda Caetano 
 

225 
 

destaque perante o consumidor e melhoramento do produto ou serviço. Por isso, o uso de 

algoritmos tem ganho destaque nos debates sobre infrações concorrenciais. 

Mesmo que a legislação nacional não preveja propriamente infrações concorrenciais 

perpetradas por meio de algoritmos, é perfeitamente admissível que haja a prática ilícita, desde 

que a finalidade anticoncorrencial descrita pela lei seja atingida. 

O destaque deste trabalho é para prática anticoncorrenciais relacionados ao big data e 

ao abuso de posição dominante em mercados da internet. No primeiro caso, a concentração do 

mercado dados de empresas como Google e Facebook é um alerta para os sistemas de defesa 

da concorrência. A quantidade de dados coletada por essas empresas somada a atual capacidade 

de análise, que possibilita a correspondência muito precisa com o usuário, implica em um 

impedimento para o surgimento de concorrência e dificuldade de operação para as empresas 

existentes. 

Por sua vez, a posição dominante de mercado, em especial da Google, já se mostrou 

prejudicial à concorrência. A Google sofreu condenação da Comissão Europeia por práticas 

abusivas referentes a sua posição dominante no mercado de buscadores on-line, ficando 

constatado a promoção desigual de aplicações da própria empresa em detrimento de outras 

concorrentes. 

No Brasil, foram instaurados procedimentos administrativos perante o CADE no intuito 

de apurar eventuais práticas abusivas decorrentes da posição dominante que o Google ocupa. 

Tais procedimentos ainda não foram julgados e seu desenvolvimento dependerá do 

direcionamento adotado pelo CADE. 

 

1. LIBERDADE DE CONCORRÊNCIA E O SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA 
DA CONCORRÊNCIA 

A Constituição Federal trata a partir do artigo 170 dos princípios gerais da ordem 

econômica, com destaque, para os fins que se destina este trabalho, o princípio da livre 

concorrência (baseada na liberdade de iniciativa econômica ou comercial).  

Ordem econômica, para Tavares (2011, p. 83), “é a expressão de um certo arranjo 

econômico, dentro de um específico sistema econômico, preordenado juridicamente. É a sua 

estrutura ordenadora, composta por um conjunto de elementos que conforma um sistema 

econômico” e, assim, de acordo com o artigo 170 da Constituição Federal, se observa que a 

ordem econômica está fundada na livre iniciativa, de modo que a concorrência é um dos seus 

princípios informadores.  
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No contexto da livre iniciativa prevista na Constituição Federal, os agentes econômicos 

concorrem o direito de disputar livremente a preferência do consumidor e nessa busca pela 

preferência do consumidor, realizam comportamentos estratégicos, cujos resultados, em 

algumas vezes, acabam sendo abusivos e ilegais. 

Em uma economia que prima pelo livre-mercado e pela liberdade de concorrência, há 

disputa pela preferência dos consumidores. Isto gera a concorrência entre os agentes 

econômicos no mercado. É uma disputa permanente, que enseja busca constante por vantagens 

competitivas para que seus bens e serviços sejam preferidos. Estas vantagens são denominadas 

como eficiência econômica (SALOMÃO FILHO, 2001, p. 110).  

Dessa forma, o regime concorrencial contribui para o desenvolvimento econômico ao 

estimular a eficiência econômica, principalmente por meio de inovações. E de acordo com o 

ordenamento jurídico brasileiro, a aquisição de poder econômico por si só não é ilícita, embora 

a concentração econômica represente uma falha de mercado, em razão da adoção de 

comportamento anticoncorrencial pelo agente dominante, além de que, economicamente, 

implique em uma alocação ineficiente de recursos (BAGNOLI, 2005, p. 148-149).  

Em que pese a inexistência de ilicitude, a concentração de poder econômico promove 

alguns eventos prejudiciais como o desestímulo à eficiência dinâmica, a mudanças tecnológicas 

e ao progresso econômico, acarretando, por último, em elevação dos preços, contrariando a 

vontade dos consumidores (SALOMÃO FILHO, 2001, p. 21-22).  

No sentido de reprimir a dominação de mercado, a eliminação da concorrência e o 

aumento arbitrário dos lucros, a legislação antitruste brasileira, a Lei nº 12.529, de 30 de 

novembro de 2011, dispõe sobre a estruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SDBC), e disciplina exemplificativamente as condutas caracterizadoras de 

infração à ordem econômica.  

Portanto, é imprescindível uma política concorrencial que proporcione o nível de 

regulação desejável e eficiente para corrigir tais distorções do mercado, criando estrutura 

jurídica legal e administrativa que possibilite a implementação dessa política. É o caso do 

SDBC, cuja finalidade é zelar pelo bom funcionamento do mercado, mantendo condições 

saudáveis e adequadas à competição entre os agentes econômicos, sejam estatais ou não 

(MARRA, 2015, p. 21). 

O Estado exerce a atividade de controle da concorrência nos vários segmentos da 

economia, sendo que alguns podem ser monopólios legalmente protegidos. Entretanto, segundo 

Marrara, mesmo nessas condições não se descarta a atuação antitruste, sendo a aplicabilidade 
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do direito concorrencial de superação das relações horizontais entre particulares, incidindo 

sobre agentes em posição de monopólio, da mesma forma que em relações verticais (MARRA, 

2015, p. 21). 

Diante disso, tem-se o Direito da Concorrência como instrumento de políticas públicas, 

buscando a promoção do trabalho e proteção de segmentos econômicos, mas também interesses 

localizados em uma zona cinzenta, em que se misturam interesses públicos com interesses 

concorrenciais (MARRA, 2015, p. 23).  

A Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, no artigo 1º, caput, estipula como 

objetivos gerais os “ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, 

função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder 

econômico”. Isto quer dizer, nas palavras de Marra, que o Poder Público no Brasil visa:  

(1) garantir a possibilidade de que os agentes econômicos inovem, 
criem segmentos de mercado ou ingressem em seguimento 
preexistentes (liberdade de iniciativa); (2) permitir que os agentes 
econômicos disputem a ampliação de sua participação de mercado com 
base em diferenciais tecnológicos, bons produtos e outras estratégias 
consideradas saudáveis e compatíveis com o direito (livre 
concorrência); (3) estimular os concorrentes a utilizarem sua 
propriedade para fins econômicos legítimos e não para distorcer a livre 
concorrência ou criar barreiras impeditivas de livre-iniciativa (função 
social da propriedade); (4) proteger os direitos do consumidor, 
sobretudo nas situações em que agentes econômicos, por sua força de 
mercado, tendam a colocar em segundo plano o respeito aos 
destinatários finais do ciclo produtivo (defesa do consumidor); (5) 
impedir os desvios ilícitos do poder econômico, não somente em 
detrimento do consumidor, mas igualmente contra outros agentes de 
mercado ou mesmo fornecedores e distribuidores (repressão ao abuso 
do poder econômico) (2015, p. 25). 

O SDBC, em consonância com os ditames constitucionais, atua de forma repressiva e 

preventiva, operacionalizando políticas públicas econômicas para, como finalidade maior 

alinhada ao bem comum, garantir existências digna a todos, seguindo as diretrizes da justiça 

social, de modo que o bem comum, como interesse público primário, sobrepõe-se ao objetivo 

imediato de defesa das boas condições do mercado.  

Nesse sentido, o entendimento de defesa da concorrência “deve ceder a uma 

interpretação teleológica, já que o próprio direito aceira sua relativização em favor dos 

princípios maiores da ordem econômica” (MARRA, 2015, p. 25). 

 

2. ALGORITMOS 
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Algoritmos trata-se de um conjunto de instruções dadas a um computador, como uma 

receita de bolo ou passo-a-passo para se jogar um jogo. É uma sequência de regras ou operações, 

cuja aplicação em um número de dados possibilita resolver problemas de classes semelhantes, 

com as diretrizes seguidas por uma máquina e, essencialmente, são uma forma matemática de 

representar um processo estruturado para realizar uma tarefa. São como regras e fluxos de 

trabalho, um passo-a-passo a ser seguido pela máquina. 

De maneira técnica, de acordo com Silveira (2017, p. 2), algoritmos podem ser definidos 

como “rotinas logicamente encadeadas. Também podem ser compreendidos como o conjunto 

de instruções introduzidas em uma máquina para resolver um problema bem definido”. O citado 

autor destaca que “em geral, eles expressam uma solução computacional em termos de suas 

condições lógicas (conhecimento sobre o problema) a partir de estruturas de controle, ou seja, 

estratégias para resolver o problema”. 

Nesse sentido, Gillespie (2018, p. 97) ressalta que  

Os algoritmos não são necessariamente softwares: em seu sentido mais 
amplo, são procedimentos codificados que, com base em cálculos 
específicos, transformam dados em resultados desejados. Os 
procedimentos dão nome tanto ao problema quanto aos passos pelos 
quais ele precisa passar para ser resolvido. Podemos considerar como 
algoritmos, por exemplo, instruções de navegação ou fórmulas 
matemáticas usadas para prever o movimento de um corpo celestial.  

Algoritmos se relacionam desde a execução de padrões simples como o “algoritmo de 

divisão”, aplicado em processos aritméticos básicos, até padrões bastante complexos, tais como 

o reconhecimento de faces humanas em imagens digitais de forma automática Silveira (2017, 

p. 2). Estão presentes em diversos lugares no mundo atual, até mesmo nos sistemas de ABS 

(freios) e na última década assumiram papel central na economia e na sociedade na última 

década em virtude do acesso amplo aos computadores, smartphones, tabletes, etc. 

Atualmente, as pessoas têm adotado as ferramentas computacionais como principal 

meio de se expressar, sujeitando o discurso e o próprio conhecimento humano às lógicas dos 

procedimentos da computação. Quando se usa dos algoritmos para escolher o que é relevante, 

há implicações, já que a relevância é determinada por dados armazenados acerca das atividade, 

preferência e expressões individuais das pessoas (GILLESPIE, 2018, p. 97). 

Por isso, Gillespie (2018, p. 97) afirma que “o fato de estarmos recorrendo a algoritmos 

para identificar o que precisamos saber é tão marcante quanto termos recorrido aos especialistas 

credenciados, ao método científico, ao senso comum ou à palavra de Deus”. 

Gillespie (2018, p. 97-98) formula seis dimensões dos algoritmos com valor político, as 

quais são úteis ao que se pretende neste trabalho, merecendo destaque: 
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1. Padrões de inclusão: as escolhas por trás do que gera um índice, em 
primeiro lugar; o que é excluído; e como os dados são preparados para 
o algoritmo. 
2. Ciclos de antecipação: as implicações das tentativas dos provedores 
dos algoritmos de conhecer a fundo e prever completamente os seus 
usuários; e como importam as conclusões às quais eles chegam . 
3. Avaliação de relevância: os critérios pelos quais os algoritmos 
determinam o que é relevante; como esses critérios nos são ocultados; 
e como eles implementam escolhas políticas acerca de um 
conhecimento considerado apropriado e legítimo. 
4. A promessa da objetividade algorítmica: a maneira como o caráter 
técnico do algoritmo é situada como garantia de imparcialidade; e como 
essa alegação é mantida diante de controvérsias. 
5. Entrelaçamento com a prática: como os usuários reconfiguram suas 
práticas para se adequar aos algoritmos dos quais dependem; e como 
podem transformar algoritmos em espaços de disputa política, às vezes 
até mesmo para questionar as políticas do próprio algoritmo. 
6. A produção de públicos calculados: como a apresentação algorítmica 
dos públicos, para eles mesmos, molda uma noção de si desse público; 
e quem está em melhor posição para se beneficiar desse conhecimento. 

As dimensões dos algoritmos propostas por Gillespie traz clareza para o fato de que 

algoritmos são programados pelo homem, de forma a inclusão ou exclusão de determinado 

dado, a avaliação da relevância desses dados, o direcionamento para certo público, são 

previamente determinadas pelo homem, de modo que, então, o algoritmo não pode ser 

imparcial. 

Dessa forma, como constata Silveira, “nem softwares, nem algoritmos nele contidos são 

neutros. Eles geram efeitos e foram criados e desenvolvidos para determinadas finalidades”. 

Algoritmos são imateriais e, portanto, invisíveis aos nossos olhos, no entanto, possuem um 

ponto do qual partiram e ponto para o qual se destinam, embora a finalidade possa ser alterada 

pelos usuários ou pelo próprio algoritmos, caso seja dotado de códigos de autocorreção e 

aprendizagem. “Algoritmos são invenções e, como toda invenção, guarda as intenções dos seus 

criadores” (SILVEIRA, 2017, p. 271-272). 

Por essa razão, Gillespie defende que os algoritmos devem ser submetidos a uma análise 

sociológica, para que estes não sejam concebidos como realizações técnicas abstratas, mas para 

que se desvende as escolhas humanas e institucionais que orientam tais mecanismos. Tal autor 

prossegue com a seguinte afirmação “suspeito que uma abordagem mais frutífera seria nos 

voltarmos tanto para a sociologia do conhecimento, quanto para a sociologia da tecnologia”. A 

finalidade dessa abordagem seria desvendar como “como essas ferramentas são convocadas, 

alistadas como parte de, e negociadas em torno de esforços coletivos para conhecer e se tornar 
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conhecido. Isso pode nos ajudar a revelar que algoritmos aparentemente sólidos são, de fato, 

realizações frágeis” (Gillespie, 2018, p. 98). 

Silveira destaca uma outra questão, a de que os algoritmos são “invisíveis, complexos e 

escritos em linguagem matemática. Por serem invisíveis, para muitos, os algoritmos não são 

percebidos, na prática é como se não existissem”. Entretanto, esta invisibilidade gera efeitos na 

realidade. Silveira cita como exemplo o caso de um algoritmo da Volkswagen, instalado na 

central eletrônica de veículos que reduzia a taxa de emissão de poluentes quando estivesse 

submetido a um teste. Essa fraude somente pode ser descoberta em razão dos esforços de 

pesquisadores da Universidade de West Virginia. O Conselho de Emissões da Califórnia 

constatou a violação da legislação ambiental em cerca de 482 mil veículos produzidos pela 

Volkswagen entre 2009 e 2015 (SILVEIRA, 2017, p. 272). 

Diante disso, pode-se conceber a possibilidade real de um software atuar de forma a 

prejudicar a livre concorrência, infringindo a ordem econômica. Entende-se que, com a 

migração das atividades comerciais para o ambiente digital, é possível a configuração das 

práticas infracionais contidas na Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, elencadas no artigo 

36, que objetivem limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a 

livre iniciativa, dominar mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os 

lucros, e  exercer de forma abusiva posição dominante. 

 

3. USO DE ALGORITMOS E INFRAÇÕES CONCORRENCIAIS 
Em que pese os textos legais não mencionarem especificamente a utilização de 

algoritmos como instrumento de condutas lesivas, as normas do ordenamento podem ser 

aplicadas nestes casos, alcançando práticas predatórias inovadoras, pois a legislação prevê o 

objetivo final almejado pelo agente, sendo irrelevante a forma pela qual se praticou o ato, 

mesmo que praticado valendo-se de algoritmos, sendo este apenas um novo meio para a prática 

dos mesmos ilícitos já previstos na lei. 

Inegavelmente, as inovações tecnológicas revolucionaram as relações econômicas e 

impulsionaram o seu crescimento. No entanto, estas também podem ser utilizadas para a 

execução de práticas abusivas, as quais podem configurar infrações à ordem econômica ou 

afetar concorrentes diretos.  

As novas ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas para dominar o mercado, elevar 

artificialmente preços, induzir o consumidor a erro, dentre outras situações violadoras do 

ordenamento jurídico, na medida em que são novas formas – agora praticadas em ambiente 

virtual – de sufocar a livre concorrência e impactar o funcionamento do mercado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
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Dessa maneira, cabe ressaltar que o rol de incisos trazidos no artigo 36 da Lei 

12.259/2011 é meramente exemplificativo, permitindo a aplicação de sanções na ocorrência de 

diversas condutas, independentemente das técnicas utilizadas para executá-las. Com isso, na 

medida em que o agente atuar visando algum dos objetivos previstos na lei, este pode ser 

penalizado, mesmo que se valendo de instrumentos tecnológicos, como os algoritmos.  

Existem diversos casos em que algoritmos causaram ou possibilitaram infrações 

concorrenciais, no entanto, sem a intenção de esgotar o assunto, este estudo irá analisar alguns 

em especial, por conta, principalmente, de sua repercussão, do potencial lesivo e da atualidade 

dos casos. Serão tratados os casos da concentração de mercado e o big data e do abuso de 

posição dominante pela Google no Brasil. 

 

3.1.  CONCENTRAÇÃO DE MERCADO E O BIG DATA 
Ed Finn, em seu livro What Algorithms Want, se refere ao Google, Amazon, e Facebook 

como meras “embalagens culturais construídas em torno de algoritmos sofisticados”. A 

presença dessas empresas é gigantesca, “celulares, tablets, SmartTVs, veículos, mecanismos de 

busca na web, entre tantos outros exemplos corriqueiros”, são alguns exemplos de onde pode-

se encontrar sua participação. Nesses sistemas estão presentes “algoritmos de classificação 

social, segmentação de mercado, personalização, recomendações, assim como de controle de 

tráfego de bits”. Confia-se em tais sistemas, concedendo clicks, aceitando termos de serviço. 

Deposita-se a confiança para que cada sistema escolha qual a próxima música, o filme para 

assistir, o local onde ir, até quanto crédito financeiro alguém deve receber (FINN, 2017, p. 15). 

Vivemos a era do big data, que está presente em cada uma dessas escolhas, 

impulsionado pela massificação de smartphones, computadores, sensores, centrais multimídia, 

e os variados dispositivos conectados à internet. Estão presentes no nosso cotidiano e 

possibilitam a coleta de todo tipo de informação. Evidentemente, trazem comodidades, 

facilitam a comunicação e a criação de soluções. 

Machado (2017, p. 390) se refere ao big data como um termo “guarda-chuva”, o qual é 

empregado para descrever a constante coleta de dados individuais por meio dos dispositivos 

conectados. “O conceito de big data é usualmente associado a determinadas características, 

identificadas como volume, velocidade, variedade e valor dos dados, resumidamente 

denominados”.  

A extração de dados brutos, por si só, não é suficiente. Não basta apenas extrair 

informações, é preciso um processo de correspondência, o qual deve ser suficientemente 
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inteligente para considerar inúmeras dimensões de preferências dos usuários e estabelecer o 

peso de cada uma delas.  

Os dados coletados, seu processamento e análise, usando-se o big data, são ferramentas 

empregadas pelos diversos setores da economia para alavancar o desenvolvimento dos 

negócios. A adoção de um modelo de negócios baseado na análise dos dados coletados é 

tendência entre as empresas, que visam o aperfeiçoamento de produtos e serviços voltados aos 

consumidores. Ou seja, o big data tem se tornado um relevante fator no que concerne à 

concorrência entre as empresas (MACHADO, 2017, p. 390). 

Veja-se que os dados são produtos valiosos, vez que MAYER-SCHÖNBERGER e 

RAMGE (2018) afirmam que a implementação do regime de transição do capitalismo 

financeiro para o capitalismo de dados, onde o preço perde a centralidade. De fato, serviços são 

pagos pela contraprestação em dados pessoais (Google, Facebook, Instagram). 

O modelo negocial em que serviços são oferecidos de forma “gratuita” possui grande 

relevância já que nos mercados digitais é notável a predominância de empresas que oferecem 

serviços e produtos em troca de dados pessoais, suscitando debate internacional em relação ao 

impacto destas operações sobre os atos de concentração (MACHADO, 2017, p. 390). 

Kaufman (2018, p. 52) destaca que “uma das consequências mais perversas do 

capitalismo de dados é a concentração do mercado”. Tal concentração seria derivada de três 

efeitos: redução de custos em razão de uma escala; uma rede que expande adesões, que por sua 

vez geram mais adesões; aprimoramento do produto oriundo de um frequente feedback, que 

gera ganhos de eficiência (MAYER-SCHÖNBERGER; RAMGE, 2018).  

Mayer-Schönberger e Ramge entendem que os sistemas de aprendizado de máquinas 

estão minando a concorrência, porém, afirmam que a solução não se trata unicamente da 

abertura dos algoritmos: 

 Os algoritmos, por si só, não são suficientes para permitir que pequenos 
competidores e novos concorrentes compitam com empresas 
estabelecidas, porque os algoritmos não são a matéria-prima […] os 
reguladores que desejam garantir mercados competitivos devem exigir 
o compartilhamento de dados. (MAYER-SCHÖNBERGER; RAMGE, 
2018, p. 168) 

Nesse sentido, a posse dos dados é o fator que gera vantagem competitiva, ou seja, a 

vantagem não está no conhecimento dos algoritmos.  

Além do poder de mercado obtido pela coleta e análise de dados por meio do big data, 

a privacidade também deve ser objeto de preocupação do direito da concorrência, pois se 
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considerar que os dados são a nova moeda da internet, o aumento do volume de dados seria 

equivalente ao aumento de preço.  

 

3.2.  ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE DA GOOGLE NO BRASIL 
A posição dominante está relacionada a uma posição de força econômica da qual uma 

empresa se beneficia, permitindo que a empresa impeça a manutenção da concorrência no 

mercado relevante. A empresa detentora da posição de força econômica pode tomar decisões 

independentemente da reação dos seus concorrentes e dos consumidores. (MOTTA, 2003). 

 Contudo, a posição dominante não exclui a concorrência. Traz privilégios, já que 

possibilita uma influência direta nas condições de desenvolvimento da concorrência. Há uma 

grande responsabilidade das decisões tomadas por uma empresa em posição dominante, posto 

que cada decisão pode trazer uma repercussão imensa no mercado (MOTTA, 2003).  

Uma empresa em posição dominante tende a adotar comportamentos monopolistas, 

elevando os preços no limite, despreza qualidade do produto ou serviço e impõem práticas a 

terceiros que não seriam adotadas caso houvesse concorrência. Também implica em 

independência, pois determina uma liberdade de agir sem considerar o comportamento ou 

mesmo a existência de outros sujeitos (FORGIONI, 2015, p. 260-262). 

Na medida em que uma empresa em posição dominante toma decisões com a finalidade 

de se aproveitar da posição que ocupa, influenciando a estrutura de mercado no qual participa 

e gerando consequências prejudiciais para os seus concorrentes e consumidores, tem-se o abuso 

de posição dominante, (Motta, 2003). 

A legislação brasileira não impede a dominação de mercado, desde que resultante de 

“processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus 

competidores”. Contudo, a empresa que detém posição dominante pratica atos com capacidade 

para de determinar o ambiente concorrencial, com potencialidade de colocar em risco a 

segurança do mercado, em razão de sua posição dominante. Por isso a empresa em posição 

dominante não poderá afetar e prejudicar a concorrência (FORGIONI, 2015, p. 286).  

Em novembro de 2010 a Comissão Europeia (CE) iniciou uma investigação sobre 

práticas anticoncorrenciais, que consistiram em abuso de posição dominante pela Google. A 

CE recebeu diversas denúncias de empresas atuantes no ramo informando que a Google estaria 

favorecendo sua aplicação de comparação de preços (Google Shopping) em detrimento das 

concorrentes, haja vista que teria uma exposição privilegiada. 

Estima-se que a Google, em relação ao mercado de buscadores na internet, no ano de 

2009, detinha cerca entre 90-100% das quotas de mercado na maior parte dos países Europeus, 
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enquanto Microsoft e Yahoo! possuíam juntas menos de 5-10%. Já no EUA, a Google detém 

cerca de 70% de participação no mercado de buscas online, seguindo por Yahoo! e Bing. No 

Brasil a estimativa é que o Google detenha 97% das quotas do mercado de busca on-line. 

O motor de pesquisa Google, teria concedido posição destacada à aplicação Google 

Shopping, mesmo que este não fosse o resultado mais útil das pesquisas realizadas. Com isso, 

seria possível direcionar muitos usuários diretamente para sua aplicação, ou seja, privilegiando 

sua aplicação em prejuízo dos concorrentes. O algoritmo da Google estaria programado para 

desfavorecer as demais aplicações semelhantes ao Google Shopping, o que traria imensas 

dificuldades para as empresas concorrentes subsistirem no mercado.  

Em 27 de julho de 2017 a CE publicou sua decisão sobre este caso, concluindo que a 

Google abusou da sua posição dominante no mercado de serviços de pesquisas na internet, 

tendo promovido abusivamente a sua aplicação Google Shopping, prejudicando as demais 

empresas que possuíam aplicações comparação de preços, além disso também impede que 

novos concorrentes entrem no mercado. A prática também afetou os consumidores, em razão 

da restrição do direito de escolha. 

Segundo a CE, tendo analisado milhões de pesquisas de usuários na Google, uma parte 

bastante significativa dos usuários apenas analisa a primeira página de resultados apresentada 

pelo motor de pesquisa. Assim, a posição privilegiada do Google Shopping nos resultados da 

pesquisa se configura em efetivo privilégio.  

Como consequência de tais atos, a CE condenou a Google a uma multa de 2,424 bilhões 

de euros, devendo alterar seu algoritmo no prazo de 90 dias. Posteriormente, em 18 de julho de 

2018, a Google foi novamente multada pela CE em 4,34 bilhões de euros, em razão de práticas 

abusivas da posição de liderança do Android, seu sistema operacional para smartphones e 

tablets, no intuito garantir a hegemonia de seu serviço de busca on-line. 

Essa nova condenação teve como conclusão o fato de que a Google exigiu que os 

fabricantes pré-instalassem o aplicativo Google Search e o navegador (Chrome), como 

condição para o licenciamento da loja de aplicativos do Google (a Play Store).  

No Brasil, foi instalado procedimento pelo CADE, originado de denúncia formulada por 

concorrentes que alegam abuso da Google de sua posição dominante para promover 

participação do Google Shopping no mercado brasileiro de comparação de preços. Trata-se do 

Procedimento Administrativo nº 08012.010483/2011-94.  

Em que pese as alegações, em despacho datado de 19 de novembro de 2018, a 

Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) opinou 
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pelo arquivamento “em virtude da inexistência de indícios de infração à ordem econômica”. 

Atualmente o processo ainda não foi definitivamente julgado. 

Ainda tramitam no CADE os processos administrativos n.º 08700.009082/2013-03 e 

08700.005694/2013- 19, que trama, respectivamente sobre: 1) a prática pela Google de 

scraping, ou seja, a apropriação de conteúdo de sites de concorrentes, como o conteúdo da 

avaliação de produtos, para o aprimoramento da sua plataforma; e 2) a Google estaria impondo, 

no contrato de prestação de serviços de links patrocinados, restrições que dificultam o 

gerenciamento das campanhas publicitárias pelos anunciantes. 

O CADE analisará se as práticas apontadas nas denúncias ocasionam obstáculo para 

entrada de concorrentes no mercado brasileiro, impedindo à inovação, bem como se dificulta o 

desenvolvimento e a operação de concorrentes, sendo que o julgamento será determinado por 

diversos fatores, como o resultado de outras investigações sobre o assunto em países vizinhos 

ao Brasil e nos EUA, a existência de provas suficientes, fatores internos relacionados a recursos 

materiais e humanos, entre outros.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O ordenamento jurídico brasileiro dá destaque à livre concorrência, contudo, esta não 

se exerce absolutamente, já deve respeito aos demais princípios constitucionais, como valores 

sociais do trabalho e desenvolvimento nacional. Igualmente, a livre concorrência é limitador da 

liberdade de iniciativa, pois o empreendimento econômico deve ser conduzido sem que haja 

abusos, sem que ocorra práticas que impeçam a concorrência entre os agentes. A concorrência, 

nesse contexto é saudável ao desenvolvimento, por isso deve ser exercida sem abusos. E para 

tanto o Estado tem uma atuação central, mantendo o sistema de defesa da concorrência para 

proteção dos agentes econômicos, dos consumidores e do mercado em si. 

Com o advento de inúmeras inovações tecnológicas, novas práticas anticoncorrenciais 

são perpetradas, com destaque para o uso de algoritmos, em que o big data e o abuso de posição 

dominante no mercado de buscadores on-line ganham relevância. 

O Facebook e a Google concentram o mercado de coleta de dados e com algoritmos 

sofisticados são capazes de coletar dados e aplicar uma precisa correspondência de tais dados 

com os usuários, impedindo o desenvolvimento e o surgimento de novas empresas, barrando a 

inovação. Os sistemas de defesa da concorrência precisam dar a devida atenção a este 

fenômeno, interferindo positivamente para que haja compartilhamento dos dados. 

Já o caso de abuso de posição dominante pela Google, em razão de favorecimento de 

seus próprios produtos dentro da sua plataforma de busca e do uso do sistema operacional 
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Android para o mesmo fim de privilegiar seus produtos em detrimento dos concorrentes, 

resultou em condenação pela Comissão Europeia. 

No Brasil existem procedimentos que visam apurar tais práticas, sendo que de qualquer 

maneira, a solução deve ser pautada na regulação intersetorial da concorrência, com a finalidade 

de consecução dos ditames de justiça social, alinhados ao bem comum, objetivo primário e 

inescusável voltado ao desenvolvimento, que não abarca apenas o viés econômico, mas deve 

comportar a finalidade social para que seja efetivamente sustentável. 
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Introdução 

No século XXI, a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), adotada 

pelas lideranças mundiais em setembro de 2015, enumera 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) a serem observados por todos e todas, para a construção de uma realidade 

sustentável, a partir de medidas urgentes, ousadas e transformadoras. Os ODS propõem tarefas 

para pessoas e instituições, em todas as partes do planeta, a serem cumpridas até o ano de 2030. 

A ONU alerta que o cumprimento de tais metas resultará na erradicação da pobreza 

extrema e no combate dos piores efeitos adversos da mudança do clima, para as futuras gerações. 

No presente estudo, ganham especial destaque os ODS 4, 9 e 11, que se referem, 

respectivamente, à: educação de qualidade; indústria, inovação e infraestrutura; e cidades e 

comunidades sustentáveis. Por eles, verifica-se, desde já, a necessidade de parceria entre 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas, empresas privadas e Poder Público. 

Com razão, é dever dos Estados, das instituições e dos demais atores sociais 

transformar cidades e assentamentos humanos em espaços inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis. Esse contexto local ganha ênfase no cenário nacional e internacional mediante o 

debate acerca das “smart cities” ou cidades inteligentes.  

Nessa perspectiva, propõe-se investigar as cidades inteligentes, inicialmente, por meio 

da relação entre cidadania, proteção ao patrimônio público e tecnologia no século XXI. A essa 

altura, são apresentados os direitos republicanos, nomenclatura utilizada por Luiz Carlos 
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Bresser-Pereira para se referir aos interesses difusos, entre os quais situam-se a solidariedade, 

a paz, o desenvolvimento econômico. 

 Na sequência, ganha destaque o estudo da governança para a sustentabilidade, com 

esteio nas lições de Klaus Bosselmann, aliada ao uso das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). Nessa perspectiva, é apreciada a relevância da participação social e das 

novas tecnologias para a construção de cidades inteligentes e sustentáveis. A essa altura, é 

apresentado o conceito de cidadão inteligente ou cidadão sensor, como elemento fundamental 

para o modelo de gestão pública proposto.  

Na última seção, são abordadas as possibilidades de contribuição das IES para a 

construção de cidades inteligentes e sustentáveis, no século XXI. Diante disso, propõe-se, a 

essa altura, o conceito de universidades inteligentes ou smart universities. Para alcançar os 

resultados esperados, realiza-se estudo de caso em Instituição de Ensino Superior privada 

situada em Fortaleza, Ceará, a fim de identificar os esforços planejados e/ou implementados no 

sentido de proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo e promover espaços 

seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para mulheres, crianças, idosos e pessoas 

com deficiência. Trata-se de pesquisa descritiva e exploratória, documental e bibliográfica, 

realizada nos campos teórico e empírico (estudo de caso), mediante abordagem qualitativa. 

 

1  Cidades inteligentes: cidadania, proteção ao patrimônio público e tecnologia no 

século XXI  

As cidades constituem o cenário que viabiliza aos indivíduos, a partir de suas estruturas 

sociais, o desenvolvimento pleno das capacidades humanas. Nessa medida, configuram espaço 

de diálogo e realização do agir humano, de modo a representar a própria materialização do 

direito à dignidade humana (REIS; VENÂNCIO, 2018).  

Para compreender o que é uma cidade inteligente, é preciso identificar as 10 dimensões 

que indicam o nível de inteligência de uma cidade, de acordo com o Cities in Motion Index 

2019, do IESE Business School, na Espanha: governança, administração pública, planejamento 

urbano, tecnologia, meio ambiente, conexões internacionais, coesão social, capital humano e 

economia. 

No presente estudo, parte-se de uma análise do conceito jurídico de cidadania e da sua 

relação com o patrimônio público e a tecnologia, em determinado território. A cidadania surge 

no Estado Democrático no final do século XX, como “(...) o direito que cada cidadão tem de 
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que o patrimônio público seja usado para fins públicos ao invés de ser capturado por interesses 

privados.” (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 81).  

“A cidadania se expande e se afirma na sociedade à medida que os indivíduos 

adquirem direitos e ampliam sua participação na criação do próprio Direito. Logo, os direitos 

estão no centro das ideias de Direito, Estado e cidadania.” (BRESSER, 1998, p. 81). Com efeito, 

o diálogo entre os atores sociais responsáveis pela cidade assume papel essencial no 

planejamento e execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento humano (REIS; 

VENÂNCIO, 2018).  

O cidadão, por sua vez, “(...) é o membro do Estado-Nação dotado de direitos e capaz 

de interferir na produção do Direito” (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 81). Nesse cenário, os 

direitos que encerram a cidadania decorrem de conquistas do próprio homem. Isto porque, 

resultam sempre de um processo histórico de luta vivenciado por indivíduos, grupos e nações.  

O trajeto histórico da cidadania é marcado, inicialmente, pela criação dos direitos civis, 

seguida do surgimento dos direitos políticos e, posteriormente, dos direitos sociais. Há ainda 

uma quarta figura na linha do tempo, segundo Bresser-Pereira: 

 
No último quartel do século XX, entretanto, um quarto tipo de direito 
está surgindo: os direitos dos cidadãos de que o patrimônio público seja 
efetivamente de todos e para todos. Propus, em trabalho anterior, 
denomina-los ‘direitos republicanos’. Poderíamos dizer, a partir de uma 
perspectiva a-histórica, que estes direitos sempre existiram. No plano 
da história, entretanto, tais direitos só recentemente começaram a 
ganhar contorno definido entre os interesses difusos. São direitos que 
cada vez mais deverão merecer a atenção de filósofos políticos e juristas 
(BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 82).  
 

Tratam-se dos interesses difusos, direitos de terceira geração que incluem a 

solidariedade, paz, desenvolvimento econômico. Com efeito, a convivência social nas 

democracias denominadas “modernas”, nas palavras de Bresser-Pereira (1998), resulta dos 

acordos necessários entre as esferas públicas e privada. Mas vai além: decorre da relação 

jurídica existente entre os direitos civis, políticos, sociais e republicanos.  

Nessa perspectiva, o cidadão tem a liberdade negativa de não sofrer restrições ou 

interferências em relação a seus desejos albergados pelo ordenamento. Por outro lado, possui 

liberdade positiva para participar do governo, partilhar a riqueza social e garantir a natureza 

jurídica de direito público daquilo que lhe pertence enquanto coletividade (BRESSER-

PEREIRA, 1998). 
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Da mesma forma que o cidadão tem direito à liberdade e à propriedade 
(direitos civis), a votar e ser votado (direitos políticos), à educação, à 
saúde e à cultura (direitos sociais), ele tem o direito de que o patrimônio 
do Estado – seja ele constituído pelo patrimônio ambiental, seja pelo 
patrimônio cultural, seja pela res publica – continue a ser um 
patrimônio a serviço de todos, ao invés de ser apropriado por grupos 
patrimonialistas ou corporativistas que agem dentro da sociedade como 
livre-atiradores. (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 86).    
 

São direitos republicanos fundamentais, segundo Bresser-Pereira (1998): o direito ao 

patrimônio ambiental, o direito ao patrimônio histórico-cultural e o direito ao patrimônio 

econômico público (res publica). Todos incidem sobre bens públicos, que sofrem com a 

tragédia dos comuns, de Garret Hardin. Por ela, o uso comum de serviços ou recursos escassos 

ofertados pelo meio ambiente finda por levar à degradação dos mesmos (OSTROM, 2018).  

A cidade apresenta-se, assim, como o resultado do somatório do patrimônio público 

ambiental, cultural e da res pública, no contexto local, onde o natural cede espaço ao artificial 

e a natureza deixa de lado características próprias, para dar lugar a transformações realizadas 

pelo homem (JONAS, 2006).  

Para Reis e Venâncio (2018), o crescimento da cidade fundado na racionalidade 

estritamente econômica impede o avanço conjunto dos setores da sociedade e ocasiona 

problemas e instabilidade crescente. Entre eles, o próprio adensamento demográfico sem o 

aprimoramento da estrutura urbana correspondente, com prejuízo para os direitos fundamentais 

e o bem-estar dos indivíduos (REIS; VENÂNCIO, 2018). 

Diante desse contexto, surgem duas alternativas: a construção de estilos de vida 

sustentáveis e o uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC) como ferramenta para 

superar a limitação das possibilidades de atuação coletiva, em prol da promoção e preservação 

do patrimônio público (LEMOS; ARAUJO, 2018). O objetivo é viabilizar o desenvolvimento 

de uma “cidade integradora com serviços públicos eficientes” (REIS; VENÂNCIO, 2018, p. 

692). 

No viés da tecnologia, uma das soluções criadas pelo homem é o “governo móvel” ou 

“m-government”, um conjunto de estratégias dos setores públicos fundamentadas em 

tecnologias e dispositivos de comunicação móveis (computação nas nuvens, internet sem fio, 

smartphones e tablets). A finalidade aparente é ampliar os canais de serviços e as formas de 

acesso a informações. Para tanto, os instrumentos mais adequados são os aplicativos 

governamentais utilizados por telefones celulares e tablets (LEMOS; ARAUJO, 2018). 
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Esse modelo surge a partir de um processo natural de evolução dos protocolos de 

governo eletrônico ou e-government, vinculado à modernização da administração pública por 

meio do uso de TIC. Propõe a melhoria da eficiência dos processos operacionais e 

administrativos e dos serviços públicos oferecidos aos cidadãos e permeia o debate voltado para 

as cidades inteligentes ou smart cities (LEMOS; ARAUJO, 2018).  

 
Cidades inteligentes são projetos de iniciativas públicas e/ou privadas, 
marcados pelo uso das TIC tendo como objetivo o desenvolvimento 
sustentado e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, ampliando 
as formas de participação e interação com poder público (Albino e 
outros, 2015; Bouskela, M. e Outros, 2016; Cavada e Outros, 2014; 
Deakin e Al Waer, 2012, De Waal, 2011; Galdón, 2013; Greenfield, 
2013, Gurstein, 2014, Hollands, 2008; Kitchin, 2015; Kresin, 2013, 
Nam e Pardo, 2014, Schaffers e Outros, 2011, Townsend, 2013). 
(LEMOS; ARAUJO, 2018, p. 3). 
 

Por essa ótica, as cidades inteligentes são assim caracterizadas em virtude de processos 

eficientes de gestão local, a partir da cooperação dos diferentes setores da sociedade. Assim, é 

possível alcançar menores custos na gestão da coisa pública, otimizar as formas de comunicação 

e coordenação de dados, acessar informações provenientes de grupos marginalizados (como 

idosos, pessoas com deficiência e cidadãos de áreas rurais); personalizar serviços (públicos ou 

privados); garantir ao cidadão maior mobilidade; e usufruir da onipresença dos dispositivos 

móveis amplamente utilizados pelo homem no século XXI (LEMOS; ARAUJO, 2018). 

Entretanto, cabe ressaltar que uma cidade inteligente não é, necessariamente, uma 

cidade sustentável, que acolhe estilos de vida sustentáveis, apta a promover o desenvolvimento 

humano, o crescimento econômico e a preservação e promoção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Para que alcance esse status, a gestão local deve incluir todos os 

atores sociais envolvidos, além de observar as lições de Bosselmann (2008) e promover uma 

governança para a sustentabilidade. 

 

2  Governança para a sustentabilidade e TIC: cidadão sensor, relações ecológicas e 

territórios 

A sustentabilidade repousa sobre fundamentos ecológicos, identidades culturais e 

territórios de vida. Assim, alcança o contexto social das cidades. De outro giro, é exatamente 

no cenário local que os cidadãos (atores sociais) podem e devem desempenhar o controle da 

degradação ambiental e mobilizar potenciais ambientais mediante projetos autogerenciados 

(LEFF, 2006).  
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Em análise comparativa, o patrimônio público relaciona-se diretamente com as bases 

da sustentabilidade, uma vez que os patrimônios ambiental, cultural e econômico constituem 

desdobramentos do tripé econômico, social e ambiental da sustentabilidade. Por essa ótica, ao 

respeitar os direitos republicanos os atores sociais também preservam o valor sustentabilidade 

(FREITAS, 2016). 

No que se refere especificamente ao patrimônio ambiental das cidades, Leff (2006) 

aduz que o território é “o locus dos desejos, demandas e reclamos da população para reconstruir 

seus mundos de vida e reconfigurar suas identidades através de suas formas culturais de 

valorização dos recursos ambientais de novas estratégias de reapropriação da natureza.” (LEFF, 

2006, p. 57). 

O Estado surge, nesse contexto, como a principal instância de governança ambiental, 

mas não a única. Organizações internacionais, organizações da sociedade civil (mais 

conhecidas como organizações não governamentais) e sociedade civil devem participar da 

governança ambiental, mediante um processo de coesão social e enquanto conjunto de 

“instituições e estruturas de autoridades envolvidas na proteção do meio ambiente” 

(BOSSELMANN, 2008, p. 219).  

Desta feita, para construir uma cidade inteligente não se pode deixar de lado o desafio 

de realizar uma governança para a sustentabilidade: holística, baseada em valor e voltada para 

a importância fundamental da preservação da integridade ecológica da Terra. Nesse desafio, 

inclui-se a obrigação de superar a limitação da governança ambiental a relações puramente 

sociais e buscar conhecimentos voltados para as relações de cunho ecológico (BOSSELMANN, 

2008). 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) já declarou expressamente a função 

dúplice do meio ambiente no microssistema jurídico, por se tratar de direito e dever dos 

cidadãos, conforme se depreende da leitura de decisão publicada no dia 12 de agosto de 2019, 

no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42/Distrito 

Federal, que discutiu a constitucionalidade do Código Florestal (BRASIL, 2019).  

“O Estado Social não traça uma via de mão única na relação entre Estado e indivíduo. 

Ele se assenta na cooperação entre Estado e economia, ao mesmo tempo que reclama um 

comportamento social do indivíduo frente à comunidade”. (DERANI, 2008, p. 250). No campo 

das relações ecológicas, o comportamento social exigido deve recair sobre a comunidade mais 

ampla da vida, para além da vida humana (BOSSELMANN, 2008). 
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Ademais, a Corte Constitucional não se furtou a reconhecer a decisiva contribuição do 

homem para o estágio da crise ambiental alcançado no século XXI, conforme trecho a seguir 

transcrito:  

 
4. A capacidade dos indivíduos de desestabilizar o equilíbrio do 
conjunto de recursos naturais que lhes fornece a própria existência tem 
gerado legítimas preocupações, que se intensificaram no último século. 
Afinal, recursos naturais têm sido extintos; danos irreversíveis ou 
extremamente agressivos à natureza tornaram-se mais frequentes; 
disfunções climáticas são uma realidade científica; diversas formas de 
poluição se alastram pelos grandes centros, entre outras evidências 
empíricas do que se cognomina crise ambiental. Nesse ínterim, o foco 
no crescimento econômico sem a devida preocupação ecológica 
consiste em ameaça presente e futura para o progresso sustentável das 
nações e até mesmo para a sobrevivência da espécie humana. O homem 
apenas progride como ser biológico e como coletividade quando se 
percebe como produto – e não como proprietário – do meio ambiente. 
(BRASIL, 2019, p. 2). 

 

Como visto acima, o Supremo reconheceu expressamente que o homem constitui parte 

indissociável do meio ambiente e que a vida humana depende da preservação dos recursos nele 

contidos (BRASIL, 2019). Por via de consequência, o indivíduo do século XXI deve voltar-se 

para o exercício ativo da sustentabilidade, na sua esfera individual e coletiva. Para Freitas 

(2016, p. 65), trata-se do “(...) dever ético racional de expandir liberdades e dignidades, assim 

como de permitir que cada ser humano atue como uma espécie de cocriador dos destinos.” 

Trata-se, em outras palavras, do indivíduo inteligente.  

Lemos e Araujo (2018) classificam como indivíduo inteligente aquele que age como 

ativista político (questionando o status quo) e/ou na condição de mero fornecedor de 

informação, dentro da perspectiva de uma cidade inteligente. Por essa lógica, as cidades 

inteligentes pressupõem a figura do cidadão sensor, que participa dos problemas de sua cidade, 

de forma ampla, ou fornece informações para os gestores públicos, em uma acepção estrita. A 

finalidade é otimizar a eficiência burocrática ou até mesmo solucionar de maneira efetiva os 

problemas existentes em dado território, a partir da participação social, do valor 

sustentabilidade e do uso de TIC (aplicativos móveis). 

 
Pode-se pensar nesse cidadão inteligente como um “cidadão sensor” 
captando e produzindo informações em seu deslocamento pelo espaço 
urbano, seja na forma de dados primários, como em alguns exemplos 
de uso de Smart-Kits4 , seja utilizando sites ou aplicativos 
governamentais para enviar informações, ou acessar serviços públicos. 
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(...) O adjetivo faz referências a sensores digitais que captam 
informações fazendo leituras e traduções sobre grandezas do meio 
ambiente (temperatura, ruído, CO2 em dados digitais, por exemplo), 
enviando informações para a tomada de decisão em outros sistemas. 
(LEMOS; ARAUJO, 2018, p. 4-5) 

 

Assim, em troca da informação ofertada ao sistema, o indivíduo obtém acesso mais 

amplo aos serviços públicos. Os celulares passam a representar novos canais de comunicação 

entre cidadão e Poder Público, mediante a criação de aplicativos, mecanismos de coleta de 

informações locais que oportunizam a participação cidadã, Todavia, a abertura desses novos 

canais merece cautela, a fim de que o discurso da colaboração urbana não configure mera 

retórica de uma política neoliberal voltada para a coleta de dados em prol de interesses 

econômicos específicos (LEMOS; ARAUJO, 2018).  

Destaca-se, aí, a importância do ensino superior no século XXI, com foco na formação 

adequada dos tais cidadãos sensores e no desenvolvimento de TIC aliadas à proteção do 

patrimônio público (ambiental, cultural e econômico), de forma segura e sustentável, para a 

construção de cidades inteligentes.  

 

3  De smart cities à smart universities: como as universidades podem contribuir para 

a construção de cidades inteligentes e sustentáveis  

A criação de cidades inteligentes traduz-se em uma ação complexa, que envolve 

tecnologia adequada e coesão social de toda a comunidade envolvida (capital humano). Com a 

popularização do uso dos smartphones, os aplicativos tornam-se uma das formas mais eficazes 

de levantar informações voluntárias, por meio de canais de comunicação entre os cidadãos e as 

instituições públicas e privadas antes inexistentes (LEMOS; ARAUJO, 2018). 

 
De acordo com Bouskela e outros (2016) além de facilitar a distribuição 
de alertas, serviços móveis e informações para habitantes, o uso de 
aplicativos permite ampliar a participação dos cidadãos, enviando 
dados e informação para os centros de gestão e controle da cidade. Na 
base desse discurso está a crença de que essas novas formas de interação 
social, agora móvel, colaborativa e interativa, via dispositivos móveis, 
revolucionam o uso da informação o engajamento político na atual 
sociedade informacional (LEMOS; ARAUJO, 2018, p. 4). 
 

Nessa medida, empresas e alguns setores da comunidade científica e do governo 

(ministérios de economia, planejamento, educação e tecnologia) encaram o novo cenário como 

uma oportunidade vinculada à geração e oferta de inovações em procedimentos e soluções 
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tecnológicas. Por outro lado, o fornecimento dessas informações pessoais e identificáveis 

promove desconfianças e temores acerca do real papel do cidadão sensor nas cidades 

inteligentes (LEMOS; ARAUJO, 2018). 

Em contrapartida, Organizações da Sociedade Civil (OSC), demais entidades do 

terceiro setor, outros setores do governo (ministérios da saúde e meio ambiente) e membros da 

comunidade acadêmica questionam a eficácia das respostas tecnológicas (ECHEGARAY; 

AFONSO, 2014) em prol da efetivação de uma governança para a sustentabilidade.  

Para Echegaray e Afonso (2014), essa segunda corrente concentra-se na priorização, a 

longo prazo, de uma modificação substancial das condutas pessoais e dos padrões 

insustentáveis de consumo, em prol da construção de estilos de vida sustentáveis. Enquanto 

isso, os defensores de soluções no campo da tecnologia indicam a necessidade de investir em 

inovações no setor de energia limpa, eficiência energética, métodos verdes de construção civil, 

entre outros. Ao pesquisarem essas duas vertentes, os autores constaram que  

 
A investigação dos determinantes da fé na tecnologia como solução 
para o problema das mudanças climáticas revela que são os países 
menos desenvolvidos, com moderado desenvolvimento institucional e 
condições ambientais favoráveis que suportam a solução do problema 
sobre a tecnologia. Enquanto países mais desenvolvidos, com forte 
desenvolvimento institucional e condições ambientais desfavoráveis, se 
mostram mais céticos com relação à tecnologia, percebendo como 
necessárias mudanças nos hábitos e comportamentos individuais. 
(ECHEGARAY; AFONSO, 2014) 

 

Nesse ponto, o STF alerta que é preciso observar que nem os mais significativos 

avanços tecnológicos permitirão a separação entre homem e meio ambiente em momento 

futuro, pois a atividade humana inventiva e transformadora só existe a partir da matéria por ele 

fornecida, sob diferentes formas (BRASIL, 2019).  

No campo do ensino superior brasileiro, a universidade corresponde a um centro 

crítico e questionador por natureza, e deve estar atenta às oportunidades criadas pela tecnologia 

(MARCOVICH, 2002). Deve privilegiar a transdisciplinaridade, como ressalta Morin (2002), 

a fim de produzir informação capaz de aliar educação de qualidade e desenvolvimento de novas 

tecnologias com foco na sustentabilidade. Daí advém a relevância das universidades para a 

construção de cidades inteligentes.  

 
O adjetivo “inteligência” é entendido como o processamento 
automático da informação e a análise de um grande volume de dados. 
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São muitas promessas e ainda poucas experiências que possam servir 
de base para uma afirmação segura sobre as consequências de 
implementação desses projetos. Mas é certo que todas as grandes 
cidades do mundo, em maior ou menor escala, estão aderindo a esse 
movimento. (LEMOS; ARAUJO, 2018, p. 3-4). 
 

Em meio ao processo da globalização, regido pela racionalidade econômica e pelas leis 

do mercado, e à expansão das cidades inteligentes, as universidades favorecem a criação de 

“uma política do lugar, do espaço e do tempo” (LEFF, 2006, p. 57), na qual as regras de 

convivência social e de reapropriação da natureza assumem um caráter mais plural e 

democrático. O ensino superior deve trabalhar, nesse contexto, “(…) os limites da lógica e as 

necessidades de uma racionalidade não somente crítica, mas também autocrítica” (MORIN, 

2002, p. 52). 

Amartya Sen (2010) alerta, entretanto, que a globalização não deve ser encarada, a essa 

altura, como prejudicial. Segundo ele, a distribuição dos benefícios na economia global é que 

deve ser analisada com cautela, a partir da reavaliação da adequação dos arranjos institucionais 

e globais existentes, que forjam as relações econômicas e sociais globalizadas. Logo, é a 

desigualdade no equilíbrio desses arranjos que origina uma divisão desigual das vantagens do 

globalização. 

Na esfera ambiental, o debate global veio favorecer avanços nas relações ecológicas 

entre homem e natureza, no sentido de preservar e promover o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, direito humano mencionado no texto de 150 constituições vigentes no século XXI. 

No Brasil, a CF/88 é apontada pelo STF como o “(...) marco que elevou a proteção integral e 

sistematizada do meio ambiente ao status de valor central da nação. Não à toa, a comunidade 

internacional a apelidou de Constituição Verde, considerando-a a mais avançada do mundo 

nesse tema.” (BRASIL, 2019).  

Ademais, o direito humano a um meio ambiente saudável tem sido reconhecido 

também em diversos documentos de soft law, instrumentos jurídicos e decisões judiciais 

internas, além das constituições nacionais acima mencionadas. Contudo, a mera previsão de 

normas protetivas, ainda que de status constitucional, não tem se mostrado efetiva, pois há um 

isolamento do direito ambiental no que se refere ao contexto jurídico e ético dominante 

(BOSSELMANN, 2008).  

Nessa medida, a colaboração das universidades é imprescindível para que seja possível 

ao homem viver em uma cidade inteligente e, simultaneamente, sustentável. As ações dessas 

instituições encontram-se permeadas pela informação, que constitui o objetivo final da 
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pesquisa, da inovação e do próprio objeto de trabalho de professores e pesquisadores nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Nesse mister, entre os desafios a serem enfrentados por tais instituições, destacam-se, 

na Agenda 2030, da ONU: a) metas 4.7 e 4.a, do ODS 4 – Educação de qualidade; b) metas 9.5, 

9.b e 9.c, do ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura; e meta 11.4, do ODS 11 – Cidades e 

comunidades sustentáveis. Diante disso, as IES assumem a obrigação de: promover 

conhecimentos e habilidades necessárias em prol do desenvolvimento sustentável, 

especialmente por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 

sustentáveis; construir e melhorar instalações físicas acessíveis, inclusivas e eficazes para 

educação; fortalecer a pesquisa científica e melhoria das capacidades tecnológicas de setores 

industriais; apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais; aumentar 

significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação; e, ainda, envidar 

esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo.  

Como se vê, as metas estipuladas e o crescimento do volume e dos meios de acesso às 

comunicações demandam a ressignificação da postura mental tanto das pessoas quanto das 

instituições. Logo, universidade e indivíduos devem revisar certos métodos e utilizar os 

conhecimentos gerados até o presente momento de forma transdisciplinar, com a sabedoria de 

quem preserva o passado para investir no futuro (MARCOVICH, 2002). Nessa perspectiva, a 

expressão “smart universities” ou universidades inteligentes surge a partir do conceito de 

“smart cities” ou cidades inteligentes, e com ele se relaciona de forma recíproca, como 

ferramenta para um futuro sustentável.  

Por essa lógica, “smart universities” ou universidades inteligentes são as instituições 

de ensino superior capazes de promover mudanças significativas favoráveis ao 

desenvolvimento sustentável, em médio prazo, não apenas mediante o investimento expressivo 

na aquisição de equipamentos e novas tecnologias, mas também a partir da construção de estilos 

de vida sustentáveis (MARCOVICH, 2002).  

 

3.1 Estudo de caso 

Com base na teoria acima abordada, foi realizado estudo de caso em Instituição de 

Ensino Superior privada situada em Fortaleza, Ceará, a fim de identificar os esforços planejados 

e/ou implementados para promover o acesso universal a espaços seguros, inclusivos, acessíveis 

e verdes, em particular para mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. A 

universidade em questão possui o selo de “Instituição socialmente 
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responsável/responsabilidade social nas IES”, promovido pela Associação Brasileira de 

Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES).  

Dentre as práticas sustentáveis identificadas, incluem-se: aquisição de telas para 

pessoas com baixa visão, teclado em braile e scanner capaz de transformar texto em áudio; 

instalação de piso tátil, para orientar o deslocamento de deficientes visuais no campus; criação 

do Programa de Apoio Psicopedagógico, responsável por orientar e acompanhar pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas, em razão de questões cognitivas, emocionais, físicas, 

motoras, visuais e auditivas; disponibilidade de disciplinas, na modalidade Ensino a Distância, 

acessíveis em libras; adaptação do material acadêmico; presença de plataformas elevatórias, 

elevadores, cadeiras, mesas adaptadas, banheiros e salas acessíveis.  

Nessa perspectiva, verifica-se que a instituição em questão apresenta importantes 

intervenções no ambiente do campus, o que permite concluir que o ambiente reúne as condições 

necessárias para ser reconhecido como um espaço acessível, seguro e inclusivo qual convivem 

pro verdes, em particular para mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Ademais, 

a universidade possui mais de 720.000 metros quadrados de extensão e dispõe de biodiversidade 

marcada pela presença de árvores como o baobá e o pau-brasil, além de diversas espécies 

animais, como pássaros e seriemas, o que permite a convivência de professores, alunos, 

colaboradores e demais usuários com a natureza, proporcionando qualidade de vida, bem estar 

e favorecendo a construção de estilos de vida sustentáveis.  

A instituição também disponibiliza um aplicativo para professores, alunos e 

funcionários do campus. A ferramenta, que se encontra disponível nas plataformas Android e 

IOS, é uma extensão do acesso ao conteúdo online para o contexto mobile, e ainda permite que 

a pessoa se localize no campus ao mesmo tempo que anda por ele.  

  

Considerações finais 

Vislumbra-se, por meio do presente estudo, que as cidades inteligentes são projetos de 

iniciativas públicas e/ou privadas, que envolvem todos os atores da sociedade e ampliam as 

formas de participação e interação com o poder público, com foco no aprimoramento da 

estrutura urbana, dos direitos fundamentais e do bem-estar da comunidade.   

Para tanto, observa-se que é preciso aliar novas tecnologias com o exercício efetivo da 

cidadania e a proteção ao patrimônio público (econômico, social e ambiental), em busca de 

maior eficiência da administração pública, da comunicação e da participação social. Nessa 

medida, é dado aos indivíduos localizados em determinado território o dever ético racional de 
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expandir liberdades e dignidades, de forma a preservar e promover os direitos republicanos 

fundamentais ao patrimônio ambiental, ao patrimônio histórico-cultural e ao patrimônio 

econômico público (res publica), para além dos direitos civis e políticos.  

Conclui-se, nessa perspectiva, que a restrição do crescimento da cidade à racionalidade 

econômica constitui obstáculo ao progresso social e ambiental da sociedade. Por essa lógica, é 

possível deduzir que uma cidade inteligente só deve ser considerada sustentável após a 

implementação da governança para a sustentabilidade, conforme lição de Klaus Bosselmann, 

com foco nas relações ecológicas, para além das sociais.  

Constata-se, ainda, que o Poder Judiciário brasileiro, por meio do Supremo Tribunal 

Federal (STF), já reconheceu a função dúplice do meio ambiente no microssistema jurídico, 

enquanto direito e dever dos cidadãos; assim como a nefasta contribuição do homem para o 

avanço da crise ambiental no século XXI. Faz-se necessário, portanto, o exercício ativo da 

sustentabilidade, na esfera individual e coletiva do homem, como uma espécie de cocriador dos 

destinos, que participa dos problemas de sua cidade e/ou fornece informações para o processo 

adequado de tomada de decisão.  

Vislumbra-se que esse cidadão é conhecido como cidadão sensor ou inteligente, pois 

capta informações, assim como sensores o fazem, por meio de leituras e traduções sobre 

grandezas do meio ambiente. Em contrapartida, obtém acesso mais amplo aos serviços 

públicos. Nesse propósito, os celulares atuam como novos canais de comunicação entre cidadão 

e Poder Público, mediante a criação de aplicativos para coleta de informações locais. 

De outro giro, enquanto empresas e alguns setores da comunidade científica e do 

governo apontam para a geração e oferta de inovações em procedimentos e soluções 

tecnológicas, a partir das cidades inteligentes, por outro lado o fornecimento de informações 

pessoais e identificáveis origina desconfianças quanto ao real papel do cidadão sensor e da 

própria tecnologia nesse contexto. Por esse viés, privilegia-se a mudança do comportamento 

humano, que deve assumir estilos de vida sustentáveis.  

No Brasil, constata-se que as universidades são as instituições mais adequadas para 

atuar, por meio da transdisciplinaridade, na compatibilização da educação de qualidade com o 

desenvolvimento de novas tecnologias, tudo isso com foco no valor sustentabilidade. Tais 

instituições são capazes de promover estilos de vida sustentáveis e, ainda, novas tecnologias, 

como resultado das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

Destarte, conclui-se pela adoção do conceito de “smart universities” ou universidades 

inteligentes, que retrata instituições de ensino superior capazes de promover mudanças 



De smart cities a smart universities: o papel das universidades para a contrução de cidade e comunidades 
sustentáveis 

 Liane Maria Santiago Cavalcante Araújo 
Monica Mota Tassgny 

 

251 
 

significativas favoráveis ao desenvolvimento sustentável, em médio prazo, não apenas 

mediante o investimento expressivo na aquisição de equipamentos e novas tecnologias, mas 

também a partir da construção de estilos de vida sustentáveis, como constatado no estudo de 

caso realizado em Instituição de  Ensino Superior privada situada em Fortaleza, Ceará, Brasil. 
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Introdução 

Com este artigo busca-se apresentar a relação entre Ética, Sustentabilidade e 

Desenvolvimento Empresarial, demonstrando que o ambiente corporativo pode ser espaço 

também de formação ética do indivíduo, estimulando-o a ter atitude mais sustentável consigo e 

com o mundo.  

O fator determinante neste processo é a formação ética, porque a partir dela é possível 

educar pessoas e organizações a construírem visão mais global sobre a sustentabilidade, 

medindo suas ações quanto a efeitos presentes e futuros. Um mundo sustentável, em que os 

recursos naturais sejam preservados e a qualidade de vida mantida, depende de pessoas e 

instituições sustentáveis. 

Para a realização do objetivo proposto e solução do problema de pesquisa este artigo foi 

organizado em três momentos: primeiro aborda-se a noção geral de Ética tal como herdada da 

filosofia grega, na qual já se vincula a ideia de Ética a oikos (casa), de onde derivam também 

as ideias de ecologia (lógica da casa) e economia (regra ou norma da casa). Na sequência 

demonstra-se o protagonismo das empresas transnacionais no mundo contemporâneo e por fim 

a ideia de meio ambiente como bem comum. Nas considerações finais os três assuntos são 
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interligados a partir da ideia de Ética como formação humana conforme as exigências do 

ambiente. 

Portanto, não se trata simplesmente abordar o papel da Ética no desenvolvimento 

sustentável, mas de recuperar uma abordagem ética que esteja indissociavelmente vinculada à 

lógica dos ambientes, de tal modo que a educação ética seja também educação para a 

Sustentabilidade. 

O método utilizado é o indutivo, por meio de pesquisa bibliográfica. 

É um trabalho jurídico-filosófico, que busca apresentar a Ética em sua concepção 

cosmológica na Grécia antiga como referente para uma responsabilização das empresas 

transnacionais a serem protagonistas de uma Educação Sustentável. 

 

1  Ética como formação para a sustentabilidade 

Ética deriva do grego ethos, que significa hábito, costume. Em geral entende-se ética 

como a ciência da conduta humana, a busca por tentar identificar tanto as causas que 

condicionam o agir do homem como a finalidade da ação (ABBAGNANO, 1992, p. 380-381). 

Henrique de Lima Vaz (1993, p. 14) afirma que o termo ethos deriva de duas acepções 

originais, escreve-se ethos com eta inicial, ou ethos com épsilon inicial. Ethos com épsilon 

inicial significa o “[...] processo genético do hábito ou da disposição habitual para agir de certa 

maneira.”1. Ethos é aqui o resultado de um processo de repetição dos mesmos atos, formando 

um hábito. O ethos-hábito é aquilo que ocorre frequentemente, mas não sempre e nem em 

virtude de uma necessidade natural. 

Em sua outra acepção, ethos com eta inicial designa o abrigo do animal em geral e a 

morada do homem. O homem habita sobre a terra acolhendo-se ao recesso seguro do ethos. É 

a partir do ethos que o espaço do mundo se torna habitável para o homem. O espaço do ethos 

não é dado ao homem, mas por ele construído e incessantemente reconstruído. É nessa acepção 

que o ethos é entendido como costume. 

Antes de habitar o oikos (casa) da natureza o homem deve habitar seu oikos espiritual, 

no mundo da cultura, que é constitutivamente ético. A simples preservação do ecossistema 

natural perderia sua significação humana se não operasse a partir de uma concepção ética da 

 
1 VAZ, Henrique de Lima. Escritos de Filosofia II: ética e cultura. São Paulo: Loyola, 1993. p. 14. 
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vida e não fosse entendida como um pressuposto necessário, mas não suficiente para a 

satisfação das necessidades físicas e espirituais do homem (VAZ, 2002, p. 12-13). 

É no espaço do ethos que o logos (razão) torna-se compreensão e expressão do ser do 

homem como exigência radical do dever-ser ou do bem. Heráclito entendeu o ethos como o 

gênio protetor do homem (VAZ, 1993, p. 12-13). 

Portanto, Vaz recupera na filosofia grega a noção de Ética vinculada aos ecossistemas, 

a uma percepção do ser humano em profunda interação com os ambientes de convivência. A 

Ética não diz respeito apenas à relação do indivíduo com o outro indivíduo, em dimensão 

intersubjetiva, mas do ser humano com o mundo. Com esta renovada noção de Ética é possível 

responsabilizar atores transnacionais a realizarem educação sustentável em um mundo 

globalizado, tal como se explora nos próximos tópicos. 

 

2  O protagonismo das empresas transnacionais e sua responsabilidade perante a 

sustentabilidade 

O surgimento e expansão das empresas transnacionais está intimamente vinculado à 

potencialização crescente do fenômeno da globalização, sobretudo a partir das últimas décadas 

do século XX, que presenciou expansão de um capitalismo que se tornava cada vez mais global. 

Ao mesmo tempo em que o modelo capitalista passava a organizar a economia da maior parte 

do globo as grandes corporações aumentavam as possibilidades de alargar suas influências a 

territórios cada vez mais distantes. Não há como separar a transnacionalização das empresas do 

processo de expansão capitalista em rumo a um capitalismo sempre mais global. (BELLA, 

2007; CRUZ E BODNAR, 2010; CRUZ, 2011). 

Este processo possui vários fatores de causas, mas os aspectos econômicos, políticos, 

culturais e tecnológicos tendem a ser considerados aqueles centrais. Por fatores políticos 

significa dizer que as empresas transnacionais teriam dificuldade de alargar suas influências ao 

redor do globo se ainda parte considerável dele fosse regido pelo viés comunista na Guerra Fria, 

por exemplo. A queda do Muro de Berlim, a desintegração da União Soviética e a abertura de 

mercado na China demarcam passagens que permitiram ao capitalismo conquistar vastos 

territórios ainda não antes alcançados. Da mesma forma o crescimento econômico de vários 

países latinoamericanos, africanos e asiáticos, outrora denominados de terceiro mundo, facilitou 
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a inserção destas economias em um capitalismo globalizado. (CASTELLS, 2006; CRUZ, 2011; 

BECK, 1999). 

Mas tudo isto seria mais difícil sem a intervenção do fator tecnológico. Sem a evolução 

dos meios de transporte e comunicação, do telefone à internet, passando pela televisão, pelos 

computadores, pela aviação, etc., a globalização não teria o mesmo impacto. As empresas 

transnacionais têm suas ações facilitadas porque a tecnologia conecta pessoas e lugares, 

aproxima as relações. (CASTELLS, 2006; LIPOVETSKY, 2005; BAUMAN, 2001; 

LYOTARD, 2004). 

Sem uma conjunção de fatores, portanto, as empresas transnacionais não exerceriam o 

protagonismo que o fazem hoje, ou ao menos não com a mesma intensidade. 

Segundo Cretella Neto (2006) as empresas transnacionais seriam aquelas cuja matriz 

segue a legislação de determinado Estado nacional, mas que possui operações comerciais e 

fabris em dois ou mais países, aproveitando-se dos benefícios que cada local oferece a parte da 

produção/comercialização. Nesse sentido é possível situar a mão-de-obra produtora em um 

país, os serviços de telemarkerting e administrativos em outro, com a gestão ou controle 

acionário em ainda outros espaços. A elasticidade das empresas transnacionais permite se 

aproveitarem de questões legais, políticas, econômicas, etc de cada região. 

Esta capacidade de distribuir suas operações em diversos países dificulta o 

enquadramento legal e as possibilidades dos Estados nacionais de intervirem sobre suas 

operações e efeitos, já que muitas vezes os patrimônios estão distribuídos em diversos países. 

Além disso, pode uma empresa transnacional exercer operação em um país, aproveitando-se 

das suas riquezas naturais ou mão-de-obra, mas remetendo os lucros a outro. 

Portanto, a movimentação das empresas transnacionais é um obstáculo aos Estados 

nacionais, que se veem em dificuldade quando tentam controlar os efeitos provocados por estas 

instituições. De certa forma representam dificuldade inclusive à capacidade do Estado nacional 

de exercer a própria soberania. 

Mas como já assinalado é também devido às empresas transnacionais que patamares de 

qualidade de vida e aumento de renda foram alcançados ao redor do planeta. Sendo assim, mais 

racional que um discurso de confrontação parece ser a exigência de se pensar modos e 

mecanismos que façam ou estimulem as empresas transnacionais a serem mais responsáveis 

diante dos ecossistemas e populações com as quais interagem, afinal é destes polos que elas 



Ética, sustentabilidade e desenvolvimento empresarial 
Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza 

Josemar Soares 
 

257 
 

extraem parte de seu lucro e sucesso. Este assunto é particularmente emblemático no que se 

refere ao meio ambiente, pois os danos ambientes estão entre os fenômenos mais afetados pela 

atividade empresarial transnacional. Os lucros obtidos por suas operações são privados, mas os 

danos ambientais causados são socializados pelo planeta, vez que é difícil controlar seus efeitos, 

sobretudo naqueles casos de grande magnitude. 

De todo o ponto a ser enfatizado aqui é o protagonismo exercido pelas empresas 

transnacionais no mundo contemporâneo, a evidência de que elas impactam diretamente a 

qualidade de vida de pessoas em todo o planeta. Sendo assim, uma educação ética para a 

sustentabilidade no interior do mundo corporativo seria decisivo para a promoção da 

Sustentabilidade. No entanto, isto requer uma elevada dimensão ética, que vislumbre o meio 

ambiente como extensão da dignidade humana. 

 

3  Meio ambiente enquanto bem comum e de responsabilidade ética das empresas 
transnacionais 

 

Em Teoria dos Direitos e Bens Fundamentais (2011), Ferrajoli classifica os bens 

fundamentais em três classes: personalíssimos, comuns e sociais. Os personalíssimos dizem 

respeito àqueles direitos que se relacionam exclusivamente com a esfera individual, como o 

próprio corpo, a própria liberdade de expressão, etc. Os bens comuns afetam a vida planetária, 

como a preservação da água e dos ecossistemas. Por fim os bens sociais impactam os recursos 

de uma sociedade, como a distribuição de medicamentos, o acesso à moradia, etc. (2011, p. 64-

66). 

 Nosso foco é na dimensão da sustentabilidade enquanto realidade transnacional, logo a 

ênfase será dada aos bens comuns. 

 Para Ferrajoli (2011, p. 60) a preocupação cada vez maior com os bens comuns (common 

goods) decorre do desenvolvimento industrial que vem criando possibilidades de destruição 

irreversível dos recursos vitais indispensáveis para a preservação da vida humana.  

 Esta noção jurídica em si mesma não é revolucionária, pois remonta ao clássico res 

communis omnium dos romanos, aos quais se referiam ao clima, à água, aos recursos naturais 

das profundezas marinhas, entre outros, que seriam essenciais para a vida de todos. Desse modo 
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tais bens não poderiam ser exclusivos de uma ou outra pessoa, mas responsabilidade e direito 

de todos. (FERRAJOLI, 2011, p. 64-66). 

 Desse modo, enquanto o exercício de um bem personalíssimo exclui todos os outros de 

sua ação, o bem comum envolve a todos, garantindo a todos o seu acesso pro indiviso, e por 

todos o autor se refere aos seres humanos existentes e por existir (futuras gerações). Por isto 

tais recursos vem sendo abordados em diversos tratados internacionais como ‘patrimônio 

comum da humanidade’. (FERRAJOLI, 2011, p. 62). 

 No entanto, referir-se aos bens comuns como patrimônio comum da humanidade 

significa dizer que as pessoas singulares, físicas ou jurídicas, sejam tanto destinatárias enquanto 

usufruidoras de tais bens como responsáveis pela integridade de tais bens. Isto exige, 

evidentemente, uma consciência ecológica nova e uma noção de autorresponsabilidade que 

envolve também a dimensão da sustentabilidade. Ferrajoli (2011, p. 65) lembra que a expansiva 

emissão de gás estufa, a devastação das florestas e demais ecossistemas bem como a poluição 

de mares e oceanos vem provocando efeitos ambientais que impactam não apenas as regiões 

próximas, mas a saúde de todo o globo, incluindo a vida das futuras gerações humanas.  

 Para Ferrajoli (2011, p. 66) a condição planetária dos bens comuns apenas seria 

salvaguardada a partir de um constitucionalismo de direito internacional que efetivasse e 

garantisse a proteção de tais bens em dimensão planetária. Isto se faria com a categorização de 

tais bens como bens públicos, protegidos como bens comuns globais, sendo assim resguardados 

por uma Carta internacional que criasse um domínio comum global que regulamentasse a 

protegesse o acesso à água, aos ecossistemas, às questões atmosféricas, da biodiversidade, etc. 

O direito tem a oportunidade de se repensar, tal como a sociedade como um todo. 

 Para Ferrajoli isto representa uma oportunidade sem precedente na história, a 

possibilidade de refundar a garantia da paz e dos direitos humanos a partir da interdependência 

mundial oriunda das ameças globais em referência aos recursos naturais. Por ser um desafio 

mundial requer-se política global, protagonismo global, que envolve, evidentemente, não 

somente os atores estatais mas também as corporações transnacionais. (2011, p. 66).  

 Esta abordagem entra em consonância com aquilo que é defendido por Freitas (2016, p. 

171-Sustentabilidade deve-se pautar em quatro pilares: (I) Educação para a causalidade de 

longo espectro; (II) Educação para a pluridimensionalidade do desenvolvimento; (III) Educação 

como causa poderosa; (IV) Educação como fonte de homeostase social. 
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 O primeiro pilar refere-se à educação sustentável focada na percepção de que nossas 

ações e omissões repercutem não apenas para as gerações atuais como futuras. O segundo 

enfatiza que a educação sustentável deve perpassar as várias dimensões da Sustentabilidade 

(ética, social, econômica, ambiental e jurídico-política). O terceiro reforça a ideia de que a 

educação sustentável é a causa mais enérgica para efetuar reais transformações nos paradigmas 

vigentes, sendo capaz de nortear políticas públicas e programas corporativos. Por fim, o quarto 

pilar enaltece a educação sustentável como capaz de promover reequilíbrio dinâmico e propício 

ao bem-estar duradouro. (FREITAS, 2016, p. 174-175). 

 Logo se observa que a dimensão ética possui profundo impacto na educação sustentável, 

pois ambas decorrem da íntima conexão entre ser humano e ambiente, entre humanidade e 

planeta não na perspectiva do indivíduo como beneficiário-usuário dos recursos naturais, mas 

como parte indissociável da ecologia, de tal forma que a agressão ao planeta é a agressão à 

própria casa. A partir destas premissas é possível profunda responsabilização dos espaços 

corporativos como momentos de educação sustentável, e isto pode ou deve começar com as 

empresas transnacionais, pois muito daquilo que se considera como cultura corporativa nasce 

nas práticas e visões de mundo destas organizações. 

 

Considerações finais 

Não se trata, neste artigo, de apenas elucidar a relação entre Ética, Sustentabilidade e 

Desenvolvimento empresarial, mas de reforçar um sentido profundo de Ética, decorrente da 

visão cosmológica da filosofia grega que em grande parte perdeu-se com a trajetória dos 

séculos. A Ética, tal como abordado na primeira parte do trabalho, depende de uma noção de 

oikos, de casa, do homem não atomizado, não isolado, mas situado em um contexto ambiental, 

em interação com outros seres humanos, objetos, seres vivos, com o próprio mundo. É neste 

contexto que o ser humano desenvolve suas potencialidades e pode viver melhor, com mais 

satisfação e qualidade. 

Ora, na realidade contemporânea as ameaças ambientais são globais, tais como as 

questões dos recursos naturais, da proteção dos ecossistemas, do aquecimento global, etc. E em 

uma realidade contemporânea, marcadamente transnacional, na qual diversos atores já 

conseguem exercer suas influências e protagonismos em esfera mundial, requer-se a 

responsabilização de todos aqueles que podem contribuir com a Sustentabilidade em dimensão 

planetária, tal como afirmado por Ferrajoli. 
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E isto não inclui apenas os atores estatais, mas também as empresas transnacionais. 

Estas possuem enorme capacidade de deslocamento e comunicação, tornando-se facilmente 

atores de impacto mundial, tanto positivos como negativos. As empresas transnacionais não 

apenas comercializam produtos em escala global, mas disseminam estilos de vida, de 

comportamentos, padrões de consumo e de interação com os recursos naturais. As empresas 

transnacionais criam uma cultura corporativa que depois tende a se tornar padrão também na 

cultura organizacional como um todo, pois são referências estratégicas e negociais para 

empresas dos mais variados portes ao redor do planeta. 

Daí ser imprescindível uma educação sustentável, tal como elucidado por Freitas, 

porque a educação é causa poderosa de transformação. Aqui foi apresentada a educação 

sustentável como tendo a possibilidade de ancorar-se na Ética em suas raízes cosmológicas da 

Grécia antiga, que defende interação íntima e indissociável entre ser humano e ambiente. O 

mundo corporativo, desse modo, pode se tornar estímulo protagonista de revolução sustentável, 

de novos estilos de vida que promovam um contato mais humanista e ao mesmo tempo 

ecológico com o planeta, o que, em última análise, talvez queiram dizer a mesma coisa, porque 

como se tentou demonstrar, a Ética profunda está sempre em conexão com o ambiente. 

 

REFERÊNCIAS 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 2. ed. Tradução de Alfredo Bosi. São Paulo: 

Mestre Jou, 1992. 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

BECK, Ulrich. O que é Globalização? São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

BELLA, Gianluca Maria. O “Direito” no Espaço Jurídico Globalizado: Perfis de Direito 

Administrativo Internacional. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 44, n. 174, p. 

165-173, abr./jun. 2007. p. 167-168. 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. 9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

CRETELLA NETO, Josc. Empresa transnacional e direito internacional: exame do tema à 

luz da globalização. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A Transnacionalidade e a Emergência do Estado e 

do Direito Transnacionais. Revista Filosofia do Direito e Intersubjetividade, Itajaí, v. 2, n.1, 

2010. 



Ética, sustentabilidade e desenvolvimento empresarial 
Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza 

Josemar Soares 
 

261 
 

FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2011. 

LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. 8. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 

2004. 

LIPOVETSKY, Gilles. Era do Vazio: ensaios sobre o individualismo contemporâneo. Barueri: 

Manole, 2005. 

RIBEIRO, Elton Vitoriano. A Questão da Intersubjetividade no Pensamento Ético-

Filosófico de H. C. Lima Vaz. 165 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Departamento de 

Filosofia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. 

VAZ, Henrique de Lima. Escritos de Filosofia II: ética e cultura. São Paulo: Loyola, 1993. 

VAZ, Henrique de Lima. Escritos de Filosofia IV: introdução à Ética Filosófica 1. 2. ed. São 

Paulo: Loyola, 2002. 

 

 



 

262 
 

  



 

263 
 

CAPÍTULO XX 

 

Um paralelo entre democracia e desenvolvimento 
 

 

GEILSON NUNES* 

JEFFERSON APARECIDO DIAS** 

Universidade de Marília/Brasil 

 

Introdução 

Justifica-se a presente pesquisa, considerando a importância e relevância que o tema 

vem ganhando no debate social, acadêmico, político e juridico em face do desenvolvimento da 

sociedade nos seus diversos sistemas que, adentra na questão das diversas liberdades envolvidas 

quando se trata de Democracia e Desenvolvimento, que pode acarretar fatores negativos e 

outras consequências. 

A pesquisa em tela tratará de um debate sobre Democracia e Desenvolvimento, 

fazendo um paralelo entre as duas temáticas tão relevantes para a estrutura da sociedade. A 

problemática da pesquisa será em apontar de que maneira a democracia e o desenvolvimento 

podem ser fatores preponderantes para a conquista e valores socais e como deve ser a interface 

entre ambos. 

Para atingir os objetivos propostos, inicialmente, no primeiro capítulo, será tratado 

sobre a democracia, trazendo as teorias que tratam do tema e os principais aspectos que 

atualmente norteiam esta temática que tem tomado conta do debate social, acadêmico e jurídico, 

uma discussão  que já se prolonga no tempo e no espaço e, em face de sua complexidade, é 

controverso e tem fomentado uma discussão sobre sua eficácia social na sociedade moderna em 

virtude de vários fatores relacionados ao desenvolvimento. 

 
* Doutorando em Direito pela Universidade de Marília – UNIMAR – Programa de Doutorado em Direito. Mestre 
em Direito pela Universidade de Marília. Especialista em Administração Pública. Bacharel em Direito. 
Funcionário Público e Professor no Centro Universitário IMEPAC – Araguari- MG.  
** Possui Doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha, 
Espanha (2009), cujo diploma foi revalidado pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 10/06/2010. 
Atualmente é procurador da república do Ministério Público Federal em Marília e professor permanente do 
Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da UNIMAR (Universidade de Marília) e do Programa de Mestrado 
em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação da UNIMAR (Universidade de Marília) 
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No segundo capítulo, atenção será dada sobre os aspectos do Desenvolvimento, 

trazendo à pesquisa a questão sobre este assunto, passando pela globalização e com base nos 

autores pesquisados, demonstrar-se-á que é um tema que ganha diferentes contornos em seus 

aspectos positivos e negativos, em virtude de todas as transformações que ele provoca na 

sociedade e que por isto, deve ser balizado por princípios éticos e em respeito à liberdade do 

ser humano. 

O objetivo será buscar aclarar o assunto entre Democracia e Desenvolvimento, sua 

interface com a dignidade da pessoa humana, as liberdades das pessoas, a estrutura dos Poderes 

do Estado em uma sociedade democrática e o que se já tem e se espera de uma sociedade 

democrática e desenvolvida, com vistas à proteção das gerações futuras.  

Para atingir os objetivos propostos no presente artigo, usaremos o método dialético de 

pesquisa, através do diálogo das diversas fontes que tratam do tema, partindo de uma tese, a 

partir de uma pretensão da verdade, de uma antítese, através da tese negada e de uma síntese, 

demonstrando o resultado do confronto, com vistas a atingir o que se pretende problemática em 

tela e, por conseguinte, uma conclusão do que se consignou na pesquisa.  

Para tanto, será utilizado como método de investigação uma pesquisa de caráter 

bibliográfico, com a finalidade de demonstrar que o tema proposto tem vetor de concretização 

da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais na busca do desenvolvimento e da 

democracia. 

Pretende-se ao final, propor as medidas pertinentes para equacionar a situação que 

envolve o tema proposto, de forma a contribuir para que se tenha uma visão mais clara da real 

situação  e sua aplicabilidade nos interesses da sociedade e, demonstrar como democracia e  

desenvolvimento podem ser elementos fundantes para uma sociedade justa e igualitária.  

 

1  Considerações sobre democracia sob o foco do desenvolvimento  

A sociedade passa por uma evolução tecnológica1 que, atraiu consigo, dentre outros, 

uma expansão empresarial, importante pilar para o desenvolvimento e riqueza, devendo 

contudo, estarem estabelecidos dentro dos padrões delineados pelo texto constitucional que, no 

caso da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tem como vetor a valorização 

 
1 Em sua obra intitulada Modernidade, Pluralismo e Crise de Sentido, Peter L. Berger e Thomas Luckmann destacam que a 

modernização significa transformação radical de todas as condições externas da existência humana. Como sempre se afirmou, 
o motor dessa transformação gigantesca é a tecnologia dos últimos séculos, baseada nas ciências modernas. Em plano 
puramente material este desenvolvimento trouxe consigo uma enorme expansão de possibilidades. Enquanto, no passado, 
algumas técnicas, transmitidas de uma geração a outra, constituíam o fundamento da existência material, existe hoje em dia 
uma pluralidade aparentemente interminável de sistemas tecnológicos em constante aperfeiçoamento. (BERGER; 
LUCKMANN, 2012, p. 60). 
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do trabalho humano, a erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades regionais, em 

uma sociedade moderna, envolvida por avanços tecnológicos e a globalização e 

desenvolvimento.   

Nas palavra de Giddens (2007, p. 14), a concepção de pensadores se estabelecia no 

sentido de que com a tecnologia avançando, a tendência era  que o mundo seria mais 

equilibrado, estabilizado, ordenado e que as pessoas se tornariam apenas minúsculos dentes de 

uma grande engrenagem, lembrando também,  que a ciência e a tecnologia  tornaram-se 

globalizadas., com um aumento considerável de cientistas, superior ao que se viu em toda 

história mas que, esta globalização da ciência e tecnologia põe em jogo os riscos deste 

desenvolvimento, associado a toda esta inovação.  

Ferrer e Rossingnoli (2018, p. 29), esclarecem que a humanidade tem deparado com 

constantes alterações no  contexto econômico, político ou social, exigindo que se viabilizem 

para solucioná-las  através de estratégias e, dessa forma, surgem novas ideias, concepções 

políticas, teorias econômicas e até mesmo novas formas e tipos de instituições políticas, 

precisamente da instituição Estado, destacando que, durante toda sua evolução o poder político 

exercido pela instituição Estado esteve diretamente relacionado ao contexto político, 

econômico e social.  

Seguindo este raciocínio e salientando ser importante a participação ativa do Estado 

para um planejamento do futuro, destaca  Bercovici (2005, p. 53) que com o advento do 

chamado Estado Social,2 governar passou a não ser mais a gerência de fatos conjunturais, mas, 

também, e sobretudo, ter a missão de planejar o futuro, com o estabelecimento de políticas a 

médio e longo prazo, devendo o ente estatal ter uma atuação positiva e proativa na construção 

de novas estruturas socioeconômicas, com distribuição e descentralização de rendas para poder 

atingir o máximo de sua população, destacando que, não haverá transformação nas estruturas 

econômicas e sociais se o desenvolvimento não for inclusivo e atrair e proporcionar também o 

crescimento, pois, são distintos mas intrinsecamente relacionados.  

 
2 Sobre Estado Social, Paulo Bonavides, na obra,  Do Estado Liberal ao Estado Social, descreve que o Estado Liberal e o Estado 

Socialista, frutos de movimentos que resolveram e abalaram com armas e sangue os fundamentos da Sociedade, buscavam, 
sem dúvida ajustar o corpo social as novas categorias do poder concebidas com o propósito de sustentar, desde as bases, um 
novo sistema econômico, adotado por meios revolucionários. Já o Estado Social propriamente dito – não o do figurino 
totalitário, quer de extrema esquerda, quer de extrema direita – deriva de consenso, das mutações pacíficas do elemento 
constitucional da Sociedade, da força desenvolvida pela reflexão criativa e, enfim, dos efeitos lentos, porém seguros, 
provenientes da gradual acomodação dos interesses políticos e sociais, volvidos, de último, ao seu leito normal. Afigurasse-
nos, assim, o Estado social do constitucionalismo democrático da segunda metade do século XX o mais adequado ao 
concretizar a universalidade dos valores abstratos das Declarações de Direitos Fundamentais (BONAVIDES, 2013, p. 32). 
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Neste cenário, de desenvolvimento e participação estatal, surge o debate do que seria 

uma democracia e, nas palavras de Cunningham (2009, p. 11), quase a totalidade das teorias 

democráticas correntes são escritas dentro de sociedades que se consideram democráticas e, 

portanto, suas teorias de democracia estão direta ou indiretamente implicadas nas políticas 

democráticas reais, significando que a democracia, como justiça e liberdade é o que alguns 

chamam de conceito “contestado”. 

Nesta linha de entendimento, para  Freitas e Magalhães (2018, p 713), a democracia 

está  ligada à noção de Estado Constitucional é um dos princípios estruturantes do 

constitucionalismo contemporâneo e possui previsão expressa na Constituição brasileira de 

1988, que confere ao povo a titularidade do poder. O exercício desse poder, contudo, é atribuído 

aos representantes eleitos, mas também ao próprio povo diretamente nos termos da 

Constituição. Há com isso a previsão de uma democracia. 

Tratando de democracia, Amartya Sen (2010, p. 203-204) destaca sua relevância que 

pode ser realmente muito abrangente e com muitas vantagens. Porém, ao apresentar esses 

argumentos sobre as vantagens da democracia, corre-se o risco de enaltecer excessivamente sua 

eficácia, pois, conforme aponta, ela tem sido especialmente bem-sucedida na prevenção de 

calamidades que são fáceis de entender e nas quais a solidariedade pode atuar de uma forma 

particularmente imediata, contudo, muitos outros problemas não são tão acessíveis assim, a 

exemplo dos casos de subnutrição, analfabetismo e outras desigualdades existentes na Índia o 

que,  requerem uma análise mais profunda e um aproveitamento mis eficaz da comunicação e 

da participação política – em suma, uma prática mais integral da democracia. 

Para tentar dar uma resposta a este questionamento do que é e quais os atributos da 

democracia, seus aspectos positivos e negativos, Cunningham (2009, p. 15) lembra que teóricos 

da democracia buscam seus pensamentos em vários intelectuais não mais teóricos sobre 

qualquer assunto e que, Aristóteles, Tocqueville e Schumpeter estão entre os proeminentes 

pensadores tradicionais referidos frequente e apropriadamente entre escritores correntes. 

Por sua vez, ao trazer os estudos sobre o tema e sua relação com qualidade de vida e 

desenvolvimento,  Morin (2015, p. 78), destaca que  diversas são as faces da qualidade de vida, 

dentre as quais a ecológica que é um componente da política de convivialidade, mas de modo 

algum ela é tudo. Por sua vez a convivialidade se estabelece na solidariedade, cordialidade entre 

as pessoas, e a participação em todos os momentos de alegrias ou tristezas do próximo, sendo 

isto o bem-estar que não se resume em aspectos materiais.  
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Prossegue Morin (2015, p. 78-79), esclarecendo que  a qualidade de vida traduz-se 

pelo bem-estar no sentido existencial, e não basicamente no sentido material. Ela implica a 

qualidade da comunicação e das participações afetivas e afetuosas com os outros. O autor ainda 

aponta que não se pode esperar que a política crie amizades e afeições, no entanto deve ser 

capaz de erradicar as causas públicas de infelicidade, como por exemplo guerra, fome e 

perseguições. Seu objetivo, portanto, não deve ser criar as condições de felicidade, que lhe 

escapam, mas favorecer e facilitar a possibilidade de cada um desfrutar as qualidades da vida. 

Trazendo um debate crítico quanto à democracia e suas inadequações e dificuldades 

de fornecer a qualidade de vida como a destacada acima,  Amarthya Sen (2010, p. 204), 

esclarece que a inadequação da prática aplica a algumas falhas em democracias mais maduras, 

como por exemplo, as extraordinárias privações nas áreas de serviço de saúde educação e meio 

social dos afro-americanos nos Estados Unidos contribuem para os índices excepcionalmente 

elevados de mortalidade dessa população e isso evidentemente não é evitado pela atuação da 

democracia americana. Destaca o autor que é preciso ver a democracia como criadora de um 

conjunto de oportunidades, e o uso dessas oportunidades requer uma análise diferente, que 

aborde a prática da democracia e direitos políticos.  

A democracia não serve como um remédio automático para doenças do 
mesmo modo que o quinino atua na cura da malária. A oportunidade 
que ela oferece tem de ser aproveitada positivamente para que se 
obtenha o efeito desejado. Essa é, evidentemente, uma característica 
básica das liberdades em geral – muito depende do modo como elas são 
realmente exercidas. (SEN, 2010, p. 204). 

 

Na perspectiva teórica de Morin (2015, p. 80), falar em política de civilização, 

democracia e oportunidades,  deve ter por objetivo reumanizar as cidades, restaurar a 

solidariedade, revitalizar centros urbanos e rurais, dando um enfoque na qualidade em 

detrimento da quantidade com destaque para a qualidade de vida contribuindo para reformar a 

vida, e ultrapassaria a alternativa do desenvolvimento, envolvimento, que por sua vez, possa 

propiciar  crescimento/decrescimento, levando em consideração o que deve crescer e o que deve 

decrescer. 

Assim, no entendimento de Amartya Sen (2010, p. 204), as realizações da democracia 

dependem não só das regras e procedimentos que são adotados e salvaguardados, como também 

do modo como as oportunidades são usadas pelos cidadãos e que, a democracia realmente cria 
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essa oportunidade, que está relacionada tanto à sua importância instrumental como a seu papel 

construtivo. Mas a força com que as oportunidades são aproveitadas depende de vários fatores, 

como o vigor da política multipartidária e o dinamismo dos argumentos morais e da formação 

de valores. 

Sob outro enfoque do aspecto democrático, no que tange aos poderes constituídos,  

Morin (2015, p. 81), leciona que não basta que uma democracia seja instaurada após a queda 

de uma ditadura, pois trata-se de um sistema frágil que pode se arruinar em meio a graves crises, 

e para isso,  demanda um longo período histórico para se solidificar e, no que se refere à relação 

entre democracia e ditadura, destaca ainda: 

 [...] infelizmente, as crises das ditaduras preparam o terreno para as 
democracias, fato presenciado em inúmeras nações da América Latina. 
Não evocarei aqui as dificuldades para se chegar a um enraizamento 
generalizado das democracias no mundo. Vou limitar-me a indicar que 
a via democratizante só pode ser longa e aleatória. (MORIN, 2015, p. 
81). 

Nesta linha de raciocicínio, ao trazer o pensamento de Tocqueville sobre democracia, 

Cunningham (2009, p. 17) destaca que o filósofo entendia que  Democracia é governada pelo 

povo e enxerga  muitas vantagens ainda que com um olhar crítico a ela, fazendo uma relação 

conflituosa entre liberdade e igualdade. Faz uma análise prática entre costumes, dia a dia, as 

instituições públicas e a relação entre estado e sociedade e que o tipo ideal de democracia seria 

a  máxima liberdade e igualdade de condições em todos os sentidos, como  bases da 

democracia., fincada em uma ação política do povo, uma vez que,  sem ela não existe 

democracia. 

Cunninghan, ainda entende que  que não basta à democracia a realização de eleições , 

a separação dos poderes e a existência de um parlamento representativo, mas , acima de tudo, 

uma diversidade de concepções divergentes nas áreas da política, imprensa, mídia de opinião, 

proteção às minorias e aos vulneráveis e respeito aos direitos e garantias individuais. Por mais 

necessária que seja, a democracia parlamentar é insuficiente. Ela se encontra até mesmo em 

vias de desvitalização por toda parte onde há insignificância do pensamento político, 

desinteresse dos cidadãos, incapacidade de enfrentar os grandes desafios da era planetária e, 

neste sentido, importante lição traz  Morin (2015, p. 82) ao afirmar que: 

Seria necessário conceber e propor as modalidades de uma democracia 
participativa, principalmente em escalas locais. Seria útil favorecer os 
despertares e redespertares cidadãos, eles mesmos inseparáveis de uma 
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regeneração do pensamento político, que, por sua vez, regeneraria as 
vocações militantes e as empregaria na compreensão dos grandes 
problemas. Seria igualmente útil multiplicar as universidades 
populares, que ofereceriam aos cidadãos uma iniciação as pensamento 
complexo, permitindo agrupar os problemas fundamentais e globais e 
disponibilizar, de um lado, um conhecimento não mutilado, e, de outro, 
uma iniciação às ciências históricas, políticas, sociológicas, 
econômicas, ecológicas. 

 

Prossegue ainda Morin (2015, p. 83) lecionando que, um novo tipo de governança 

poderia ser instituído com a conjunção das instâncias participativas cidadãs, das instâncias 

políticas e administrativas, locais e regionais, dos profissionais cometentes em domínios a 

serem debatidos e suprimidos.  Para o autir, a instauração e a vitalização da democracia 

participativa correspondem ao imperativo de política da humanidade já indicado: mundializar 

e desmundializar, nesse último sentido, significa localizar e relocalizar, sem que haja dúvida de 

que os problemas planetários devem fazer parte da reflexão e do debate em níveis locais. 

Trazendo uma outra visão teórica  de democracia, Cunningham (2009, p. 19) destaca 

que Schumpeter era uma  “revisionista” ou “realista” para a interpretação clássica da 

democracia e que seu questionamento era se as  democracias realmente funcionavam, insistindo  

que as democracias não são governadas pelo povo ou pela maioria tomada como um todo, mas 

por políticos eleitos junto com partidos políticos não eleitos e servidores burocratas. A 

concepção clássica deveria ser substituída por uma outra em harmonia com o funcionamento 

real da democracia no mundo.  Reduz a democracia a um método de selecionar políticos, com 

arranjos institucionais para chegar as decisões políticas por meio da competição pelos votos das 

pessoas. 

Nesta linha de pensamento, Morin (2015, p. 83-84), entende que deveria adotar e 

adaptar uma espécie de neoconfucionismo, no sentido de  uma forma mais racional e moderna  

nas carreiras da administração pública e nas profissões com uma missão cívica, ou seja, 

promover um recrutamento tendo em conta os valores morais do candidato, sua habilidades, 

compaixão, sua dedicação ao bem público, sua preocupação com a justiça e a equanimidade. 

Nesse caso, porém, encontramos o problema permanente do julgamento e da avaliação. 

Assim, Shumpeter (1961, p. 296), entende serem  necessárias pré condições para o 

método democrático ter sucesso, como a disponibilidade de líderes qualificados,  especialistas 

e não políticos decidam questões que requeiram conhecimentos ou talentos especiais. Uma 
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sociedade social democrata deteria maior promessa de realizar a democracia com uma 

burocracia mais habilidosa, pois a  democracia é um certo tipo de arranjo institucional para chegar a 

uma decisão política, tanto legislativa ou  administrativa e, por isso mesmo, incapaz de ser um fim em si 

mesmo, sem relação com  as decisões que produzirá em determinadas condições históricas.  

Neste viés de raciocínio, onde ainda se procurar descortinar o que é realmentre uma 

democracia e seus efeitos no desenvolvimento social, Amartya Sen (2010, p. 204), sustenta que 

as  as realizações da democracia dependem não só das regras e procedimentos que são adotados 

e salvaguardados, como também do modo como as oportunidades são usadas pelos cidadãos e 

que, a democracia realmente cria essa oportunidade, que está relacionada tanto à sua 

“importância instrumental” como a seu papel construtivo.  

Finalmente, fica evidenciado que uma definição do que é democracia ainda está sendo 

construída nos debates filosóficos e nas diversas teorias, ficando clarificado que a democracia 

deve estar atrelada à oportunidades para as pessoas, para a qualidade de vida, para as liberdades 

substanciais que são inerentes para a conquista de todas as demais liberdades e do 

desenvolvimento, assunto que ora passa-se a tratar.  

 

2  Abrindo conceitos de desenvolvimento e sua relação com a democracia 

Neste contexto em estudo, fica clarificado que cabe ao Estado, fazer um alinhamento 

entre o que se denomina democracia, o que se prega para a sociedade sobre este termo tão usual 

e seu real significado para o desenvolvimento social e das pessoas, na busca  do  exercício e 

guarda dos direitos e garantias fundamentais de todos, em especial, a máxima proteção à 

dignidade da pessoa humana, através da concretização dos direitos sociais, na busca  do que se 

propõe em uma ambiência do Estado Democrático de Direito. 

Sobre este alinhamento entre desenvolvimento e democracia, importante destaque traz 

Amartya Sen, sobre como desenvolver e fortalecer este processo:  

Desenvolver e fortalecer um sistema democrático é um componente 
essencial do processo de desenvolvimento. A importância da 
democracia reside, como procuramos mostrar, em três virtudes 
distintas: (1) sua importância intrínseca, (2) suas contribuições 
instrumentais e (3) seu papel contributivo na criação de valores e 
normas. Nenhuma avaliação da forma de governo democrática pode ser 
completa sem considerar  uma dessas virtudes. (SEN, 2010, p. 207, 
grifo do autor).  
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Destaca ainda Amartya  Sen (2010, p. 208) que, entretanto, embora se deva reconhecer 

que as instituições democráticas tenham sua importância, elas não podem ser enxergadas e 

símbolos de dispositivos e mecanismos  de desenvolvimento, devendo estar vinculados e 

condicionado a outros valores e e pelo uso que se faz  das oportunidades de articulação e 

participação disponíveis, tendo os grupos oposicionistas organizados um papel muito 

importante nestes contexto que envolve também a globalização.  

No debate sobre  globalização, Giddens (2007, p. 18), destaca que esta palavra pode 

não ser particularmente atraente ou elegante, contudo, não pode ser ignorada, pois, 

independente da estrutura de qualquer Estado Soberano, ela vem sendo discutida com muita 

intensidade e,  dada à sua  súbita popularidade, não é de se surpreender que o seu conceito não  

seja claro e,  questiona se é válida a tese de que agora todos vivem em um mundo único e até 

que ponto poderia esta afirmação ser verdadeira e aceita,  e isso,  tem produzido opiniões 

opostas sobre estes tema mas é certa que ela tem os vieses, econômico, político, cultural e 

tecnológico, que devem estar relacionados com o desenvolvimento e liberdade das pessoas. 

Tratando sobre o desenvolvimento econômico e social, Petter (2008, p.87) esclarece que 

sua origem se inicia a partir do exame das liberdades existentes, de um ponto de vista que afeta 

diretamente a vida de cada indivíduo, suas limitações e possibilidades, e que, para atingir tal 

desígnio, devem ser removidas as barreiras que se contrapõem a esta meta, dentre as quais,  a 

pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, 

negligência de serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados 

repressivos. 

Nesta linha de entendimento, reportando às lições de  Amartya Sen (2010, p. 16), fica 

evidenciado que  a ausência de oportunidades relacionadas à necessidades vitais e básicas, a 

exemplo da alimentação, saúde, nutrição saneamento básico, são exemplos de situações de 

subtração das liberdades  das pessoas e, corroborando com este pensamento, Petter (2008, p. 

80) assevera ser  importante a manutenção de liberdades inerentes ao ser humano, como a 

liberdade física, liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade profissional, 

pilares  para seu desenvolvimento em uma sociedade que se quer dizer democrática. 

Assim, entende Sen que os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a 

perspectiva da liberdade seja colocada no centro do palco e isto significa que as pessoas têm de 

ser vistas como ativamente envolvidas, na  conformação de seu próprio destino, e não apenas 

como beneficiárias passivas dos frutos de engenhosos programas de desenvolvimento, 
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significando, nesta perspectiva de que a liberdade é central em relação aos fins e aos meios do 

desenvolvimento  e merece toda nossa atenção. (SEN, 2010, p. 77) 

Por sua vez, Roberto Adorno (2009, p. 74), ao tratar da liberdade das pessoas, salienta 

que ela  leva em consideração que o ser humano não está condicionado de modo absoluto nem 

por seus genes, nem por seu instinto, nem pela educação que recebeu, a atuar de um modo 

particular, mas que, em última análise, é ele mesmo a causa de seu agir, é ele quem decide, 

desde o seu interior, de que modo agir. Essa capacidade de autodeterminação é, juntamente com 

a inteligência, a mais nobre das faculdades humanas, a tal ponte que desde a antiguidade tem 

sido vista como um dom divino ou, ainda assim, como uma espécie de reflexo da Divindade no 

ser humano. 

Nos ensinamentos de Amartya Sen (2010, p. 76-77), a liberdade humana é tanto o 

principal fim como o principal meio de desenvolvimento, que deve ter por objetivo as 

verdadeiras liberdades desfrutadas pelas pessoas, devendo  serem  avaliadas sob as perspectivas 

de inter relações no que se refere à  capacidade econômica, social  e política que, como tipos de 

liberdades distintas, devem ser levados em consideração em virtude de sua importância global 

na liberdade do indivíduo, vital para desenvolver e sustentar uma pluralidade de instituições, 

como sistemas democráticos, mecanismos legais, estruturas de mercado, provisão de serviços 

de educação e saúde, facilidades para a mídia e outros tipos de comunicação. 

Ao tratar também sobre a liberdade, Roberto Adorno (2009, p. 74), destaca ser ela uma 

das faculdades que mais tipicamente caracteriza o ser humano e está na raiz mesma de sua 

dignidade intrínseca, clarificando que, enquanto os demais seres vivos são necessariamente 

condicionados pela sua estrutura biológica ou pelo instinto, o homem está habilitado para 

decidir por si mesmo, com base na sua razão, a conduta a seguir em cada caso, podendo 

inclusive afastar-se do que lhe indica o seu desejo instintivo, significando que os seres humanos 

não estão programados para determinadas atividades instintivas cujo funcionamento ignoram e 

realizam de modo inevitável. 

Sobre o processo de desenvolvimento e riqueza e seus impactos na elevação do nível 

da estrutura social,  Grau (2018, p. 211), enfatiza que ele se realiza no surgimento de fenômenos 

econômicos qualitativamente novos, consequentes à adoção de novas fontes de matéria-prima, 

de novas formas de tecnologia, de novas formas de administração da produção, por outro lado, 

o crescimento é demonstrado pelo incremento da população e da riqueza e isto, significa 

somente a mudanças  nos dados quantitativos. 
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Importante destacar que o desenvolvimento está atrelado ao respeito ás liberdades 

individuais consagradas, sendo o caminho para o atingimento dos demais objetivos e nesta 

premissa, Petter (2008, p. 80), esclarece que existem algumas liberdades essenciais para que o 

cidadão consiga ser atingido pela valorização do trabalho humano previsto do texto 

constitucional, sendo a liberdade da pessoas física, liberdade de pensamento, liberdade de 

expressão coletiva, liberdade de ação profissional e liberdade de conteúdo profissional. 

Sobre o desenvolvimento como liberdade, Amarthya Sen (2010, p. 16) aponta tratar-

se de uma expansão das liberdades reais já destacadas que portanto irão colidir com visões mais 

restritivas de desenvolvimento, ligadas somente para questões como como Produto Interno 

Bruto, aumento de renda per capta, novas tecnologias e inovação que, tem sua importância para 

a sociedade mas não são os fatores determinantes, outros como a participação social, direitos 

civis e outras liberdades substantivas que devem ser expandidas e não restringidas, pois, 

desempenham um importante papel no desenvolvimento. 

Esse raciocínio de Sen ganha reforço nas palavras de Petter (2008, p. 85) ao lecionar 

que ver o desenvolvimento como única e exclusivamente associado ao produto nacional bruto, 

à renda per capita ou ao desenvolvimento tecnológico, contrapõe-se à ideia de desenvolvimento 

mais abrangente visto como um processo de expansão das liberdades reais de que as pessoas 

desfrutam e que esta condição de agente livre e sustentável emerge como um motor fundamental 

do desenvolvimento. 

Olhando por um outro viés , ao trazer à tona o debate  sobre desenvolvimento, Edgard 

Morin (2015, p. 27), demonstra sua visão acerca do assunto, destacando que a noção de 

desenvolvimento engloba múltiplos desenvolvimentos e que ele deve puxar os vagões da 

propriedade e do bem-estar, a melhoria geral das condições de vida, a redução de desigualdades, 

a paz social, contudo, acredita que não trouxe crescimento e sim criou corrupção, fragilizou as 

relações econômicas e destruiu as solidariedades tradicionais e acrescenta: 

O desenvolvimento é uma fórmula-padrão que ignora os contextos 
humanos e culturais. Ele se aplica de forma indiferenciada a sociedades 
e a culturas muito diversas, sem levar em conta suas singularidades, 
seus saberes e fazeres, suas artes de viver, presentes em populações das 
quais se denuncia o analfabetismo sem perceber as riquezas de suas 
culturas orais tradicionais. Ele constitui em verdadeiro etnocídio para 
as pequenas populações. (MORIN, 2015. p. 31).   
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Neste entendimento, Grau (2018, p. 211) salienta que nos conceitos formulados de 

desenvolvimento, sempre aparece como nota marcante uma referência a este seu aspecto 

qualitativo, contudo, apesar de os dados econômicos serem relevantes, é de se ponderar que o 

conceito de desenvolvimento não é apenas econômico, pois, implica mobilidade e mudança 

social de uma estrutura social para outra, não apenas econômica, mas, amplamente, sobretudo 

mudança social futura e de determinados valores. 

Por sua vez, Kliksberg (1988, p. 22) bem explicita que as evidências mostram que, 

para um país, é imprescindível alcançar uma estabilidade econômica e o equilíbrio financeiro, 

melhorar sua competitividade e aumentar o produto interno bruto, mas isso não “se derrama” 

automaticamente, pelo contrário, os indicadores anteriores podem melhorar e, ao mesmo tempo, 

continuar deteriorando-se ou permanecer inalterada a situação dos setores mais desfavorecidos. 

Com base nessas premissas e a procurar um desenvolvimento que seja compatível com 

os objetivos das República, deve o Estado atuar na forma agregar um crescimento a todos na 

forma de inclusão social e assim, muito bem destacam,  Gesteiro e Ribeiro (2013, p. 204), que 

o Estado tem o dever-poder de implementação desses valores, proporcionando vida digna e o 

desenvolvimento social pleno,  com implementação de  políticas públicas que  impõem a 

criação de programas com finalidade precípua de reduzir as desigualdades e, proporcionando, 

por conseguinte, a justiça social. 

Do exposto, pode-se inferir que os aspectos e estruturas econômicas do 

desenvolvimento e democracia,  impõe consideráveis benefícios, traduz em avanços sociais e 

acumulo de riquezas, contudo, carrega consigo uma carga de prejuízos para a efetiva e correta 

proteção dos direitos fundamentais3 e da dignidade da pessoa humana e neste sentido, Kliksberg 

(1988, p.22)  aponta que por muitos anos, acreditou-se que a maneira mais eficiente de se 

reduzir a pobreza e a desigualdade social era através do crescimento econômico acelerado mas, 

isto não se verificou com  a evidência empírica que  tem demonstrado que, embora um elevado 

crescimento econômico seja uma condição necessária, não se constitui, porém, numa condição 

suficiente para se reduzir a pobreza e a desigualdade social e ainda bem pontua que “[...] mesmo 

ocorrendo crescimento, este pode ser com desemprego, com exclusão, sem participação, com 

 
3 Edgard Morin faz uma crítica ao afirmar que o desenvolvimento que pretendia ser uma solução ignora que as sociedades 

ocidentais estão em crise exatamente por causa de seu desenvolvimento e que, na verdade, esse desenvolvimento produziu 
um subdesenvolvimento intelectual, psíquico e moral. [...]. A globalização, a ocidentalização, o desenvolvimento são, assim, 
os três alimentos da mesma dinâmica que produz um pluralidade de crises interdependentes, justapostas, entre elas, a crise 
cognitiva, as crises políticas, as crises econômicas, as crises sociais que, por si sós, produzem as crises da globalização, da 
acidentalização, do desenvolvimento. A gigantesca crise planetária é a crise da humanidade que não consegue atingir o 
estado de humanidade. (MORIN, 2015, p. 32- 33 - Grifo do autor). 
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enfraquecimento das culturas nacionais, com destruição do futuro pela deterioração do meio 

ambiente”( KLIKSBERG, 1988, p.23). 

Sobre o posicionamento acima exposto, destaca o pensamento de  Giddens (2007, p. 

44), ao afirmar que vive-se na atualidade em um em que perigos criados por nós mesmos são 

tão ameaçadores, ou mais, quanto os que vêm de fora, sendo alguns, genuinamente 

catastróficos, como o risco ecológico global, a proliferação nuclear ou o derrocada da economia 

mundial. Outros nos afetam como indivíduos de maneira muito mais direta, como por exemplo 

os relacionados com a dieta, a medicina ou até o casamento  e, nas palavras de Morin (2015, p. 

34), extrai-se que: 

[...] A economia produziu, ao mesmo tempo, riquezas fantásticas e 
misérias infindáveis, sua falta de regulação dá livre circulação ao lucro, 
ele mesmo propulsado e propulsor de um capitalismo desenfreado, fora 
de qualquer controle, que contribui para a corrida rumo ao abismo. 

Frise-se então que o desenvolvimento é importante, necessário para  o sustento social, 

contudo, deve-se atentar que, por outro lado,  atrai violações a direitos como a liberdade, a 

propriedade, à economia e principalmente a vida que, assim, limita a fruição de outras 

liberdades e direitos e também prejuízos a correta fruição  dos direitos fundamentais, existindo 

um abismo entre a evolução e a violação das liberdades substanciais básicas, limitando as 

oportunidades e esta privação de liberdade econômica viola as demais liberdades, com vistas a 

democracia. 

 

Considerações finais  

   Do exposto na pesquisa conclui-se: 

Para perseguir os objetivos constitucionais, deve o Estado assumir seu importante 

pape, na responsabilidade de implementação dos princípios estatuídos no art. 170 do texto 

constitucional, objetivando proporcionar uma vida digna e desenvolvimento social, com 

implementação de políticas públicas de inclusão e programas com finalidades precípuas de 

reduzir as desigualdades, erradicar a pobreza e a marginalização, promovendo um 

desenvolvimento inclusivo e uma construção da democracia solidificada. 

Para tanto, as ações governamentais que se fundam nos objetivos constitucionais 

fundamentais da República, passam por programas estruturantes oriundos de um processo de 
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planejamento político, administrativo, econômico e orçamentário para a consecução dos 

arranjos institucionais politicamente estabelecidos na busca do desenvolvimento.  

Fica evidente  a importância do debate a acerca da democracia e sua interface com o 

desenvolvimento social e há de se perquerir se os Estados Soberanos e as instituições que se 

intitulam democráticas tem tido êxito em proporcionar as liberdades e condições devidas para 

que na sua essência a democracia atinja o que  ela propõe. 

Assim, a presente pesquisa faz esta interface entre o Desenvolvimento e as 

Democracia, deixando evidenciado que existe uma relação de interdependência entre ambas e 

só há de se falar em democracia quando outros atributos ligados ao desenvolvimento sejam 

atingidos, como, o crescimento, o combate a fome e à miséria, desemprego, sanemamento 

básico e principalmemte os arranjos institucionais, relacionados aos Poderes do Estado e a 

forma de participação popular. 

Deve-se contudo levar em conta os questionamentos que atualmente recaem sobre o 

termo democracia e suas implicações para o desenvolvimento social e das pessoas, pois, o 

cenário atual tem mostrado uma certa discrepância entre o que se tem de ideologia democrática 

e a realidade das pessoas que vivem sob esta faceta.  

Obviamente, países democráticos tem proporcionado melhorias em muitos setores da 

sociedade, contudo, como já demonstrado nesta pesquisa, o conceito de democracia ainda é 

muito controverso para realmente afirmar se são conquistas ou perdas do sistema que, ás vezes, 

deixa de se fundar um suas próprias bases teóricas.  

Não ficam dúvidas quanto aos benefícios do desenvolvimento e da democracia. Vários 

ganhos  foram agregados, contudo, a de se perquerir o efeitos e seus aspectos da dignidade 

humana e ainda, ainda os efeitos demográficos, políticos, econômicos. Assim, espera-se que a 

Democracia e Desenvolvimento propicie, um avanço na solidariedade, no humanismo, na 

transformação da economia, das pessoas, das cidades, da política e do bem estar.  
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CAPÍTULO XXI 

 

A influência dos vieses cognitivos na tomada de decisão pela 
inteligência artificial: um estudo baseado nas evidências do caso 

norte-americano – COMPAS 
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Introdução 

Atualmente, o mundo tem presenciado verdadeiras revoluções silenciosas, 

notadamente no âmbito da tecnologia e direito digital. Sem alarde ou grandes publicidades, a 

sociedade está sendo transformada de forma descentralizada. Muitos fenômenos acontecem 

simultaneamente em diferentes partes do mundo e já resultam em mudanças sensíveis na 

sociedade (PORTO, 2018, p. 19). 

Numa velocidade frenética, muitas inovações tecnológicas estão modificando o modo 

como as pessoas se relacionam e como efetivam seus negócios. É nessa nova realidade que 

estamos assistindo ao desenvolvimento da Inteligência artificial, Realidade Virtual e 

Aumentada, Blockchain e Criptomoedas, Robótica e Capacidade Humana, Impressoras 3D, 

Indústria 4.0. 

A revolução da inteligência artificial, contudo, não envolve apenas tornar os 

computadores mais rápidos e mais inteligentes. Ela também leva em conta os avanços nas 

ciências da vida e nas ciências sociais. Nessa toada, quanto mais compreendermos os 

mecanismos bioquímicos que sustentam as emoções, os desejos e as escolhas humanas, 

melhores podem se tornar os computadores na análise do comportamento humano, na previsão 

de decisões humanas (HARARI, 2018, p. 41). 
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Nas últimas décadas, a pesquisa em áreas como neurociência e economia 

comportamental permitiu que cientistas hackeassem humanos e adquirissem uma compreensão 

muito melhor de como os humanos tomam decisões. Constatou-se que todas as nossas escolhas, 

desde comidas até parceiros sexuais, resultam não de algum misterioso livre-arbítrio, e sim, de 

bilhões de neurônios que calculam probabilidades numa fração de segundos (HARARI, 2018, 

p. 41). 

Os estudos cognitivos de Kahneman e Tversky demonstraram, ainda na década de 

1970, que o ser humano age com base em instintos, intuições e emoções. Essa capacidade 

mental inconsciente que nos faz agir por instinto e intuição se faz presente no nosso dia a dia. 

O processo intuitivo funciona a partir do acúmulo de conhecimento acerca de informações em 

geral ao longo da vida humana (NUNES; PEDRON, 2018, p. 49). 

Essa característica da mentalidade humana é tratada na psicologia cognitiva como 

heurística. As heurísticas podem ser definidas como um procedimento simples que ajuda a 

encontrar respostas adequadas, ainda que geralmente imperfeitas, para perguntas difíceis 

(NUNES; PEDRON, 2018, p. 50). 

Gerd Girenzer (2008, p. 6) sublinha que a teoria das ilusões cognitivas, ou das 

heurísticas e vieses de cognição, contrapõe teorias que assumem que os seres humanos são seres 

racionais. Assim, algumas tomadas de decisões poderão estar baseadas em premissas 

duvidosas, levando a conclusões equivocadas.  

O leitor deve estar se perguntando: e o que isso tudo tem a ver com a tomada de decisão 

pela inteligência artificial? 

Já faz algum tempo que a inteligência artificial está sendo aplicada ao processo e à 

tomada de decisões jurídicas. No campo jurídico, a implementação de tecnologias disruptivas 

vem tornando-se cada vez mais recorrente. 

Essas tecnologias são, por vezes, apresentadas como blindadas aos vieses humanos. 

Entretanto, essa crença de que os algoritmos funcionam em um sistema racional imparcial pode 

ser falaciosa. Isso porque os algoritmos de inteligência artificial necessitam de uma 

programação inicial para a utilização do input e output de dados. Essa programação é realizada 

por uma pessoa humana, a qual pode sofrer de falhas cognitivas na programação do algoritmo. 

Assim, o presente ensaio propõe-se a analisar a influência dos vieses cognitivos na 

tomada da decisão pela inteligência artificial. O primeiro passo a ser dado com vistas ao 

atendimento de tal escopo é, pois, verificar a conceituação de inteligência artificial, sua função 

e seus limites. Feito isso, será abordada a questão dos vieses cognitivos e a sua influência na 
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tomada de decisão pela inteligência artificial. Tomar-se-á como base para o presente estudo o 

caso norte-americano do sistema COMPAS1, o qual se trata de uma ferramenta de inteligência 

artificial que intenta calcular o risco de reincidência criminal de uma pessoa.  

Destarte, a partir de uma metodologia dedutiva, analisar-se-á a questão da inteligência 

artificial e vieses cognitivos e, após a análise do caso norte-americano do sistema COMPAS, 

através de extensa pesquisa bibliográfica e documental, buscar-se-ão conclusões para verificar 

se os vieses cognitivos influenciam a tomada de decisão pela inteligência artificial.  

 

1  Inteligência artificial 

Não existe um consenso sobre o conceito da expressão inteligência artificial, mas ela 

poderia ser conceituada como “a possibilidade de que as máquinas, em alguma medida, pensem, 

ou melhor, imitem o pensamento humano, a base de aprender e utilizar as generalizações que 

as pessoas usam para tomar decisões habituais” (FENOLL, 2018, p. 20,tradução nossa). 

Bellman (1978) afirma que inteligência artificial (IA) é a automatização de atividades 

que associamos à cognição humana, como, por exemplo, a tomada de decisões, a solução de 

problemas e o aprendizado. Seguindo o mesmo raciocínio, Kurzweil (1990) define inteligência 

artificial (IA) como a arte de criar máquinas que performam funções que requerem inteligência 

quando desempenhadas por seres humanos.  

Em resumo: a inteligência artificial está intimamente relacionada ao desenvolvimento 

de sistemas em que máquinas são programadas para executar funções que originalmente 

demandariam raciocínio e empenho humano. Na atualidade, sistemas são projetados não para 

serem inteligentes, mas para realizarem alguma função útil baseada em métodos do 

comportamento inteligente dos humanos, como a tomada de decisão.  

A palavra chave em inteligência artificial é algoritmo, que seria o esquema executivo 

da máquina armazenando todas as opções de decisão em função dos dados que são conhecidos.  

Já o conceito de machine learning identifica um subgrupo de inteligência artificial 

(IA), referindo sistemas capazes de adaptarem-se a novas circunstâncias e de extrapolar padrões 

originais. Assim, os algoritmos de machine learning são capazes de prever ou generalizar 

padrões apreendidos a partir de um conjunto de dados utilizados para treinar o sistema 

(WOLKART, 2019, p. 706). 

 
1 Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. Vide o questionário em que é baseado 
em http://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-Assessment-COMPAS-CORE.html, assim 
como seu manual de uso em NORTHPOINTE, Practioners Guide to COMPAS, 17 de agosto de 2012.  

http://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-Assessment-COMPAS-CORE.html
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Por outro lado, o deep learning nada mais é do que uma técnica avançada de machine 

learning, cujos algoritmos não dependem de dados previamente escolhidos e lapidados por 

seres humanos (dados supervisionados) para criar ou reconhecer padrões. Isso significa que 

esses algoritmos aprendem com uma imensa quantidade de dados crus, disponíveis de imediato 

na internet ou em outra fonte (big data). A aprendizagem dá-se de forma não linear, em várias 

camadas, tal como se imagina que ocorra no cérebro humano com suas redes neurais. A maioria 

dos softwares de reconhecimento de voz, de tradução, de identificação de faces e objetos 

trabalham com deep learning e dependem da imensa quantidade de dados disponíveis na 

internet para que possam funcionar (COOPELAND, 2016). 

Como se vê, a inteligência artificial abarca desde tecnologias simples até sistema 

neurais convolucionais complexos de deep learning. Nesse contexto, Susskind (2013, p. 31) 

divide o impacto da inteligência artificial no direito em ondas, cujo conteúdo inclui um 

gradiente de complexidade que vai da chamada weak AI (inteligência artificial fraca) para a 

strong AI (inteligência artificial forte). 

A weak  AI (inteligência artificial fraca) trata-se de sistemas computacionais que não 

são capazes de “raciocinar” por si próprios. Por exemplo, um motor de inferência (chatbot) 

nada mais é do que um vários if-then encadeados. Não tem raciocínio, nem vontade, pois a 

máquina se baseia no insumo do conhecimento fornecido por um humano. São exemplos de 

aplicação de weak AI: análise documental, previsão de riscos e resultados de processos, 

consultoria legal e automação da elaboração de documentos (WOLKART, 2019, p. 748). 

De outro lado, temos a strong AI (inteligência artificial forte), a qual está relacionada 

com a criação de computadores com consciência e que possam pensar, e não somente simular 

raciocínios ou organizar palavras e sons de forma coerente. 

Todas essas tecnologias são, por vezes, apresentadas como blindadas aos vieses 

humanos. Entretanto, quando pensamos que os algoritmos funcionam em um sistema racional 

imparcial, devemos levar em conta que os algoritmos de inteligência artificial necessitam de 

uma programação inicial para a utilização do input e output de dados. Tal programação, 

chamada de machine learning, é essencial para o desenvolvimento da atividade heurística-

algorítmica pretendida (NUNES; PEDRON, 2018, p. 134).  

Segundo Valentini (2017, p. 47), “os erros de procedimento heurísticos muitas vezes 

não decorrem da operação do algoritmo, mas sim de falhas cognitivas na programação ou 

execução da tarefa para o qual foi projetado”. 
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Como visto, é evidente que as máquinas são úteis para fins de compilação de decisões 

judiciais e identificação de teses, estruturação de dados. Contudo, já existe a discussão sobre a 

possibilidade de serem utilizadas para decidir - ou algo muito próximo a isso -, pois fornecerão, 

por meio de algoritmos, respostas às questões submetidas a julgamento (ALETRAS; 

PREOTIUC-PIETO; LAMPOS, 2016). 

Portanto, na esteira dos novos ventos tecnológicos, inúmeros problemas se revelam, 

na medida em que se antevê que uma decisão judicial amparada por uma escolha advinda de 

um algoritmo seria por muitos considerada como inatacável, despida de equívocos, em função 

de sua suposta neutralidade. 

Ocorre que essa assertiva pode ser considerada uma falácia. Isso porque a máquina é 

capaz de herdar critérios subjetivos de escolha - alguns deles claramente equivocados -, do 

sujeito humano que, eventualmente, programou o algoritmo. 

Nunes (2018b, p. 426) afirma que: 

Ao criar um modelo, os programadores devem selecionar as 
informações que serão fornecidas ao sistema de IA e que serão 
utilizadas para prever soluções e/ou resultados futuros. Essas escolhas, 
portanto, fazem com que sempre haja pontos cegos nos algoritmos, os 
quais refletem objetivos, prioridades e concepções de seu criador, de 
modo que os modelos são, a todo tempo, permeados pela subjetividade 
do sujeito que os desenvolve. 
 

Como assevera Dedeo (2015), “algoritmos podem ser matematicamente ótimos, mas 

eticamente problemáticos”. 

Assim, abordaremos a seguir alguns dos vieses cognitivos que podem estar presente 

na tomada de decisão e, consequentemente, influenciar o algoritmo, já que o programador, 

como qualquer ser humano, não é avesso às ilusões cognitivas na sua tomada de decisão.  

 

2  Os vieses cognitivos e sua influência na tomada de decisão pela inteligência 

artificial 

Para entender o que são e como funcionam os vieses de cognição, faz-se necessária 

uma breve digressão acerca de noções incipientes de psicologia, psicologia comportamental 

cognitiva, heurísticas, vieses de cognição e formas de tomada de decisão. Tais noções auxiliarão 

no entendimento do problema ora proposto, ou seja, se os vieses de cognição influenciam na 

tomada de decisão pela inteligência artificial. 

Para esse trabalho, a psicologia comportamental cognitiva é de nosso especial interesse 

porque é a partir de seu estudo que encontramos a definição e a explicação das chamadas 
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heurísticas e dos vieses de cognição, preponderantes para a percepção do problema da 

influência de circunstâncias externas na tomada de decisão pelo ser humano e, 

consequentemente, pela inteligência artificial.  

Na psicologia comportamental cognitiva é fundamental a distinção entre algoritmo e 

heurísticas. 

Os algoritmos são estratégias que garantem a solução e oferecem resultados 

infalivelmente corretos, ainda que não se compreenda por que elas funcionam. Trata-se de 

receitas que mostram pari passu o procedimento necessário à resolução de um problema (e.g., 

regras para que se realizem operações de divisão do tipo 240/30; sequência finita de instruções 

para que se encontre o máximo divisor comum entre dois números inteiro diferentes de zero). 

A troca eficiente de um pneu, por exemplo, obedece a um algoritmo: 1) desligar o automóvel; 

2) apanhar as ferramentas (chave e macaco); 3) pegar o estepe; 4) suspender o automóvel com 

o macaco; 5) desenroscar os quatro parafusos do pneu furado; 6) colocar o estepe; 7) enroscar 

os parafusos; 8) baixar o carro com o macaco; 9) guardar as ferramentas (COSTA, 2016, p. 43). 

Por outro lado, as heurísticas são procedimentos de simplificação mental. Deles se 

utiliza inevitavelmente a mente humana para processar informações complexas vindas do 

exterior e possibilitar a tomada de decisões de forma eficiente. Trata-se de juízos intuitivos, não 

fundamentados, baseados em conhecimento parcial, experiência ou suposições, que às vezes 

são corretos e às vezes são errados, sem haver uma lógica absoluta. Nesse sentido, produzem-

se “atalhos cognitivos” (cognitive shortcuts) ou “regras de ouro” (rules of thumb), a partir das 

quais as pessoas realizam julgamentos simplificados sem que tenham de tomar em consideração 

todas as informações relevantes e contando apenas com um conjunto limitado de pistas. É 

relevante sublinhar que as heurísticas surgem porque temos recursos cognitivos e motivacionais 

limitados, razão pela qual precisamos usá-los de forma eficiente e rápida para lograrmos 

decisões cotidianas. Porém, embora elas geralmente contribuam para a nossa vida diária, às 

vezes, as heurísticas resultam em desvios sistemáticos e previsíveis, que levam a decisões sub-

ótimas (COSTA, 2016, p. 44) 

Assim, partindo da premissa de que todo e qualquer tomador de decisão é provido de 

uma racionalidade limitada, é necessário pensar e desenvolver técnicas que buscam desfazer, 

mitigar ou isolar os efeitos chamados “vieses cognitivos”, que nada mais são do que atalhos 

simplificadores – previsíveis e, portanto, evitáveis – que a mente humana desenvolve para 

tomar decisões a partir de informações complexas sob a situação de incerteza (COSTA, 2016, 

p. 13). 
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Nesse cenário, a motivação de toda a forma de ação humana sofre a influência de 

inúmeras circunstâncias fáticas e materiais que são inerentes à subjetividade de cada indivíduo 

isoladamente considerado (suas preconcepções). São inúmeros os vieses de cognição 

identificados e catalogados que podem exercer influência sobre a tomada de decisão (NUNES; 

PEDRON, 2018, p. 69). 

Deve ser referido que as heurísticas e os vieses são características evolutivas da 

racionalidade humana. Nesse contexto, as heurísticas, apesar de poderem eventualmente se 

desdobrar em erros a partir de uma falha das premissas primárias utilizadas, são de fundamental 

importância para que se possa desempenhar as necessidades da racionalidade no dia a dia. Seu 

uso, sem dúvida, reduz o esforço cognitivo, ocasionando ganhos (NUNES; PEDRON, 2018, p. 

31). 

Embora funcione bem na maioria dos casos, é possível a ocorrência de desvios nesse 

processo, resultando decisões que se afastam do que seria o resultado mais adequado para o 

caso. Os erros resultantes desses desvios são chamados vieses cognitivos (NUNES; PEDRON,  

2018, p. 381). 

O estudo dessas ilusões se transformou no mundo quando os psicólogos israelenses 

Daniel Kahneman e Amos Tversky publicaram na Science (27. Set. 1974, v. 185, n. 4157, p. 

1124-1131) um artigo pioneiro chamado “Judgement under uncertainty: heuristics and biases”. 

O estudo rendeu a Kahneman o Nobel de Economia em 2002 (o qual não se pode conceder a 

Tversky em razão do seu falecimento prematuro). Pela primeira vez um psicólogo recebeu o 

prêmio. No estudo, desafiando modelos racionais até então dominantes, eles relacionaram e 

sistematizaram as regras heurísticas, definindo-as como as regras cognitivas que todo ser 

humano aplica inconscientemente ao processar uma informação que recebe do exterior e que 

permitem reduzir as tarefas complexas de atribuir probabilidade e predizer valores a operações 

de juízos mais simples. Enfim, trata-se de formas disfuncionais de processar a informação, que 

afetam o raciocínio lógico-abstrato e que acontecem de forma previsível em circunstâncias 

particulares em todos os países e culturas. É importante sublinhar que não se trata de 

desvirtuamentos do pensamento provocado por emoções como medo, afeição e ódio: são erros 

sistemáticos na opinião de pessoas normais, que ocorrem no projeto do mecanismo cognitivo. 

Daí porque também não se pode confundir inteligência com racionalidade: pessoas de 

inteligência elevada não são imunes a vieses ou predisposições automáticas (COSTA, 2016, p. 

47). 
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Assim sendo, estudar-se-ão algumas2 das principais ilusões cognitivas que acometem 

os tomadores de decisões, as quais podem acarretar decisões equivocadas ou tendenciosas. 

Nesse contexto, as decisões tomadas pelos seres humanos para a criação do algoritmo podem 

influenciar a decisão tomada pela inteligência artificial. 

 

2.1  Viés da representatividade (representativness bias) 

A heurística da representatividade explica que, quando uma pessoa toma uma decisão, 

ela costuma recordar outra que teve êxito em situação análoga, no sentido do que é mais 

representativo nesse contexto (FENOLL, 2018, p. 46). 

A heurística da representatividade está amplamente relacionada às impressões e 

intuições decorrentes de estereótipos. Essa simplificação mental pode ocorrer tanto de forma 

consciente quanto inconsciente e opera a partir da associação de uma informação qualquer ao 

nosso banco de dados da experiência, buscando elos que serão responsáveis por tomar o todo 

pela parte (NUNES; PEDRON, 2018, p. 54). 

A heurística da representatividade influi diretamente sobre a ocorrência do viés de 

confirmação, viés de ancoragem e viés da retrospectiva3, uma vez que na ausência de evidências 

ao contrário, as pessoas costumam-se comportar como se assumissem que determinada 

afirmação ou hipótese é verdadeira. Permitir que o julgador decida levando em considerações 

concepções pessoais acerca da impressão que teve das partes (heurística da representatividade) 

gera um enorme risco de distorções cognitivas (NUNES; PEDRON, 2018, p. 58). 

Um dos problemas do uso humano da heurística da representatividade é que, quando 

o caso apresenta alguns dados mais chamativos, o julgador, usando a heurística da 

representatividade, pode cometer erros. Dados como os antecedentes de um litigante, ou bem 

sua possível conduta valorada moralmente, ou sua etnia, podem condicionar indubitavelmente 

o juiz. Isso é inaceitável, certamente, mas é essa realidade que introduz no processo algo que 

identificamos claramente como o fator humano. Trazendo esse fato para a inteligência artificial, 

poderíamos programar o computador para que não padeça desse tipo de prejuízo, mas também 

para que padeça, posto que isso está nas mãos do programador (FENOLL, 2018, p. 48). 

 
2 Diante da limitação do número de páginas desse ensaio, será abordado apenas alguns vieses mais importantes, 
não se desconhecendo a existência de outros inúmeros vieses que podem estar presentes na tomada de decisão.  
3 O viés de retrospectiva está relacionado à predisposição das pessoas à avaliação da maior previsibilidade de 
ocorrência de eventos ou resultados, de forma retroativa, quando estes eventos ou resultados já são conhecidos. 
(PEER, Eyal, GAMLIEL, Eyal. Heuristics and Biases in Judicial Decisions. Court Review, Volume 49, p. 115. 
Disponível em http://aja.nsc.dni.us/publications/countrv/cr49-2/CR4-2Peer.pdf). 
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Portanto, esse heurístico tão humano poderia ser imitado por uma máquina com um 

rendimento mais livre de erros, desde que conhecida a existência desse viés e buscando-se a 

sua mitigação (FENOLL, 2018, p. 48). 

 

2.2  Viés da confirmação (confirmation bias) 

O viés da confirmação é caracterizado pela tendência do observador de procurar ou 

interpretar informações de forma que estas confirmem preconcepções próprias. Busca-se 

favorecer informações e argumentos que correspondam as suas crenças primárias, deixando de 

lado evidências que apontam para conclusão oposta (NUNES; PEDRON, 2018, p. 80). 

O viés de confirmação conduz as pessoas à procura e interpretação de informações de 

uma maneira consistente com suas opiniões prévias, levando a julgamento e decisões 

enviesadas (PEER; GAMLIEL, p.115). A mente julgadora, ao pretender confirmar a qualquer 

custo, funciona rápido demais e se fecha perigosamente a opções distintas. Nessa seara, o 

melhor é rever continuamente as inclinações e os precedentes (vinculantes ou não), mantendo 

a mente aberta (FREITAS, 2018, p. 72). 

Nesse contexto, uma aplicação de inteligência artificial poderia estar livre de vieses 

inspirados por variáveis tão emocionais ou poderia estar influenciada pelos mesmos, conforme 

seja programada. Tudo depende do modo como se elabore o algoritmo. De qualquer modo, 

novamente, a inteligência artificial pode imitar o ser humano (FENOLL, 2018, p. 50). 

 

2.3  Viés da ancoragem e ajustamento (anchoring and adjustment bias) 

O viés de ancoragem e ajustamento está relacionado à tendência de que as pessoas se 

valham de informações aleatórias para dar respostas a questões concretas (NUNES; PEDRON, 

2018, p. 103). Ou seja, ainda que o intérprete receba muitas informações contrárias à sua 

posição inicial, ele tenderá a reinterpretar essas informações de acordo com sua opção original, 

manipulando ou espalhando esses dados (FENOLL, 2018, p. 50).  

Poder-se-ia pensar que uma máquina nunca estaria influenciada por este heurístico ao 

raciocinar à margem da simplificação utilitarista, mas pode ocorrer exatamente o contrário. 

Uma máquina tende à ancoragem e ajustamento porque sempre faz o que determina o algoritmo 

e, se o algoritmo está formulado equivocadamente, a máquina jamais vai mudar de opinião, e, 

portanto, sempre chegará ao mesmo resultado. O comportamento da máquina é sempre voltado 

para a manutenção do que calcula que é a melhor opção por razões estatísticas ou pelos dados 

de seu algoritmo. A inteligência artificial não modifica a sua opção, tendo em vista que os dados 
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de uma questão sejam sempre resolvidos da mesma maneira pelo algoritmo (FENOLL, 2018, 

p. 51). 

Nesse ponto, a ação humana é superior a máquina, precisamente porque pode 

modificar seu pensamento inicial, especialmente se conhece os erros que provoca a heurística 

da ancoragem e ajustamento. A máquina, por sua vez, somente modificará seu ‘pensamento’ se 

for modificado o algoritmo. No entanto, os novos dados serão tomados pela máquina como uma 

situação completamente nova e, por isso, a decisão será distinta, o que pode ser mais difícil de 

ocorrer com um ser humano (FENOLL, 2018, p. 51). 

Em termos de inteligência artificial, esta heurística caracteriza-se como paradoxal. Por 

um lado, a heurística que usa a máquina para decidir não tem a possibilidade de mudar a sua 

opinião errônea, reconsiderando os mesmos dados existentes, algo que um ser humano poderia 

fazer. Por outro lado, a máquina está totalmente disposta a mudar a opinião, diante da presença 

de novos dados, o que é muito mais difícil para uma pessoa. Assim, a aplicação dessa heurística 

tem curiosas limitações que devem ser levadas em conta na hora de elaborar o algoritmo 

(FENOLL, 2018, p. 52).  

Portanto, como visto através da análise de algumas ilusões cognitivas, ainda que seja 

indesejável, os vieses cognitivos podem estar presentes na inteligência artificial, notadamente 

quando programado o algoritmo pelo ser humano.4  

Analisados alguns dos vieses cognitivos que podem estar presentes na inteligência 

artificial, vamos, agora, tratar do caso concreto norte-americano COMPAS (Correctional 

Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), mecanismo utilizado nos Estados 

Unidos para avaliar o risco de reincidência dos acusados no país.  

 

3  Caso COMPAS: o risco de reiteração delitiva 

Um sistema enviesado é ainda mais perigoso do que um indivíduo enviesado. Com o 

indivíduo há a possibilidade de argumentação, interpretação e convencimento, o que não ocorre 

em relação aos sistemas computacionais (FRIEDMAN; NISSENBAUM, 1996, p. 331). 

 
4 Nunes refere que: “(...) na própria constituição dos sistemas de IA se fazem escolhas que refletem também as 
opiniões e prioridades dos criadores, as quais influenciam diretamente as respostas do sistema. Não se pode 
ignorar, assim, a impossibilidade de isenção completa, até mesmo ao se falar de inteligência artificial e de sistemas 
que, muitas vezes, são tratados como universais e “desenviesados”, porquanto o ponto de partida é sempre uma 
atividade humana de seleção de informações e dados, os quais refletem, também, o contexto social de quem os 
produziu. E tal preocupação se liga diretamente ao estudo dos vieses cognitivos (cognitive biases). NUNES, Dierle. 
Inteligência artificial e direito processual: vieses algorítmicos e os riscos de atribuição de função decisória às 
máquinas, RePro vol. 285, nov., 2018, p. 421-477. 
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Nos Estados Unidos, os sistemas computacionais de avaliações de risco são cada vez 

mais comuns para fundamentar decisões sobre quem pode ser colocado em liberdade em cada 

estágio da justiça criminal. Em estados como Arizona, Colorado, Delaware, Kentucki, 

Lousiana, Oklahoma, Virginia, Washington e Winsconsin, os resultados dessas avaliações de 

risco são entregues aos juízes durante o sentenciamento dos casos (ANGWIN;  LARSON; 

MATTU; KIRCHNER, 2016). 

Ocorre que essas avaliações de risco se mostraram notadamente falíveis. Em estudo 

realizado com informações de mais de sete mil pessoas presas na Flórida em 2013 e 2014, 

apenas 20% dos indivíduos ranqueados com probabilidade de cometer crimes violentos de fato 

o fizeram. Além disso, observou-se significante disparidade racial: o algoritmo era 

particularmente tendencioso a marcar réus negros como futuros criminosos, rotulando-os dessa 

forma o dobro de vezes quando comparados com os réus brancos; réus brancos eram mal 

rotulados como de baixo risco mais frequente do que réus negros (ANGWIN;  LARSON; 

MATTU; KIRCHNER, 2016). 

O algoritmo utilizado para criar as avaliações de risco em questão é um produto de 

uma empresa que atua na maior parte dos EUA e que contestou o resultado obtido pelas 

pesquisas realizadas5. No entanto, o estudo é bem claro: o software responsável pelas avaliações 

é tendencioso, o que indica um enviesamento em sua programação dos dados de input. 

Jordi Nieva Fenoll (2018, p. 69) afirma que o sistema de inteligência artificial utilizado 

pela empresa nos Estados Unidos – COMPAS – pode ser racista porque estabelecia índices de 

periculosidade mais alto para afro-americanos do que para pessoas de raça branca.  

Entretanto, deve-se levar em conta que o caminho marcado por COMPAS e outras 

ferramentas de inteligência artificial é muito provável que se consolide no futuro. Essa 

aplicação pode estar cheia de prejuízos, que no fundo reflete o próprio programador ao basear 

seus algoritmos em dados estatísticos reconhecidos provavelmente de maneira enviesada, como 

ocorre muito frequentemente (FENOLL, 2018, p. 70). 

Dierle Nunes (2018) sublinha que, nesse ponto, verifica-se o risco da realização de 

analogias para a previsão de comportamentos quando faltam dados específicos sobre os 

resultados pretendidos. Certo que não se pode precisar cientificamente quais características e 

 
5 A empresa Northpointe, responsável pelo software, não disponibiliza ao público o algoritmo no qual se baseia o 
índice de reincidência do acusado, mas apenas as perguntas feitas ao indivíduo e utilizadas no cálculo, de modo 
que o réu não sabe por qual motivo possui um alto ou baixo indicador, tampouco de que modo suas respostas 
influenciam no resultado final. Vale salientar que não se pergunta a raça do acusado no questionário, porém são 
feitas perguntas que acabam por selecionar indivíduos pobres e, em sua maioria, negros, como prováveis 
reincidentes. (NUNES, Dierle. Inteligência artificial e direito processual: vieses algorítmicos e os riscos de 
atribuição de função decisória às máquinas, RePro vol. 285, nov., 2018, p. 421-477). 
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indicadores fazem com que um indivíduo seja mais ou menos propenso à reincidência. Assim, 

para que o algoritmo chegue a tal resultado, são utilizadas correlações entre dados, como a 

existência de parentes ou vizinhos condenados, o desempenho escolar, a convivência com 

usuários de drogas, entre outros, e a probabilidade de reincidência, o que carece de confirmação 

científica e acarreta resultados discriminatórios. 

Nesse contexto, não se pode aplicar ao processo uma ferramenta com tais 

características, sem que se conheça seu funcionamento interno porque isso contraria o direito 

de defesa. Entretanto, a jurisprudência estadunidense está indo por outro caminho, talvez mais 

compatível, com o fato de assumir que é muito difícil saber como funciona a tecnologia que 

finalmente se usa em qualquer situação atual da vida (FENOLL, 2018, p. 70).  

Um bom exemplo disso é a sentença do Tribunal Supremo de Wisconsin conhecida 

como State vs. Loomis6, que aceitou o uso de COMPAS. Contudo, o fez de um modo parecido 

ao que utilizou o Tribunal Europeu de Direitos Humanos quando avaliou o chamando “standard 

Murray”7. O Tribunal Supremo de Wisconsin afirmou que sempre que COMPAS seja tomado 

em conta, deve ser juntamente com outras provas, ou seja, como um elemento a mais de 

convicção. Assim, seu uso é regular e, portanto, não afetaria o direito de defesa (FENOLL, 

2018, p. 71). 

Percebe-se que a preocupação com a transparência algorítmica e com seus potenciais 

enviesamentos passou a existir em muitos países. Segundo o relatório francês de Villani (2018), 

nota-se que: 

Em um contexto em que as tecnologias estão se tornando uma das 
chaves do mundo futuro, a inteligência artificial não pode ser uma 
“máquina a ser excluída”. As mulheres representam apenas 33% das 
pessoas no setor digital. Minorias também estão sub-representadas. 
Diante da evolução das tecnologias e usos relacionados à IA, nossa 
sociedade é levada a um dever de reflexividade e vigilância coletiva. 
Especialmente vis-à-vis populações frágeis e públicos já excluídos do 
mundo digital, para os quais a IA pode representar um perigo ainda 
maior. O desenvolvimento da IA também pode trazer a promessa de 
uma sociedade melhor, mais justa e eficiente do que o risco de uma 
hiperconcentração de valor para o benefício de uma pequena elite 
digital. No campo da IA, portanto, a política de inclusão deve ser um 
duplo objetivo: assegurar que o desenvolvimento dessas tecnologias 
não contribua para aumentar as desigualdades sociais e econômicas e 
confiar na IA para efetivamente reduzi-las.  

 
6 881N.W.2d749 (Wis. 2016). Sobre o cas, J. TASHEA, Risk-Assessment Algorithms Chalenged In Bail, 
Sentencing and Parole Decisions, ABA Journal, março de 2017, 
http://www.abajournal.com/magazine/article/algorithm_Bail_Sentencing_Parole.  
7 STEDH Murray v. Reino Unido, 18731/91, 8 de fevereiro de 1996. 

http://www.abajournal.com/magazine/article/algorithm_Bail_Sentencing_Parole
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A maioria das controvérsias recentes nesta área diz respeito a 
discriminação contra certas minorias ou com base no gênero (negros, 
mulheres, moradores de bairros pobres em particular). A experiência 
americana também trouxe vários exemplos de efeitos discriminatórios 
semelhantes na prevenção criminal. À medida que os sistemas que 
integram tecnologias de IA invadem diariamente, esperamos 
legitimamente que eles ajam de acordo com nossas leis e normas 
sociais. Portanto, é essencial que o direito e a ética governem o 
comportamento dos sistemas de IA. Como não somos capazes hoje para 
garantir a priori o comportamento de um sistema de aprendizagem (a 
certificação formal de aprendizado ainda é hoje objeto de pesquisa), o 
respeito a esse requisito exige o desenvolvimento de procedimentos, 
ferramentas e métodos de auditoria desses sistemas, a fim de avaliar o 
cumprimento de nossa estrutura legal e ética.” (grifos nossos) 

 
Assinale-se que a ausência de transparência algorítmica é especialmente preocupante 

no caso de decisões judiciais por ferramentas de inteligência artificial. Como se defender de um 

“índice” sem saber o método de seu cálculo? Como submeter o “índice” ao controle do devido 

processo constitucional? Por mais que sejam divulgadas as perguntas realizadas, os acusados 

não sabem como suas respostas influenciam o resultado final (output). Dessa forma, a defesa 

do acusado torna-se impossibilitada por dados matemáticos opacos e algoritmicamente 

enviesados, mas camuflados, pela “segurança” da matemática, como supostamente imparciais, 

impessoais e justos (NUNES, 2018). 

Portanto, cedo ou tarde veremos como os juízes utilizarão as ferramentas de 

inteligência artificial, como o COMPAS, para proferirem suas decisões. É cediço que a 

inteligência artificial permite facilitar, com dados estatísticos, os julgamentos. Contudo, não 

podemos olvidar a presença dos vieses cognitivos e dos automatismos que, tanto podem estar 

presentes no agir do julgador quanto no agir do programador do algoritmo e, consequentemente, 

presentes na inteligência artificial (IA).  

 

Considerações finais 

O uso da inteligência artificial aplicada ao Direito e às novas potencialidades 

tecnológicas irão impactar, de forma cada vez mais acentuada, a prática judicial.  

No mesmo contexto, a neurociência e a economia comportamental aplicada ao Direito, 

a partir do conhecimento de que a racionalidade humana é limitada, mostra-nos que a tomada 

de decisão do ser humano pode ser influenciada por ilusões cognitivas e vieses.  

A inteligência artificial funciona através de algoritmos programados pela pessoa 

humana. Assim, ainda que a inteligência artificial traga uma maior rapidez e produtividade para 
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o trabalho humano, não podemos olvidar que quem constrói o algoritmo é uma pessoa humana 

e essa pessoa pode possuir vieses cognitivos. 

A experiência norte-americana, notadamente com a ferramenta de inteligência 

artificial COMPAS, evidenciou que a inteligência artificial também pode estar enviesada, ao 

reconhecer uma tendência racista no seu algoritmo.  

Portanto, é fato que a inteligência artificial estará cada vez mais presente no mundo 

atual. Contudo, o aplicador do direito ou o tomador da decisão deve ter ciência da existência 

dos vieses cognitivos que podem ou não estar presente na inteligência artificial. É necessário 

que, no uso da inteligência artificial para decisões judiciais, seja realizado um controle efetivo 

das ilusões cognitivas para verificar se a ferramenta não está enviesada, buscando sempre 

mitigar ou reduzir esses vieses para alcançar uma decisão imparcial e justa. 
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Introdução 

Pesquisa científica desenvolvida por meio da Plataforma Zebrafish-CeTICS-FAPESP-

Instituto Butantan atesta que nenhum agrotóxico é 100% seguro para os seres vivos. Os 10 

agrotóxicos mais usados na agricultura brasileira foram aplicados em populações de peixes 

denominados zebrafish (Danio rerio ou zebra danio), cuja genética é 70% similar à do ser 

humano. Resultado: três agrotóxicos causaram a morte dos ovos da população-base e os outros 

sete lhes provocaram alterações na espinha dorsal, músculos, coração, olhos e estruturas dos 

neurônios. 

O zebrafish é ferramenta científico-tecnológica reconhecida e preconizada 

internacionalmente para testes de novas substâncias, novas drogas e de substâncias com efeitos 

tóxicos (HOWE, 2013). A assertiva da pesquisa conduzida pela Plataforma Zebrafish (OESP, 

2019) traz repercussões amplas e complexas em diferentes quadrantes jurídicos, econômicos, 

sociais e éticos da vida humana, bem como à ideia de sustentabilidade do meio ambiente. 

A hipótese da ausência de segurança das dosagens previstas como limites máximos de 

resíduos de agrotóxicos atualmente aceitos enseja a reflexão sobre a função do ordenamento 
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jurídico vigente. Se não há limites seguros no uso de agrotóxicos, as normas atuais estão 

completamente incongruentes? 

Confirmada a inexistência de limites seguros, os agrotóxicos devem ser banidos? Não 

sendo possível bani-los, como harmonizar o interesse daqueles que os aplicam na agricultura 

frente aos preceitos fundamentais de proteção à vida humana e ao meio ambiente de toda a 

sociedade, tendo em conta as evidências trazidas pela tecnologia científica? 

A pesquisa conduzida pela Plataforma Zebrafish-CeTICS1 – segundo a qual nenhum 

agrotóxico é 100% seguro aos seres vivos –, impulsiona a necessária reflexão a respeito da 

efetividade das normas sobre a matéria e a sua aparente dissonância em face dessas descobertas.  

De outra dimensão, tem-se como referência a comprovação da presença de resíduos 

de agrotóxicos na água tratada pelos sistemas de abastecimentos no Brasil, com destaque ao 

levantamento conduzido pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (2019) por meio 

de análises laboratoriais obtidas com tecnologia de espectrometria de massas. 

Os dados trazidos ao conhecimento da população daquele Estado, em março de 2019, 

revelaram resíduos de agrotóxicos na água distribuída em 22 municípios de um total de 98 

municípios onde ocorreram as coletas, em 2018 (dados oficiais). Entre os 18 ingredientes de 

agrotóxicos presentes na água nesses 22 municípios, sete tiveram o seu uso banido na União 

Europeia. 

Do ponto de vista da norma brasileira que trata do controle e da vigilância da qualidade 

da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade – Portaria de Consolidação n. 5, 

de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde – nenhuma das análises contendo resíduos 

de agrotóxicos foi considerada fora do padrão de qualidade.  

Além do levantamento em Santa Catarina, em abril de 2019 veio a público a revelação 

sobre a presença de resíduos de agrotóxicos em cerca de 25% dos municípios brasileiros, 

conforme dados do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 

 
1  CeTICS corresponde a Centro de Toxinas, Resposta-imune e Sinalização Celular (CeTICS), que tem o apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e do Instituto Butantan, órgão ligado à 
Secretaria da Saúde de São Paulo. Foram utilizados sistemas do modelo zebrafish (Danio rerio) que oferecem 
vantagens sobre vertebrados superiores que podem também ser explorados para responder questões em ciência 
imunológica. Por ser um animal de pequeno porte e com alta taxa reprodutiva, similar à dos mamíferos, o peixe 
pode substituir ou complementar os estudos. O rápido desenvolvimento do Zebrafish evolui em três meses de vida, 
sendo que a transparência apresentada pelos embriões em estágio de larva facilita a avaliação detalhada de 
estruturas e sistemas orgânicos. Disponível em: http://www.cetics.com.br/plataformas/zebrafish/. Acesso em: 14 
ago. 2019. 

http://www.cetics.com.br/plataformas/zebrafish/
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Humano (Vigiagua), do Ministério da Saúde. Portanto, também são dados oficiais. Constatou-

se, também, que 2.931 dos 5.570 municípios não fazem o monitoramento, ou seja, a qualidade 

da água é desconhecida em 52% das cidades do país. 

Nesse contexto, o presente artigo foi organizado em três capítulos: uso e impactos dos 

agrotóxicos no Brasil; regulação da qualidade da água; e preceitos constitucionais de 

observância obrigatória para a proteção à vida e ao meio ambiente, considerando os desafios da 

sustentabilidade ambiental. Quanto à metodologia, no presente trabalho, utilizou-se o método 

indutivo e foram adotadas técnicas do referente e da pesquisa bibliográfica. 

 

1 Uso e impactos dos agrotóxicos no Brasil  

Na revisão sistemática de estudos científicos publicados no período de 2011 a 2017, 

Carla Lopes e Guilherme Albuquerque (2018, p. 519) identificam 116 pesquisas a respeito dos 

impactos negativos dos agrotóxicos à saúde humana e ambiental. 

Os estudos evidenciam o prejuízo causado pelos ingredientes ativos sobre os insetos, 

a água, o solo e os peixes pelo uso dessas substâncias tóxicas, muitas vezes, por alterarem seu 

habitat natural e permanecerem por longo período produzindo efeitos após o uso (LOPES; 

ALBUQUERQUE, 2018, p. 522).  

A revisão, conforme os autores, traz referências de estudos que revelam a 

contaminação de reservatórios de água, rios, recursos hídricos e bacias fluviais, além da 

presença de substâncias proibidas há décadas e consideradas poluentes persistentes pela 

Convenção de Estocolmo, de 2001.  

O início da expansão do uso desses insumos tóxicos remonta há quase 70 anos, sempre 

em escala crescente:  

A utilização em massa de agrotóxicos na agricultura se inicia na década 
de 1950, nos Estados Unidos, com a chamada ‘Revolução Verde’, que 
teria o intuito de modernizar a agricultura e aumentar sua produtividade. 
No Brasil, esse movimento chega na década de 1960 e, com a 
implantação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA), 
ganha impulso na década de 1970. O programa vinculava a utilização 
dessas substâncias à concessão de créditos agrícolas, sendo o Estado 
um dos principais incentivadores dessa prática (LOPES; 
ALBUQUERQUE, 2018, p. 523). 
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De 2000 a 2014, o Brasil experimentou um crescimento de quase 300% no consumo 

de agrotóxicos, passando de 170 mil toneladas/ano para 500 mil toneladas/ano (BOMBARDI, 

2017, p. 33), total que pode estar subestimado por se tratar de quantitativos fornecidos pelas 

empresas. Estima-se em 20% o volume contrabandeando por intermédio das fronteiras 

brasileiras. 

Por sua política direcionada à produção agrícola de monocultivos – bens agrícolas 

primários como soja, cana-de-açúcar para fabricação do etanol, café, carne bovina, fumo e 

milho, entre outras commodities, em sua maioria destinados à exportação, desde 2008 o Brasil 

ocupa a dianteira internacional com 19% do consumo de agrotóxicos, rivalizando com os 

Estados Unidos o posto de primeiro colocado nesse mercado mundial (HESS, 2018, p. 129). 

A matéria é tratada pela Lei dos Agrotóxicos – Lei Federal n. 7.802, de 11 de julho de 

1989 (BRASIL, 1989) e pelo seu regulamento, o Decreto Federal n. 4.074, de 4 de janeiro de 

2002 (BRASIL, 2002). O escopo central do comando legal é permitir que os agrotóxicos 

possam ser usados, principalmente, no cultivo agrícola, para alterar a composição da flora ou 

da fauna, a fim de combater seres vivos considerados nocivos, dando margem à contaminação 

dos alimentos com resíduos em patamares que, em tese, não deveriam causar danos à saúde. 

Sob esse pretexto, a partir de 1963 passaram a ser fixados limites/valores máximos de 

resíduos (LMR ou VMP) de agrotóxicos em itens alimentares específicos ou em grupos de 

alimentos ou rações no comércio internacional, por intermédio da criação do Codex 

Alimentarius (OMS/FAO, 2018), programa conjunto da Organização Mundial de Saúde e da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

A disciplina do LMR é controlada pelo Comitê do Codex sobre Resíduos de Pesticidas 

(CCPR), que é responsável por estabelecer os quantitativos de resíduos permitidos oficialmente 

nos alimentos em decorrência da aplicação em uma cultura agrícola, expresso em miligramas 

do agrotóxico por quilo do alimento (mg/Kg), quando se trata do comércio entre os países. 

O Brasil, a União Europeia, os Estados Unidos da América e outros países integrantes 

da Organização Mundial do Comércio (OMC) seguem normas específicas, além de 

constituírem estruturas administrativas responsáveis pelo estabelecimento do LMR de cada 

alimento ou adoção do padrão do Codex. 

Segundo a OMS/FAO, antes que um LMR possa ser estabelecido, avaliações de risco 

à saúde humana devem ser conduzidas para assegurar que o fornecimento de alimentos seja 
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seguro. É responsabilidade da Reunião Conjunta da OMS/FAO sobre Resíduos de Pesticidas 

(JMPR) revisar a toxicologia e os dados apropriados obtidos principalmente de estudos 

supervisionados, que refletem o uso de acordo com as "boas práticas agrícolas".  

Junto com o LMR também é fixada a quantidade máxima de ingestão diária aceitável 

(IDA) de agrotóxicos como parâmetro de segurança daquilo que pode ser ingerido por dia, 

durante toda a vida, de modo a supostamente não causar danos à saúde.  

O conceito de dose de referência aguda (DRfA) serve de parâmetro de segurança 

toxicológico agudo, ou seja, a quantidade estimada do resíduo de agrotóxico presente nos 

alimentos que pode ser ingerida durante um período de 24 horas sem causar efeito adverso à 

saúde, expressa em miligrama de resíduo por quilograma de peso corpóreo (mg/kg p.c.). Em 

outras palavras, a DRfA representa a possibilidade de o consumidor vir a óbito no espaço de 24 

horas após a ingestão de alimento contaminado por agrotóxicos. 

A Lei dos Agrotóxicos (BRASIL, 1989) impõe a tripartição das atribuições relativas 

aos agrotóxicos no Brasil. Cabe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) o dever de avaliar a eficiência agronômica (ação contra insetos e doenças que atacam 

as culturas-alvo); ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) recai a análise da ecotoxicidade (resistência da fauna e flora à toxicidade); e à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cumpre a classificação toxicológica (impacto na 

saúde humana e valor máximo permitido de resíduos nos alimentos). 

Portanto, no que concerne ao LMR, a Anvisa é responsável por dizer o limite do 

ingrediente ativo em cada alimento, sem deixar de observar que o fim precípuo, de acordo a Lei 

Federal n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, é promover a proteção da saúde da população, 

regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. 

A Anvisa admite em suas publicações que agravos à saúde podem ocorrer depois de 

um longo período de consumo de alimentos contendo pequenas concentrações de resíduos de 

agrotóxicos. A agência refere-se à exposição crônica, que vem a ser justamente o eixo central 

dos resultados da Plataforma Zebrafish-CeTICS, quando revela que nenhum dos 10 agrotóxicos 

mais usados no Brasil comprovou ser seguro aos seres vivos. 

A pesquisa da Plataforma, ainda inédita, foi encomendada pelo Ministério da Saúde, 

que não a divulgou. Desconhecida do público até o momento, exceto pela publicação parcial 

dos seus resultados em reportagens na mídia (OESP, 2019), recebeu rápidas manifestações 
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contrárias (VALOR, 2019) emitidas pela Anvisa e Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa). 

Autoridades dos dois órgãos federais confirmaram, assim, a existência dos estudos 

sobre os efeitos dos agrotóxicos da Plataforma Zebrafish e, aparentemente, demonstraram estar 

cientes dos seus resultados, embora não tenham dado merecida e obrigatória publicidade à 

mesma nem expressado argumentos convincentes ao contestar o trabalho científico. 

Posteriormente a tais fatos, em entrevista à TV Cultura de São Paulo, no dia 13 de 

agosto de 2019, as cientistas Mônica Lopes-Ferreira e Carla Lima, da Plataforma Zebrafish-

CeTICS, e a Professora de Endocrinologia Elaine Maria Frade, presidente da Comissão dos 

Desreguladores Endócrinos da Universidade de São Paulo (USP), reafirmaram o teor da 

pesquisa e expressaram arrazoada preocupação ante os riscos à saúde humana como 

desregulação endócrina, malformações e outros sérios agravos causados pelos agrotóxicos. 

De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), os dados fornecidos pelas empresas detentoras dos agrotóxicos permitem 

compor a Tabela 1, abaixo, dos produtos mais comercializados para a agricultura: 

 

Tabela 1 – Ingredientes ativos de agrotóxicos mais vendidos no Brasil (2014). 

 

Fonte: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) – Consolidação de dados fornecidos pelas empresas registrantes de produtos técnicos, 

agrotóxicos, conforme art. 41 do Decreto n. 4.074/2002 (Dados atualizados: 06/04/2016). 
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Em razão disso, assume posição ainda mais relevante nesse contexto a previsão contida 

no § 6º do art. 3º da Lei Federal n. 7.802/1989, quando diz: 

§ 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins: 

a) para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de 
seus componentes, de modo a impedir que os seus resíduos 
remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública; 

b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil; 

c) que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou 
mutagênicas, de acordo com os resultados atualizados de experiências 
da comunidade científica; 

d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, 
de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na 
comunidade científica; 

e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de 
laboratório, com animais, tenham podido demonstrar, segundo critérios 
técnicos e científicos atualizados; 

f) cujas características causem danos ao meio ambiente. 

 

O resultado da Plataforma Zebrafish-CeTICS necessariamente precisa ser considerado 

para efeito de aplicação da lei no que tange, pelo menos, aos 10 agrotóxicos mais 

comercializados no país. Afinal, como transcrito acima, o comando normativo fixa a vedação 

aos produtos que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de 

acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica. 

Também veda os agrotóxicos que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho 

reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica 

e que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório, com animais, 

segundo critérios técnicos e científicos atualizados. 

 

2 Regulação da qualidade da água 

Os brasileiros parecem ter sido acordados de um sonho imerso em águas sempre 

limpas, cristalinas e saudáveis ao se depararem, no primeiro semestre de 2019, com uma 

sequência interminável de notícias. Nas manchetes, o alerta: 25% da água distribuída por 
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sistemas municipais de abastecimento gerenciados por concessionárias do serviço público têm 

múltiplos resíduos de agrotóxicos (ARANHA; ROCHA, 2019). 

Situação similar foi relatada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), em 

2018, de maneira independente em relação às medições do Programa Nacional de Vigilância 

da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua), do Ministério da Saúde, quando 

divulgou a presença de 18 tipos diferentes de agrotóxicos na água de abastecimento de 22 

municípios de um total de 98 municípios onde ocorreram as coletas, em 2018.  

A atuação do MPSC ocorreu no âmbito de programa institucional que trata da 

qualidade da água, com o aporte de recursos do Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados 

(FRBL)21 conforme projeto da área do Consumidor. 

As amostras foram coletadas pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 

(ARIS) e pela Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc). Na 

extração dos resíduos, aplicaram-se técnicas de cromatografia a gás acoplada à espectrometria 

de massas (GC-MS) e cromatografia líquida acoplada à tripla espectrometria de massas (LC-

MSMS).  

Dos 18 resíduos de agrotóxicos identificados, sete ingredientes ativos estão há anos 

banidos pela União Europeia por seus efeitos negativos à saúde e ao meio ambiente: atrazina, 

simazina, bromopropilato, metalacloro, permetrina, propargite, propiconazol. 

Sonia Corina Hess (2019, p. 2) interpretou os resultados das análises do MPSC. Ela 

avalia que a contaminação repercute em riscos à saúde dos consumidores, uma vez que 

possivelmente há outros agrotóxicos e poluentes presentes interagindo com os resíduos 

aferidos, e que não foram abordados nas análises, com efeitos imprevisíveis sobre a saúde. 

Outro aspecto relevante dos resultados é multiplicidade de agrotóxicos encontrados 

numa mesma amostra. No município de Rio do Sul, um dos locais das coletas, foram 

identificados sete resíduos ao mesmo tempo: atrazina, diurom, imidacloprido, metalaxil-m, 

metalacloro, tebuconazol e triflumurom. Somados os quantitativos de cada ingrediente ativo, a 

amostra continha 1,153 µg/L (microgramas por litro) de agrotóxicos.  

Na água tratada de Balneário Camboriú e Camboriú descobriu-se concentração de 

0,644 µg/L (microgramas por litro) do herbicida 2,4-D, considerado extremamente tóxico 

(Figura 1), que limite máximo de resíduo 300 vezes superior ao da União Europeia.  
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Figura 1 – Comparativo Brasil e UE relativo ao ingrediente ativo 2,4-D (2019): 

 

Fonte: ilustração apresentada por Larrisa Mies Bombardi na palestra proferida no 

Seminário sobre Agrotóxicos nos Alimentos, na Água e na Saúde, promovido pelo Ministério 

Público de Santa Catarina (MPSC), em Florianópolis, nos dias 25 e 26 de março de 2019. 

Disponível em:  <https://www.mpsc.mp.br/noticias/especialistas-alertam-para-os-perigos-dos-

agrotoxicos-em-evento-do-mpsc>. Acesso em: 10 abr. 2019 

 

Igualmente preocupante, na análise da água subterrânea de Coronel Freitas, no Oeste 

de Santa Catarina, foi a detecção de atrazina, simazina (ambos banidos na União Europeia) e 

de ciproconazol, numa concentração total de 0,6 µg/L (micrograma por litro). O herbicida 

atrazina também foi identificado em sete dos 22 locais amostrados. 
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Muito usada nas lavouras catarinense e brasileira (7ª posição entre os mais vendidos 

do Brasil), a molécula foi banida pela União Europeia em 2004, por ter ação de desregulação 

endócrina (interferência em diversos processos hormonais) nos seres vivos. 

Conforme estudo do comportamento ambiental e toxidade dos herbicidas atrazina e 

simazina, o herbicida causa preocupação em outros países (CARMO et. al., 2013): 

A USEPA [Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos] 
considera a atrazina como provável substância carcinogênica uma vez 
que tem atividade endócrina, mas a relação segura entre a exposição por 
atrazina e certos tipos de câncer não é fácil de ser obtida. Alguns estudos 
mostraram que exposição à atrazina combinada com outros pesticidas 
aumentou o risco do surgimento de linfomas não-Hodgkin`s e de 
cânceres na bexiga e no pulmão (Ross et al., 2003), além de mielomas 
múltiplos em trabalhadores rurais (Rusiecki et al., 2004). 

 

O monitoramento identificou, ainda, o herbicida diurom na água de 10 municípios. Por 

sua vez, a molécula metolacloro, banida em 2002 pela União Europeia, foi encontrada nas 

amostras de sete municípios catarinenses.  

A Portaria de Consolidação n. 5, de 28 de setembro de 2017, editada pelo Ministério 

da Saúde, é o instrumento legal que deve ser seguido no âmbito das ações e serviços de saúde 

do Sistema Único de Saúde (SUS) por todos os agentes públicos e privados envolvidos na 

gestão da qualidade da água. 

 O tema ocupa a Seção II, que trata do controle e da vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade (art. 129 ao art. 130), dentro do capítulo V 

sobre vigilância em saúde. O art. 129 remete ao Anexo XX sobre o controle e vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. O art. 130 aprova o 

Anexo XXI das normas e padrões sobre fluoretação da água dos sistemas públicos de 

abastecimento, destinada ao consumo humano. 

O Anexo XX define os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Toda água destinada ao consumo humano, 

distribuída coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento 

de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água. 

Entre os conceitos traçados no Anexo XX fica definido que “água para consumo 

humano é água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene 
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pessoal, independentemente da sua origem”. Entende-se como “água potável” a água que atenda 

ao padrão de potabilidade estabelecido no referido Anexo e não ofereça riscos à saúde. 

No total, devem ser monitorados regularmente 32 padrões de potabilidade, com 

periodicidade distinta. Os agrotóxicos constituem um dos conjuntos de medições semestrais 

mediante a observância de determinados requisitos da coleta e metodologia de análise. 

A relação dos agrotóxicos e dos seus valores máximos permitidos (VMP) como padrão 

de potabilidade vem expressa no Anexo 7 do referido Anexo XX, sob o título “Tabela de Padrão 

de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco à Saúde”, conforme Tabela 

2, a seguir: 

Tabela 2 – Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco 

à Saúde. 

2,4 D + 2,4,5 T µg/L 30 

Alaclor µg/L 20 

Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido µg/L 10 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,03 

Atrazina µg/L 2 

Carbendazim + benomil µg/L 120 

Carbofurano µg/L 7 

Clordano µg/L 0,2 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon µg/L 30 

DDT+DDD+DDE µg/L 1 

Diuron µg/L 90 

Endossulfan (a b e sais) µg/L 20 
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Endrin µg/L 0,6 

Glifosato + AMPA µg/L 500 

Lindano (gama HCH) µg/L 2 

Mancozebe µg/L 180 

Metamidofós µg/L 12 

Metolacloro µg/L 10 

Molinato µg/L 6 

Parationa Metílica µg/L 9 

Pendimentalina µg/L 20 

Permetrina µg/L 20 

Profenofós µg/L 60 

Simazina µg/L 2 

Tebuconazol µg/L 180 

Terbufós µg/L 1,2 

Trifluralina µg/L 20 

Fonte: Ministério da Saúde, Portaria de Consolidação n. 5, de 28 de setembro de 2017. 

 

O Ministério da Saúde informa que esse padrão de potabilidade (VMP) para 

agrotóxicos adotado pela Portaria segue a publicação Guidelines for drinking water qualities, 

atualmente na sua quarta edição, da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017). 

Considerando a autorização concedida pela norma brasileira, até 27 tipos diferentes de 

agrotóxicos com limites diferenciados em termos de quantitativo de microgramas por litro 

(µg/L) são aceitos. O quantitativo total de agrotóxicos, somados todos os VMPs, poderá ser de 
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até 1.353 microgramas de agrotóxicos por litro na água sem lhe retirar a condição da potável 

para consumo humano 

Comparativamente, a União Europeia fixa 0,1 μg/L o patamar para todos os 

agrotóxicos. O máximo tolerado para múltiplos resíduos é de 0,5 microgramas, após o qual a 

água não é considerada potável. A norma brasileira admite 2.706 vezes mais agrotóxicos por 

litro do que a regulação europeia. 

Diferente da regulação brasileira, que não obriga a emissão de nenhum alerta mesmo 

se identificados vários agrotóxicos nas análises obrigatórias das concessionárias do sistema de 

abastecimento, na União Europeia vigora, geralmente, sistema de medidas corretivas com um 

programa de monitoramento mensal reforçado assim que o limite de 0,1 μg/L é excedido. 

Ocorrerá a proibição temporária do consumo de água para beber e preparações 

alimentícias assim que a análise revelar a presença de agrotóxicos em uma concentração maior 

do que seu valor de referência estabelecido pela OMS ou se a concentração do ingrediente ativo 

na água distribuída for superior a 20% deste valor de referência por mais de 30 dias. 

 

3 Sustentabilidade ambiental frente à poluição dos agrotóxicos 

Em qualquer parte do planeta, conforme observa Clarrisa D’Isep (2010, p. 58), “o 

direito à vida é um direito universal, [...] precursor de todos os direitos, daí o direito à existência, 

de primeira geração, ser de caráter universal e revelar uma série de corolários, responsável pela 

sua efetividade. O direito à água é um deles”. 

A Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB de 1988 apregoa em seu 

art. 5º, caput e inciso XXXII, a inviolabilidade do direito à vida. Assegura em seu art. 6º que 

são direitos sociais, entre outros, a saúde, a alimentação, a segurança. Estabelece em seu art. 

225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Não resta margem a dúvidas quanto à obrigação do Poder Público de garantir, 

primordialmente, a efetividade desse direito, controlar a produção, a comercialização e o 

emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 

vida e o meio ambiente. 
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Considerando a Lei n. 7.802/1989 como um marco para a sociedade brasileira, que 

passou a exigir o registro prévio dos agrotóxicos mediante avaliação do impacto toxicológico 

do ingrediente ativo ao organismo humano e ao meio ambiente, razoável supor que o Poder 

Público adotasse as medidas de respeito aos comandos constitucionais e legais. Não parece ser 

o caso, consoante escalada da liberação e comércio de agrotóxicos no Brasil. 

Antes da pesquisa na Plataforma Zebrafish-CeTICs indicar a inexistência de segurança 

à saúde humana relativa às doses indicadas pelos principais agrotóxicos em uso no Brasil, a 

Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde (IARC/WHO) 

classificara, em 2015, o agrotóxico glifosato – mais usado na agricultura brasileira - como 

provável cancerígeno (grupo 2A), fundamentando a decisão em extensa literatura científica. 

Consulta pública a respeito da reavaliação do glifosato indicou a contrariedade da 

maioria dos manifestantes à permanência do produto no mercado. No entanto, os sinais emitidos 

pelos principais órgãos federais reguladores são claramente favoráveis a sua manutenção, sem 

perspectiva de futura recepção do entendimento da IARC. 

Em vista disso, recorre-se ao princípio da precaução, que foi integrado ao ordenamento 

após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da 

precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo 

com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 

irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada 

como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para 

prevenir a degradação ambiental. 

 

Como se sabe pela jurisprudência brasileira atual, não se faz necessário comprovar o 

risco atual, iminente e comprovado de danos que podem sobrevir pelo desempenho de uma 

atividade para que se imponha a adoção de medidas de precaução ambiental. Todavia, também 

nesse aspecto o uso de agrotóxicos parece incontrolável, uma vez que, após ser pulverizado na 

área de cultivo, tende a se espraiar em todas as direções, muitas vezes impossibilitando a 

verificação da origem do dano. 

A União Europeia tem como paradigma para aplicação do princípio da precaução a 

condição de ser evocado quando um fenômeno, produto ou processo pode ter efeitos 
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potencialmente perigosos identificados por uma avaliação científica e objetiva, se esta 

avaliação não permitir determinar o risco com certeza suficiente. 

O princípio da precaução é referido no artigo 191º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia (UE), com a finalidade de garantir um elevado nível de proteção do ambiente 

por via da tomada de decisões preventivas em caso de risco, as quais alcançam a legislação 

europeia relativa aos alimentos e à saúde humana, animal e vegetal, bem como os direitos dos 

consumidores. 

É fundamental o trabalho de conscientização e sensibilização no sentido de não serem 

mais admitidas nem toleradas, como exigência da sociedade contemporânea e até mesmo da 

Sustentabilidade da economia capitalista globalizada, a formação de novos passivos ambientais 

(Souza, 2012).  

É importante remarcar que a finalidade precípua da proteção ambiental é a prevenção, 

principalmente mediante a incorporação das práticas de gestão e planejamento ambientais, 

atreladas a políticas, planos, programas e projetos de atividades concebidos e implementados 

sob a perspectiva do tripé da Sustentabilidade (econômica, ecológico-ambiental e social). 

(Souza, 2012). 

A Sustentabilidade vem provocando uma reflexão nos antigos modelos, trazendo uma 

visão diferenciada nas relações econômicas, sociais e ecológicas. Começou-se a ver a 

necessidade de equilíbrio nestas três dimensões, para se alcançar o verdadeiro desenvolvimento 

sustentável. É um processo de transformação entre as relações humanas com o meio ambiente. 

É um trabalho árduo, que necessita de uma política ambiental aberta para o 

desenvolvimento sustentável, com instrumentos eficientes para propiciar uma gestão racional 

dos recursos naturais, com avanços científicos e tecnológicos que ampliem a capacidade de 

utilizar, recuperar e conservar esses recursos, bem como com novos conceitos de necessidades 

humanas para aliviar as pressões da sociedade sobre as reservas naturais (Souza, 2012). 

 

Considerações Finais 

 

Segundo o compromisso estabelecido em razão do princípio da precaução, antes de ser 

fixado um limite máximo de resíduo de um agrotóxico em determinado alimento, seja pelo 
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Codex Alimentarius ou pela norma interna, devem ser conduzidas, previamente e com 

transparência, avaliações de risco dos efeitos desses produtos tóxicos à saúde humana, para 

assegurar que o fornecimento de alimentos seja seguro, e também quanto a toxicidade 

ambiental. Ou seja, o registro de um agrotóxico demanda a realização de estudos científicos 

independentes, que não sejam controlados pelos agentes econômicos interessados, para atestar 

o limite de resíduos tolerados. 

Como visto, as novas evidências científicas indicam um cenário desolador tanto em 

relação à qualidade da água tratada para consumo humano, pelo avanço da contaminação 

desenfreada, quanto pela constatação da inexistência de segurança à saúde com o uso de 

agrotóxicos, os quais certamente não serão banidos indistintamente. Talvez uma molécula ou 

outra tenha restrição ou vedação ao uso. Não mais do que isso, a se manter a atual política 

agrícola.  

É fundamental o trabalho de conscientização e sensibilização no sentido de não serem 

mais admitidas nem toleradas, como exigência da sociedade contemporânea e até mesmo da 

Sustentabilidade da economia capitalista globalizada, a formação de novos passivos ambientais. 

As reflexões acerca da Sustentabilidade provocam a necessidade de releitura dos antigos 

modelos, lançando um olhar diferenciado nas relações econômicas, sociais e ecológicas. 
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CAPÍTULO XXIII 

 
Tecnologia, Compliance e Responsabilidade Social das 

Instituições de Ensino Superior no Brasil: O uso de plataforma 
digital e de métodos de compliance como forma de aprimoramento 

da efetividade da extensão universitária. 
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1 - A MISSÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E SUA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

Dentre as missões de uma instituição do ensino superior, está a preocupação em 

preparar o aluno para o mercado de trabalho e para seu protagonismo na realidade que lhe 

circunda. A universidade, segundo Luckesi (1985), dá uma dimensão nova a tudo: a dimensão 

significativa da compreensão. 

Ao tratar da importância do conhecimento adquirido nas universidades como forma de 

tentar estudar a realidade, criticá-la e expor possíveis mudanças, Pedro Demo (2000) destaca 
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que o que mais deve ser feito no ambiente acadêmico é retomar o conhecimento disponível e 

refazê-lo com mão própria, sendo este um dos ideais da universidade, corroborado por Morin 

(2005), de que ela deve ser o local da herança cultural de saberes, ao mesmo tempo geradora 

de novas ideias. 

Nesta perspectiva, a Constituição Federal brasileira garante que o ensino universitário, 

para que ele alcance seu mister no Estado Democrático de Direito, será regido pelo tripé do 

ensino, extensão e pesquisa. Aliar esses três atributos é tarefa que requer programação 

estratégica das instituições de ensino superior, pois, muitas vezes, o foco volta-se apenas ao 

ensino, ficando a pesquisa e extensão em outro plano de prioridade. 

A Universidade de Fortaleza - UNIFOR, instituição de educação privada, localizada 

no nordeste brasileiro, além de preocupar-se com o ensino, visa à consecução dos outros fins 

da autonomia universitária, quais sejam a pesquisa e a extensão. Neste sentido, o alcance de 

tais ideais, como já mencionado, requer prévio planejamento que impacta sobremaneira no 

equilíbrio orçamentário da instituição, tendo em vista que o desenvolvimento dessas áreas 

requer investimento financeiro, o qual, para ser eficaz, deve retornar à comunidade acadêmica 

e à sociedade que se beneficia dos projetos de extensão priorizados pela Instituição de Ensino 

Superior. 

Tais projetos de extensão evidenciam que a Universidade preocupa-se em mudar a 

realidade por meio da capacitação de seus professores, alunos, da consequente integração entre 

eles, mas, principalmente, por intermédio da efetividade desses projetos, os quais, apesar de 

terem boas intenções, não são objeto de análise acerca de sua efetividade, aproximando o 

ambiente acadêmico de uma responsabilidade socioambiental com o mundo ao seu redor. 

Diante dessa problemática, pode-se questionar, por exemplo, quantos projetos de 

extensão foram previstos, concretizados e tiveram seus fins alcançados nos últimos anos? Como 

tais projetos impactaram positivamente em uma mudança de realidade do público-alvo que se 

pretendeu atingir como beneficiário daqueles projetos? Como a tecnologia e as diretrizes do 

compliance podem auxiliar na definição de indicadores que mensurem o impacto financeiro e 

sócio ambiental dos projetos de extensão? 

Por meio desses questionamentos, justifica-se a utilização de tecnologias disruptivas 

para aprimoramento da tomada de decisões na gestão dos projetos de extensão, notadamente 

aqueles que tenham relação com a responsabilidade socioambiental, como forma de fortalecê-

los e de proporcionar, além de maior eficiência, uma maior transparência na utilização dos 

recursos financeiros utilizados nessas áreas da autonomia universitária. 
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2 - COMO A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE COMPLIANCE PODE AUXILIAR NA 

EFETIVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR? 

O compliance é um instituto mais relacionado, a princípio, à gestão, e tem sido 

utilizado como técnica que leva em consideração uma organização do ambiente corporativo, a 

qual, composta de diversos componentes, interagem entre si para proporcionar 

desenvolvimento de conduta ética dentro da corporação. À luz da governança corporativa, as 

técnicas de compliance tem sido utilizadas para destacar a necessidade da prestação de contas; 

garantir uma maior eficiência na atividade desenvolvida pela organização empresarial e 

trabalhar pautado na transparência pelo uso de controles técnicos de gestão. 

Etimologicamente, a palavra deriva do verbo inglês to comply, que significa cumprir, 

executar, obedecer, observar o que é imposto. Agir de acordo com as técnicas do compliance é 

agir de acordo com regras, leis, diretrizes, regulamentos internos e externos que mitiguem o 

risco da atividade empresarial e maximize a eficiência da organização como a busca por 

certificações de qualidade. 

O surgimento da técnica remonta à aprovação nos Estados Unidos, em 1977, do 

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que estabeleceu regras de conduta para orientar não só 

as empresas norte-americanas como as estrangeiras no ambiente de negócios, tendo referida lei 

criado sanções cíveis, administrativas e penais no combate à corrupção comercial internacional, 

com penas a empresas que subornavam agentes públicos com pagamento de propinas. No 

Brasil, a técnica toma força a partir da Lei no 12.846/2013, que regulou procedimentos que 

viabilizam a segurança, transparência, eficácia e cria na instituição um ambiente propício de 

boas práticas, atributos necessários para a manutenção de uma organização no competitivo 

mercado corporativo. 

Lima (2018) aponta que duas normas técnicas servem como parâmetro global para os 

programas de gerenciamento de conformidade, de forma que todos os interessados a instituírem 

o programa de compliance em suas organizações possam identificar as boas práticas das 

empresas - ISO 19600 e a ISO 37001, estando ainda previstos quais seriam os principais pilares 

do programa: suporte da alta administração; avaliação de riscos; código de condutas e políticas; 

controles internos; treinamento e comunicação; canais de denúncias; investigações internas; 

due diligence terceiros e monitoramento e auditoria. 
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Neste trabalho, pretende-se abordar apenas algumas das técnicas/pilares mencionados 

acima. Uma delas é a avaliação de riscos em instituição de ensino superior, tendo em vista que 

uma má aplicação de recursos financeiros que visem a fomentar pesquisa e extensão, por 

exemplo, pode resultar em uma má reputação no mercado da Instituição de Ensino Superior. 

Uma outra dimensão a ser utilizada refere-se à criação de controles internos (aprovação 

de documentos e suporte quanto à elaboração de termos de compromisso, convênios etc), os 

quais podem servir para parametrizar procedimentos relacionados a dados e informações do 

projeto e sobre, principalmente, dados dos beneficiários desses projetos, garantida a proteção 

de dados com base nos postulados previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados na 

União Europeia - GDPR e na legislação pátria - Lei Geral de Proteção de Dados - Lei no 13.079, 

de 14 de agosto de 2018. Por fim, a elaboração de um Código de conduta nos projetos, de forma 

a regular a relação entre os envolvidos nos projetos - professores, alunos e beneficiários. 

Como uma sugestão para o contexto universitário, Kearl (2004) recomenda a adesão a 

seis passos para o desenvolvimento de um programa de compliance, seja no mundo corporativo, 

seja no ambiente universitário. Com esse programa, os funcionários da Universidade adquirem 

a capacidade de garantir que a comunidade universitária cumpra substancialmente todas as leis 

estaduais e federais aplicáveis, de forma a evitar problemas futuros com o escrutínio 

regulatório, custos decorrentes de responsabilização judicial e, ainda, a construção de uma 

reputação indesejada. 

Os passos em questão compreendem: a) selecionar um funcionário responsável pelo 

programa de compliance; b) elaborar e estabelecer um código de conduta; c) investir na 

formação dos recursos humanos; d) criar um mecanismo de apresentação de relatórios 

independentes; e) monitorar e auditar o cumprimento do programa; f) colocar em prática os 

preceitos estabelecidos (KEARL, 2004). 

Como uma perspectiva do compliance, surge no século XXI, diante da crise ambiental 

instaurada, a expressão compliance socioambiental destaca-se por alinhar-se à questão social e 

à promoção e defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tais práticas representam 

uma missão formativa das Instituições de Ensino Superior no Brasil, no processo educativo 

ambiental formal e não formal, conforme determina a Política Nacional de Educação 

Ambiental. Em sua essência, consistem no conjunto de práticas, além da formação profissional, 

voltadas para igualdade de oportunidades, inclusão social e desenvolvimento sustentável. 

Por sua vez, o ordenamento jurídico pátrio reclama dessas instituições a realização de 

ações socioambientais eficazes e eficientes, para além do texto frio da norma. A partir dessa 
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afirmação, considera-se que ações de cunho socioambiental devem fazer parte da missão 

formativa de cada curso, em permanente contexto com as questões mais relevantes e atuais da 

sociedade do risco. Tratam-se de atuações que devem ser estimuladas no contexto de formação, 

como parte de atividades de pesquisa e extensão, pois demandam aspectos de inovação e 

engajamento voluntário e consciente dos jovens estudantes, com motivação voltada para a 

própria formação, mas contendo também um impulso solidário, que permite integrar o aluno 

do ensino superior à sua condição de cidadão do mundo. 

Por esse raciocínio, as IES devem ocupar-se da criação e implementação de práticas 

que colaborem para o desenvolvimento sustentável eficaz, de modo permanente, a partir da 

criatividade de alunos e docentes e mediante o investimento nas competências de cada 

profissional, assim como na matriz curricular dos cursos, em atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Em outras palavras, devem atuar em conformidade com as normas que regulam, de 

forma mediata ou imediata, a sua responsabilidade socioambiental. 

Ações de responsabilidade social nas universidades (BOLAN, DA MOTA, 2008; 

CALDERÓN, 2008; DESAULNIERS, 2006) referem-se ao desenvolvimento e a aplicação de 

projetos e a um conjunto de ações motivadas pelos pressupostos e princípios da urgência da 

inclusão social, da promoção da igualdade de chances, da qualidade de vida e do respeito ao 

meio ambiente. 

Nessa direção, ressalta-se como resultado que cabe às Universidades Brasileiras, 

públicas ou privadas, a sensibilidade de descobrir qual é seu principal desafio em sua região, 

no seu estado ou dado local. Em outros termos, significa engajar-se com as demandas de 

desenvolvimento local ambientalmente responsável na formação de capital humano e social, a 

partir da promoção princípios como: do espírito empreendedor, respeito às normas de trabalho, 

proteção do meio ambiente, dos direitos humanos, e no engajamento na luta contra a exclusão 

social. Nesse particular, o Brasil tem experimentado novas fórmulas de combate à pobreza e 

promovido esforços em direção à igualdade e a democracia enquanto, ao mesmo tempo, faz 

avançar a economia.   

A responsabilidade social universitária constitui uma das exigências da inclusão social, 

do desenvolvimento econômico e da defesa do meio ambiente (BOLLAN; DA MOTTA, 2008). 

Deve traduzir, portanto, um compromisso das universidades com a sociedade e desse modo, 

deve alçar a responsabilidade social e ambiental como nova missão das universidades no século 

XXI, como uma das principais finalidades institucional e acadêmica, porque viabiliza 
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perspectivas positivas nas ações de educação e comunicação, na conscientização e formação de 

novas gerações. 

Este fato sugere a responsabilidade social universitária como praxis formadora de 

profissionais com forte formação ética e cidadã. Por sua vez, essa passa a ser uma demanda 

mundial, como perspectivas de combate aos efeitos negativos da globalização. A questão das 

universidades em todo mundo é como organizar conteúdos e atividades de pesquisa e extensão 

nesta direção. A educação superior no Brasil tem acompanhado este movimento global de 

reflexão sobre as novas determinações e sobre o papel das universidades e vem instituindo uma 

série de medidas de flexibilização do ensino superior, desencadeadas a partir da implementação 

de um sistema de avaliação interna e externa dos sistemas educacionais. 

Para tanto, é preciso promover modelos gerenciais de responsabilidade 

socioambiental, reunindo, a um só tempo, a multidimensionalidade do Direito com as 

tecnologias disruptivas e o compliance socioambiental, em atenção à premissa divulgada na 

ECO/92, pautada na máxima do “pensar global e agir local”. 

Nessa medida, as práticas sustentáveis a serem implementadas pelas Universidades 

devem ir além dos escritórios, clínicas e agências de práticas que, embora tenham relevante 

caráter social, são apenas uma parte da atividade prevista na dimensão do ensino, além de um 

componente obrigatório e curricular que não pode ser considerado como limite para essa 

atuação.  

Devem fazer parte da missão formativa de cada curso, em permanente contexto com 

as questões mais relevantes e atuais do mundo globalizado (TASSIGNY et, al., 2018), na 

condição de atuações que devem ser estimuladas no contexto de formação, como parte de 

atividades de pesquisa e extensão (CALDERÓN, 2012), uma vez que demandam aspectos de 

inovação e engajamento voluntário e consciente dos jovens estudantes, com motivação na 

formação, mas sem deixar de lado o impulso solidário, que permite integrar o estudante à sua 

condição de cidadão do mundo. 

A título de exemplo, a Universidade de Fortaleza (UNIFOR) apresenta, hoje, um 

grande leque de ações voltadas para práticas educacionais inovadoras, compromisso social e 

gestão ambiental. Contudo, verificou-se que um dos principais problemas é que não há um 

procedimento unificado para criação e execução de práticas sustentáveis, as quais são 

desenvolvidas de maneira descentralizada, o que dificulta seu acompanhamento por parte do 

setor de Responsabilidade Social da Instituição. 
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Nesse contexto, faz-se necessário analisar a possibilidade de implementar programa 

de compliance socioambiental, por meio da criação de plataforma interativa, com foco nas 

regras internas e externas de uma Instituição de Ensino Superior Privada, dentro da perspectiva 

da responsabilidade socioambiental dessa instituição (KEARL, 2004). As Universidades geram 

capital cultural e social por intermédio de suas ações de ensino, pesquisa e extensão, que devem 

ser pautadas no conceito de gestão socialmente responsável. Nessa perspectiva, têm um papel 

primordial na promoção de práticas e ações de responsabilidade social, com foco na geração de 

conhecimento por meio da aplicação prática de sua responsabilidade social e ambiental no 

processo que abrange ensino, pesquisa e extensão. 

Nos Estados Unidos, sugere-se que as instituições implementem um programa de 

compliance, com a instituição de comissão interna para desenvolver previamente um Código 

de Condutas mínimas, apto a regular as ações do seu corpo discente, docente, bem como dos 

seus funcionários e dos beneficiários dos serviços por ela prestados. Nesse documento, é preciso 

que estejam claros os princípios e as regras institucionais da IES. Ademais, tal código deve 

estabelecer a eficiência dos negócios e as respectivas sanções a serem aplicadas a quem agir de 

forma diversa do que foi estabelecido (LEDESMA; RODRIGUES, 2016). 

Assim, em atenção ao conteúdo das normas aplicáveis vigentes, e considerando o papel 

das IES enquanto instituições responsáveis pela conservação, memorização, integração e 

ritualização de uma herança cultural de saberes, permeadas por ideias e valores (MORIN, 

2005), resulta mandatória uma atuação efetiva dessas Instituições com foco na diminuição da 

distância entre o dever ser e o ser, entre o direito e a realidade. Nessa linha, os programas de 

compliance comportam uma orientação pautada em “best practices” e por padrões 

governamentais de segurança corporativa, de modo que as ações das IES necessitam estar, 

indubitavelmente, em conformidade com o direito (LEDESMA; RODRIGUES, 2016). 

Diante dessa lógica, o presente estudo propõe a padronização de procedimentos e 

consolidação de dados referentes a práticas sustentáveis no ensino superior, mediante a criação 

de plataforma inovadora, capaz de aliar normas jurídicas, tecnologias disruptivas e compliance 

socioambiental. 

No caso das IES privadas, uma avaliação positiva pautada na adoção de práticas 

sustentáveis tem o potencial de promover benefícios não só para a inclusão social, o 

desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural. Alcança a própria imagem da instituição, de 

maneira positiva, perante a sociedade. De outro giro, no caso das Universidades Públicas, ações 
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desta mesma natureza podem conduzir a maiores aportes financeiros para investimento em 

pesquisa e tecnologia. 

 

3 - COMO A TECNOLOGIA PODE AUXILIAR NA EFETIVAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE  DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR? 

Tem-se que tecnologia disruptiva é toda inovação tecnológica, produto, ou serviço, 

com características que provocam uma ruptura com os padrões, modelos ou tecnologias já 

estabelecidos no mercado. Ser disruptivo é quebrar padrões. Uma plataforma on-line com 

utilização de técnicas do compliance (avaliação de riscos; controles internos e código de 

conduta), pode captar dados acerca dos projetos de responsabilidade sociambiental a fim de 

aferir a efetividade do financiamento desses projetos à luz do retorno aos beneficiários. 

Ao construir uma ligação com o conceito das inovações como meio para identificação 

das competências nas organizações, remete-se à orientação para essas empresas serem criadoras 

de novas proposições de valor, por meio da oferta de novos produtos/ serviços e/ou processos 

adotando novas práticas tecnológicas, organizacionais, ou orientadas para o mercado, ou a 

criação de novas habilidades e competências (LIAO; KICKUL; MA, 2009). 

O que hoje se evidencia de contemporâneo para a inovação nas empresas, é a criação 

de valor para o cliente na forma de produtos e/ou serviços. Além disso, o sucesso baseado em 

tecnologia depende muito de inovação na forma de criação de capacidades (LIAO; KICKUL; 

MA, 2009). 

As capacidades tecnológicas são muitas vezes determinantes para a inovação nas 

empresas, na pesquisa realizada por Henderson e Cockburn (1994) ficou evidenciada uma 

relação positiva entre inovação e desenvolvimento de novos produtos. 

Assim, as empresas de que trabalham com tecnologias disruptivas são beneficiadas 

pelo reconhecimento da importância da oportunidade de fomentar e da consciência para a 

empresa de inovar, aumentando o potencial de inovação da empresa, melhorando a 

probabilidade de criação de produto e/ou serviço inovador. As empresas têm oportunidades de 

reconhecimento para direcionar inovações para a firma e buscar novos mercados externos 

(LIAO; KICKUL; MA, 2009). 

As empresas podem introduzir novos modelos de negócios, processos e propostas de 

valor, além de outras ainda continuarem a surgir e serem implementadas por essa indústria. 

Liao, Kickul e Ma (2009) confirmaram em seu estudo que existe um efeito positivo em relação 
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à inovação onde a natureza schumpteriana de concorrência acentua a necessidade de busca de 

novos mercados. 

Embora a prática inovadora esteja intimamente associada à sua dotação de recursos, a 

sua eficácia está relacionada com a capacidade da empresa para corresponder às constantes 

mudanças no ambiente. Com base na perspectiva dinâmica do contexto em que as organizações 

estão inseridas, a inovação é mediada pelas capacidades na busca por novos mercados (LIAO; 

KICKUL; MA, 2009). 

 A educação superior no Brasil tem acompanhado este movimento global de reflexão 

sobre as novas determinações e sobre o papel social e vem instituindo uma série de medidas de 

flexibilização (na gestão, na didática, nas metodologias e na utilização de tecnologias 

disruptivas), e na função de democratização do acesso à ciência no ensino superior. 

 Os projetos sociais e ambientais no âmbito da educação superior constituem-se 

enquanto eficientes estratégias de abertura de novos espaços de aprendizagem. Possibilitam a 

vivência e o desenvolvimento não somente de valores de cidadania, mas de conhecimentos 

técnicos fundamentais à formação profissional no desenvolvimento de competências para 

acesso ao mundo do trabalho, como previsto nos pilares fundamentais da educação para o 

século XXI propostos pela UNESCO (DELORS, 1998). 

Esta responsabilidade não deve, entretanto, ser missão de apenas um laboratório, 

coordenação, centro ou departamento, mas diz respeito aos valores que devem permear toda a 

estrutura universitária, o que não exclui a possibilidade de um setor específico concentrar 

esforços institucionais para cumprir este compromisso com a sociedade. 

Em outros termos, significa o engajamento com as demandas de desenvolvimento local 

ambientalmente responsável na formação de capital humano e social a partir da promoção do 

espírito empreendedor, respeito às normas de trabalho, proteção do meio ambiente, direitos 

humanos, e engajamento na luta contra a exclusão social. Nesse particular, o Brasil tem 

experimentado novas fórmulas de combate à pobreza e promovido esforços em direção a 

igualdade e a democracia enquanto, ao mesmo tempo, faz avançar a economia. Contudo, nossa 

complexidade social, política e econômica apresentam enormes desafios na busca de uma saída 

justa e equitativa para o povo brasileiro. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A promoção do ensino universitário sócio e ambientalmente responsável engloba a 

formação de indivíduos qualificados para a inclusão no mercado de trabalho e igualmente 
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críticos, moralmente competentes, capazes de tomadas de decisões frente a questões éticas. A 

auto-sustentabilidade, mais do que um conteúdo curricular, deve compreender o foco sobre o 

qual as instituições devem desenvolver suas ações de forma a fomentar o compromisso dos 

alunos com a vida e sua preservação. 

Neste sentido, as IES não podem deixar de aplicar/respeitar um parâmetro normativo, 

deve antes estar em conformidade com as regras externas e internas da instituição. Não obstante 

a obediência às normas garantir estabilidade jurídica para as instituições, a adoção de um padrão 

que prime pela preservação da responsabilidade social tem funcionado para o público como 

uma espécie de vitrine que atesta uma imagem positiva às pessoas jurídicas engajadas em prol 

da questão social e ambiental. 

Posto de outra forma, seria possível inferir que as práticas das IES devem estar em 

simbiose com sua missão e valores, bem como com os valores e as práticas de mercado e 

governamentais. Desse modo, o conceito de responsabilidade socioambiental das IES é 

congruente com projetos e ações que ressaltam a compreensão de que o estado brasileiro não 

pode fornecer tudo aos cidadãos e que outras iniciativas devem fazer parte de programas 

universitários para que possam promover a inclusão social, o desenvolvimento local e o respeito 

ao meio ambiente, trazendo nova perspectiva formativa para o ensino superior no mundo 

globalizado, para além da formação profissional. 

Assim, uma das propostas deste trabalho foi apresentar como o compliance pode 

auxiliar na mensuração de práticas sustentáveis inovadoras nas universidades brasileiras, tendo 

como exemplo os projetos desenvolvidos pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR cujo 

constructo deverá ser pautado nas perspectivas do compliance socioambiental a partir de 

tecnologias disruptivas, isso porque em um cenário cuja qualidade da instituição é medida por 

meio de certificações de qualidade, tais como ISO’s e GRI - Global Reporting Initiative para 

fins de destaque no mercado de ensino internacional e nacional, utiliza-se de técnicas de 

compliance e aplicá-las com uso da tecnologia pode auxiliar na efetivação da responsabilidade 

social das instituições de ensino superior. 

Justifica-se ainda como benefício para a sociedade a possibilidade de efetivação de 

ações de responsabilidade socioambiental pautada no acesso à cidadania e na promoção de 

direitos sociais. Outro benefício para a comunidade acadêmica e sociedade beneficiária dos 

projetos, é a transparência dos gastos com as ações socioambientais desenvolvidas. 

Por fim, acredita-se que uma plataforma que desenvolva as técnicas de aprimoramento 

de gestão em face do compliance socioambiental pode ser um instrumento eficaz caso seja 
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relacionado à administração institucional, visto que as instituições de ensino superior teriam à 

sua disposição um produto capaz de fornecer informações que, caso sejam seguidas, podem 

indicar se determinada instituição tem conseguido cumprir com sua missão de impactar a 

sociedade que lhe circunda. 
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Introdução 

O presente artigo tem como proposta difundir o conhecimento sobre o quarto setor, 

bem como descrever e analisar os novos paradigmas legais e econômicos em que este setor se 

baseia. Tais paradigmas renovam o que até então era conhecido como ética empresarial e função 

social da empresa.  

Assim, há a afirmação de novos conceitos fundamentais para a transformação dos 

processos produtivos, criando um mundo mais integrado, com negócios e instituições que se 

desenvolvam de forma sustentável e justa, onde todos os integrantes da cadeia de produção são 

respeitados e justamente remunerados.  

Em perfeita sintonia com as temáticas desenvolvidas neste III Encontro 

Iberoamericano de Direito e Desenvolvimento, o conteúdo deste artigo visa contribuir com o 

debate acadêmico de preceitos novos de significativa relevância, apoiando seu desenvolvimento 

e difundindo importantes informações que decerto contribuem para um modelo de 

desenvolvimento sustentável.  

 

1 Classificações econômicas tradicionais e o surgimento do quarto setor 
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Através da tradicional classificação dos setores da economia, sabe-se que o primeiro 

setor é reservado ao poder público, sendo representado pelas instituições governamentais, 

enquanto o segundo é constituído pelas empresas baseadas no modelo capitalista de obtenção 

de lucro. Enquanto isso, as instituições que não seguem este modelo, mas que tampouco são 

governamentais, estão agrupadas no chamado terceiro setor, operado através da preocupação 

com o benefício social. Portanto, tal setor é geralmente constituído por associações sem fins 

lucrativos, fundações ou Organizações não Governamentais. 

Assim, classificadas como terceiro setor estão as organizações e instituições que não 

são governamentais, mas tem suas atividades direcionadas para atividades sem fins lucrativos. 

No terceiro setor também foram agrupadas aquelas entidades que não se enquadravam no 

primeiro nem no segundo setor, como universidades, instituições religiosas, cooperativas e 

organizações da sociedade civil dos mais diversos tipos.  

Nesta esteira, atualmente se fala no quarto setor, como um conceito novo, de fusão e 

integração entre o segundo e terceiro setores.  Este setor estaria constituído de empresas que 

pretendem gerar lucro no sentido tradicional, mas que também procuram cumprir funções 

sociais, integrando-as à própria essência de seu funcionamento institucional. São empresas 

sustentáveis, com conceitos de economia justa. 

A forma tradicional de tipificação das empresas, categorizando-as por “com finalidade 

lucrativa” e “sem finalidade lucrativa”, se tornou obsoleta e restritiva em um cenário que 

evoluiu, onde a atuação empresarial deve preocupar-se com o impacto social e ambiental de 

suas atividades. Ademais, as empresas do quarto setor integram aos seus objetivos o 

atendimento de demandas sociais que os governos e as organizações da sociedade civil não 

conseguem atender.   

Nos últimos anos, se observa o aumento do número de empresas, mesmo do primeiro 

setor que promovem ações de responsabilidade social, atendendo a problemáticas sociais. Sobre 

tudo nos países ditos “em desenvolvimento”, em que as falências dos governos ‘e mais notória, 

‘e extremamente importante atuações empresariais que promovam soluções a problemáticas 

sociais.  

Interessantes destacar que muitas das instituições hibridas, que mesclam o melhor das 

formas operativas tradicionais, surgiram a partir do terceiro setor da sociedade civil. Estas 

instituições do terceiro setor, criadas com o objetivo de fomentar o bem estar social, tem sua 

atuação muito restringida, já que muitas vezes seu funcionamento está condicionado a doações 

e contribuições.  
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Assim, começou-se a buscar alternativas que ampliasse sua capacidade de atuar, 

chegando a novas estruturas empresarias, como a apresentada pela empresas do quarto setor. 

Surgem assim, novos modelos de mercado que procuram buscar rentabilidade, mas ao mesmo 

tempo. Estas empresas podem possuir uma grande variedade de formas: empresa social y 

sostenible, cooperativismo corporações B, empresas cívicas. 

A ideia de conjugar objetivos de rentabilidade com contribuição social parece bastante 

inovadora e interessante. Desde 2009, o tema vem sendo estudado nos Estados Unidos, com 

algumas publicações importantes1, embora a produção acadêmica ainda pareça escassa no 

espaço iberoamericano. Não obstante, mister se faz reconhecer os esforços da Secretaria Geral 

Iberoamericana (SEGIB), cuja atuação como organismo internacional busca estimular o 

desenvolvimento deste modelo de economia justa e sustentável no espaço ibero-americano.2  

A atuação da SEGIB, através do mapeamento das empresas que se adequam ao setor, 

do diálogo institucional e governamental e da criação de projetos de lei que possam adequar 

aspectos referentes ao funcionamento legal, incluindo incentivos tributários, por exemplo, 

contribui para a difusão e a promoção deste novo modelo econômico. O projeto se estrutura em 

colaboração com o Foro Econômico Mundial, bem como com outros atores internacionais.  

Assim, o quarto setor se estrutura a partir de novos paradigmas, renovando o que até 

então era conhecido como ética empresarial e função social da empresa, havendo a afirmação 

de novos conceitos fundamentais para a transformação dos processos produtivos, criando um 

mundo mais integrado, com negócios e instituições que se desenvolvam de forma sustentável e 

justa, onde todos os integrantes da cadeia de produção são respeitados e justamente 

remunerados.  

Neste âmbito, perpassam conceitos novos como economia justa, economia solidária, 

desenvolvimento sustentável, ciclos de produção local, etc, cujo debate é imperioso no cenário 

atual. Assim, dentro do quarto setor se desenvolvem instituições hibridas, que atendem aos 

preceitos da economia social e solidária.  

Com efeito, as atuações econômicas devem preocupar-se não somente as normativas 

específicas para a atividade empresarial, mas igualmente com a necessária contribuição para o 

desenvolvimento de todos os envolvidos na cadeia produtiva. A partir deste conceito, a lógica 

da exploração é substituída pelo pensamento de crescimento conjunto e colaborativo.  

Assim, as condições de trabalho dos empregados são verdadeiramente dignas, a 

 
1 Vide: ANDRÉ, 2012; RAZ, 2012. 
2 Vide: SEGIB (Secretaría Geral Ibero-Americana). Projeto do Quarto Setor. Disponível em: 
https://www.segib.org/pt-br/category/cuarto-sector-pt-br/ (Acesso em 10 de agosto de 2019). 
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legislação trabalhista é cumprida, há uma preocupação com as justas remunerações, com o 

tratamento igualitário e diminuição de disparidades. Além disso, fornecedores são igualmente 

respeitados, com atenção ao preço justo e há a necessária preocupação com o consumidor final, 

para que os produtos e serviços ofertados possam respeitar a saúde e os direitos do consumidor.  

 

2 Novos parâmetros para a ética social e a função social da empresa 

O pensamento clássico nos leva a entender a ética empresarial em sintonia com as 

disposições normativas. Cumprindo as diretrizes legais, as empresas estariam atendendo aos 

preceitos éticos. De maneira bastante similar, a função social da empresa era atendida quando 

se encontravam os elementos mínimos de respeito às estruturas coletivas em que se estava 

inserida, atendendo minimamente às demandas sociais. 

No cenário social atual, a ética empresarial não se resume mais à simples subsunção 

legal, mas há algo além da mera formalidade, não bastando a ausência de infrações à lei, mas 

sendo necessário um efetivo elemento colaborativo para o desenvolvimento social. Poder-se-ia 

destacar que, em primeiro lugar, tal elemento de preocupação com a promoção do 

desenvolvimento estaria em macro escala, sendo um ponto de suporte à melhoria da sociedade 

em que a atividade econômica está inserida.  

Todavia, há também uma perspectiva em micro-escala, a partir do momento em que 

há a preocupação com o contexto social mais próximo, sob a perspectiva pessoal, e, assim, em 

relação com a melhoria de vida de cada indivíduo envolvido no processo empresarial. Além 

disso, essa preocupação deve perpassar toda a estrutura produtiva e institucional, de maneira 

que esteja realmente integrada no funcionamento empresarial.  

É indubitável que tal raciocínio ultrapassa a simples preocupação com a 

implementação de atividades de responsabilidade social destacadas da estrutura funcional da 

empresa, como até então se identificava. Empresas que apresentam preocupação com alguma 

atividade social são positivas, mas podem permanecer integrando práticas injustas em seu 

âmago e funcionamento interno, se houver diferenças salariais em razão de discriminação de 

gênero ou idade, por exemplo, ou se não houver uma preocupação com a sustentabilidade da 

cadeia produtiva.  

Quando se menciona o processo empresarial, abarca-se a linha de produção, incluindo 

empregados e fornecedores, como o consumidor do bem ou serviço da empresa. Os empregados 

e fornecedores devem trabalhar em um ambiente salutar e devem receber justamente pelo 

trabalho desempenhado. O processo produtivo deve ser sustentável e respeitar o meio, social e 
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ambientalmente.  

Dessa forma, tanto a obtenção de matérias primas como a produção em si precisam 

atender aos parâmetros de sustentabilidade. Soma-se a necessidade de oferecer o produto ou 

serviço dentro dos mesmos preceitos de respeito, chegando ao consumidor final com 

transparência e honestidade (informações claras e precisas sobre ingredientes ou demais dados 

relevantes), sem riscos à saúde, nos prazos e condições acordas. 

Como exemplo ilustrativo, pode-se pensar em uma empresa de produtos alimentícios. 

Não seria suficiente que esta empresa seguisse formalmente as normas e diretrizes legislativas, 

como o pagamento regular e correto dos seus tributos, sem sonegação de impostos, com o 

oferecimento de remunerações justas e de benefícios laborais aos funcionários.  

Se a empresa gera empregos, movimenta o mercado local, aposta no ambiente social 

em que está inserida, os indivíduos envolvidos na cadeia de produção e venda são respeitados, 

à primeira vista se pode categorizar a empresa como socialmente responsável, identificando-se 

uma atuação ética. No entanto, se a empresa gera em seu processo produtivo resíduos que não 

tem destinação sustentável, rompe os novos paradigmas da ética empresarial. Os elementos 

devem estar todos presentes na atuação da empresa. 

Os contornos éticos para a atuação empresarial se tornaram mais exigentes e 

complexos, evoluindo socialmente antes das normativas que regulam os mercados. Há uma 

nova lógica de produção e uma nova lógica de consumo. O valor agregado aos produtos cuja 

produção respeita os padrões éticos em toda sua escala vem atender a uma demanda de um 

público mais consciente, que exige saber exatamente o que consome e como isto foi produzido, 

que impactos ambientais gerou e se o produto está integrado a uma cadeia de economia justa. 

Assim, neste novo e complexo contexto, para atuar com ética e chegar ao cumprimento 

de suas funções sociais, as empresas devem respeitar os preceitos legais, mas também atender 

às demandas e necessidades do meio em que estão inseridas, promovendo desenvolvimentos (e 

não mera exploração) de todos os envolvidos na cadeira produtiva e ainda produzindo de 

maneira sustentável. 

 

Conclusão 

Toda a conjuntura social e econômica vivenciada no espaço ibero-americano leva a 

observação de que os sistemas econômicos e os modelos de organizações e instituições 

necessitam uma remodelação. Os modelos econômicos praticados ainda guardam 

características marcantes das estruturas desenvolvidas no século XIX.  
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Toda a estrutura de produção embasava-se em antigos parâmetros de pensamento, 

onde a limitação de matérias-primas, a contaminação e escassez dos recursos naturais 

simplesmente não eram considerados. Temas como a mudança climática, direitos humanos, 

direitos laborais, direitos dos consumidores e globalização foram entrando em pauta somente 

ao longo do século XX, mas ainda há um necessário caminho até a efetivação destes ideais.  

É forçoso reconhecer que o capitalismo moderno tem produzido prosperidade e 

melhorado a qualidade de vida de milhares de pessoas. Elevaram-se as noções de bem-estar 

social e se criaram estruturas coletivas em parâmetros sem precedentes. Paradoxalmente, estas 

mesmas estruturas capitalistas conduzem hoje a desafios econômicos, sociais e meio-

ambientais complexos e de difícil dissolução.  

Estes desafios têm, em última análise, uma grande causa comum: as estruturas 

tradicionais são sustentadas por ideologias e ações setorizadas e autocentradas. Mesmo que se 

alcançasse objetivos sociais em macro-escala, a principal intenção permanecia sendo favorecer 

um grupo específico, sem a preocupação com as consequências ou condições desfavoráveis 

ocasionadas fora do círculo de interesse.  

Com os novos paradigmas para a ética empresarial, se busca exatamente uma atuação 

econômica que vislumbre e atenda às necessidades de todos os envolvidos na cadeia produtiva, 

mas também esteja atenta aos seus entornos sociais e médio ambientais. Este pensamento está 

sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável impulsados pela Organização das 

Nações Unidas. Estes objetivos contemplam 169 metas, agrupadas em 17 objetivos gerais, 

pensados para proteger o meio ambiente e chegar a um mundo onde toda a humanidade tenha 

bem-estar e qualidade de vida, com seus direitos mínimos assegurados.  

A atuação do quarto setor tem grande importância para alcançar estes objetivos. Para 

alcançar os objetivos planejados até 2030, se faz necessária uma drástica mudança na lógica de 

atuação do setor privado, ajustando a atuação empresarial aos novos parâmetros da 

responsabilidade social corporativa, além de instituir definitivamente modelos de produção e 

produtos ecologicamente sustentáveis.  

Segundo informações publicadas pela SEGIB, as novas formas empresariais que 

formam o quarto setor já representam cerca de 10% do Produto Interno Bruto da Europa e dos 

Estados Unidos3. Entretanto, este crescimento não é o bastante para reestruturar o econômico, 

transformando-o em um espaço em que haja formas justas e sustentáveis de produção e 

consumo.   

 
3 https://www.elcuartosector.net/ 

https://www.elcuartosector.net/
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Da mesma maneira, este número não é suficiente para alcançar as metas estabelecidas 

para 2030, sobretudo em regiões como américa Latina, onde as demanda sociais são muitas. 

No entanto, já é possível identificar a intenção partindo da própria iniciativa privada, 

bem como a demanda por parte dos cidadãos e consumidores, em relação à adaptação dos 

processos produtivos e econômicos. Dessa forma, o Estado e a estrutura jurídica devem atender 

a esse movimento e, assim, dar respostas positivas à mudança já iniciada, através de incentivos 

e regulamentação legislativa adequada. A arraigada burocracia estatal, ainda tão presente no 

espaço ibero-americano, não pode servir de entrave a esse processo e o sistema jurídico deve 

urgentemente acompanhar e impulsionar essa mudança.  

Pelo acima exposto, se observa que este movimento tem ideologias reais e objetivos 

possíveis. Vê-se a mudança em marcha, mas ela precisa ser apoiada e fomentada, para que o 

ambiente jurídico e econômico permita que as empresas produzam benefícios socioeconômicos, 

ajudando a desenvolver o entorno social e respeitando o meio-ambiente.    
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INTRODUÇÃO 

A necessidade crescente dos consumidores em possuir bens e serviços, que muitas 

vezes não necessitam, tem promovido o desenvolvimento econômico desde a chamada 

Revolução Industrial, que teve seu início no século XVIII, mudando o cenário do 

desenvolvimento sustentável. 

A globalização perversa e devastadora, juntamente com a tecnologia, também possui 

suas parcelas de contribuição para que o consumismo atingisse volume nunca antes visto, sem 

que houvesse uma estratégia para dirimir os danos causados ao meio ambiente e à sociedade 

em que as empresas estão inseridas, pois estas passaram a ter condutas competitivas cujo único 

objetivo era o de se obter lucro, como veremos no primeiro tópico.  

Dessa forma, o presente artigo, no segundo e terceiro capítulos, busca efetuar a 

abordagem da introdução da função social, bem como da função solidária na política das 

empresas, demonstrando os conceitos desses institutos e como eles se mostraram benéficos para 

toda a sociedade, já que a empresa passa a se preocupar com o bem-estar da coletividade. 

Objetiva-se demonstrar como a responsabilidade social da empresa tem desenvolvido 

não apenas a circulação de riquezas, mas as suas características têm trazido consequências 
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positivas para as pessoas, acarretando novas vagas de empregos, proteção ambiental, incentivo 

ao desenvolvimento científico e promovendo projetos educativos e culturais. 

Sendo assim, no quinto capítulo, justifica-se o estudo para compreendermos como a 

publicidade, se realizada de forma consciente pela empresa, tem ajudado de forma bastante 

abrangente, no sentido de trazer ao consumidor novas perspectivas no momento da aquisição 

de novos produtos ou serviços com o intuito de evitar o consumismo, tornando a 

sustentabilidade uma nova causa a se buscar sempre. 

Para a elaboração deste artigo, foi feita uma abordagem metodológica dedutiva, na 

qual foram utilizados livros, artigos científicos, artigos de revista científica, leis, sites 

informativos, sendo utilizado esse método para melhor desenvolver a pesquisa, auxiliando na 

especificação de conceitos, exemplos e na construção do conhecimento para a problemática 

estudada. 

 

1 EMPRESA: CONCEITO, NOÇÕES HISTÓRICAS E EVOLUÇÃO  

Etimologicamente, o termo "empresa" vem do latim imprehensus, que quer dizer 

"empreendimento". Tal significado é facilmente desempenhado pela definição desse termo, que 

vem a ser uma organização que é produtora de bens de valores econômicos. 

Dessa forma a empresa, como uma atividade empresarial, originou-se por volta do 

século V no início da era medieval, contudo, há quem entenda que a empresa como pessoa 

jurídica passou a existir com a criação do Capitalismo Moderno no século XVI. 

O instituto da empresa começou a ser vinculado com a mercantilidade em meados do 

século XIX para o XX, pois existia, até então, o Direito Comercial surgido na França, com o 

código napoleônico Direito Comercial, em 1808, que contemplava a teoria dos atos de 

comércio. 

Contudo, a teoria dos atos de comércio, com o passar dos anos, foi ficando defasada 

frente à evolução da economia capitalista. Diante dessa situação, alavancada pela Revolução 

Industrial, começaram a destacar-se o empresário e a empresa, sendo instituída assim a teoria 

da empresa, criada em 1942, na Itália.  

Luís Eduardo Oliveira Alejarra (2013) ensina que:  
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De acordo com a Teoria da Empresa, o Direito Comercial tem seu 
campo de abrangência ampliado, incorporando atividades até então 
excluídas pela Teoria dos Atos de Comércio. Ao contrário da teoria 
francesa não se divide mais as atividades econômicas em dois grandes 
grupos, civil e comercial. A Teoria da Empresa prevê de forma ampla 
as atividades econômicas, excluindo somente atividades específicas, 
que são, as atividades intelectuais, de natureza literária, artística ou 
científica. 

 

Assim sendo, no Brasil, o Código Comercial, que é de 1850, trazia em seu bojo a teoria 

dos atos de comércio, tendo sido adotada a teoria da empresa oficialmente a partir do Código 

Civil de 2002. 

A conceituação do vem a ser o instituto da empresa, por sua vez, ficou a cargo da 

doutrina. Pautando-nos nos ensinamentos de Fábio Ulhôa Coelho (2000, p. 19), ele conceitua a 

empresa como uma "atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens ou 

serviços". 

Igualmente, segundo Waldirio Bulgarelli (1999, p. 100), o conceito de empresa pode 

ser definido como: "Atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e 

serviços para o mercado, exercida pelo empresário, em caráter profissional, através de um 

complexo de bens". 

Já na concepção de Carlos André Cavalcanti (2007):  

 
[...] algumas características essenciais do futuro Capitalismo Moderno 
já estavam lá nos primórdios das empresas: o risco empreendedor, a 
pessoa jurídica imortal, a possibilidade de não arriscar patrimônio 
familiar/pessoal no empreendimento e a necessidade de um capital 
inicial para a "empresa". 

 

Atualmente, a empresa está presente em todos os ramos da vida humana, não há setor 

econômico e social que não seja demandando por uma ou várias empresas. Fabio Konder 

Comparato (1995, p. 9) alude sobre essa questão no sentido de que escolas, universidades, 

hospitais, centros de pesquisas médicas e outros setores que não são familiarizados com o 

mundo dos negócios, viram-se abraçados pela atuação das empresas, englobando todos esses 

entes em um mesmo espírito.  

Portanto, as empresas existentes na era pós-moderna têm sofrido constantes 

transformações alavancadas pela globalização e pela conscientização dos consumidores quanto 

à sustentabilidade para preservação do meio em que se vive e, por conta disso, as empresas não 
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têm mais como primordial somente a atividade de gerar lucros, mas desenvolveram sua função 

social e solidária, que se verá nos próximos capítulos.  

 

2 FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

O comércio tem sua existência verificada desde a idade antiga, utilizando basicamente 

o meio de trocas de mercadorias entre os povos. Contudo, nessa época a atividade de troca não 

era regulada em um código autônomo, havendo apenas algumas regras que eram impostas, 

porém nem sempre observadas.  

Com os passar dos séculos, a atividade comercial foi se modificando e expandindo, já 

havendo a figura dos comerciantes que se organizavam em corporações e, com a Revolução 

Industrial, o surgimento das empresas passou a se intensificar.  

No Brasil, no início do século XIX, iniciou-se o crescimento do número de empresas 

existentes até então, sendo que, na década de 1880, ocorreu a instituição das mais variadas 

empresas e em grande número, assumindo uma postura de competição de vendas entre elas.  

Ocorre que nessa época as empresas possuíam um único objetivo, qual seja, obter 

lucros acima de qualquer coisa. Não havia a conscientização sobre a utilização consciente dos 

recursos naturais, sobre a sustentabilidade, nem tão pouco se preocupavam com a conservação 

do meio ambiente, ou seja, não possuíam, atrelada à sua política, a função social da empresa.  

Entretanto, com a entrada em vigor da Lei das Sociedades Anônimas n° 6.404 em 

1976, esta trouxe em seus dispositivos previsão da função social da empresa, com base na 

função social da propriedade que já tinha seu esboço assegurado em alguns dispositivos 

jurídicos, como na Constituição de 1934. (BRASIL, 1976) 

Um dos dispositivos da Lei n° 6.404/76 que podemos citar, que emprega 

expressamente o termo função social da empresa, é o artigo 154 em seu caput: “O administrador 

deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse 

da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa”. 

(BRASIL, 1976) 

A função social da empresa encontra-se positivada em nosso ordenamento jurídico, 

entretanto não foi trazido expressamente o seu conceito, sendo utilizado muitas vezes o da 

função social da propriedade e da função social do contrato para alcançar sua definição.  
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Ana Frazão (2011, p. 97) traz, em sua obra, o conceito relacionado entre a função 

social da propriedade, do contrato e da empresa.  

Como preceitua o Conselho da Justiça Federal (2002) na I Jornada de Direito Civil e 

em seu tópico 5.4, que trata do direito da empresa, que trouxe previsão sobre o tema no 

enunciado 53: "Artigo 966: deve-se levar em consideração o princípio da função social na 

interpretação das normas relativas à empresa, a despeito da falta de referência expressa". 

Portanto, novamente ficou a cargo da doutrina nos proporcionar a conceituação do que 

vem a ser a função social da empresa. Para Maria Christina de Almeida (2003, p. 141): “A 

função social da empresa representa um conjunto de fenômenos importantes para coletividade 

e é indispensável para a satisfação dos interesses inerentes à atividade econômica”. 

Para Fábio Ulhoa Coelho (2000, p. 81):   

 
Cumpre sua função social a empresa que gera empregos, tributos e 
riqueza, contribui para o desenvolvimento econômico, social e cultural 
da comunidade em que atua, de sua região ou do país, adota práticas 
empresariais sustentáveis visando à proteção do meio ambiente e ao 
respeito aos direitos dos consumidores. Se sua atuação é consentânea 
com estes objetivos, e se desenvolve com estrita obediência às leis a 
que se encontra sujeita, a empresa está cumprindo sua função social; 
isto é, os bens de produção reunidos pelo empresário na organização do 
estabelecimento empresarial estão tendo o emprego determinado pela 
Constituição Federal. 

 

Logo, se fez necessário atribuir à empresa uma função social, uma vez que a 

supremacia dos interesses da coletividade, em relação àqueles que são individuais, tornou-se 

fundamental para que houvesse o equilíbrio esperado para a preservação do bem comum.  

Nesse sentimento, no entendimento acertado de Luciane Wambier (2013, p. 166) sobre 

a função social da empresa.  

Ou seja, a empresa, por intermédio do instituto da função social, tornou-se um 

instrumento capaz de proporcionar: a integração social, quando desenvolve atividades 

relacionadas à reabilitação do preso, auxiliando em seu retorno ao mercado de trabalho, a 

abertura de vagas para jovens aprendizes e deficientes; o desenvolvimento social relacionado 

ao incentivo de pesquisas tecnológicas e científicas, ao bem-estar, e à saúde; e a cooperação 

social relacionada à preservação do meio ambiente, fazendo e incentivando o tratamento dos 
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resíduos descartados na natureza, tanto no esgoto, como no ar, à sustentabilidade, reciclando 

adequadamente seus resíduos sólidos. Até atingir plenamente o desenvolvimento sustentável. 

2.1 Princípios norteadores 

Dentre os valores que norteiam modernamente a função social da empresa, 

seguramente, aquele que maior relevância e expressão possui para esse instituto é o princípio 

da dignidade da pessoa humana. 

A dignidade da pessoa humana, trata-se de um valor absoluto no ordenamento jurídico 

brasileiro, que foi elevado a princípio constitucional para que pudesse alcançar todas as esferas 

jurídicas, pois a sua origem advém de liberdades e garantias individuais que foram conquistadas 

pelo povo ao longo da história humana, sendo regulada ainda nos direitos econômicos, sociais 

e culturais que são direitos garantidos a todos. 

Nesse sentido, trazemos o entendimento do professor Fahd Medeiros Awad (2006, p. 

111):  

A dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo 
de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. O 
conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação 
valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-
constitucional, não uma qualquer ideia apriorística do homem, não 
podendo se reduzir o sentido da dignidade humana à defesa dos direitos 
pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou 
invocá-la para construir “teoria do núcleo da personalidade” individual, 
ignorando-a quando se trate de garantir as bases da existência humana. 
Daí decorre que a ordem econômica há de ter por fim assegurar a todos 
existência digna; a ordem social visará à realização da justiça social, à 
educação, ao desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício 
da cidadania. 

 

Sendo assim, a função social da empresa deve ser pautada no princípio da dignidade 

da pessoa humana, uma vez que, para que a função social da empresa seja exercida, esta não 

pode visar apenas o seu lucro, mas, sim, verificar como sua atividade está impactando a vida 

de seus consumidores, de seus empregados, do meio ambiente, ou seja, da coletividade como 

um todo.  

Contudo, a dignidade da pessoa humana, mesmo sendo um valor absoluto, encontra 

limite no direito do outro ou, neste caso específico, no da empresa, pois, mesmo que a sua 

função social deva observar os ditames da dignidade humana, essa não pode ter tolhidos alguns 

de seus direitos como o da livre concorrência, o da liberdade econômica entre outros.  
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Outro princípio fundamental para o exercício da função social da empresa é o da boa-

fé objetiva, que vem a ser sinceridade de propósito, o agir com honestidade. 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2012, p. 39) afirmam que: “[...] a 

boa-fé é, antes de tudo, uma diretriz principiológica de fundo ético e espectro eficacial jurídico. 

Vale dizer, a boa-fé se traduz em um princípio de substrato moral, que ganhou contornos e 

matiz de natureza jurídica cogente”. 

Segundo esse princípio, a empresa deve observar os mandamentos preconizados pela 

Constituição de 1988, no sentido de estabelecer um padrão de comportamento aferível ao 

homem médio. Dessa forma, a empresa deve observar a solidariedade e o que é caracterizado 

como correto, como, por exemplo, em suas publicidades e propagandas, nas confecções de seus 

produtos e serviços.  

O princípio da livre iniciativa também é de suma importância para a função social da 

empresa, porquanto é assegurado a toda empresa o livre exercício da atividade econômica, 

assim, deve atuar com equilíbrio e harmonia, instaurando em sua política uma relação de 

cooperação e respeito, sempre buscando o desenvolver de sua liberdade da melhor maneira 

possível.  

Como pondera Sônia dos Santos Oliveira (2005): 

O Princípio da Livre Iniciativa é considerado como fundamento da 
ordem econômica e atribui a iniciativa privada o papel primordial na 
produção ou circulação de bens ou serviços, constituindo a base sobre 
a qual se constrói a ordem econômica, cabendo ao Estado apenas uma 
função supletiva pois a Constituição Federal determina que a ele cabe 
apenas a exploração direta da atividade econômica quando necessária a 
segurança nacional ou relevante interesse econômico (CF, art. 173). 
 

Por fim, temos ainda o princípio da solidariedade, que é outro princípio basilar da 

função social da empresa. Por solidariedade vinculada à empresa entende-se que essa, ao longo 

dos anos, passou a ser responsável por garantir e preservar o meio em que está inserida, tanto 

econômico, como ambiental, sendo solidária com a sociedade atual e com as gerações futuras.  

Portanto, todos os quatros princípios que foram abordados tornam sólidos os 

mandamentos da função social da empresa, pois são considerados princípios fundamentais 

inseridos na Constituição Federal de 1988 e em leis infraconstitucionais, buscando igualmente 

esses princípios evitar que haja abusos por parte das empresas.  
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2.2 Responsabilidade social da empresa 

A responsabilidade social da empresa juntamente com sua função social, compõem os 

pilares para que possa desenvolver ações voltadas para a contribuição de uma sociedade mais 

justa e para a preservação social e ambiental em que estão inseridas. Pois, cada vez mais, 

consumidores e investidores têm dado preferência em suas escolhas para empresas que prezam 

a importância das questões sociais.  

Contudo, a responsabilidade social da empresa difere da sua função social no sentido 

de que a responsabilidade social compreende voluntariedade, ou seja, implica ato genuíno e 

voluntário, que parte inteiramente da empresa, que busca o bem-estar social da coletividade à 

sua volta, tanto interno quanto externo. 

José Arimatés de Oliveira (1984, p. 204), citando Thomas Zenísek (1979), traz o 

conceito da responsabilidade social da empresa e assevera que:  

Para uns é tomada como uma responsabilidade legal ou obrigação 
social; para outros, é o comportamento socialmente responsável em que 
se observa a ética, e para outros, ainda, não passa de contribuições de 
caridade que a empresa deve fazer. Há também, os que admitam que a 
responsabilidade social seja, exclusivamente, a responsabilidade de 
pagar bem aos empregados e dar-lhes bom tratamento. Logicamente, 
responsabilidade social das empresas é tudo isto, muito embora não 
sejam, somente, estes itens isoladamente. 
 

Corroborando com o conceito acima, segundo o ensinamento do Instituto Ethos (2007, 

p. 78), a responsabilidade social da empresa: “É a forma de gestão que se define pela relação 

ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona, [...] 

preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade 

e promovendo a redução das desigualdades sociais”. 

Sendo assim, a responsabilidade social da empresa pode ser conceituada como o 

compromisso voluntário que a empresa possui com seus negócios para contribuir com a 

coletividade para o alcance de uma sociedade mais justa, não visando apenas a obtenção de 

lucros, mas priorizando o todo. 

Uma empresa ser socialmente responsável, atualmente, é ter um pilar fundamental para 

a sustentação de seus negócios, uma vez que a responsabilidade social da empresa está 

intensamente ligada ao conceito de sustentabilidade, vinculada ao âmbito cultural, social e 

ambiental da coletividade.  
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Por conseguinte, é assim que a responsabilidade social da empresa está profundamente 

relacionada com uma gestão transparente, pois, apesar de ter sua meta primordial, a de gerar 

lucros, que afinal é a meta de qualquer negócio, vem crescendo a importância de ter uma gestão 

ética e consciente, sendo impulsionada muitas vezes pelos órgãos competentes para tal. 

Dessa forma, a responsabilidade social da empresa pode ser desempenhada em ações 

voltadas às áreas da assistência social (realizando campanhas de doações de itens que foram 

utilizados em sua própria empresa), da saúde (realizando campanhas destinadas à doação de 

sangue) e da cultura (realizando projetos comunitários). 

E ainda voltadas à preservação do meio ambiente, como prezar pelo consumo 

consciente, combatendo o desperdício de papel, destinando corretamente seus resíduos.  

 

3 FUNÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPRESA 

A função solidária da empresa está intimamente ligada com o princípio da 

solidariedade, pois uma empresa solidária busca que os interesses da coletividade sejam 

colocados ao lado dos seus interesses, garantindo o desenvolvimento social e o 

desenvolvimento sustentável, praticando a solidariedade com a geração atual e se preocupando 

com as gerações futuras.  

Paulo Luiz Netto Lôbo (2009, p. 81) aponta que a solidariedade pode ser definida como 

uma: 

Categoria ética e moral que se projetou para o mundo jurídico, significa 
um vínculo de sentimento racionalmente guiado, limitado e 
autodeterminado que impõe a cada pessoa deveres de cooperação, 
assistência, amparo, ajuda e cuidado em relação às outras. A 
solidariedade cresce de importância na medida em que permite a 
tomada de consciência da interdependência social. 

 

Por consequência, como vimos, o princípio da solidariedade se relaciona com a função 

social da empresa, bem como com a sua função solidária. Alenilton da Silva Cardoso (2012, p. 

14) leciona sobre o princípio da solidariedade que:  

[...] antes de ser princípio, orienta o direito em um sentido de valor, 
revela que o reconhecimento da dignidade é uma forma de preservação 
da vida e da liberdade com igualdade, e, se assim é, preceitos como 
justiça, ética e valor da pessoa humana constituem a base fundamental 
para que o direito opere, de fato, como fator de transformação social. 
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Portanto, a função solidária da empresa pode ser conceituada como o compromisso 

que a empresa possui com o bem comum, que difere do assistencialismo, buscando sempre 

reconhecer a dignidade e a ética do ser humano.   

Porquanto desenvolve a cidadania que a empresa tem com aqueles que suas ações e 

campanhas possam atingir, como, por exemplo, combatendo a pobreza e a injustiça social, sem 

mensurar quem possa alcançar, facilitando a efetivação das normas vigentes que procuram 

garantir a igualdade social entre as pessoas.  

Para melhor expor o tema, conforme aponta Gleissa Mendonça Faria Cardoso e Valter 

Moura do Carmo (2017, p. 150): 

Nessa linhagem, a função solidária da empresa agrega a função social, 
ressalta a essencial ação pró ativa da empresa com aspectos humanos, 
por meio de aquisições em áreas distintas da meramente lucrativa, a 
função solidária da empresa propaga exatamente o ligamento dos 
conceitos de solidariedade ao lado da função social da empresa. 

 

Nesse diapasão, a empresa que pratica a sua função solidária é aquela que preserva o 

meio ambiente, se preocupa com a sustentabilidade e com o desenvolvimento sustentável, e, 

também, atenta-se ao bem-estar de seus empregados e do meio social em que está inserida.  

 

4 A SUSTENTABILIDADE 

O termo sustentabilidade, que se refere ao conceito que conhecemos hoje, teve sua 

primeira aparição na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

conhecida como Conferência de Estocolmo, que ocorreu na Suécia em 1972. 

Deste modo, a sustentabilidade pode ser conceituada como ações humanas que visam 

suprir suas necessidades por meio do desenvolvimento da sociedade em vários de seus setores 

como o empresarial, do meio ambiente, da economia, da educação, da política e da cultura, 

porém sem agredir o meio em que se vive, e sem exaurir os recursos naturais de que necessita, 

utilizando-os de forma consciente. 

A sustentabilidade segundo Charles Mueller (1999, p. 518):  

De acordo com a comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e o Desenvolvimento, o conceito de sustentabilidade envolve três 
condições básicas: (1) a condição paretiana de que seja assegurada, pelo 
menos, a manutenção do bem-estar dos que vivem nas economias de 
mercado avançadas; (2) o requisito de se dar absoluta prioridade ao 
atendimento das "necessidades básicas dos pobres de todo o mundo"; e 
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(3) a condição fundamental de que tudo isso seja feito "sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas 
necessidades". 

 

Sendo assim, com o crescimento da indústria, buscou-se a sustentabilidade 

empresarial, como afirma Cristiane Froehlich e Claudia Cristina Bitencourt (2016, p. 58): “A 

sustentabilidade empresarial visa gerar lucro para o acionista, a busca pela preservação do meio 

ambiente e a qualidade de vida das pessoas com quem interage”. 

Corrobora nesse ponto Sebastião Bergamini Junior (1999, p. 9): “[...] sustentabilidade 

pressupõe ampla transparência das empresas com relação às três linhas principais, 

representadas pelo desempenho financeiro, pela questão ambiental e pelos aspectos 

social/ético/comunitário”. 

Visando um melhor desempenho da sustentabilidade nas três esferas, quais sejam a 

social, a ambiental e a econômica, foi elaborado por John Elkington, em 1990, um conceito 

chamado tripé da sustentabilidade, no qual a empresa incorpora os princípios do 

desenvolvimento sustentável em sua gestão empresarial.  

 

4.1 As funções da empresa e a sustentabilidade 

A sustentabilidade relaciona-se com a função social e com a função solidária da 

empresa, no sentido de que, atualmente, a sociedade está estruturada em um modelo de 

consumo individualista e capitalista, como expõe Zygmunt Bauman (2008, p. 41): 

Pode se dizer que o “consumismo” é um tipo de arranjo social resultante 
da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos rotineiros, 
permanentes e, por assim dizer, neutros quanto ao regime, 
transformando-se na principal força propulsora e operativa da 
sociedade, uma força que coordena a reprodução sistêmica, a integração 
e a estratificação sociais, além da formação de indivíduos humanos, 
desempenhando ao mesmo tempo um papel importante nos processos 
de auto-identificação individual e de grupo, assim como na seleção e 
execução de políticas de vida individuais. O “consumismo” chega 
quando o consumo assume o papel-chave que na sociedade de 
produtores era exercido pelo trabalho. 
 

Contudo, as funções sociais da empresa foram empregadas para buscar o equilíbrio 

entre a produção acelerada de bens e produtos e o modo como essa atividade impactaria o meio 

ambiente, procurando sempre dirimir os danos.  
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Segundo o professor Juarez Freitas (2011, p. 51), a sustentabilidade está vinculada às 

funções da empresa. 

As empresas possuem sua importância no âmbito social, visto que, nas sociedades 

capitalistas, a economia é impulsionada pelo poder de compra dos consumidores, tendo as 

empresas papel fundamental para que isso ocorra, no entanto, a sustentabilidade é o diferencial 

para a concorrência entre as empresas.  

Nesse contexto, convém ressaltar que apesar do consumismo que vivemos atualmente, 

os consumidores têm se mostrado cada vez mais conscientes a respeito da preservação do meio 

ambiente, o que tem, de certa forma, alterado seu comportamento no momento da escolha dos 

produtos e serviços que serão consumidos, buscando os que sejam ecologicamente sustentáveis. 

Sobre a importância da sustentabilidade para o melhoramento das funções das 

empresas, descreve Édis Milaré (2005, p.52): 

 

[...] repensando o mero crescimento econômico, buscando fórmulas 
alternativas, como o ecodesenvolvimento ou o desenvolvimento 
sustentável, cuja característica principal consiste na possível e desejável 
conciliação entre o desenvolvimento, a preservação do meio ambiente 
e a melhoria da qualidade de vida – três metas indispensáveis. 

 

Portanto, uma empresa que presa pela sustentabilidade, e mantém sua função social e 

sua função solidária em constante evolução, muitas vezes, obterá lucros maiores e por um longo 

prazo do que empresas que não desenvolvem tais funções, permanecendo no mercado de 

consumo por um curto período.  

 

5 PUBLICIDADE 

Trata-se de uma atividade que está intrinsecamente relacionada com a empresa, pois 

é, por intermédio da publicidade que a empresa poderá se promover e estimular o consumo de 

bens ou serviços, isto é, a publicidade possui o intuito de aproximar os consumidores das 

empresas que colocam os seus produtos e serviços no mercado de consumo. 

Nas palavras do professor Vidal Serrano Nunes Júnior (2001, p. 22), publicidade pode 

ser conceituada como: “o ato comercial de índole coletiva, patrocinado por ente público ou 

privado, com ou sem personalidade, no âmago de uma atividade econômica, com a finalidade 

de promover, direta ou indiretamente, o consumo de produtos e serviços”. 



Função social e função solidária da empresa e a sua responsabilidade social com a publicidade 
Angela Aparecida Oliveira Sousa 

Valter Moura do Carmo 

344 
 

Assim sendo, a publicidade possui o escopo de atrair os consumidores para que 

consumam o produto ou serviços de determinada empresa, contudo, sempre respeitando a 

dignidade do consumidor por ser tratar do elo mais frágil dessa relação. 

Segundo os ensinamentos de Cláudia Lima Marques (2009, p. 26), a Constituição 

Federal e o Código de Defesa do Consumidor devem: “assegurar afirmativamente que o Estado-

juiz, que o Estado-Executivo e o Estado-Legislativo realizem positivamente a defesa, a tutela 

dos interesses destes consumidores”. Sendo por essa razão que o Código de Defesa do 

Consumidor condena expressamente a publicidade abusiva e a publicidade enganosa. 

Tem respaldo essa afirmação no artigo 19 do Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária que aduz que: “Toda atividade publicitária deve caracterizar-

se pelo respeito à dignidade da pessoa humana, à intimidade, ao interesse social, às instituições 

e símbolos nacionais, às autoridades constituídas e ao núcleo familiar.” (CONAR, 1980)  

Dessa maneira, a publicidade tem sido cada vez mais apresentada com base na 

conscientização evolutiva da sustentabilidade por parte dos consumidores que têm escolhido os 

produtos e serviços que irão consumir sempre buscando o que for ecologicamente sustentável, 

fazendo coro com as funções sociais da empresa, como veremos a seguir. 

 

5.1 A publicidade e as funções da empresa 

A publicidade, para a empresa, possui como uma das características a finalidade de 

colocar em ascensão os produtos ou serviços comercializados por tal empresa, atraindo o desejo 

de consumir de seu público alvo.   

Dessa forma, a publicidade, se mal empregada, pode gerar diversos prejuízos para o 

meio em que vivemos, pois, se feita em larga escala, sem mensurar o que estará atingindo, 

poderá extrapolar os limites dos recursos naturais disponíveis em detrimento da 

sustentabilidade, da solidariedade e da defesa do meio ambiente.    

Assim, a atual sociedade pós-moderna em que vivemos, impulsionada pelo 

capitalismo, tem-se mostrado produtivista e consumista, sendo a função social e a função 

solidária da empresa os mecanismos que funcionam como um sistema de freios e contrapesos 

perante a publicidade. 

Nesse sentido, a empresa regida por suas funções, como bem coloca Débora Fernandes 

Pessoa Madeira Menjivar (2008, p. 208): “deve assumir posições como agentes 
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transformadores da sociedade, assumindo papéis para coibir ações que possam prejudicar seu 

público, seus clientes, seus fornecedores e a sociedade em que está estabelecida”.   

Pois bem, gera-se um paradoxo de consumidores que se preocupam com a 

sustentabilidade e que consumem mais do que o necessário para o bem do meio ambiente. Dessa 

forma, as empresas podem se utilizar da publicidade para alcançar a finalidade de sua atividade 

principal de gerar lucros, contudo desde que sejam observadas as funções da empresa.  

 

5.2 Como a responsabilidade social da empresa se relaciona com a publicidade 

A responsabilidade social da empresa tem por base o bem-estar da coletividade, seja 

ela próxima ou afastada da empresa, bem como atual ou futura, adotando então a empresa 

estratégias de publicidade sustentável para que se diminua o impacto sobre o meio ambiente. 

Como demonstram Francisco Paulo de Melo Neto e Jorgina Melo Brennand (2004, p. 

4), a responsabilidade social da empresa possui esse intuito. 

Deste modo, podemos afirmar que a responsabilidade social da empresa se relaciona 

com a publicidade, uma vez que a responsabilidade social traduz a necessidade que a empresa 

deve ter com os impactos negativos causados por suas ações a todos que estão a sua volta. E a 

publicidade reforça essa ideia ao consumidor, para que busque empresas que desenvolvem 

ações e projetos com estratégias que alcancem esse objetivo.  

Para Guilherme Calmon Nogueira da Gama e Bruno Paiva Bartholo (2010, p. 107), a 

responsabilidade social da empresa possui essa função quando afirma que: 

Efetivamente, a responsabilidade social, expressão do que alguns 
convencionam designar de cidadania empresarial, corresponde a uma 
recente etapa de maior conscientização do empresariado no que diz 
respeito aos problemas sociais e ao seu potencial papel na resolução dos 
mesmos, principalmente em virtude da crescente falta de capacidade e 
de credibilidade do Estado na busca da eliminação daqueles. 

 

Então que algumas empresas têm realizado projetos pensando em como podem 

contribuir para serem responsáveis socialmente pelo meio em que estão inseridas, 

desenvolvendo suas publicidades voltadas para o fim de diminuir o impacto do consumo no 

meio ambiente.  
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CONCLUSÃO 

A análise acerca da evolução histórica do instituto empresarial demonstrou que a 

empresa possui papel marcante perante a sociedade. O consumismo, acentuado nos últimos 

séculos, revelou que, com a Revolução Industrial, a empresa expandiu a indústria de bens de 

produção e hoje, na era pós-moderna em que vivemos, o consumo, se feito de forma não 

consciente, traz consequências desagradáveis a toda a sociedade.  

Analisamos que a era pós-moderna, ainda, desencadeou o consumismo a qualquer 

preço, sendo marcada pelo individualismo, porém, atualmente, o consumidor tem 

experimentado uma fase de conscientização para a preservação do meio ambiente em que está 

inserido.  

Vimos também, que a empresa tem conseguido cumprir os objetivos propostos pela 

responsabilidade social para, em benefício de outrem, contribuir com uma sociedade melhor, 

conforme os interesses coletivos, por meio de sua função social e de sua função solidária, 

alcançando ganhos intangíveis para a sustentabilidade ambiental.  

Ficou evidente, nos estudos apresentados, a importância que a sustentabilidade 

ambiental ocupa perante a sociedade e que as empresas necessitam contribuir, seja por meio da 

responsabilidade social ou por meio de suas funções, com o direcionamento apropriado de sua 

publicidade para obter a plena sustentabilidade. 

Portanto, cumprirá a empresa suas funções quando aliada à sua responsabilidade social 

e a uma publicidade consciente, atendendo aos princípios basilares da sociedade, quais sejam, 

a liberdade, igualdade, dignidade, solidariedade, não apenas visando lucros e criação e 

circulação de riquezas, mas sim estimulando o consumismo consciente, as igualdades sociais, 

a proteção do meio ambiente, buscando sempre a sustentabilidade ambiental e dar qualidade de 

vida à coletividade. 
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CAPÍTULO XXVI 

 

O desafio da proteção do consumidor na era digital 
 

 

PAULO ROBERTO MEYER PINHEIRO* 

PATRÍCIA PINTO ALVES** 

Universidade de Coimbra/Portugal 

  

 

I. Nota prévia 

Percebe-se que o consumidor brasileiro e português amargou, e por certo ainda 

amarga, mesmo que com menor intensidade, a ausência de respeito nas suas relações de 

consumo. Há, a todo o momento, incontáveis fatos relacionados à negligência com que o 

consumidor é tratado no seu dia a dia. O Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, de 1990, 

é atualmente um veemente instrumento para modificar o cenário, todavia obedece, 

essencialmente, à faculdade do exercício pleno dos direitos nele relacionados. Ante a tutela 

desse código, consegue-se anunciar que a proteção ao consumidor está diretamente próxima ao 

direito que cada pessoa, ou cidadão, tem a optar e a ser informado acertadamente. Da mesma 

forma, tem-se a proteção constitucional definida, inquestionável apresentada pelo Art. 5°, XIV 

(1) da Constituição Federal brasileira. Dessa forma, também em Portugal, tem-se tomado o Art. 

 
* Doutorando em Direito Público – Desafios sociais, incerteza e Direito (2016) pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra – FDUC. Mestre em Direito Constitucional Público e Teoria Política (2016), pela 
Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Bacharel em Direito (2009) e em Administração de Empresas (2001) pela 
Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Especialista em Gestão Estratégica em Marketing (2003) pela Fundação 
Getúlio Vargas. Participa dos grupos de estudos e pesquisas: Educação, Cidadania e Sustentabilidade (2016) e 
Ensino e Pesquisa no Direito – GEPEDI (2014). Atua no colegiado do Comitê de Combate à Tortura do Estado do 
Ceará (biênio 2016/2018), nas Comissões de Direitos Humanos e Direito Penitenciário da OAB/CE, bem como 
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aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
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da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...].  
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81°, alínea f), (2) da Constituição de 1976, com devidas revisões constitucionais de 1982 e 1989, 

que trazem os direitos do consumidor, a fim de alcançar a dignidade de direitos fundamentais.   

A Sociedade de massa, com vultuosas questões sociais, necessita resguardar o vínculo 

de consumo através do espírito máximo do direito fundamental à informação, que se relaciona 

ao direito à liberdade de optar. Por esse motivo, certamente, a aceção maior do regime do 

Código de Defesa do Consumidor brasileiro, perante a publicidade, destina o Capítulo V na 

Seção III para as práticas comerciais. Isto é, com esse capítulo, deseja-se traduzir o 

entendimento perante o direito à liberdade de escolha. Já em Portugal, tutelado pela 

Constituição da República Portuguesa nos artigos 60º, nº.2 (3), o código impede a publicidade 

oculta, indireta ou dolorosa, e, igualmente, o artigo 99.º (4) se dispõe ao amparo dos 

consumidores em meio aos propósitos da política comercial. Logo, essas legislações se dispõem 

como primordiais para um pertinente entendimento do direito do consumidor na sociedade da 

informação.  

Há, dessa forma, uma junção direta entre a aquisição de bens e serviços e a vida social. 

Ademais, as sociedades de massa, celeremente, tornaram-se sociedades de informação, que 

perpassam por múltiplas etapas, até a ocorrência da comunicação massiva, que permeia a mente 

das pessoas. Desse modo vê-se que a sociedade não é equânime, pois, como nem todos possuem 

um patamar de sapiência satisfatória e como o recurso não está semelhantemente distribuído, o 

direito à liberdade de eleger se subordina à atuação da comunicação de massa, que, por sua vez, 

atinge os numerosos estratos sociais.  

Compreende-se que as mídias de comunicação não são simplesmente relativos a um 

canal eletrônico específico ou ao computador, mas a todo o sistema de integração na 

comunicação, tendo como exemplo, meios de comunicação telepresenciais veiculados a cabo, 

a rádio, via satélite, teleworking, celulares, telefones, por fim, canais conectores de prolongada 

abrangência. Os veículos de comunicação que se encontram à serviço da sociedade passaram, 

desse modo, a ter significância jurídica a contar do instante em que se transformaram em 

ferramentas de comunicação massiva, pois, através da uniformização da conduta, se requisitou 

 
2 Artigo 81.º.  Incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito econômico e social: [...] f) Assegurar o 
funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada concorrência entre as empresas, a 
contrariar as formas de organização monopolistas e a reprimir os abusos de posição dominante e outras práticas 
lesivas do interesse geral; [...].  
3 Artigo 60.º.  Direitos dos consumidores [...] 2. A publicidade é disciplinada por lei, sendo proibidas todas as 
formas de publicidade oculta, indireta ou dolosa; [...].  
4 Artigo 99.º.  Objetivos da política comercia. São objetivos da política comercial: a) A concorrência salutar dos 
agentes mercantis; b) A racionalização dos circuitos de distribuição; c) O combate às atividades especulativas e às 
práticas comerciais restritivas; d) O desenvolvimento e a diversificação das relações econômicas externas; e) A 
proteção dos consumidores.  
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a introdução do Direito para regulamentar as conceções que se encontravam em divergência 

com os fundamentais princípios de cada indivíduo.  

A media publicitária é um dos mais relevantes fundamentos orientadores das ações dos 

indivíduos na sociedade pós-moderna, utilizada como acessório nas prováveis escolhas 

realizadas pelos grupos socioculturais, no que se atribui ao consumo. A sociedade pós-moderna 

é igualmente intitulada fast-society, em que nada é tão estimado quanto o nível de consumo e o 

tempo. O mundo está moldado unicamente a fim de que o consumo seja instantâneo e os 

produtos perdurem tão somente o período vital para que se ambicione outros.  

Ao compreender a liberdade de acesso à informação e o impedimento de prejudicar a 

liberdade de informação, visto que seja qual for o veículo de comunicação social apenas toleram 

ser tratados quando em concordância com a liberdade de escolha de cada pessoa. De outro 

modo, estar-se-ia renegando ao sujeito um valor fundamental, salvaguardar-se em oposição a 

tudo aquilo que possa restringir a prática da sua vontade. E a informação atua, precisamente, 

perante essa aspiração, ou, melhor dizendo, em relação ao exercício da liberdade de escolher, 

direito próprio à natureza dos humanos.   

Este paper objetiva examinar os impactos da liberdade de acesso à informação e da 

revolução tecnológica, acercadas relações de consumo e empresariais. Percebe-se que esse 

modelo, apesar de ofertar aos usuários muita contenção de dinheiro e tempo, possibilitou a 

transmissão eletrônica de dados e provocou a feitura de sites para confrontação de preços e até 

o debate de temas de grande destaque no cenário mundial. Todavia, terminou-se concebendo 

fatos atuais que necessitariam ser apurados pela ordem jurídica, como as publicidades 

enganosas e abusivas, proteção do consumidor por adesão a contratos celebrados 

eletronicamente, desrespeito aos direitos fundamentais e às relações de consumo, entre outros.  

Em seguida, contextualizar-se-á a sociedade, em específico do consumidor, 

examinando-se novos fundamentos expostos pela sociedade da informação, que se mostram 

para responder ao grande avanço das relações jurídico-económicas.  

 

  

II. O direito do consumidor na sociedade da informação  

O entendimento de sociedade da informação obteve relevância em proporção mundial 

nos últimos tempos, estabelecido na convicção de que sua solidificação propicia a integração 
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global nos distintos ramos que se prospera a vida humana, na cultura, na economia, no 

comportamento, no conhecimento e nos valores (SOUZA, 2009, p. 93) (5).   

O aperfeiçoamento dos meios de produção, com base em sociedade industrial, 

viabilizou a produção e a montagem de produtos em série, impossibilitando o consumidor de 

ver respeitado seu direito de compensação por defeito ou dano de serviços e produtos, e 

inclusive do direito de ressarcimento do valor pago. A concretização de nova tecnologia e a 

alteração dos processos produtivos finalizam ocasionando à sociedade impactos 

socioeconômicos de excessiva grandeza, ao contrário do que sucedeu na sociedade industrial.   

Os ordenamentos jurídicos, essencialmente incorporados à evolução da sociedade e 

procurando desvendar os dilemas sucedidos nas relações sociais, tiveram que intervir nas novas 

relações despontadas com a transnacionalização e a aparição de novos blocos econômicos, 

consequência da dinâmica socioeconômica de integração mundial, submetendo as empresas a 

mirar na produção seguindo as preferências econômicas de cada continente e não somente 

diante de necessidades locais.   

Consoante Lisboa (2006, p. 86), essa agregação mundial, estimulada pelo progresso 

tecnológico, acabou gerando viabilidades de compra e venda de serviços e bens pelo sistema 

eletrônico, designado e-commerce (6).   

Esse sistema, obstante a oferecer aos usuários muita economicidade de dinheiro e 

tempo, propiciando a transmissão eletrônica de dados, resultou na criação de sites para 

confrontação de preços e até o debate de questões de extremo destaque no cenário mundial. 

Contudo, terminou-se suscitando novos fatos que precisariam ser apurados pela ordem jurídica, 

tal como, por exemplo, questões da outorga da autoria de documentos eletrônicos e da 

assinatura digital, questões de validade de documento eletrônico original e copiado, proteção 

dos direitos intelectuais, resguardo do consumidor por adesão a contratos firmados 

eletronicamente, abusividade em publicidades eletrônicas, dentre outros. Essa nova era de troca 

de informações simultâneas constituiu o despontar de uma nova sociedade, não de natureza 

industrial, mas pós-industrial, igualmente nomeada de sociedade da informação.  

Para Lisboa (2006, p. 86), sociedade da informação é o termo utilizado para apontar 

o trajeto histórico a contar da hegemonia da informação diante da produção e da distribuição 

dos bens na sociedade, que se constituiu a partir da banalização dos programas de dados, 

 
5 SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. 2009. p. 93.  
6 LISBOA, Roberto Senise. 2006. p. 86 
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aproveitando os meios de comunicação efetivos e os dados adquiridos sobre um objeto e pessoa 

para efetuação de atos e negócios jurídicos7.  

Os meios de informação não são meramente aqueles relativos ao computador ou a um 

canal eletrônico determinado, mas a todo o sistema integrado de comunicação, como, por 

exemplo, os meios de comunicação telepresenciais veiculados a cabo, a rádio, via satélite, 

teleworking, celulares, telefones, e, por fim, canais conectivos de prolongado alcance.  

A economia da sociedade alicerçada no conhecimento está consolidada em 3 pilares, 

a conhecer: (a) o conhecimento toma tudo que se produz, compra e vende; (b) o capital 

intelectual verifica-se mais relevante para as empresas que os ativos físicos e financeiros; (c) 

progredir na nova economia e analisar esses novos ativos significa a maior aplicação de novas 

tecnologias e técnicas de gestão, prefixadas em um planejamento estratégico (8).   

Verifica Lisboa (2006, p. 87) que a sociedade da informação não subsiste só de novos 

produtos. É primordial a disponibilidade de meios de comunicação e veículos otimizados. E 

com isso nos desponta o papel decisório das autoestradas da informação9.  

Nessa perspectiva, a busca constante pela informação que proporcionou a criação de 

novas empresas com o intuito de descobrir os nichos de comunicação e de penetração em massa 

em numerosos lugares, traduzindo uma autêntica mola propulsora da economia em outros 

segmentos de mercado.  

O computador foi o representativo agente provocador de mudança de uma sociedade 

industrial em direção a uma sociedade pós-industrial. Com ele as pessoas foram capazes se 

interconectar a uma rede virtual e nela instituir vínculos de múltiplas faces. Perante esse novo 

cenário, a sociedade da informação deve ser lidada de um modo mais amplo que um simples 

ambiente de atuação digital de pessoas, em ambientes virtuais, mas com um novo contexto de 

valorização do conhecimento.   

Os resultados da aproximação facilitada à informação encontram-se em todos os meios 

de comunicação, e não somente no meio virtual (LISBOA, 2006, p. 89) (10). Todos os veículos 

de comunicação que estão a serviço da sociedade passaram, assim, a ter pertinência jurídica a 

começar do instante em que se tornaram instrumentos de comunicação de massa, pois foi a 

 
7 Ibidem, p. 86.  
 

 
9 LISBOA, Roberto Senise. 2006. p. 87. 
10 Ibidem, p. 89.  
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massificação das condutas que demandou a admissão do Direito para regulação das regras que 

se encontravam em divergência com os princípios fundamentais de cada cidadão.   

Nas ideias de Patrícia Peck (2002, p. 28), em derivação da propagação de inumeráveis 

negócios jurídicos praticados pela rede virtual, substancial o advento de leis, de normas 

relativas a um Direito Digital que consiga regular o modo pelo qual os servidores, as empresas 

provedoras de bens e serviços, em suma, as pessoas físicas e jurídicas devem se adaptar (11).   

O Direito Digital, portanto, traria a ensejo de se aplicar, no meio de uma lógica jurídica 

homogênea, uma série de soluções e princípios que já vinham sendo empregados de modo 

difuso.   

Há de se contemplar sobre a exigência ou não de uma codificação especial, específica 

às relações digitais, virtuais, posto que as questões existentes na rede são capazes de ser 

solucionadas à luz do que estabelece das normas vigentes na certidão civil, antitrust, 

consumista, além das leis esparsas que intentam assegurar a nitidez das relações interpessoais, 

resguardando a estabilidade concorrencial e preservando a norma da livre concorrência.   

No sentido de facilitar nesse pensamento, Lorenzetti (2004, p.56) constata que na 

economia da informação, não de pode destacar a informação “somente levando em 

consideração o grau de conhecimento que deve ser posto ao alcance das partes no processo de 

contratação, mas também como bem comercializável” (12). Ou melhor, deve ser levado em 

consideração que existe um negócio em que os sujeitos não são contratantes desinformados, 

mas sim produtores de informação e adquiridores desta. Assim sendo, adiante se discutirá sobre 

a media publicitária, sua comunicação massiva e violações observadas.  

 

III. O fenómeno da comunicação massiva da media publicitária e as suas 

violações  

Na sociedade contemporânea, igualmente intitulada de sociedade da informação ou 

de consumo, o fenômeno do desenvolvimento de ações publicitárias foi um dos que mais 

possibilitou a aparição e o avanço do mercado de consumo, e mais adiante de evidenciar as 

alterações econômicas mais relevantes do último século (MIRAGEM, 2013, p. 238) (13).  

A publicidade vem se transformando uma prática cada vez mais corrente no dia a dia. 

Cotidianamente, as pessoas são bombardeadas com anúncios de toda a sorte de serviços e 

produtos em jornais, revistas, televisão, Internet e, mais há pouco, inclusive nos celulares, por 

 
11 PECK, Patrícia. 2002. p. 28.  
12 LORENZETTI, Ricardo L. 2004. p. 56.  
13 MIRAGEM, Bruno. 2013. p. 238.  
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meio de mensagens de texto. Isso sem mencionar o marketing em lugares inauditos, como 

portas, toaletes, estabelecimentos comerciais e restaurantes (SANDEL, 2012, p. 180) (14).  

Quanto à promoção da publicidade, ao avanço das técnicas de marketing e dos métodos 

competitivos de vendas, etc. Tudo isso facilitou significativamente acontecimentos de 

desequilíbrio, ampliou situações de risco e reduziu os amparos às vítimas, visto que o Direito 

tradicional não se encontrava qualificado para este novo mundo (PINTO MONTEIRO, 1998, 

p. 221) (15).  

A mudança considerada na sociedade nas recentes três décadas neste meio foi, segundo 

Michael Sandel, referente à ampliação dos mercados e do acréscimo dos valores de mercado 

relacionados a esferas da vida com as quais nada têm a ver (SANDEL, 2012, p.180) (16). Assim 

sendo, valorosa a intervenção estatal pelo meio da legislação balizadora dos critérios éticos da 

publicidade, intentando especialmente a segurança de seus consumidores, destinatários e 

equiparados.  

O termo publicidade é desse modo determinado por Isabella Henriques (2012, p.36) 

em que uma condição de oferta, de atividade comercial, se utiliza dos meios de comunicação 

social de massa para transmitir as vantagens e os benefícios de escolhidos serviços ou produtos, 

dos quais o consumo se propõe estimular, diante do relativo público consumidor efetivo ou em 

potencial (17).  

Antonio Benjamin (2011, p. 65) alcança “por publicidade qualquer forma de oferta, 

comercial e massificada, tendo um patrocinador identificado e objetivando, direta ou 

indiretamente, a promoção de produtos ou serviços, com utilização de informação e/ou 

persuasão” (18). Lúcia Magalhães Dias (2013) observa que a publicidade inclusive está 

associada à expressão latina publicus, precisando ser entendida como a disseminação geral de 

algo, “como o meio de divulgação de produtos e serviços com a finalidade de incentivar o seu 

consumo”, a publicidade busca formar o fascínio de aquisição no consumidor, acrescenta a 

autora (DIAS, 2013, p.21) (19).  

Amaral (2010, p.172), no que lhe concerne, delineia publicidade como “a atividade 

que tem por fim fazer conhecer uma marca, incitar o público a comprar um produto, utilizar um 

serviço; é anúncio, encarte” (20). Já Malanga (1987, p.12) alia-se a Luiz Amaral (2010) e 

 
14 SANDEL, Michael J. 2012. p.180.  
15 PINTO MONTEIRO, António. 1998, p. 221.  
16 SANDEL, Michael J. 2012. p. 180.  
17 HENRIQUES, Isabella Vieira Machado. 2012. p. 36.  
18 BENJAMIN, Antonio Herman V. 2011, p. 65.  
19 DIAS, Lúcia Ancona Lopez de Magalhães. 2013, p. 21.  
20 AMARAL, Luiz Otavio de Oliveira. 2010. p. 172.  
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explicita a publicidade tanto quanto a “arte de despertar no público o desejo de compra, 

levando-o à ação”21.  

A princípio, a publicidade tinha como essencial missão exibir aos consumidores 

determinados serviços e produtos, especificando também o local onde estes poderiam ser 

encontrados, recorda Dias (2013). Ainda assim, o novo plano globalizado, firmado na sociedade 

de consumo, adotou a publicidade de outra função “a de informar o consumidor com a 

finalidade precípua de estimular novas demandas; convencê-lo, por meio da persuasão, à 

aquisição de produtos e serviços” (DIAS, 2013, p.32) (22). Almeida (2011, p.29) expõe que a 

publicidade “permite a comunicação entre as empresas e os consumidores e, a sua utilização 

visando o convencimento do consumidor, lhe confere um grande poder social de forma a ser 

considerada um verdadeiro instrumento de controle social” (23).  

Em suma, informa-se por informar, aglomerando dados que o homem não é mais capaz 

de absorver. Cumula-se informação prescindível que domina o homem, ao invés de ser 

dominada por ele (ASCENSÃO, 2001, p.168) (24). A postura do Código de Defesa do 

Consumidor brasileiro, diante às características publicitárias, foi de convencionar, controlar e 

tutelar, isto é, toda a informação de caráter técnico mercadológico ou publicidade com efeito 

de aquisição ou divulgação direta ou indireta de serviços e produtos, conforme o artigo 37.º, 

§1º (DIAS, 2013, p.43) (25).   

Relacionado à publicidade conta-se, segundo o Código de Defesa do Consumidor 

brasileiro, com nove princípios que a estabelecem: o princípio da boa-fé e da equidade; da 

identificação da mensagem publicitária (artigo 36.º do CDC); da vinculação contratual da 

publicidade (Arts. 30 e 35 do CDC); da veracidade da mensagem publicitária; da não 

abusividade da publicidade (artigo 31.º do C.C., e a artigo 37.º, §2º); do ónus da prova a cargo 

do fornecedor (artigo 38.º do CDC); da correção do desvio publicitário (artigos 56.º, XII e 60.º 

do CDC); da não-aplicação do princípio da transparência publicitária (artigo 36.º, parágrafo 

único); da informação na publicidade (artigos 220.º e 170.º, parágrafo único, CF/1988) (NERY 

JÚNIOR, 1992, p.61) (26).  

 
21 MALANGA, Eugénio. 1987. p. 12. 
22 DIAS, Lúcia Ancona Lopez de Magalhães. 2013, p. 32.  
23 ALMEIDA, Aliette Marisa S. D. N. Teixeira. 2011. p. 29.  
24 ASCENSÃO, José de Oliveira. 2001. p. 168.  
25 DIAS, Lúcia Ancona Lopez de Magalhães. 2013, p. 43.  
26 NERY JÚNIOR, Nelson. 1992, p. 61.  
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O princípio da boa-fé e da equidade (artigo 4º, III do CDC) (27) é um dos mais 

relevantes empregados pelo Código do Direito do Consumidor, sendo adotado universalmente 

(NERY JÚNIOR, 1992, p.62)29. A boa-fé, segundo Aguiar Júnior (2016, p.21) é uma regra de 

conduta que deve ser rigorosamente aferida “no modo de agir dos participantes da relação de 

consumo de acordo com os parâmetros de honestidade e lealdade aceitos pela sociedade”28.  

Entretanto, para este estudo levar-se-á em conta:  

 

• O princípio da identificação da publicidade [artigo 36.º do CDC (29)] tem 

como intento principal “proteger o consumidor assegurando-lhe o direito de saber clara e 

imediatamente que a mensagem transmitida tem caráter publicitário e, por isso, seu objetivo é 

promover a venda de algum produto ou serviço por meio da persuasão”. O princípio da 

identificação da mensagem publicitária visa coibir toda publicidade clandestina, dentre elas a 

publicidade subliminar e o merchandising.  

 

• O princípio da não abusividade da publicidade [artigo 31.º do C.C., e artigo 

37.º, §2º (30)] correlaciona-se ao princípio da boa-fé e procura gerar valores éticos vedando que 

o consumidor tome atitudes que lhes prejudiquem, agridam sua própria consciência, seus 

valores ou crenças;  

 

• O princípio da informação da publicidade ou princípio da liberdade da 

publicidade (caput dos Arts. 220 e 170, parágrafo único, CF/1988)31, manifesta que a obra 

 
27 Artigo 4.º.  A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria 
da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios: [...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da 
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 
princípios nos quais se funda a ordem econômica (Art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé 
e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]. 29 NERY JÚNIOR, Nelson. 1992, p. 62.  
28 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. 2016, p. 21.  
29 Artigo 36.º.  A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique 
como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para 
informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.  
30 Artigo 31.º. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e 
segurança dos consumidores. [...] Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos 
refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével [...].  
31 Artigo 220.º.  A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.   
Artigo 170.º.  A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] 
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publicitária, por se versar de uma criação e um meio de informação em que não padecerá 

nenhuma limitação, contanto que observe o disposto na Carta Maior e nas demais normas 

incidentes.  

 

É evidente que a publicidade tenciona unicamente o lucro, logo, a prática publicitária 

é soberana unicamente quando modo de execução da livre iniciativa. A publicidade ilícita 

conforme dita o Código do Direito do Consumidor brasileiro é toda aquela que transgride os 

deveres jurídicos definidos nesta norma na produção, na realização e na divulgação de 

comunicados publicitários (MIRAGEM, 2013, p.252) (34).  

A publicidade abusiva encontra-se fixada no artigo 37, § 2º (32), do CDC. Ainda é de 

conhecimento que a publicidade abusiva no CDC brasileiro não é considera expressamente, 

unicamente expõe no §2º do artigo 37.º, um rol de verbos que é capaz de qualificá-la como tal. 

No artigo 37.º do CDC, a publicidade abusiva é vedada. Propriamente por não ser um termo 

bem tratado, Lúcia Magalhães Dias declara (2013, p. 165) haver uma fiel cláusula geral de não 

abusividade, suprimindo todo modo de publicidade que trate em discordância aos valores 

sociais fundamentais ou que persuada o consumidor a aderir conduta prejudicial à sua segurança 

e saúde (33).  

O entendimento de abusividade não está prontamente associado ao serviço ou ao 

produto, mas anteriormente com o comunicado veiculado, por isso é que Efing (2006, p.195) 

reitera “o potencial abusivo da publicidade não afeta necessariamente os consumidores efetivos 

ou reais, mas sim os potencialmente consumidores que têm suas fragilidades exploradas” (34). 

Federighi (1999, p.69) (35) julga que a publicidade abusiva está elencada à devida maneira de 

tratamento do consumidor, não sendo compulsório nenhum vínculo da nocividade da 

publicidade para com a lisura do produto.  

Bruno Miragem (2013, p.257) esclarece que a específica declaração do que se julga 

como publicidade abusiva firma natureza de conceito jurídico indeterminado, e também 

confirma que sua precisão e determinação só conseguirão ser autorizado quando do emprego 

 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei [...]. 34 MIRAGEM, Bruno. 2013, p. 252.  
32 Artigo 37.º.  É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. [...] §2º É abusiva, dentre outras, a publicidade 
discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da 
deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o 
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. [...].  
33 DIAS, Lúcia Ancona Lopez de Magalhães. 2013, p. 165.  
34 EFING, Antônio Carlos. 2006, p. 195.  
35 FEDERIGHI, Suzana Maria P. C.P. 1999, p. 69.  
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da norma no caso concreto (36). Ainda que involuntariamente a publicidade abusiva pode ser 

prontamente identificada, pois ela “geralmente agride, choca, perturba, incomoda, fere” 

(MALTEZ, 2011, p. 191) (37).  

Igualmente ao Código do Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº. 8.087 de 

1990; há na França o Code de La Cons se a abusividade da publicidade dirigida e largamente 

empregada por via das mídias atuais .ommation a Lei nº.93.349 de 1993; na Itália o Codice del 

Consumo de 2005; na Espanha há o Real Decreto Legislativo 1/2007 dentre outros; a criação 

do Código do Consumidor Português era certamente incontestável, tratava-se de uma tarefa 

muito delicada e complexa, numa área ainda jovem e em permanente movimento. Dessa forma 

pôde racionalizar, sistematizar e unificar o direito do consumo (PINTO MONTEIRO, 1998, p. 

223) (38).  

Portugal não contrasta dos países que, como o Brasil, já há algum tempo se imbuíram 

do dever de legitimar padrões legislativos oportunos à proteção do consumidor. Providências 

essas que deixam o seu caráter pontual e disperso para se incorporarem e tornarem-se expressão 

de uma política coerente, unitária e sistemática de defesa do consumidor (PINTO MONTEIRO, 

1998, p. 220) (39).  

Em correspondência com o imperativo constitucional de proteção do consumidor, foi 

publicada em Portugal, logo em 1981, uma importante Lei de Defesa do Consumidor: a Lei 

nº.29/81, de 22 de agosto. Nela determinaram-se os direitos dos consumidores e dos direitos 

das associações de consumidores, igualmente os princípios e as regras pelas quais se havia de 

concretizar a defesa desses direitos. Tratou-se de uma lei-quadro que vem atuando por meio de 

muitas outras leis, algumas das quais, simultaneamente, foram transpondo para o Direito 

português as correspondentes diretivas da Comunidade Europeia: sobre cláusulas abusivas, 

publicidade, time sharing, responsabilidade do produtor, crédito ao consumo, vendas ao 

domicílio, viagens turísticas etc. A Lei nº.29/81 foi, todavia, revogada e substituída, em 1996, 

pela atual Lei nº.24/96, de 31 de julho, que determina o regime legal à defesa dos consumidores” 

(PINTO MONTEIRO, 1998, p.221) (40).  

Mesmo que não se apresente citada sobre a expressão abusividade consegue-se 

identificar a semelhança na apreensão em moderar a publicidade que desacate a dignidade da 

pessoa humana, que tenham natureza distinta de algum tipo, ou embora suscite no consumidor 

 
36 MIRAGEM, Bruno. 2013, p. 257.  
37 MALTEZ, Rafael Tocantins. 2011, p. 191.  
38 PINTO MONTEIRO, António. 1998, p. 223.  
39 Ibidem, p. 220.  
40 Ibidem, p. 221.  
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ações que coloquem em risco sua segurança, saúde ou meio ambiente, como na recente 

Directiva Europeia 2007/65/CE, que impede as informações audiovisuais que instiguem algum 

um dos efeitos acima relatado (41).  

No Código de Publicidade português é tida como abusiva a publicidade que incite a 

hostilidade, que seja discriminatória, que sirvam-se de linguagem indecorosa, menospreze a 

imagem de instituições, símbolos religiosos ou nacionais ou personagens históricos42. Tanto a 

Directiva Europeia 2007/65/CE, quanto o Código de Publicidade português, Decreto-lei 

330/1990, também impedem a utilização de publicidade subliminar, independente do recurso 

que disponha, nosso legislador brasileiro ainda que não tenha coibido expressamente o uso de 

publicidade subliminar, proíbe-a por meio dos deveres de transparência e lealdade nas relações 

de consumo, descritos nos artigos 4º, 6º, IV, 36.º e 37.º do CDC (43).  

Em seguida, analisar-se-á a vulnerabilidade do consumidor diante das incertezas 

contidas mediantes às informações massivas recebidas e possíveis ferramentas de controle e de 

segurança, através de normas que preservem e tutelem seus interesses.  

 

IV. O direito do consumidor no exercício da liberdade de escolha  

Uma pessoa leiga não é capaz de se livrar da influência da informação. Há relativização 

das garantias no mundo virtual. A todo o momento necessitam renovar os meios de segurança 

em virtude de invasões. Quão mais refinado o meio, mais relativizada a proteção se torna. 

Quanto mais complexo o meio de segurança, mais desguarnecido fica o indivíduo que recebe a 

informação.   

Segundo pôde-se perceber, as publicidades que infringem a vida íntima do cidadão são 

capazes de ser categorizadas como de essência abusiva, basta ver a exploração econômica, a 

criação de riscos ao consumidor por manuseio inapropriado dos seus dados pessoais, muitos 

deles de natureza sensível. A abusividade similarmente pode se propagar pelo ajuntamento do 

desrespeito da sua intimidade com a ausência de informações precisas e claras ao consumidor 

de seu destino. A coleta de dados é algo ligado às comunicações e tecnologias das informações. 

O seu destino, contudo, é a fonte de maior risco. Em outras palavras, tem sido muito acessível 

auferir informações do consumidor pelas Tecnologias Digitais, dificultoso tem sido a contenção 

do que se faz com elas.   

 
41 DIAS, Lúcia Ancona Lopez de Magalhães. 2013, p. 106.  
42 Ibidem, pp. 102-103. 
43 Ibidem, p. 242.  
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Realmente, tomou-se lucidez de que era vital defender a vítima da recente sociedade 

de consumo, perante, principalmente, as ocorrências de desigualdade que esta potencia, da 

maneira astuciosa de convencimento que produz, da concepção artificial de necessidades e das 

técnicas de marketing e de publicidade que concebe, dos abusos do poder econômico que 

admite, da ausência de segurança e da qualidade dos bens que fornece e, finalmente, dos 

diversos acontecimentos de risco que cria, quantas vezes dramaticamente transposta em 

gravíssimos e inúmeros danos (PINTO MONTEIRO, 1998, p.220) (44).  

Justifica Mário Paulo Terneiro (1996, p.227)45 que a publicidade estabelece uma  

ação relevante no contexto dos sistemas econômicos em que se vive. Ela tem como 

intuito a impulsão do fornecimento de bens ou de serviços, ou seja, o andamento do respectivo 

sistema econômico. Ela comunica, seduz, sugestiona, empregando os mais diversos meios 

técnicos a sua disposição. Dado ao seu poder mediático, a publicidade é capaz também de vir a 

se manifestar como prejudicial: ela pode enganar, falsear a concorrência, prejudicar os 

consumidores e o bom funcionamento da economia em geral.  

Analisando a respeito de tudo o que foi exposto sobre a publicidade e influência de 

composição de opinião e de indução perante o consumidor, conforme Marques (2002, p. 616) 

(46) torna-se inequívoco a casual relação obrigacional, vínculo jurídico, oriundo da utilização 

da publicidade na sociedade da informação pelo fornecedor, seria assim, um modo mais 

concreto e individualizado de dever jurídico, reflexo de uma ação voluntária ou delituosa do 

indivíduo na sociedade.   

A atividade publicitária proporciona obrigações para o fornecedor que veicular ou que 

dela se utilizar, sua fonte está exposta no artigo 30.º (47) do CDC. Desse modo, aponta uma 

condição jurídica, um encadeamento obrigacional que por sua natureza pré-contratual ocasiona 

direitos para os consumidores e deveres jurídicos para o anunciante.   

Observada a condição de elo de obrigação que vincula o consumidor e o fornecedor 

da publicidade, este elo será alterado em laço de natureza contratual, suscitando a conveniência 

de compensar os tocantes danos criados por informações abusivas ou enganosas, desvinculadas 

da tenção do fornecedor.  

 
44 PINTO MONTEIRO, António. 1998, p. 220.  
45TERNEIRO, Mário Paulo. 1996, p. 227. 
46 MARQUES, Cláudia Lima. 2002, p. 616.  
47 Artigo 30.º. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 
comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.  
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O Código de Defesa do Consumidor detém como preceito geral a responsabilidade 

civil objetiva, que implica o anunciante a realizar o que anunciou e compensar todos os danos 

que o consumidor tenha padecido, fazendo-se desnecessária a culpabilidade do mesmo. Além 

de referir-se, assim como, a responsabilidade administrativa em seus artigos 56.º, XII (48), e 

57.º do CC (49). O artigo 60.º, capítulo e §1º (50) do código penal em seus artigos 66.º a 69.º (51), 

e inciso VII do artigo 7º da Lei n.º 8.137/9052.   

Sobre sua dominância de alcance massificado e por sua capacidade nefasta para a 

coletividade, delimita-se neste paper à responsabilidade penal que a publicidade desperta. 

Referente à publicidade ilícita compreendida como abusiva e enganosa, o legislador brasileiro 

externou ser crime punível:  

Artigo 67.º. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou 

abusiva: Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa. Art. 68. Fazer ou promover 

publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de 

forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança: Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos e multa.   

O legislador, por meio desse artigo, antecipa pena criminal para quem proporciona ou 

faz a publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de conduzir o consumidor a se portar de 

maneira perigosa ou prejudicial perante sua segurança ou saúde.   

Logo o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 2.181/9753 condena com multa a publicidade 

abusiva e enganosa, bem como aquela difundida de maneira que o consumidor seja induzido ao 

erro, por não a distinguir como publicidade, imperando em todo o tempo o princípio da 

identificação da publicidade. Com relação à publicidade subliminar, o Código Brasileiro de 

 
48 Artigo 56.º. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: XII - 
imposição de contrapropaganda.  
49 Artigo 57.º. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento 
que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto.   
50 Artigo 60.º - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu. § 
1º - A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é 
ineficaz, embora aplicada no máximo. [...].  
51 Artigo 66.º - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao 
crime, embora não prevista expressamente em lei.   
52 Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. 
Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: [...]. VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via 
de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de 
qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária; [...].  
53 Decreto nº. 2.181, de 20 de março de 1997. Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor – SNDC, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, revoga o Decreto nº 861, de 9 julho de 1993, e dá outras providências.  
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Autorregulamentação Publicitária – CBAP54 responsabiliza todo uso de técnicas que busquem 

efeitos subliminares, precisando também, com vinculação à publicidade oculta, quer artigo, 

texto-legenda, nota, reportagem, sejam sempre identificados. Nos casos em que fica 

apresentado a publicidade ilícita, o Centro Nacional de Autorregulamentação Publicitária – 

CONAR deve interferir para que tais publicidades sejam retiradas de circulação e não induzam 

o consumidor. Muitos são os casos em que o CONAR diante de publicidade ilícita, 

independente do tipo, quer seja abusiva ou enganosa e, por conseguinte, todos os demais tipos, 

alguns apresentados ainda que ligeiramente neste estudo, requer que o anúncio seja retirado do 

meio que estava veiculado para que não acarrete nenhum prejuízo ao consumidor.   

Referente a Portugal, a legislação do direito interno deve, segundo uma jurisprudência 

constante no Tribunal de Justiça, ser interpretada e aplicada à luz do direito comunitário 

existente: realçando a experiência já adquirida, o caminho já percorrido pela legislação nacional 

e os contributos recolhidos de todos quantos, direta ou indiretamente, a esta atividade se 

dedicam, a nova legislação contempla, ainda, a desejável harmonização com a legislação 

comunitária, nomeadamente com as Diretivas 84/450/CEE e 89/552/CEE e, bem assim, a 

Convenção Europeia sobre a Televisão sem Fronteiras. No direito português a diretiva 

encontra-se transposta pelo Decreto-Lei n 330/90, conhecida como Código da Publicidade.  

Baseado nos estudos e nos levantamentos realizados na atualidade, compreende-se que 

o acesso à precisa leitura do princípio da vulnerabilidade como o cerne da dignidade da humana 

encontra-se na exata interpretação do texto legal constitucional, que inteira a indispensabilidade 

de alcançar todas as normas sob a égide da dignidade da pessoa humana, concedendo à norma 

jurídica de plena eficácia prevista no paradigma do Estado Democrático de Direito.   

Pinto Monteiro (2014, p.102-103) (55), indiscutivelmente, fala sobre o modo como, 

hoje, o papel da defesa do consumidor não é reduzir o indivíduo, não podendo acusar-se de 

visão reducionista quem fala ou quando se fala de consumidor em vez de cidadão. Melhor: não 

se pode contrapor-se o cidadão ao consumidor, pois este não é mais que o cidadão numa especial 

relação, a relação de consumo. É a dignidade da pessoa humana, em suma, que leva à 

consagração de regras especiais quando atua na veste de consumidor. Trata-se de defender a 

pessoa humana de modo eficaz, através de regras específicas e adequadas.    

 
54 O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária está registado no 2º Cartório de Registo de Títulos e 
Documentos de São Paulo, sob o número 5678, de 22/05/80 e alterações posteriores.  
55 PINTO MONTEIRO, António. 2014, p.102-103.  
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Atenta Bauman (2008, p.66) (56), por sua vez, para um acontecimento relevante na 

recente sociedade intitulada por ele de sociedade de consumo. Onde há um exagero e um 

desperdício temporal e económico referente ao consumo, modificando a vigente economia em 

um engano anunciado. Essa imoderação tem início na “irracionalidade dos consumidores, e não 

em suas estimativas sóbrias e bem informadas; estimula emoções consumistas e não cultiva a 

razão”. Ainda entende Bauman (2008) que o consumo, da maneira mandatária na economia 

pós-moderna, transforma os homens “nas próprias mercadorias” do mercado de informação.   

Questiona-se, portanto, como o Direito da sociedade da informação conseguirá regular 

essa linguagem imposta aos consumidores, com o intuito de impedir que a centralização de 

influência incida unicamente em determinadas mãos e de aspecto praticamente oculto. Será que 

o uso automático da rede virtual e a inexistência de uma personalidade cultural na pós-

modernidade poderão ser regulados por uma singular ordem jurídica mundial, hábil de 

balancear o poder, a economia e o consumo?   

  

 

V. Breves considerações finais: 

No presente vive-se na intitulada sociedade da informação, certamente, o momento do 

progresso tecnológico e o refinamento dos meios de comunicação contribuem de forma singular 

a fim de que o consumo se convertesse ao essencial intuito de abranger praticamente todas as 

pessoas da sociedade.  

A interferência que a publicidade dispõe perante os consumidores é incontestável e 

excessivamente poderosa, por esse motivo a Constituição Federal brasileira vislumbrou a 

utilidade de se conceber um sistema de normas apto a conduzir as relações de consumo, dentre 

um lado minimamente mais fraco, o consumidor, e outra muito mais forte, o fornecedor, sendo 

esse o Código do Direito do Consumidor. Igualmente nos termos da alínea a do nº. 1 do Artigo 

201.º da Constituição, o Governo português decreta e estabelece o regime legal aplicável à 

defesa dos consumidores, conhecida como Código da Publicidade (Decreto – Lei n.º 330/90, 

de 23 de outubro).  

O vínculo entre consumidor e fornecedor, desde o final do último século e o início 

deste, são as campanhas publicitárias. Foi por meio dessas publicidades que os consumidores 

conheciam os novos produtos, sendo induzido a comprá-lo, no entanto, lamentavelmente foram 

 
56 BAUMAN, Zygmunt. 2008. p.66.  
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inúmeros os fatos em que essas publicidades não passavam de ilusão para persuadir o 

consumidor a comprar algo que não é o que a publicidade apresentava.   

A datar de sua abertura comercial, a Tecnologia da Informação contou com numerosas 

modificações que cominou com o atual estímulo à inclusão de informações pessoais e 

confidenciais por parte dos usuários. Contudo, as informações recolhidas e armazenadas 

facilitaram técnicas de publicidade muitas vezes obscuras e invasivas ao consumidor. A crucial 

delas trata-se das designadas Publicidade Dirigida ou Marketing Cruzado.  

Nesse âmbito, as modificações realizadas na sociedade nos recentemente têm ressoado 

em vários aspetos, ensejando reflexões sobre o papel do direito na proteção de efetivados 

consumidores das normas jurídicas. No aspecto econômico, a relevância do consumo e de sua 

regulação é advinda da atividade que desempenha no âmbito econômico, tendo normas nas 

esferas nacionais brasileiro e português que intenta a assistência do consumidor, tendo em conta 

compreendê-lo como a parcela mais frágil do vínculo com os fornecedores de bens e serviços.  

Assim recebem cada vez mais relevância os estudos sob a ótica da Antropologia, da 

Filosofia e da Sociologia, tendo em vista que o conceito jurídico de consumidor não contempla 

todas as peculiaridades concernentes do indivíduo ao consumir, sendo elas essenciais ao 

estabelecimento de uma identidade substancial para a sua eficiente proteção.  

Este estudo buscou investigar a abusividade da atividade de publicidade praticada 

pelas medias digitais. Para tanto, averiguou-se os fundamentos estruturantes do regime jurídico 

da publicidade diante da Legislação pertinente ao Direito do Consumidor.   

O corrente paper intuiu, desta forma, atestar os elementos que modelam as relações de 

consumo, igualmente aos princípios constitucionais sinalizadores destas, atribuindo foco ao 

princípio da vulnerabilidade e às elucidações desse. Planejou-se, fundamentalmente com o atual 

estudo, firmar os saberes em relação ao assunto abordado, em especial por meio de indagações 

à luz da doutrina e da legislação. Em correspondência com o que foi explorado, a 

vulnerabilidade do consumidor justifica a tutela especial vista pela legislação do Brasil e de 

Portugal. É, por assim dizer, a finalidade mesma de sua existência.   

Considerando a ocorrência dos fatos acima explicitados, dá-se a significância do 

estudo do tema, visto o valor de um contínuo do desenvolvimento legislativo, com propósito 

de fazer modificações tangíveis na conduta e nas atuações sociais nestes países, cumprindo com 

robustez o princípio da dignidade da pessoa humana, evitando assim o prosseguimento de 

fraudes e abusos contra os consumidores. Neste sentido, as doutrinas brasileira e portuguesa já 
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vêm assinalando contornos em tutelar o consumidor vulnerável, vítima de ofertas enganosas, 

assim como a jurisprudência trilha caminhos para a sua efetiva proteção.   

O contento com tais progressos, entretanto, não deve obstar-se de apontar áreas de 

inquietação com o rumo e a velocidade da mudança. A sociedade vem assistindo com atenção 

o progresso histórico do novo paradigma da informação e manifestando, em toda etapa dessa 

evolução, seus receios concretos ou imotivados com as consequências sociais das recentes 

tecnologias. Independentemente de se acatar ou não a ideia da ambivalência ou da neutralidade 

da tecnologia, não se pode desconsiderar os impasses éticos a ele relacionados.  
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Introdução 

Ao analisarmos o ordenamento jurídico após a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, podemos perceber uma série de transformações benéficas para a população brasileira, 

como a proteção dos direitos humanos, a garantia de seus direitos fundamentais e, também, da 

dignidade da pessoa humana.  

Aliás, a Constituição vigente concedeu ao Estado um de seus maiores poderes, que é 

o da tributação, porém essa própria Constituição trouxe algumas limitações a esse poder de 

tributar, o que esse artigo aborda, constituindo as imunidades tributárias e o princípio da 

segurança jurídica.  

Nesse contexto serão apresentadas as imunidades tributárias que foram trazidas com o 

intuito de impulsionar a justiça fiscal, alicerçando os direitos e garantias fundamentais 

assegurados pela Constituição Federal de 1988, juntamente com a segurança jurídica. 

Objetivamos, dessa forma, demonstrar que o princípio da segurança jurídica é a peça 

chave para que haja a total proteção dos institutos da tributação e das imunidades tributárias. 

Sendo assim, justifica-se o presente estudo, pois este princípio, aliado a outros princípios 

constitucionais e tributários, que também veremos, asseguram aos contribuintes a confiança 

que se espera no Estado e a garantia de seus direitos como cidadãos.  

Nesse sentido, os objetivos específicos deste artigo são os seguintes: verificar as 

principais causas de imunidades tributárias; verificar como o princípio da segurança jurídica se 

comporta diante da tributação e das imunidades tributárias; e verificar se houve uma melhora 

nesses institutos após esse princípio ser relacionado aos direitos e garantias fundamentais. 

 
* Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, Mestrado em Ciências Jurídicas Empresarias pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, Pós Doutorado em Direito Fiscal/Tributário na Universidade de Lisboa.  
**  Oficial de registro de imóveis e mestranda em Direito Econômico pela Universidade de Marília - Unimar. 
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Adotaremos uma abordagem metodológica dedutiva, partindo-se da revisão 

bibliográfica em material já elaborado com estudos teóricos em livros, artigos científicos e leis.  

 

1  Direitos e garantias fundamentais e a tributação 

A tributação tem uma íntima relação com o Direito Constitucional em seus princípios 

e, por consequência, está vinculada aos direitos e garantias fundamentais existentes na 

Constituição Federal. Entende-se, contudo, que a tributação funciona como forma de 

concretização da justiça social e mecanismo para a dignidade da pessoa humana. 

No entender de Ingo Sarlet (2010, p. 35) sobre os direitos e garantias fundamentais:  

 

Os direitos fundamentais podem ser conceituados como aquelas 
posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do 
direito constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância 
(fundamentalidade material), integradas ao texto da Constituição e, 
portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos 
(fundamentalidade formal), bem como as que, pelo seu objeto e 
significado, possam lhes ser equiparados. 

 

Dessa forma, os direitos e garantias fundamentais elencados no artigo 5° e seguintes 

da Constituição de 1988, asseguram aos cidadãos os direitos à propriedade, à educação, à saúde, 

à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, 

à proteção à maternidade, à infância e à assistência aos desamparados, entre outros. 

Contudo, para que o Estado possa garantir a existência e a manutenção desses direitos, 

necessitará do financiamento estatal obtido por meio da tributação, como entende Ricardo Lobo 

(2011, p. 7): “o conjunto de ações do Estado para a obtenção de receitas e realização dos gastos 

para o atendimento das necessidades públicas". 

Nesse mesmo diapasão, percebe-se a ligação da tributação com outro direito 

fundamental, qual seja, a cidadania, já que a cobrança de tributos é revertida para a garantia dos 

direitos sociais e um dos deveres do contribuinte como cidadão é o de pagar seus tributos, 

respeitando o Estado a possibilidade de cada um.  

Assim, o Estado não pode com a alegação da necessidade de tributação e de 

arrecadação de tributos desrespeitar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, pois 

é dever estatal preservar os princípios constitucionais e as normas tidas no rol das cláusulas 

pétreas como os direitos e garantias fundamentais. 
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E ainda temos direitos e garantias fundamentais que estão fora do Título II da 

Constituição Federal de 1988, que são as imunidades tributárias, que veremos a seguir.  

 

2  Imunidades tributárias 

As imunidades tributárias são consideradas direitos e garantias fundamentais previstas 

no artigo 150, inciso IV da Constituição do Brasil. As liberdades política, sindical, religiosa e 

de pensamento são consideradas direitos fundamentais de primeira geração e garantias 

individuais dos contribuintes, configurando também as chamadas cláusulas pétreas; logo, não 

pode o Estado obstar tais imunidades com a tributação. 

Como nos ensinam Maria de Fátima Ribeiro e Tiago Nunes da Silva (2016, p. 533): 

"O instituto da imunidade pode ser considerado como instrumento eficaz com o escopo de 

preservar valores consagrados pela Constituição tidos como imprescindíveis para a mantença 

da ordem democrática". 

Para Amilcar Falcão (1971, p. 64):  

 

As imunidades são uma forma qualificada ou especial de não 
incidência, por supressão, na Constituição, da competência impositiva 
ou do poder de tributar, quando se configuram certos pressupostos, 
situações ou circunstâncias previstas pelo estatuto supremo. 

Nesse sentido, as imunidades tributárias configuram normas constitucionais que em 

determinadas hipóteses e fatos jurídicos não são passíveis de tributação. As imunidades 

tributárias estão positivadas na Constituição Federal de 1988, e são cinco categorias de 

imunidades, senão vejamos:  

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: Instituir 
impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; b) 
templos de qualquer culto; c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos 
políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem 
fins lucrativos, [...]; d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a 
sua impressão; e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos 
no Brasil [...].(CURIA; CÉSPEDES; ROCHA, 2016, p. 52) 

Por sua vez, a conceituação das imunidades tributárias ficou a cargo da doutrina, 

porquanto até mesmo a nomenclatura “imunidade tributária” não é encontrada na Carta Magna, 

sendo mencionada apenas uma vez no Código Tributário Nacional.  

 Então, segundo Yoshiaki Ichihara (2000, p. 183), as imunidades tributárias são:  
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Normas da Constituição Federal, expressas e determinadas, que 
delimitam negativamente, descrevendo os contornos às normas 
atributivas e dentro do campo das competências tributárias, 
estabelecendo e criando uma área de incompetência, eficácia plena e 
aplicabilidade imediata, outorgando implicitamente direitos subjetivos 
aos destinatários beneficiados, não se confundindo com as normas 
fundamentais, vedações ou proibições expressas, como as limitações 
que decorrem dos princípios constitucionais, nem com a não-
incidência. 

Seguem, nessa mesma linha, os ensinamentos de Ricardo Lobo (1999, p. 36):  

 

A imunidade é, portanto, intributabilidade, impossibilidade de o Estado 
criar tributos sobre o exercício dos direitos da liberdade, incompetência 
absoluta para decretar impostos sobre bens ou coisas indispensáveis à 
manifestação da liberdade, não-incidência ditada pelos direitos 
humanos e absolutos anteriores ao pacto constitucional. 

Desta forma, podemos entender que as imunidades tributárias versam de uma 

impossibilidade constitucional de tributação diante de determinada qualidade de bens, serviços, 

patrimônios ou pessoas, possuindo o objetivo primordial de asseverar certas liberdades aos 

contribuintes e garantir também os direitos e garantias fundamentais previstos na própria 

Constituição.  

Corrobora com o tema Eduardo Sabbag (2015, p. 290):  

 

A norma constitucional de desoneração tributária, que justifica no 
conjunto de caros valores proclamados na Carta Magna, inibe 
negativamente a atribuição de competência impositiva e credita ao 
beneficiário o direito público subjetivo de ‘não incomodação’ perante 
o ente tributante. 

Antonio Carrazza (2002, p. 612-613), a esse respeito, preconiza que as imunidades 

tributárias são direitos fundamentais do contribuinte e seriam uma liberdade negativa dos entes 

políticos com relação a determinadas pessoas e situações. 

Por conseguinte, a principal característica das imunidades tributárias é a limitação ao 

poder de tributar do Estado, devendo essa limitação ser considerada juntamente com os 

princípios constitucionais da tributação, estabelecendo então algumas regras para a 

competência tributária.  

 

2.1  Evolução histórica das imunidades tributárias 
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Entende-se que as imunidades tributárias foram instituídas juntamente com o 

surgimento dos tributos, uma vez que as imunidades são formas de intributabilidade diante de 

certa qualidade pessoal, patrimonial, ou dos bens.  

De modo sucinto, Regina Helena Costa (2015, p. 31) assegura que:  

 

A exigência de tributos é um dos mais antigos expedientes utilizados 
para distinguir pessoas e atividades. Sílvio Meira, em sua obra, já 
clássica, Direito Tributário Romano, bem demonstra que desde a 
existência do tributo houve a exoneração dessa prestação para alguns. 

Historicamente, a primeira imunidade contemplada foi a imunidade religiosa, pois os 

templos religiosos datam da antiga mesopotâmia, sendo assim, nas sociedades da Antiguidade, 

as religiões sempre tiveram privilégios em se tratando da tributação.  

No Império Romano, continuou-se com a mesma estrutura vislumbrada na 

Antiguidade, muito embora tenha havido algumas mudanças e melhorias, porém as imunidades 

ainda eram concedidas para o bem entender dos senhores e soberanos.   

Já na Idade Média, as imunidades tributárias eram concedidas privilegiando as 

diferenciações de classes sociais, principalmente o clero e os nobres, além do rei.  

Com a revolução francesa, em que um dos motivos que forçaram sua ocorrência foi a 

tributação, já que, na França, a carga tributária era excessiva e a situação era de desigualdade 

entre as classes sociais, as imunidades tornaram-se mais democráticas, como assevera Regina 

Helena Costa (2015, p. 33):  

Com o advento do liberalismo houve uma democratização das 
imunidades, e a partir de então, a imunidade deixou de representar um 
privilégio, para passar a traduzir uma garantia de que certas atividades 
estariam exoneradas de imposição fiscal, segundo as exigências sociais. 

No Brasil, as imunidades tributárias começaram a tomar forma na Constituição do 

império de 1824, sendo extinta a imunidade da nobreza, conforme artigo 179, item 15: 

"Ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado em proporção de seus haveres". 

(DUTRA, p. 59)  

A Constituição de 1891, inspirada na Constituição dos Estados Unidos da América, 

passou a adotar explicitamente as imunidades tributárias, contudo, somente a imunidade 

recíproca era nomeada. Leciona Aliomar Baleeiro (1974, p. 96): "Foi a experiência dos Estados 

Unidos a mestra do legislador brasileiro em 1891 e ainda o inspirou em 1946”. 

Confirma os ditames de Regina Helena Costa (2015, p. 34):  
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A Carta de 1891 contempla, originariamente, a ‘isenção’ da produção 
dos outros Estados no Estado por onde exportar-se (art. 9°, 2°, §2°), 
além de vedar aos Estados e à União criar impostos de transito pelo 
território de um Estado, ou na passagem de um para outro, sobre 
produtos de outros Estados da República, ou estrangeiros, e bem assim 
sobre os veículos de terra e água que os transportarem, bem como de 
estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos 
(art. 11, 1° e 2°). A imunidade recíproca entre Estados-membros e 
União (art.10) – a qual, saliente-se, é a única imunidade presente em 
todas as Constituições Republicanas – não abrangia os Municípios uma 
vez que o sistema federativo adotado nesse Texto Fundamental não os 
considerava. 

A Constituição da República de 1934, a Constituição de 1937 e o Estado Novo de 

Vargas, não trouxeram grandes inovações.  

Assim, foi na Constituição de 1946 que as outras espécies de imunidades tributárias 

foram positivadas e, em consequência, na Constituição Federal de 1988 a legislação das 

imunidades foi aprimorada. 

 

2.2  Imunidades tributárias e suas espécies 

Diante do cenário acima narrado, a Carta Magna de 1988 trouxe algumas espécies de 

imunidades tributárias, as quais veremos a seguir.  

A primeira, tratada pelo artigo 150, inciso VI, alínea "a", é a imunidade recíproca, por 

ela os entes da federação estão proibidos de instituírem impostos entre si, seja sobre seus 

patrimônios, rendas ou serviços. A propósito, Kiyoshi Harada (2001, p. 291) aborda essa 

imunidade como uma: “Convivência harmônica das entidades políticas componentes do Estado 

Federal Brasileiro”. 

Entende-se que a Constituição Federal veda apenas a cobrança de impostos, já que é 

aceita pela doutrina majoritária a cobrança dos demais tributos, como as taxas, as contribuições 

de melhorias, entre outras.   

Nessa esteira, a imunidade religiosa, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b", é 

outra espécie trazida, cuja finalidade é a proteção da liberdade religiosa, que é, além disso, um 

direito fundamental previsto no artigo 5°, inciso VI da Constituição Federal de 1988.  

Entretanto, a proteção dessa alínea não abrange apenas o templo religioso enquanto 

edifício, mas sim tudo que seja concernente à atividade essencialmente religiosa. De fato, 

confirma Regina Costa (2015, p. 169):  
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Se os recursos obtidos com tais atividades são revertidos ao implemento 
das finalidades essenciais do templo parece difícil sustentar o não 
reconhecimento da exoneração tributária, já que existe relação entre a 
renda obtida e seus objetivos institucionais, como quer a norma contida 
no parágrafo 4° do artigo 150. 

A próxima imunidade elencada é a dos partidos políticos, entidades sindicais e 

entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, prevista no artigo 150, inciso 

VI, alínea "c", nela a previsão é de que não incidirão impostos para todos esses grupos em suas 

atividades essenciais, além do patrimônio, rendas e serviços.  

Outra imunidade bastante debatida é a prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "d". 

Segundo ela, é vedada a cobrança de impostos sobre livros, jornais, periódicos e papéis 

destinados à impressão desses veículos de pensamento, com o intuito de facilitar o acesso dos 

cidadãos à cultura, à informação e à educação. 

Essa alínea também se refere a um direito fundamental contido no artigo 5°, incisos 

IV e IX da Constituição Federal de 1988. E dessa forma não alcança as empresas que fabricam 

e colocam no mercado de consumo esses produtos.  

Nesse diapasão, confirma Antonio Carrazza (2002, p. 765) que essa imunidade é:  

 

Objetiva e, por isso, não alcança a empresa jornalística, a empresa 
editorial, o livreiro, o autor etc., que, por exemplo, deverão pagar o 
imposto sobre os rendimentos que obtiverem com o livro, o jornal, o 
periódico e o papel destinado à sua impressão. 

E por fim, temos a Imunidade musical, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "e", 

que traz a previsão de fonogramas e videogramas, musicais ou literomusicais produzidos no 

Brasil protegidos da tributação no que se refere aos impostos, com a intenção de estimular, 

também, a cultura e a informação da população.  

 

3  A segurança jurídica e seus fundamentos constitucionais 

A segurança jurídica é um mecanismo básico de grande relevância e de valor 

fundamental que norteia o sistema jurídico na sua função essencial, que é a de manter as 

relações sociais dos indivíduos em harmonia, ou seja, é impossível ver o direito apartado da 

segurança jurídica.  

O jurista José Canotilho (2002, p. 114) conceitua a segurança jurídica como: "um 

elemento constitutivo do Estado de Direito, já que o homem necessita da segurança, 

estabilidade para assim poder conduzir, planificar de forma autônoma e responsável a sua vida". 



Imunidades tributárias e o princípio da segurança jurídica 
Maria de Fátima Ribeiro 

Angela Aparecida Oliveira Sousa 

377 
 

Porém, a segurança jurídica não se resume apenas em garantir a existência de leis, que 

indique aos indivíduos o que se pode ou não fazer ou deixar de fazer, deve haver ainda a 

observância de princípios norteadores e todo esse conglomerado de normas ser colocado em 

prática.  

É partidário desse ensinamento Souto Maior Borges (2002, p. 1):  

 

A segurança jurídica pode ser visualizada como um valor transcendente 
ao ordenamento jurídico, no sentido de que a sua investigação não se 
confina ao sistema jurídico positivo. Antes inspira as normas que, no 
âmbito do direito positivo, lhe atribuem efetividade. 

A partir dessa concepção, a segurança jurídica divide-se em duas vertentes, sendo a 

primeira de caráter objetivo e a segunda de caráter subjetivo.  

A segurança jurídica objetiva trata recursos legais nos moldes da irretroatividade da 

lei (prevista no artigo 5°, inciso XL da Constituição Federal de 1988), do direito adquirido, do 

ato jurídico perfeito à coisa julgada, do devido processo legal, do juiz natural, entre outros  

O doutrinador Summers Caymmi (2007, p. 55) afirma que:  

 

A segurança jurídica objetiva é a segurança do ordenamento jurídico 
em sentido objetivo, uma possibilidade objetiva de previsibilidade e 
calculabilidade, pelos destinatários da norma, de quais serão os efeitos 
jurídicos dos seus atos, ou seja, quais consequências o ordenamento 
jurídico impõe a seus possíveis comportamentos, de modo que possam 
ter noção de seus direitos e deveres. 

E a segurança jurídica subjetiva versa sobre a confiança que os cidadãos devem ter nas 

leis e na máquina judiciária, portanto, lhes deve ser garantido o livre acesso ao poder judiciário.  

 

4  O princípio da segurança jurídica 

O princípio da segurança jurídica é ramo da segurança jurídica já apresentada, no 

entanto, suas estruturas originaram-se na Idade Média, com a Carta Magna de Rei João Sem 

Terra. No Brasil, esse princípio começou a ser verificado a partir da Constituição do Império 

de 1824, sendo garantido até hoje na Constituição Federal vigente.  

Celso Antônio Bandeira de Mello (2011, p. 124) conceitua o princípio da segurança 

jurídica:  

 

Ora bem, é sabido e ressabido que a ordem jurídica corresponde a um 
quadro normativo proposto precisamente para que as pessoas possam 
se orientar, sabendo, pois, de antemão, o que devem ou que podem 
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fazer, tendo em vista as ulteriores consequências imputáveis a seus atos. 
O Direito propõe-se a ensejar uma certa estabilidade, um mínimo de 
certeza na regência da vida social. Daí o chamado princípio da 
“segurança Jurídica”, o qual, bem por isto, se não é o mais importante 
dentro todos os princípios gerais de Direito, é, indisputavelmente, um 
dos mais importantes entre eles. 

O princípio da segurança jurídica está intrínseco ao Estado de Direito, uma vez que 

esse princípio deve ser tratado pertencente ao rol das cláusulas pétreas, devendo até mesmo o 

próprio Estado e a ordem jurídica se curvarem a esse princípio, adequando-se aos valores 

constitucionais, garantindo a todos os indivíduos a proteção de seus direitos naturais, como à 

vida, à dignidade humana, à liberdade, à propriedade, entre outros.  

Nesse sentido, Canotilho (2002, p. 250) confirma que: “[...] desde cedo se 

consideravam os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança como elementos 

constitutivos do Estado de Direito”. 

Entretanto, o Estado de Direito está em um patamar superior porquanto exige que o 

Estado e os cidadãos respeitem os direitos fundamentais e, também, que o Estado esteja dividido 

nos seus três poderes, para que cada qual atue em sua própria função.  

É o que entende Leandro Paulsen (2005, p. 32) sobre o Estado de Direito:  

 

[...] um modelo de supremacia do Direito a exigir a realização de certos 
valores, como o respeito aos direitos fundamentais pelos próprios 
indivíduos e pelo Estado e a vedação da arbitrariedade, bem como a 
pressupor determinadas garantias institucionais, como a separação dos 
Poderes e o acesso ao Judiciário [...]. 

E ainda, o princípio da segurança jurídica prevê que as decisões judiciais devem ser 

abarcadas pela irrevogabilidade e pela imutabilidade. Segundo Humberto Ávila (2008, p. 308-

309), esse princípio: “estabelece o dever de buscar um ideal de estabilidade, confiabilidade, 

previsibilidade e mensurabilidade na atuação do Poder Público”. 

O princípio da segurança jurídica é aplicado em todos os ramos do direito, podemos 

encontrá-lo na esfera tributária, administrativa, criminal, civil e principalmente na 

constitucional. Consequentemente, tal princípio busca dar estabilidade à ordem jurídica, 

mantendo o equilíbrio do exercício dos direitos fundamentais. 

Esse princípio tem suma importância no sistema de tributação, uma vez que o poder 

de tributar é todo operado pelo Estado, então, por intermédio desse princípio, é conferida 

segurança jurídica, com a estabilidade do sistema tributário aos contribuintes. Não sendo, dessa 
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forma, possível que os direitos dos contribuintes, garantidos por leis protetivas, sejam 

alcançados em um cenário de insegurança e imprevisibilidade de decisões do Estado. 

No sistema tributário, o princípio da segurança jurídica está estritamente vinculado ao 

princípio da legalidade, pois se trata de cláusula pétrea e está assegurado no artigo 5º, inciso II, 

e no artigo 150, inciso I, ambos da Constituição Federal. 

 

4.1  O princípio da segurança jurídica inserido nos direitos e garantias 

fundamentais 

Em continuidade, urge ressaltar que o princípio da segurança jurídica possui conexão 

direta com os direitos e garantias fundamentais, uma vez que a Constituição Federal de 1988 

foi inspirada pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ocorrida 

na França, sendo assim fixada a obrigação do Estado em preservar tais direitos primariamente, 

conseguindo tal feito por meio de vários princípios basilares, dentre eles o da segurança jurídica.  

Os direitos e garantias fundamentais estão dispostos especialmente no artigo 5° e 

seguintes da Constituição Federal, e é papel do princípio da segurança jurídica assegurar o seu 

cumprimento restringindo, em algumas situações, o poder do Estado, zelando pela correta 

aplicação desses direitos.   

Antonio Carrazza (2002, p. 387), discorrendo acerca do tema, sustenta que:  

 

Está implícito em nossa Carta Magna que o Estado, por qualquer de 
seus Poderes, deve não só reconhecer e considerar invioláveis os 
direitos constitucionalmente previstos, como também garanti-los 
fazendo com que sejam por todos respeitados, inclusive pelas empresas 
e pelos particulares. 

Já demonstrado que o princípio da segurança jurídica limita o poder estatal, seja 

através dos direitos e garantias fundamentais, seja por meio da segurança jurídica, por exemplo, 

no caso da irretroatividade da lei, na qual o Estado não pode aplicar a lei como bem entende, 

devendo respeitar várias regras contidas na Constituição Federal para garantir a consonância 

nas relações sociais dos indivíduos. 

No entender de Humberto Ávila (2008, p. 308): 

 

O princípio da segurança jurídica é construído de duas formas. Em 
primeiro lugar, pela interpretação dedutiva do princípio maior do 
Estado de Direito (art. 1º). Em segundo lugar, pela interpretação 
indutiva de outras regras constitucionais, nomeadamente as de proteção 
do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, 
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XXXVI) e das regras da legalidade (art. 5º, II, e art. 150, I), da 
irretroatividade (art. 150, III, ‘a’) e da anterioridade (art. 150, III, ‘b’). 

Então, o princípio da segurança vincula-se aos direitos e garantias fundamentais já no 

caput do artigo 5° da Constituição Federal de 1988, no qual prevê a inviolabilidade dos direitos 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ademais, vincula-se, nos incisos 

seguintes desse mesmo artigo, quando menciona o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a 

coisa julgada (art. 5º, XXXVI), as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla 

defesa (art. 5º, LIV, LV) e também aos artigos 6° e 7° que trazem direitos sociais básicos do 

tipo a saúde, a educação, o trabalho e outros. 

Portanto, traduz José Afonso da Silva (1997, p. 412) o princípio da segurança jurídica 

e os direitos e garantias fundamentais como o: “conjunto de condições que tornam possíveis às 

pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus 

fatos à luz da liberdade reconhecida”. 

 

5  O princípio da segurança jurídica para a tributação e para as imunidades 

tributárias 

A tributação advém da competência conferida pela Constituição Federal à União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. O Estado, de uma forma geral, ao exercer essa 

tributação, deve abster-se de certas práticas para não ultrapassar limites já conferidos pela 

própria Carta Magna, limites esses tais quais princípios e imunidades tributárias, isso ocorre 

para que não haja violação dos direitos humanos e das garantias e direitos fundamentais 

conferidos aos contribuintes.  

Segundo Geraldo Ataliba e Lima Gonçalves (1988, p. 27-29): 

 

Toda a sistemática criada pela Constituição converge para culminância 
essencial que é o objetivo último da disciplina constitucional: 
estabelecer segurança do direito e garantia dos contribuintes. Na 
verdade, o quantum a ser desembolsado é que afinal vai interessar, 
sendo tudo o mais instrumento do implemento das garantias, que a 
Constituição dá, daí a razão pela qual a fixação do quantum direta ou 
indiretamente está subordina à legalidade. É universal a chamada 
“teoria do fato gerador” ou “teoria da hipótese da incidência”, que é 
construção fundamental do Direito Tributário, que exatamente visa a 
erigir um conjunto sistematizado e harmônico de categorias, como 
instrumento de interpretação da Constituição e das Leis, tendo em vista 
dar a maior eficácia possível à proteção que a Constituição assegura aos 
contribuintes contra o arbítrio e mesmo a discrição administrativa, em 
matéria tributária. Segundo esta teoria, na lei se devem conter todos os 
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dados normativos que levam à configuração de uma obrigação, à 
determinação do seu sujeito passivo e, sobretudo, do quantum devido. 
Essa teoria não precisa ser ainda mais explicitada, pois é rigorosamente 
universal. 

Compreendemos, então, que a tributação é uma forma de instrumento de organização 

da vida em sociedade e o princípio da segurança jurídica funciona como um mecanismo de 

limitação do poder conferido ao Estado para criar e arrecadar tributos, juntamente com as 

imunidades tributárias que desempenham o mesmo papel, porém de forma diferente, 

caracterizando uma intributabilidade.  

É sabido que quando tratamos de tributação há o Estado criando e arrecadando tributos, 

e quando tratamos das imunidades tributárias há uma impossibilidade do Estado em tributar, 

ficando a cargo do princípio da segurança jurídica manter a proteção do contribuinte nessas 

duas vertentes opostas.  

Assim, a tributação e as imunidades tributárias encontram a segurança jurídica em seus 

princípios, já que impedem que o aplicador do direito não siga o conteúdo das leis tributárias, 

ou seja, os princípios da tributação estão vinculados ao princípio da segurança jurídica, 

principalmente aos princípios da legalidade, da isonomia, da irretroatividade, e da anterioridade 

tributária.   

Nesse contexto, a segurança jurídica para a tributação molda-se como explicado nas 

palavras de Humberto Ávila (2008, p. 587): 

 

Quanto ao nível em que se situa, caracteriza-se como uma limitação de 
primeiro grau, porquanto se encontra no âmbito das normas que serão 
objeto de aplicação, devendo enfatizar-se, ainda, que atua sobre outras 
normas, podendo, por isso mesmo, ser qualificada como sobreprincípio; 
quanto ao objeto, qualifica-se como uma limitação positiva, porquanto 
impõe a adoção, pelo Poder Público, das condutas necessárias  para a 
garantia ou manutenção dos ideais de estabilidade, confiabilidade, 
previsibilidade, e mensurabilidade normativa; quanto à forma, revela-
se como uma limitação explícita e material, na medida em que, sobre 
ser uma implicação do sobreprincípio do Estado de Direito (art. 1°), 
embora alguns o vejam expressamente na Constituição, impõe ao Poder 
Público a adoção de comportamentos necessários à preservação ou 
busca dos ideais de estabilidade e previsibilidade normativas. 

Portanto, a tributação e as imunidades tributárias relacionam-se com o princípio da 

segurança jurídica, no sentido de que a segurança jurídica opera como uma garantia 

constitucional de proteção ao contribuinte para que limite a atuação do Estado em seu poder de 

tributar. 
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Considerações finais 

Conclui-se que a tributação é tida como o principal pilar do Estado para que este possa 

custear a máquina pública e desenvolver a nação, pois são os tributos que garantem quase a 

totalidade das receitas públicas, por conseguinte, sendo possível o desenvolvimento de políticas 

sociais, proporcionando o gozo dos direitos fundamentais.  

Todavia, o estudo aqui realizado visou demonstrar a importância do princípio da 

segurança jurídica para a efetivação da tributação e das imunidades tributárias para o respeito 

aos direitos e garantias fundamentais. 

As principais causas de imunidades tributárias foram trazidas, pois diante da 

insegurança jurídica que muitas vezes se encontra na tributação, faz-se necessário ter situações 

concretas de quando haverá o direito às imunidades tributárias que são previstas em lei.  

O princípio da segurança jurídica, perante os institutos da tributação e das imunidades 

tributárias, tornou-se fundamental, já que abriga a proteção da confiança e da estabilidade do 

sistema tributário, e ainda assegura a efetivação dos princípios tributários. 

Consequentemente, ficou demonstrada a comprovação de que a tributação e as 

imunidades tributárias estão entrelaçadas historicamente com o princípio da segurança jurídica, 

uma vez que o contribuinte deve aceitar de forma compulsória a retirada pelo poder estatal de 

seus recursos financeiros, tornando essa aceitação admissível apenas com a salvaguarda da 

segurança jurídica de que esta estará zelando pelos direitos mínimos existenciais da população, 

trazendo a confiança que se espera de um ordenamento jurídico. 
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CAPÍTULO XXVIII 

 

A lei geral de proteção de dados pessoais como salvaguarda da 
função social da empresa 

 

PAULO ARTHUR GERMANO RIGAMONTE* 

DANIEL BARILE DA SILVEIRA* 

Universidade de Marília/Brasil 

 

Introdução 

Quem lê as primeiras páginas de “1984” de George Orwell (2009) logo se depara com 

uma narrativa estarrecedora de uma época durante a qual o Estado (O Grande Irmão – The Big 

Brother), sob o argumento de tornar o indivíduo mais seguro, vigiava-o no âmago de sua vida 

privada, dele conhecendo cada detalhe que se fizesse presente sobre sua vida meticulosa. 

Embora aquela obra retratasse uma ficção romancista, a ideia de que o indivíduo se 

encontra sitiado numa sociedade de vigilância é uma realidade cada vez mais presente 

atualmente. Dados e informações sobre as mais variadas personalidades têm se tornado moeda 

de valor numa comunidade onde você é o que você consome. 

Intriga demasiadamente acessar a rede Web e dar de cara com a notícia de que “Rede 

social aprende sua personalidade e continua postando após a morte”, fazendo alusão a um 

aplicativo que consegue, através do Facebook, reunir dados e informações suficientes de uma 

determinada pessoa para formar sua personalidade e clonar seus hábitos no ciberespaço1. 

Outro aplicativo semelhante é capaz de recriar a personalidade de um usuário numa 

espécie de clone virtual, fazendo-o apenas através da inteligência artificial formada a partir de 
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uma conversa com a pessoa em questão2. Trata-se de algo parecido com o episódio “Be Right 

Back” (tradução livre: “volto já”) apresentado na segunda temporada da série Black Mirror. 

Seja como for, exemplos não faltam para evidenciar uma sociedade pós-moderna de 

liquidez e valores imateriais, tais como são os dados pessoais dos membros que a compõem. 

Daí porque o presente artigo tem como empenho responder à algumas questões que 

forçadamente saltam aos olhos nos dias de hoje: como o direito positivo reage à importância 

que os dados pessoais têm assumido na sociedade pós-moderna? Que instrumentos podem ser 

utilizados para conformar os interesses dos indivíduos que titularizam estes dados com os 

interesses daqueles que buscam coletá-los como atividade econômica? 

Respondidas aquelas questões, a partir do que o princípio da função social da empresa, 

notadamente dos agentes de tratamento de dados, revelar-se-á como pedra-angular da 

conformação dos sobreditos interesses à luz da dignidade da pessoa humana, outras indagações 

acabam disputando espaço: por que é preciso regulamentar a proteção de dados pessoais? Em 

que medida essa regulamentação satisfaz a função social das empresas que tratam dados? 

Em um terceiro momento, respondidas as aludidas questões com a deflagração da Lei 

nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), uma outra ainda exsurge finalmente: 

quais dispositivos da Lei Geral otimizam a função social da empresa e em que medida o fazem? 

As respostas para aqueles temas certamente não prescindem da análise sobre a 

globalização e os avanços das tecnologias da comunicação na sociedade contemporânea, 

buscando-se descontruir noções acerca do direito à privacidade que não mais coadunam com a 

atual conjectura tecnológico-social. 

No que diz respeito à preocupação metodológica, elegeu-se tanto a dialética entre os 

avanços e solavancos que a tecnologia tem refletido sobre as pessoas e seus hábitos, quanto a 

dedutiva em relação ao estudo da legislação da proteção de dados pessoais, à luz da doutrina 

especializada em relações de consumo e função social da empresa. Para tanto, lançou-se mão 

técnica da pesquisa bibliográfica, ora com vislumbre na doutrina (livros e periódicos), ora com 

esteio na legislação pátria, notadamente na Constituição Federal e na Lei nº 13.709/18. 

 

 
2 Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/app-cria-clone-virtual-a-partir-da-personalidade-do-
usuario/>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
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1  Noções sobre a função social da empresa e seu impacto na Ordem Econômica: 

construindo as bases teóricas para a análise da Lei nº 13.709/18 

Para ser compreendida, a função social da empresa exige um estudo progressivo de 

definições, a começar pela influência que o Estado Democrático de Direito exerce sobre uma 

sociedade que o reconhece constitucionalmente. Segundo Ana Frazão (2011), o Estado 

Democrático de Direito, celebrado no art. 1º da Constituição Federal, revela-se como um 

paradigma sobre o qual os direitos fundamentais e os princípios constitucionais devem ser (re) 

lidos. Noutras palavras, o Estado Democrático de Direito é a chave de leitura das demais normas 

componentes do ordenamento jurídico, inclusive aquelas que referenciam diretamente a função 

social da empresa. 

O Estado Democrático de Direito exsurge como resposta aos antagonismos outrora 

existentes entre os modelos do Estado Liberal e do Estado Social, notadamente porque consagra 

a autonomia do cidadão como pilar de sua existência. Assim, através desta autonomia a 

liberdade do Estado Liberal e a igualdade do Estado Social são vistas numa perspectiva de 

complementariedade, e não de oposição (FRAZÃO, 2011). 

A partir do reconhecimento da autonomia do indivíduo, as constituições democráticas 

têm consagrado o princípio da dignidade humana, cujo âmago encontra guarida no imperativo-

categórico de Immanuel Kant: “atua apenas segundo aquelas máximas, mediante as quais 

possas ao mesmo tempo querer que elas se convertam numa lei geral” (KANT apud 

BONAVIDES, 2007, p. 108). 

Vale dizer, pois, que a consagração da dignidade da pessoa humana como princípio e 

fundamento do Estado Democrático de Direito implica para o indivíduo o reconhecimento do 

direito de realizar todos os seus projetos de vida, o qual só terá lugar se for efetivamente 

intersubjetivo, vale dizer, “comprometido com uma sociedade formada por cidadãos livres e 

iguais” (FRAZÃO, 2011, p. 189).  

Para tanto, é preciso que haja um elo capaz de relacionar intimamente os direitos 

subjetivos entre si, pressupondo a existência de deveres e responsabilidades decorrentes desta 

intersubjetividade. Dá-se o nome ao aludido elo de “função social da propriedade e da 

empresa”: 

A função social da propriedade e da empresa [...] não deixa de ser uma 
tentativa de inserir a solidariedade nas relações horizontais entre os 
indivíduos, transformando-os em corresponsáveis, ao lado do Estado, 
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pela efetiva realização do projeto de uma sociedade de membros 
autônomos e iguais (FRAZÃO, 2011, p. 190-191). 

 

Entretanto, é preciso ter dois cuidados ao tratar sobre função social da empresa e 

função social da propriedade. O primeiro cuidado se desenvolve na própria expressão 

“propriedade”, posto que toda vez que se falar em função social da propriedade, estar-se-á 

tratando sobre a propriedade privada, haja vista que a ideia de função social como vínculo 

atribuído à propriedade “só tem sentido e razão de ser quando referida à propriedade privada” 

(GRAU, 2017, p. 230). 

O segundo cuidado é que a propriedade, expressa no art. 5º, XXV e no art. 170, III, da 

Constituição Federal, “não constitui um instituto jurídico, porém um conjunto de institutos 

jurídicos relacionados a distintos tipos de bens” (GRAU, 2017, p. 234). Deveras: 

A propriedade [...], examinada em seus distintos perfis – subjetivo, 
objetivo, estático e dinâmico –, compreende um conjunto de vários 
institutos. Temo-la, assim, em inúmeras formas, subjetivas e objetivas, 
conteúdos normativos diversos sendo desenhados para aplicação a cada 
uma delas, o que importa no reconhecimento, pelo direito positivo, da 
multiplicidade da propriedade (GRAU, 2017, p. 234). 

 

  Destarte, a propriedade se distingue em propriedade de valores mobiliários, 

propriedade literárias e artística, propriedade industrial, propriedade do solo, propriedade de 

bens de consumo e propriedade de bens de produção. E somente em relação aos bens de 

produção é que se pode problematizar o conflito entre propriedade e trabalho do binômio 

propriedade-empresa; por isso “ao nos referirmos à função social dos bens de produção em 

dinamismo, estamos a aludir à função social da empresa” (GRAU, 2017, p. 235). 

Uma vez reconhecido que a função social da empresa deriva da função social da 

propriedade, é perfeitamente possível enquadrá-la como princípio expressamente previsto no 

art. 170, III, da Constituição Federal, inferindo-se, nas palavras de Ana Frazão (2011, p. 198), 

que “todos esses princípios [do art. 170] estão conectados à função social da empresa, 

ampliando os interesses que devem ser protegidos e atendidos por meio da atividade 

empresarial”. Significa, então, que a função social da empresa é a pedra-angular que dissemina 

os interesses e valores impingidos no Estado Democrático de Direito – quais sejam: a dignidade, 

a liberdade e a igualdade – sobre todos os demais princípios da Ordem Econômica. 
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Doravante, é possível extrair uma série de objetivos constitucionais que a função 

social, ainda que implicitamente, é capaz de disseminar sobre a Ordem Econômica, dentre os 

quais: (i) estabelecer um compromisso da empresa com a dignidade da pessoa humana, tida 

como o valor que une a autonomia privada e a autonomia pública; (ii) conformar a racionalidade 

econômica com os interesses sociais, “não apenas legitimando condutas voluntárias no âmbito 

da responsabilidade social, como também regulando [regulamentando], de forma obrigatória, 

determinados comportamentos” (FRAZÃO, 2011, p. 191-192); (iii) assegurar que os interesses 

da empresa se compatibilizem com os interesses de todos os envolvidos com a atividade (sócios, 

empregados, consumidores e coletividade); (iv) proteger o elo mais fraco com o qual a empresa 

se relaciona, notadamente os consumidores, o que se faz imprimindo aos contratos obrigações 

e deveres anexos, indicativos da boa-fé objetiva e da confiança que lastreiam as relações de 

consumo; (v) estabelecer diretrizes teóricas para a responsabilização da empresa e de seus 

sócios e gestores. 

Com isso, torna-se viável trazer à lume os dispositivos da Lei nº 13.709/18 (Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais) que otimizam, de uma forma ou de outra, o princípio da função 

social da empresa, devendo eles ser (re) lidos com supedâneo teórico nas lições anotadas até 

então. 

 

1.1.  A necessidade da regulamentação da proteção de dados à luz da função social da 

empresa 

Uma análise detida do primeiro capítulo deste trabalho permite a conclusão de que 

vivemos numa sociedade pós-moderna, marcada pelo consumo e por um movimento de 

valorização das informações e dados pessoais. Cláudia Lima Marques (2016, p. 205) retrata o 

aspecto jurídico das relações de consumo nesta sociedade pós-moderna, dissertando sobre a 

existência de quatro momentos de crises: 

[...] se a primeira crise foi uma crise do método (na massificação dos 
contratos “por” adesão); se a segunda crise foi uma crise do modelo de 
contrato, de riqueza na sociedade que saiu do material (produtos) para 
o imaterial (produtos imateriais e especialmente os serviços não mais 
providos pelo Estado-nação); se a terceira crise aqui destacada é uma 
crise de confiança ou crise do paradigma de atuação das pessoas na 
sociedade (causa-inicial e causa-final das relações interpessoais [...]), 
esta última crise poderia ser novamente uma crise de método, do 
método agora dogmático: o direito dos contratos teria esvaziado de 
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conteúdo seus dogmas e banalizado (hipotrofia) suas normas e cláusulas 
gerais, normas muito complexas para tempos de hiperabundância e de 
“urgência”, ocorrendo novamente uma fuga do complexo para o formal. 

São os três primeiros momentos de crise da pós-modernidade que denotam a 

necessidade da criação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18). 

A primeira crise, chamada de crise da massificação dos contratos por adesão, foi o 

resultado da intervenção cada vez maior do Estado nas relações interprivadas, o que refletiu 

num movimento de publicização do direito civil. Com isso, “no novo conceito de contrato, a 

equidade, a justiça [...], veio ocupar o centro de gravidade, em substituição ao mero jogo de 

forças volitivas e individuais, que, na sociedade de consumo, [...] só levava ao predomínio da 

vontade do forte sobre o vulnerável” (MARQUES, 2016, p. 167-168). Daí a inserção das 

cláusulas gerais da equidade, boa-fé e segurança nas relações contratuais de consumo. 

A segunda crise teve lugar diante da mudança do estilo de vida das pessoas, que migrou 

da acumulação de bens materiais para a acumulação de bens imateriais, isto é, das obrigações 

de dar para as de fazer, da compra e venda para um modelo duradouro da relação contratual, da 

contratação pessoal direta para a contratação à distância por meios eletrônicos, da substituição, 

da terceirização, das privatizações etc. (MARQUES, 2016). 

O grande avanço para o direito positivo nessa segunda crise das relações consumeristas 

foi o desenvolvimento de um método inédito de elaborar normas legais, agora não destinadas a 

regular condutas, mas a narrar os objetivos do legislador, suas finalidades e princípios, gerando 

um ponto de apoio para a interpretação teleológica e utilidade das normas (MARQUES, 2016).  

A propósito, é naquele contexto que Cláudia Lima Marques (2016, p. 177), com 

inspiração em seu mestre Erik Jayme, aloca os direitos humanos (ou direitos fundamentais 

quando reconhecidos constitucionalmente) como os novos e únicos valores seguros “que 

permitirão a interpretação do direito do novo milênio, que terá justamente (e necessariamente) 

base constitucional”. 

Já a terceira crise da diz respeito à confiança, doravante reconhecida como princípio 

imanente do direito positivo, como princípio diretriz das relações contratuais e como fonte 

autônoma da responsabilidade (MARQUES, 2016). Por assim dizer, o direito positivo, 

notadamente o direito brasileiro, através do Código de Defesa do Consumidor e, 

posteriormente, do Código Civil, buscando dar uma resposta à crise de desconfiança presente 
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na pós-modernidade em relação aos instrumentos e instituições jurídicas, elegeu o paradigma 

valorativo da boa-fé objetiva, imprimindo ao contrato função social. 

A bem da verdade é que a boa-fé objetiva e a confiança são princípios indissociáveis. 

Há quem diga, aliás, que o princípio da boa-fé objetiva é a própria confiança adjetivada 

(FARIAS; NETTO; ROSENVALD, 2017). Tanto é assim que “o contrato serve para remediar 

a desconfiança básica entre pessoas, funcionado [...] como instrumento social de alocação de 

riscos, para alcançar a maior segurança possível entre os envolvidos e viabilizar a realização 

dos objetivos almejados” (MARQUES, 2016, p. 202). 

Esmiuçados em poucas palavras, os três momentos de crise da pós-modernidade – que 

também implicaram numa crise sistêmica do direito positivo –, aliados à importância que os 

dados e informações dos consumidores assumiram nas últimas décadas, certamente bastam 

como resposta à pergunta: por que foi preciso a criação de uma lei para regulamentar a proteção 

de dados? 

Em primeiro lugar, a massificação dos contratos por adesão implicou – e tem 

implicado – na necessidade crescente de proteção do elo mais fraco das relações de consumo, 

sobretudo numa sociedade onde dados pessoais vestem a roupagem de autênticos valores, na 

qual é mais importante para o mercado a imaterialidade da escolha do consumidor do que o 

próprio objeto escolhido. A mencionada proteção deve ir além do Código de Defesa do 

Consumidor, resvalando-se em legislações cada vez mais específicas e técnicas sobre temas 

que assim exigem.  

Em segundo lugar, assumindo a posição de ideia mista decorrente tanto da primeira 

quanto da segunda crise da pós-modernidade, uma lei regulamentadora da proteção de dados 

pessoais, tal como a Lei nº 13.709/18, assume o feitio de norma que aquilata os atuais modelos 

de contratos de consumo, mormente aqueles voltados à prestação de serviços, caracterizados 

pela imaterialidade de seus objetos. Feitio este, conforme será visto, recheado de normas 

principiológicas capazes de engodar os valores refratados pela função social da empresa sobre 

a Ordem Econômica (a dignidade, a liberdade e a igualdade). 

Em terceiro lugar, dada a crise de confiança vivenciada pela sociedade hipercomplexa, 

o que influi diretamente sobre a relações intersubjetivas no bojo das quais são compartilhados 

dados e informações, uma lei de proteção de dados pessoais que assegure como um de seus 
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princípios o da autodeterminação informativa, atendendo aos novos reflexos do direito à 

privacidade, é certamente a melhor opção. 

Por fim, cabe ainda analisar em que medida a regulamentação da proteção de dados 

pessoais pode servir para o atendimento da função social da empresa. Antes, contudo, é preciso 

diferenciar dois termos que não podem ser confundidos, a saber: regulação e regulamentação. 

Para Eros Roberto Grau (2005), a distinção parte da premissa de que regulação tem a ver com 

a ordenação da atividade econômica, desembocando ou sobre a regulação de mercados 

dominados ou sobre a regulação de mercados de acesso e permanência controlados; ao passo 

que a regulamentação se refere à ordenar a sociedade através de preceitos de autoridade, isto é, 

preceitos jurídicos. 

Avançando sobre o atendimento da função social da empresa mediante a 

regulamentação, já se mencionou acima que um dos objetivos dela é conformar a racionalidade 

econômica com os interesses sociais, regulamentando, de forma obrigatória, determinados 

comportamentos.  

 

Pois bem, que seria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais senão uma norma 

regulamentadora de uma atividade de risco? Obviamente, a aludida lei é uma espécie de 

regulamentação externa dos interesses envolvidos nas relações entre os titulares de dados 

pessoais e os agentes de tratamento destes dados, despontando-se como norma especial de 

proteção aos titulares que puderem ser enquadrados como consumidores, isto é, destinatários 

finais dos serviços prestados pelos agentes de tratamento de dados. 

Finalmente, restam as questões-chave do presente trabalho: em que consiste a Lei nº 

13.709/18? Quais dispositivos da acenada lei se relacionam com o atendimento da função social 

da empresa? E em que medida estes dispositivos atendem à função social da empresa? Para 

tanto, reserva-se o último capítulo. 

 

2  Aspectos materializantes da função social da empresa na Lei nº 13.709/18 

Inicialmente, cumpre destacar que a própria regulamentação da proteção de dados 

pessoais já serve, por si só, como atendimento a um dos objetivos da função social da empresa. 

É a própria lei, portanto, instrumento de realização da função social da empresa. 
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A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dispõe sobre a atividade de tratamento de 

dados pessoais, que não é necessariamente uma atividade lucrativa, mas sim uma operação 

realizada com dados pessoais, consubstanciada na coleta, produção, recepção, classificação, 

utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração de dados (art. 5º, X). 

Os sujeitos envolvidos no tratamento de dados são, de um lado, os titulares destes 

dados e, de outro, os agentes de tratamento, que podem tanto ser pessoas naturais quanto 

pessoas jurídicas, públicas ou privadas. Por questões outras, apenas as pessoas jurídicas de 

direito privado é que são alvos do atendimento da função social da empresa, o que não significa 

um total afastamento dos consectários deste preceito em relação às pessoas físicas e às pessoas 

jurídicas de direito público. 

De agora em diante, para sopesar acerca da função social da empresa – função social 

dos agentes de tratamento de dados qualificados como pessoas jurídicas de direito privado –, 

incisões pontuais em dispositivos da Lei nº 13.709/18 serão feitas, ocasião em que uns 

prestigiar-se-ão em detrimento de outros, a uma porque precisam guardar estreita relação com 

os valores formadores do princípio da função social da empresa, e a duas porque o espaço de 

discussão não permite dilatados discursos. 

Sobre os dispositivos a serem ventilados, foram pinçados os seguintes: (i) o art. 2º, 

incisos I, II, III, IV e VII (fundamentos da disciplina da proteção de dados); (ii) e o art. 6º, 

incisos I, II, III, VII e X (dever de observância da boa-fé e de atendimento aos princípios 

fixados). Reflexamente, aventados serão o art. 17 (direitos dos titulares de dados), bem como 

os arts. 42, 43, 44 e 45 (responsabilidade dos agentes de tratamento). 

O art. 2º da Lei nº 13.709/18 traz os fundamentos da disciplina da proteção de dados 

pessoais, dentre os quais: o respeito à privacidade; a autodeterminação informativa; a liberdade 

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

honra e da imagem; os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade e a 

dignidade. 

Com efeito, o predicado de fundamentos da disciplina da proteção de dados pessoais 

confere àqueles valores a importância de serem considerados autênticos pontos de partida para 

o tratamento de dados e, igualmente, pontos de chegada, vale dizer, limites à atividade. Uma 
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leitura, mesmo que descompromissada destes valores, revela a conclusão de que se tratam de 

direitos fundamentais igualmente previstos na Constituição Federal. 

Deveras, os fundamentos do art. 2º decorrem logicamente do Estado Democrático de 

Direito que constitui a República Federativa do Brasil, o qual tem como princípio norteador a 

dignidade da pessoa humana. 

Quando se afirmou alas acima que a função social da empresa é tida como pedra-

angular que dissemina os valores da dignidade, igualdade e liberdade em face de toda a Ordem 

Econômica, bem como que as normas contemporâneas do direito positivo não são mais 

destinadas a regular condutas, mas a narrar objetivos, finalidades e princípios, assim elegendo 

os direitos humanos – e fundamentais – como a solução de (re) leitura dos fenômenos da 

sociedade pós-moderna, certamente se estava preparando o terreno para as discussões sobre em 

que medida a função social da empresa se faz presente numa lei como a Lei nº 13.709/18. 

Se todos os fundamentos do art. 2º têm sua importância garantida, um em especial salta 

aos olhos dos teóricos discursistas dos direitos da personalidade: trata-se do direito à 

autodeterminação informativa. Rememorando Stefano Rodotà (2008), o direito à privacidade, 

que antes era visto numa relação entre a pessoa, a informação e sigilo, hoje é visto como elo 

entre a pessoa, a informação e o controle de circulação desta informação. 

Destarte, o que faz o direito à autodeterminação informativa como fundamento da Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais é tentar resgatar o controle do titular sobre seus dados 

pessoais, estabelecendo quais dados, como, com quem e para qual finalidade compartilhá-los. 

Aliás, este fenômeno não descarta a hipótese de tratamento de dados pessoais públicos em redes 

sociais, ocasião na qual podem reaparecer conflitos familiares entre direitos fundamentais, a 

exemplo daquele entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Mas, mesmo nestas 

hipóteses, o art. 7º, § 3º da Lei Geral, dispõe ser indispensável a consideração acerca da 

finalidade, da boa-fé e do interesse público para o tratamento de dados. 

Seja como for, é através dos fundamentos do art. 2º que a Lei nº 13.709/18 estabelece 

obrigatoriamente um compromisso dos agentes de tratamento com a dignidade da pessoa 

humana, outrora vista como o valor que une a autonomia privada e a autonomia pública. Este 

compromisso, conforme sustentado alhures, consubstancia-se em um dos objetivos da função 

social da empresa, qual seja, efetivar a “realização do projeto de uma sociedade de membros 

autônomos e iguais” (FRAZÃO, 2011, p. 191).  Afinal, numa sociedade de livres, iguais e 
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dignos, “o projeto do empresário deve ser compatível com o igual direito de todos os membros 

da sociedade realizarem os seus respectivos projetos de vida” (FRAZÃO, 2011, p. 193), em 

especial aquele que condiz à construção da vida privada e da intimidade3.  

A par dessa lição, Alfredo Lamy Filho (1992, p. 60) adverte que a função social da 

empresa propõe sua reumanização, a fim de que os indivíduos envolvidos possam ser 

reconhecidos como valores e não como instrumentos da atividade econômica.  

Avançando sobre o tema, outro dispositivo da Lei Geral capaz de refletir a função 

social da empresa, mormente a dos agentes de tratamento qualificados como pessoas jurídicas 

de direito privado, é o art. 6º, caput e incisos I, II, III, VII e X. 

A começar pelo caput do aludido dispositivo, tem-se a fixação do dever de observância 

da boa-fé, que nada mais é do que um reflexo da função social da empresa, aqui entendida sob 

a feição de função social do contrato, a qual “impõe às partes o dever de perseguir, ao lado de 

seus interesses individuais, a interesses extracontratuais socialmente relevantes, dignos de 

tutela jurídica, que se relacionam com o contrato ou são por ele protegidos” (TEPEDINO, 2008, 

p. 399). Aliás, não se duvide sobre a aplicabilidade deste raciocínio “inteiramente à atividade 

empresarial, até porque o exercício desta é atrelado à liberdade contratual” (FRAZÃO, 2011, 

p. 220). 

Com relação à função social do contrato, a doutrina disserta sobre a existência de duas 

vertentes: uma interna e outra externa. Se a vertente interna que ensina que a função social do 

contrato imprime a emanação de deveres laterais anexos, instrumentais ou de conduta 

(cooperação, informação e proteção)4, está intimamente relacionada à boa-fé objetiva, com mais 

razão a vertente externa que relativiza a ideia de que contratos produziriam efeitos apenas entre 

as partes, sustentando que “os contratos produzem oponibilidade perante terceiros – como 

projeção de sua eficácia –, resultando em um dever de abstenção, no sentido de que a sociedade 

não pode afetar uma relação obrigacional em andamento” (FARIAS; NETTO; ROSENVALD, 

2017, p. 909), aproxima-se vigorosamente da boa-fé objetiva e também da noção de que os 

 
3 A privacidade (vida privada e intimidade), sob os auspícios da autodeterminação informativa, assume feição na 
Lei nº 13.709/18 que vai além de fundamento, desembocando em legítimo direito do titular de dados quando 
previsto expressamente no art. 17. 
4 Nesse sentido: (i) art. 421 do Código Civil: “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 
função social do contrato”; (ii) art. 422 do Código Civil: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 
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contratos precisam atender interesses metaindividuais em nome da dignidade da pessoa 

humana. 

Ademais, é cediço que a boa-fé expressa no caput do art. 6º da Lei nº 13.709/18 não 

poderia ter melhor chave de leitura e contextualização senão através dos princípios que 

orientam o tratamento de dados, sobretudo os princípios da finalidade, adequação, necessidade, 

segurança e responsabilização. 

Inova o sobredito dispositivo legal ao estabelecer que a finalidade do tratamento de 

dados deve ir além da mera legitimidade, exigindo-se que seja ela específica (determinada), 

explícita (visível e destacada) e informada (objetiva) ao titular, de modo que qualquer obstrução 

destes predicados é incompatível com a boa-fé e, portanto, incompatível com a Lei Geral. 

Acerca da adequação e da necessidade, pode-se dizer que são princípios que refletem 

um verdadeiro juízo de proporcionalidade na coleta, armazenamento e compartilhamento de 

dados. Ora, se dados são valores e as escolhas do titular são mais importantes que o próprio 

objeto escolhido, a fim de evitar a mercantilização desenfreada e irrestrita destes dados, é 

reconhecido o esforço do legislador em exigir justificativas racionais e dignas das empresas que 

tratem dados pessoais. 

O que se faz perceber é que a comum e frequente atividade de coleta, armazenamento 

e compartilhamento de dados precisará ser revista no sentido de que apenas dados essenciais 

poderão ser objetos dela. Casos de coleta massiva de dados, a exemplo de estabelecimentos que 

solicitam os mais diversos e completos dados de identificação das pessoas (v. g., dados 

biométricos), serão objeto de questionamento e precisarão readequar suas atividades à real 

necessidade de se ter estes dados, caso queiram observar a boa-fé nas suas relações. 

Não por outra razão, atenta ao movimento iniciado com o Código Civil de 2002, que 

buscou romper com o formalismo e o individualismo até então imperantes, abrindo-se para uma 

interpretação construtiva a partir dos princípios gerais do direito e de cláusulas gerais como a 

boa-fé, a equidade, a probidade e as finalidades sociais e econômicas dos direitos (FRAZÃO, 

2011), é que a Lei nº 13.709/18 elegeu também como princípio do tratamento de dados o da 

segurança.  

O princípio da segurança obriga os agentes a utilizarem medidas técnicas e 

administrativas aptas a proteger dados pessoais contra acessos não autorizados, bem como 

situações acidentais ou ilícitas. Não se olvide que indigitado princípio busca dar resposta à 
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insegurança que reina nos meios digitais, noutra ocasião exposta como uma das crises da pós-

modernidade. 

Categoriza-se, então, que a intenção do legislador ao eleger tão importante valor como 

princípio do tratamento de dados não pode ser outra senão a de preencher as especificidades 

que a boa-fé assume no bojo destas atividades, mormente porque “significa agora que as 

pessoas devem ter um comportamento honesto, correto, leal, nomeadamente no exercício de 

direitos e deveres, não defraudando a legítima confiança ou expectativa de terceiros” (ABREU, 

2006, p. 55). 

Por fim, mas não menos importante, situa-se o princípio da responsabilização e 

prestação de contas, que obriga a demonstração, por parte dos agentes de tratamento, da adoção 

de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de 

proteção de dados pessoais, incluindo a eficácia destas medidas. Seguramente, este princípio 

precisa ser lido com a Seção III do Capítulo VI da Lei nº 13.709/18, cuja atenção se volta para 

a responsabilidade e o ressarcimento de danos por parte dos agentes de tratamento. 

 Que a responsabilização e o ressarcimento de danos são imperativos lógicos da função 

social da empresa, é uma afirmação que merece atenção, embora não traga maiores dificuldades 

de compreensão. Se, de um lado, é dada relativa liberdade aos agentes de tratamento de dados, 

de outro, obviamente, exsurge sua responsabilidade. 

Sobre a responsabilidade dos agentes de tratamento segundo a Lei nº 13.709/18, cabe 

algumas considerações. 

O art. 43 da Lei nº 13.709/18 elenca três hipóteses nas quais os agentes de tratamento 

não serão responsabilizados, a saber: (i) quando houver prova de que os agentes não realizaram 

o tratamento de dados; (ii) quando não houver violação à legislação de proteção de dados; (iii) 

quando o dano decorrer de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiros. Outrossim, o 

art. 42 estabelece a responsabilidade dos agentes de tratamento que, em razão do exercício da 

atividade, causarem a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à 

legislação de proteção de dados pessoais. 

Com efeito, a interpretação dos dispositivos supracitados pode conduzir à ideia de que 

bastaria aos agentes de tratamento demonstrar a efetiva observância da Lei nº 13.709/18 para 

que lhes fosse afastada qualquer responsabilidade por eventuais danos causados. Longe de se 

discutir aqui se esta responsabilidade é objetiva ou subjetiva, se coaduna ou não com o Código 
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de Defesa do Consumidor, é preciso levar em consideração que, para cumprir efetivamente a 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é indispensável a observância da cláusula geral da 

boa-fé e dos demais direitos e fundamentos de caráter principiológico previstos nos arts. 2º, 6º 

e 17. 

Nesse ponto, é preciso ter cuidado, pois a crise da hiperabundância diante da 

democratização do contrato de consumo no Brasil e do esvaziamento das cláusulas gerais 

através de “um uso apenas discursivo-retórico dos princípios, uma fuga para o formal e o 

processual, deixando a justiça material dos casos concretos em último lugar nas valorações” 

(MAQUES, 2016, p. 204), é um problema que pode ameaçar a construção tão cara dos afluentes 

que irrigam o princípio da função social da empresa. 

A bem da verdade, para evitar controvérsias maiores acerca da responsabilidade dos 

agentes de tratamento de dados, somente uma avaliação casuística revelará se, em determinada 

situação, houve ou não houve observância integral da Lei nº 13.709/18, a fim de justificar a 

responsabilização dos agentes de tratamento em questão. 

Seja como for, a função social da empresa precisa assumir seu lugar de destaque ao 

refletir os valores da dignidade, liberdade e igualdade sobre a propriedade privada, e livre 

concorrência e a defesa do consumidor (art. 170, incisos II, IV e V, respectivamente, da 

Constituição Federal). 

 

Conclusões  

A sociedade pós-moderna tem como objetivo maior despertar nos indivíduos 

necessidades, desejos e vontades, (re) comodificando-os à condição de mercadorias. Nesta 

sociedade, os dados e as informações compartilhadas pelas pessoas ostentam a condição de 

legítimos valores. 

A fim de guerrear a mercantilização dos dados e informações dos indivíduos sitiados 

na sociedade pós-moderna, o direito positivo precisa evoluir sua programação, fazendo-a 

acompanhar os avanços mais sórdidos da tecnologia. Neste ponto, exsurge o progresso do 

direito à privacidade, que o consubstancia na autodeterminação informativa, a partir da qual 

resplandece a ideia de que o indivíduo precisa manter – ou recuperar – parcela do controle sobre 

sua identidade. 
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A função social da empresa aparece como resposta bastante à crescente necessidade 

de evolução do direito positivo em termos de programação, oferecendo-se como pedra-angular 

de pulverização dos valores da liberdade, da igualdade e da dignidade humana sobre a Ordem 

Econômica. 

O primeiro consectário da função social da empresa é a própria regulamentação 

externa dos interesses envolvidos nas atividades dos agentes de tratamento de dados, buscando 

assegurar proteção específica aos interessados nestas atividades, sobretudo aos consumidores 

numa sociedade pós-moderna. Assim, pode-se afirmar que a promulgação da Lei nº 13.709/18 

(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) é reflexo do atendimento da função social da 

empresa, ao menos por parte do legislador infraconstitucional. 

Não bastasse, a Lei nº 13.709/18 trouxe cláusulas gerais, direitos fundamentais, 

princípios e fundamentos decorrentes dos objetivos consagrados pela função social da empresa, 

sendo eles: (i) estabelecer um compromisso da empresa com a dignidade da pessoa humana; 

(ii) conformar a racionalidade econômica com os interesses sociais; (iii) assegurar que os 

interesses da empresa se compatibilizem com os interesses de todos os envolvidos na atividade; 

(iv) proteger o elo mais fraco com o qual a empresa se relaciona, notadamente os consumidores; 

(v) estabelecer diretrizes teóricas para a responsabilização da empresa e de seus sócios e 

gestores. 

Indigitados objetivos foram ventilados com maestria nos arts. 2º, incisos I, II, III, IV e 

VII, 6º, caput e incisos I, II, III, VII e X, 17, 42, 43, 44 e 45. Todos eles, de um modo ou de 

outro, revelaram preocupações com a dignidade da pessoa humana, com a autodeterminação 

informativa, com a boa-fé nas relações contratuais, com a confiança e segurança dos 

consumidores, bem como com a responsabilidade dos agentes de tratamento de dados. 

A única questão que merece discussão mais a fundo é a responsabilidade dos agentes 

de tratamento, a qual, apesar de não ter sido esgotada neste trabalho, fica reservada para outra 

oportunidade, devendo-se levar em consideração, desde já, que a notável crise de 

hiperabundância de cláusulas gerais relacionadas à função social da empresa representa uma 

ameaça a sua solidificação. 
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Introdução 

Com quase 8 bilhões de habitantes o volume da população do planeta é uma das 

principais causas dos problemas mundiais. Independente dos fatores específicos a convergência 

está na falta de comida, de água potável e de espaço produtivo. Para superar este desafio, é 

necessário concomitantemente aumentar a produção de alimentos com o uso sustentável dos 

recursos naturais, sendo inevitável a implementação de pesquisas para o melhoramento 

nutricional em sintonia com a manutenção do meio ambiente. 

Especialmente no Brasil, o clima e o espaço territorial auxiliam na fomentação de 

atividades agropecuárias e agrícolas, sendo fortemente incentivadas. Entretanto, a sociedade 

cobra e espera que  estas atividades sejam capazes de produzir  volumes crescentes de alimentos 

e matérias-primas na mesma velocidade que maximize a potencialidade do uso de recursos 

hídricos e não renováveis, minimizando os impactos ambientais. 

Este fator, aliado a realidade competitiva e dinamismo do mercado econômico, exige 

que as pesquisas agrícolas sejam elevadas e desenvolvidas com sofisticação tecnológica para 

diminuir a utilização dos insumos naturais. Neste viés, inovações que aliam a competividade e 

sustentabilidade recebem um papel de destaque e importância singular. 

A implementação de inovações laboratoriais e tecnológicas são uma realidade na 

agricultura, como é o caso dos produtos transgênicos e a utilização dos maquinários de precisão. 

E nesta constante evolução da ciência, física e química, a possibilidade de aplicação da 

nanotecnologia na atividade agrícola está sendo posto como a probabilidade de avanço em 
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diversificação, produtividade e qualidade dos produtos numa escala que mitiga os malefícios 

ao ecossistema, ao mesmo tempo que tem um apelo na preocupação no uso pelo potencial dano 

futuro ao meio ambiente,  pela potencialidade dos prejuízos indesejados quando liberadas em 

larga escala no meio ambiente.  

 A definição de nanotecnologia pode ser compreendida facilmente como “[...] a ciência 

de materiais para o domínio de partículas  e interfaces com dimensões extremamente pequenas, 

da ordem de um a cem nanômetros.” (QUINA, 2004, p. 1028). 

 No contexto mundial, os Estados Unidos são os líderes em nanotecnologia; já em 

âmbito nacional, a Embrapa1 é uma das instituições pioneiras em pesquisa de nanotecnologia 

voltada para o agronegócio na América Latina, tendo suas atividades iniciadas em 1996, sendo 

que no ano de 2006 inaugurou o LNNA – Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o 

Agronegócio, consolidando como marco no desenvolvimento de sensores e biossensores 

(EMBRAPA, 2019). 

 A nanotecnologia é o resultado do avanço e evolução de diversos campos de 

conhecimento humano dentro da química, biologia, eletrônica, física, dentre outros, 

demonstrando um potencial ímpar no agronegócio, beneficiando o emprego da agricultura de 

precisão, produção de insumos, biocombustíveis, diminuição de desperdício de alimentos e a 

redução da perda  e dissipação de produtos tóxicos. 

O agronegócio brasileiro ocupa uma posição de liderança no mundo, desta feita, a 

evolução na área necessita ser contínua. A melhoria do desempenho e eficácia desde o preparo 

da terra até a entrega do produto final necessita de constante aperfeiçoamento viabilizando a 

maximização da produtividade e consequentemente dos lucros. 

 A utilização da nanotecnologia na agricultura e no meio rural viabilizaria o domínio 

e manipulação das plantas cada vez maior, aprimorando a exploração de todo o potencial do 

produto que já dispúnhamos, substituindo lixo não degradável pelo degradável (fibra de sisal x 

fibra de vidro)2, revertendo o conceito de resíduo para matéria prima e mitigando  desperdício 

de produtos perecíveis. 

 
1  A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Empresa Pública que foi criada em 26 de abril de 1973 e é 

vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  
2 A fibra de sisal brasileira da variedade Agave sisalana apresentou propriedades mecânicas dentro da faixa 
relatada na literatura, mostrando-se adequada para ser utilizada em materiais compósitos poliméricos, assim como 
em outras aplicações. As fibras apresentaram, também, boa estabilidade térmica até cerca de 250 °C, podendo 
desta forma, ser utilizadas para processamento com a maioria dos polímeros na produção de compósitos 
(Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-14282009000100011. Acesso 
em: 10/08/2019). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-14282009000100011
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Entre relevantes projetos com o emprego da nanotecnologia que estão sendo 

desenvolvidos no Brasil  encontra-se o sistema sensor conhecido como “Língua Eletrônica”, o 

qual facilita a análise  de características de saber, aroma em alimentos e bebidas, chegando a 

ser mil vezes mais preciso que a humana. 

Outras linhas de pesquisa estão voltadas a desenvolver sensores para identificar 

bactérias em águas e alimentos, desenvolvimento de filmes, ultrafinos e invisíveis comestíveis 

para embalar frutos e legumes, elevando a vida útil sem perder a aparência e a qualidade 

nutricional, dentre outras tantas possibilidades de tratamento molecular de doenças de plantas, 

melhoramento da absorção de herbicidas e fertilizantes, tudo em prol de uma eficiência difícil 

de ser alcançada sem o emprego da nanotecnologia (EMBRAPA, 2019). 

O conceito de desenvolvimento sustentável relaciona-se a um amplo espectro de ações, 

no qual uma das mais importantes é a mitigação das emissões de resíduos perigosos na biosfera 

com efeito deletério à saúde humana. Nesta mesma linha, concomitantemente surge a 

“nanotecnologia verde” que visa “a produção de nano-materiais sem prejudicar o meio 

ambiente ou a saúde humana e a fabricação de nano-produtos que oferecem soluções para  os 

problemas ambientais” (R7, internet) 

Não há dúvidas de que a nanotecnologia ofereça ao mesmo tempo uma perspectiva de 

grandes avanços, mas como contraponto, o medo da falta de estrutura regulamentar para 

controle, as limitações no conhecimento da química, lacunas sobre a avalição de riscos a longo 

prazo, metodologias empregada incorretamente trazem incertezas e medos tanto no campo 

ético, como no científico e jurídico. 

O controle de qualidade dos nanomateriais colocados no mercado e a quantidade 

disponível (mais de 1.800 nanoformulações) trazem dúvidas e preocupações, pois a insipiência 

em pesquisas mais específicas e aprofundadas dos feitos e os prováveis riscos que podem ser 

imprevisíveis e incalculáveis, atreladas a uma anomia legislativa e a pouco e quase nenhuma 

regulamentação por parte do Estado fazem com que as próprias indústrias desenvolvam normas 

de auto ou corregulação, desprovidas de caráter sancionatório. 

Essa falta de vinculação jurídico resulta na não responsabilização dos atores econômicos 

(instituições privadas) que são os beneficiários diretos dos lucros com essa nova tecnologia, 

bem como na imunidade de sanções por condutas, indo de encontro com os preceitos 

constitucionais referentes aos direitos fundamentais e humanos das presentes e futuras gerações 

a uma sadia qualidade de vida com um meio ambiente preservado. Assim questionam-se acerca 

de quais seriam os mecanismos de caráter preventivo e precaucional podem limitar ou 



Responsabilidade civil prospectiva e desenvolvimento rural sustentável: a potencialidade de riscos e o dano 
“nanotech” na agricultura 

Elizângela Treméa e Estela Maria Treméa 

407 
 

neutralizar essa potencialidade de riscos e danos, ante ao desacerto entre a criação/proteção 

jurídico-normativa e os avanços tecnológicos e científicos. 

Para alcançar os objetivos emprega-se uma pesquisa multidisciplinar envolvendo o 

direito e outras áreas da ciência, em que seu espaço-tempo não esteja restrito as normas do 

direito pátrio atual – devido a anomia jurídica quanto as nanotecnologias -, realizando um 

diálogo de saberes nas diversas áreas como a social, a econômica, a científica e a jurídica, bem 

como uma análise fenomenológico-hermenêutico a fim de encontrar uma alternativa sob uma 

perspectiva alargada de prevenção/proteção. 

 

1  Nanotecnologia e danos/riscos: aplicação do binômio precaução-responsabilização 

sob uma perspectiva prospectiva  

Os avanços tecnológicos na área da agricultura, estão diretamente atrelados à eficiência 

das nanotecnologias, que trata-se de investigações cientificas para compreender a interação com 

os átomos e moléculas na escala “nano”. Tal conclusão emana da análise das mais variadas 

pesquisas na  área que apresentam mais de  1.800 nanoformulações (NOLASCO, 2016), 

resultando em produtos e serviços. Dentre eles pode-se destacara a informática, os cosméticos, 

as embalagens, os medicamentos, os alimentos, entre outros, trazendo consigo a possiblidade 

de resolução de problemas como: maior durabilidade de alimentos perecíveis e avanço no 

controle de qualidade para a indústria alimentícia; desenvolvimento de dispositivos eletrônicos 

mais inteligentes para a liberação controlada de pesticidas;  redução de contaminação e poluição 

ambiental; criação de fertilizantes agrícolas mais eficientes, dessalinização e tratamento de 

água, entre tantas outras aplicações.  

Há autores que nomeiam os avanços nanotecnológicos como o preludio de uma Terceira 

Revolução Industrial ou o Novo Renascimento da Ciência e Tecnologia (ROCO; TOMELLINI, 

2002), devido à grande possibilidade de criação, modificação e melhoramento dos produtos e 

serviços existentes. Por representar uma evolução extremamente acelerada do conhecimento 

humano e seu domínio sobre as ciências naturais, a nanotecnologia passou a ser uma 

demonstração de grande importância e relevância. Gomes (2011, p. 71), ao comentar o estudo 

de Engelmann e Stringhi, denota que: “Com o surgimento da nanotecnologia vislumbrou-se a 

possibilidade de atingir uma escala “mínima”, anteriormente desconhecida e inatingível, 

possibilitando a melhora nas propriedades de diversos produtos utilizados pelas pessoas”. 
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Lewandowski em voto paradigmático na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510-

0/2008, em que é discutido a inconstitucionalidade/constitucionalidade de certos artigos da Lei 

de Biossegurança, tece reflexões epistemológicas acerca da ciência: 

 

[...] a ciência e a tecnologia, embora tenham, de um modo geral, ao 
longo de sua história, trazido progresso e bem-estar às pessoas, não 
constituem atividades neutras, nem inócuas quanto aos seus motivos e 
resultados. Elas tampouco detêm o monopólio da verdade, da razão ou 
da objetividade, valores, de resto, também cultivados por outras áreas 
do conhecimento humano. (STF, 2008, p. 380) 

 

Quando se analisa os motivos e resultados das novas tecnologias observa-se que as 

mesmas dão grande rentabilidade e são vistas como um investimento com retorno garantido. 

Engelmann (2010, p. 657), ao relatar sobre “As nanotecnologias e a construção de um novo 

mundo”, conclui que: o desenvolvimento de produtos e pesquisas em torno dessa tecnologia 

invisível tem tomado um ritmo frenético, sendo nomeada como a maior revolução: a revolução 

do invisível.  Tais afirmações são reforçadas pelos dados atuais presentes no estudo da  

Sociedade Nacional de Agricultura que observou que “O mercado mundial de produtos com 

nanotecnologias atingiu, valores próximos a US$ 3,3 trilhões, em 2018.” Para deixar mais claro 

a potencialidade do segmento, somente no Brasil, nos próximos dois anos, busca-se alcançar 

1% do mercado mundial, de acordo com o Sistema de Inteligência Setorial do Serviço de Apoio 

a Micro e Pequenas Empresas (SIS/Sebrae). (SNA, 2019, online) 

Apesar de essa tecnologia trazer grandes benefícios para a sociedade, em especial na 

esfera econômica, é algo ainda novo, que não passou por estudos mais detalhados sobre o grau 

de risco para o meio ambiente, para a saúde dos destinatários de produtos que provêm dessa 

“agrotech”, bem como aos próprios agricultores que as manipulam e têm o contato direto com 

os produtos e equipamentos nanotecnológicos. 

Grandes empresas detém o monopólio do conhecimento nanotecnológico e o utilizam 

em benefício próprio, em contrapartida os consumidores desses produtos não tem conhecimento 

das nocividades que podem causar, como é o caso relatado por Dulley (2008), em entrevista ao 

IHU On-Linen, sobre a relação das nanotecnologias e o meio ambiente  e o desequilíbrio entre 

o desenvolvimento nanotecnólogo, o desconhecimento da nocividade dos produtos e os riscos 

a saúde humana: 

 
Os riscos das nanotecnologias para o meio ambiente devem-se ao fato 
de que não existe nenhum tipo de regulação quanto à realização de 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/11536-etica-e-ciencia-o-dilema-das-pesquisas-com-celulas-tronco-embrionarias-entrevista-especial-com-hugh-lacey
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pesquisas laboratoriais e muito menos para o lançamento de produtos 
no mercado para o consumidor com componentes nanotecnológicos. Na 
realidade, da mesma forma que ocorreu com os agrotóxicos e alimentos 
transgênicos, a população está consumindo produtos sem que se tenha 
uma noção exata dos possíveis impactos negativos sobre a saúde 
humana, dos animais e também em relação ao meio ambiente. Basta 
lembrar que até alguns anos era permitido, dentro de certos limites, a 
presença de traços de resíduos em alimentos do DDT (sigla de Dicloro-
Difenil-Tricloroetano) e depois descobriram que era cancerígeno e ele 
foi totalmente proibido em todos os países. E aquelas pessoas que foram 
contaminadas ou morreram? Qual foi a conseqüência para as empresas 
de agrotóxicos? 

 

Dulley (2008), ao traçar paralelo entre os agrotóxicos e os transgênicos, questiona quais 

foram às consequências que as empresas de agrotóxicos sofreram pelos danos causados ao meio 

ambiente e a saúde humana, e, pondera que, devido ao fato de os produtos nanotecnológicos 

terem um potencial de dano ainda maior, inimaginável, faz-se necessária uma previsão de 

consequências com as de caráter sancionatório, que ainda não estão previstas no ordenamento 

pátrio.  

 

[...] as nanotecnologias e mais ainda as nanobiotecnologias  (que 
conseguem unir o vivo com o não vivo) são de alcance horizontal 
atingindo profundamente TODAS as atividades humanas. E, ademais, 
as formulações de produtos nanotecnológicos podem ter efeitos 
totalmente desconhecidos, pois há informações de que os elementos 
químicos na escala nano apresentam propriedade físicas, químicas e 
biológicas completamente diferentes da formulação macro ou na escala 
normal. 

 

Um exemplo dessas novas tecnologias são os nanocosméticos, que  podem ser definidos 

como “formulações cosméticas que envolvam tecnologias que veiculem ativos ou outros 

ingredientes nanoestruturados e que apresentem propriedades superiores quanto ao seu 

desempenho em comparação com produtos convencionais” (VERDE, et al, apud FRONZA et 

al, 2017, p. 4). Desta maneira, são produtos direcionados principalmente para o uso externo no 

rosto e no corpo, que contêm em suas fórmulas nanos componentes. Porém essas formulações 

são tão pequenas que a pele e as mucosas absorvem facilmente, não sendo detectadas pelo 

sistema imunológico, podendo assim, atingir qualquer parte do organismo humano. 

Assim, a questão dos riscos que a utilização desse tipo de tecnologia pode gerar, uma 

vez que ela estará em contato direto com o corpo humano são desconhecidas. Ainda, trata-se 

de descobertas relativamente novas não sendo possível distinguir com clareza quais os 
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benefícios ou malefícios a utilização desses produtos podem gerar a curto ou a longo prazo. 

Entretanto, mesmo sem essas garantias os cosméticos que possuem essa tecnologia em suas 

fórmulas já estão sendo comercializados e muitas vezes sem especificar para o consumidor que 

possuem esses ingredientes.  

Nesse sentido, Silva (2013, p. 33), cita os resultados obtidos do Fórum de 

Competitividade em Nanotecnologia: 

 

A falta de metrologia para determinar o que realmente é 
nanotecnológico e a falta de regulamentação do setor cosmético faz 
com que o real panorama do setor seja desconhecido. Muitas das 
empresas que dizem usar nanotecnologia, na realidade, não a usam. Por 
outro lado, empresas com patentes internacionais de nanopartículas não 
citam seu uso no rótulo. 

 

Atualmente não há nenhum tipo de controle sobre a denominação nano, isto contribui 

para o desconhecimento sobre os riscos do emprego da escala nano em produtos. Estudos 

apresentados pela Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2011) sobre as 

nanotecnologias apontam que, no caso dos Estados Unidos, que tem uma longa caminhada já 

na área dos nanoprodutos, ainda “51% dos americanos não se sentem suficientemente 

informados para fazer  um julgamento sobre os riscos e os benefícios”. Dessa forma, observa-

se que a falta de informação, a não regulamentação do setor, e a não criação de regras técnicas, 

ainda é um empecilho para a compreensão dos possíveis danos/riscos aos seres humanos e ao 

meio ambiente. 

Como bem observa Costa (2008, p. 529): 

 

[...] no mundo contemporâneo, fortemente tecnológico e 
industrializado, o desenvolvimento das possibilidades e dos modos de 
atuação humana multiplicou também os riscos.  Cada nova conquista 
pelo homem das forças da natureza não exclui que um tal domínio lhe 
possa escapar e que essas forças retomem seus movimentos naturais. É 
o risco que acompanha a atividade humana.  

 

Acselrad (2003) ao tratar sobre os riscos produzidos pelo homem os denomina de 

“irresponsabilidade organizada”, ou seja, o completo estado de alheamento em que a população 

está inserida, pois não sabe com clareza os possíveis prejuízos e sequelas pelo uso e consumo 

de produtos podem causar a sua vida e ao meio ambiente. Fazendo uma analogia ao uso das 

nanotecnologias, observa-se que há uma ausência de clareza que traz consigo um silêncio sobre 
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seus riscos e danos, a exemplo de propriedades agressivas e carcinogênicas de agrotóxicos, 

alimentos transgênicos, tecnologias radioativas, entre outras, que dificultam a conscientização 

dos direitos e deveres na seara ambiental, repercutindo na falta de legislações e normativas que 

se mostrem ávidas a minimizar e proteger de possíveis riscos/danos. 

Observa-se que o caráter dito “organizado” desta falta de responsabilidade, 

 

[...] diz respeito ao silêncio que impera quanto ao risco destrutivo de 
certas técnicas, à concentração destes riscos sobre grupos sociais menos 
organizados e desprovidos de poder, e à desinformação sistemática 
disseminada por um bloco de interesses que diz considerar a 
contaminação como “um mal necessário do desenvolvimento”. 
(ACSELRAD, 2003, n.p.) 

  

Esses riscos, que não podem ser definidos no espaço e no tempo, estando na maioria 

das vezes, em descompasso com as normatizações jurídicas, como bem conceitua Beck (2010), 

fazem parte de uma “Sociedade de Risco”, e, caracteriza-se pela imprevisibilidade, 

invisibilidade, complexidade, ubiquidade, projeção de seus resultados no tempo, de ocorrência 

e dimensões incertas, resultante de ação ou omissão, sujeitando, nesse cenário, toda população 

à extrema insegurança. Para Demajorovic (2003, p. 35) a incapacidade de controlar os 

resultados gerados pelo desenvolvimento industrial, eclode em danos e desastres ambientais 

compreendidos como consequências intrínsecas da modernidade, no entanto, esses eventos não 

podem ser considerados incalculáveis para todo sempre. 

Assim, a maior dificuldade, quando se trata de nanotecnologias, dá-se pela 

complexidade em compreender e prever os danos, cuja irreversibilidade pode ser total ou 

parcial, bem como os riscos não previstos ou incapazes de previsão. Nesse panorama, faz-se 

necessário a utilização de mecanismos que estejam direcionados a evitar a ocorrência de danos 

impensáveis e inimagináveis numa perspectiva alargada de prevenção/precaução. 

Esse gerenciamento preventivo e precaucional dos riscos, está embasado no “dever de 

cuidado” originado pelo principio da precaução, pois traz  a possiblidade de neutralizar as 

potencialidades de riscos e danos  futuros. 

Esse novo paradigma precaucional tem em seu bojo a prevenção ex ante, isto é, 

qualquer perigo que possa vir a trazer danos a interesses de ordem coletiva ou futura, mesmo 

que sem provas científicas conclusivas, já estaria autorizado à adoção de medidas jurídicas para 

impedir que o próprio dano deixe de acontecer (NOLASCO, 2016, p. 239).  
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A primeira vez que este paradigma foi proposto ocorreu na Conferência RIO 92, sendo 

sua definição dada em 14 de junho de 1992:  

 

O Princípio da Precaução é a garantia contra os riscos potenciais que, 
de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda 
identificados. Este Princípio afirma que a ausência da certeza científica 
formal, a existência de um risco de um dano sério ou irreversível requer 
a implementação de medidas que possam prever este dano. 
 

Este princípio tem uma clara utilização nas situações de nanotecnologia, em que 

sempre estará associando a noção de danos e a saúde humana, mas ao mesmo tempo, não deve 

ser encarado como um obstáculo às atividades de pesquisa, pois o reconhecimento da 

possibilidade da ocorrência de danos e a avaliação da extensão com base nos conhecimentos já 

disponíveis são necessários para potencializar as futuras atividades, dando lastro e efetivação 

para normatização futura. 

O Princípio da Precaução deve ser compreendido como uma proteção antecipatória do 

ambiente e emerge da constatação de que a evolução traz riscos imprevisíveis, com potencial 

desconhecido. Neste sentido, Silva e Engelmann (2016, p. 180-181): 

 
Assim, é necessário que haja uma antecipação aos resultados negativos 
de nossa ação modificadora através da aplicação do princípio da 
precaução, o qual se liga à necessidade de uma comunicação 
ambientalmente relevante entre os sistemas sociais do Direito e da 
Economia para atingir o benefício do meio ambiente [...] pois se 
entende que a precaução é a promotora de abertura de caminhos para a 
formatação de novos conhecimentos e o desenvolvimento de estruturas 
normativas que possam equacionar o aprimoramento tecnológico com 
o respeito ao ser humano e o meio ambiente. 
 

A ausência de reguladores para a destinação dos produtos finais desenvolvidos ou a 

falta de informações precisas de quais malefícios que porventura atingirão os consumidores e 

o meio ambiente colabora para análise e aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

em decisões sobre o tema. 

Lewandowski registra ainda, em seu voto, a dignidade da pessoa humana como sendo: 

 
[...] um postulado normativo, ou seja, uma metanorma, que confere 
significado aos direitos fundamentais, sobretudo ao direito a vida, 
considerado, aqui, como já assinalado, não apenas sob a ótica 
individual, mas encarado, especialmente, sob um prisma coletivo. 
(STF, 2008, p. 414) 
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Desta maneira, se consolida a ideia de que a proteção dos direitos humanos não se 

restringe ao domínio do Estado. Assim, com a globalização instalada, a “jurisdição doméstica” 

é apenas mais uma peça necessária para formar o elo entre futuros produtos e a legalização da 

fabricação e sua comercialização. 

Segundo Leff (2006, p. 268-269): 

 
A racionalidade ambiental rompe com a supremacia do princípio de 
racionalidade instrumental, nenhum fim justifica meios que pervertam 
o fim almejado; [...] Os valores ambientais penetram com dificuldade 
nas consciências; alcançam reconhecimentos relativos porque, em 
muitos casos, não podem se fundamentar em um conhecimento factual, 
em uma correlação entre valores, fatos e experiências; entre 
racionalidade subjetiva e material – é o caso dos riscos ecológicos [...].  

 

Neste plano, a tensão entre a saúde, a vida e a sustentabilidade ambiental eleva a 

discussão da utilização da nanotecnologia a um patamar constitucional, na medida em que tenta 

proteger a vida, a dignidade humana e o livre desenvolvimento tecnológico com a respectiva 

obrigação de um aperfeiçoamento multidisciplinar, que abrace não somente o direito imposto, 

mas a essência de cada esfera apresentada.  

Importa frisar, que resta aos direitos fundamentais a incumbência de resguardar e 

nortear todo o ordenamento jurídico. Por conseguinte, a análise de possíveis limitações ou 

implementação de obrigações perpassa pela lógica sistêmica da segurança jurídica em relações 

interpessoais.  

De acordo com Lewandowski (STF, 2008, p. 408): 
 

Não se trata, evidentemente, de exigir uma total abstenção no tocante a 
ações que envolvam eventual risco, de maneira a levar à paralisia do 
desenvolvimento científico ou tecnológico. Cuida-se, ao contrário, de 
exigir, ‘em situações de risco potencial desconhecido’, a busca de 
soluções que permitam ‘agir com segurança’, transmudando o risco 
potencial, ‘seja em risco conhecido, seja ao menos em risco potencial 
fundado’.  

 

Dessa forma, até que não haja possiblidade de contemplar as especificidades de 

controle e gerenciamento dos riscos em toda a cadeia produtiva e o ciclo de vida de produtos e 

serviços nanotecnológicos, faz-se necessário que haja uma medida preventiva e precaucional 

garantindo a segurança e a reparação integral dos danos, da preservação da dignidade humana, 

do respeito à vida e a saúde.  
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Nolasco (2016, p. 239-240, apud Sintez, 2011) ressalta que, antes da ocorrência de 

fatos danosos, como evidenciam as situações acima descritas, a sanção deve ser dada para 

antecipar-se a realização do dano, ainda que o risco não seja de todo conhecido. Dessa forma, 

o princípio precautório se efetiva nas manifestações preventivas da responsabilidade civil, seja 

por meio de medidas preventiva de antecipação do risco conhecido, seja por meio de medidas 

de precaução. Além disso, destaca a autora, que no curso da realização do fato danoso também 

seria possível a existência de sanção sem a existência completa de dano, considerando-se que 

o fato pode produzir turbação com consequências jurídicas mais concretas, sem, contudo, 

apresentarem características de um fato danoso ressarcível. 

No mesmo sentido, Gomes (2011, p. 122-123) ao concluir sua tese, destaca que não se 

propugna que a sociedade seja surpreendida com a concretização de danos inimagináveis, e não 

se pretende a paralisação do desenvolvimento tecnológico em prol de uma segurança social, ao 

contrário, se propunha a adoção de medidas de precaução e de responsabilização. Medidas essas 

como: uma garantia para riscos desconhecidos, isto é, um seguro social e/ou privado para todas 

as empresas (públicas ou privadas) que façam uso das nanotecnologias; o uso eficaz do direito 

a informação quanto aos produtos nanotecnológicos e sua responsabilização em caso de 

descumprimento, evidenciando a má-fé e o desrespeito a Código de Defesa do Consumidor; a 

responsabilidade objetiva em caso de ocorrência de um dano efetivo decorrente das 

nanotecnologias, consubstanciados no ato ilícito e no abuso de direito (art. 187 e 927, parágrafo 

único do Código Civil); e, por fim, a flexibilização  do nexo causal em favor das vítimas 

justamente porque, entre o ato e o dano, pode ter decorrido muito tempo, dificultando a prova 

do elo causal entre a conduta do agente responsável e o prejuízo verificado, bastando a 

probabilidade ao ressarcimento. 

Todavia, para que tais medidas e mecanismos de cunho preventivo e precaucional 

possam ser aplicados faz-se necessário uma interpretação alargada do direito, a partir de 

critérios hermenêuticos que possam extrair novos esquemas e construções previstos nas 

legislações constitucionais e civis, além da legislação especial que abarcam a temática e 

normativas de autorregulação.  

Nolasco (2016) ao estudar a Regulamentação Jurídica da Nanotecnologia, aduz que a 

única alternativa dá-se por meio de uma intepretação multidisplinar, integrativa, fazendo uso 

de vários mecanismos: como os legais por meio da analogia legislativa, realizando uma 

interpretação sistemática das legislações existentes no ordenamento jurídico pátrio e em âmbito 

internacional (tratados ratificados), conjugado aos princípios da precaução e da dignidade da 
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pessoa humana, balizados constitucionalmente e fortemente utilizados na jurisprudência, por 

meio da analogia juris;  os  mecanismos privados, isto é, as normativas autorregulação e 

correlação desenvolvidas pelas organizações econômicas e de códigos de conduta e 

responsabilidade  para o desenvolvimento, comercialização e gestão de riscos 

nanotecnólogicos. 

Por fim, observa-se que o risco é uma premissa existente na utilização da 

nanotecnologia, cabe ao Direito ajustar mecanismos que possam minimizar ou ao menos 

atenuar e garantir as presentes e futuras gerações.   

 

Considerações Finais 
Nesse cenário de insegurança que a sociedade civil depara-se  e é sujeito passivo de um 

dos grandes desafios do mundo jurídico: a falta e regulamentação específica e abrangente que 

discipline o uso da nanotecnologias e a dificuldade de adaptação das leis existentes que 

disciplinam matérias conexas e/ou similares como a Lei de Biossegurança nº 11.105/2005; a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos nº 12.305/2010; a Lei de Atividades Nucleares  nº 

6.453/1977, faz com que os operadores jurídicos tenham que realizar uma interpretação e uma 

perspectiva alargada de prevenção/proteção onde a potencialidade dos  riscos, seja prevenida e 

responsabilizada. 

Observa-se que a aplicação do binômio precaução-responsabilização faz-se imperioso, 

para tanto é necessário que as normativas e legislações sobre a temática sejam revisitadas sob 

uma perspectiva alargada de prevenção/proteção, levando em conta toda a base axiológica 

presente no preceito da dignidade da pessoa humana, garantindo assim que se algo ocorrer 

haverá meios para minimizar os danos.  

Assim, lançar um olhar atento ás nanotecnologias aplicadas a agricultura, sob a 

condução do principio da precaução e da dignidade da pessoa humana, delineando 

possiblidades de responsabilidade em escala prospectiva, é medida que se reivindica ante ao 

progresso tecnológico atual. 
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CAPÍTULO XXX 

 

Direito, desenvolvimento e tecnologia: mudanças do processo 

escrito para o processo eletrônico e a concretização do direito 

fundamental das partes ao processo justo. 

 

FERNANDO RUBIN* 

Centro Universitário Ritter dos Reis/Brasil 

 

I –INTRODUÇÃO 

Ao mesmo tempo em que a nova ferramenta do processo eletrônico proporciona 

benefícios, como a celeridade na prestação jurisdicional, deve também ser capaz de atender 

à exigência de segurança na prática dos atos processuais. O efetivo controle em relação à 

obtenção de tais resultados, em alguns casos, foge até da esfera puramente jurídica, 

reclamando o conhecimento de outras áreas, sobretudo, da informática. 

Nesse panorama, tanto os operadores do direito de uma maneira geral, como as partes 

no caso concreto, deverão estar conscientes de que uma mudança de paradigma, em 

decorrência da alteração da plataforma escrita para a virtual, se faz necessária; da mesma 

forma, os sistemas de informática terão de ser adaptados/supervisionados com o intuito de 

garantir o amplo acesso à justiça e a preservação de direitos fundamentais processuais. 

O Novo CPC (Lei n° 13.105/2015), em período histórico de transição dos processos 

físicos para os processos virtuais, não tratou com profundidade do problema do processo 

eletrônico, sendo necessários e urgentes avanços nesse contexto, mesmo porque adotado 

agora de forma mais explícita o modelo colaborativo (arts. 6° e 7°), aumentam as 

oportunidades de participação das partes em posição paritária diante do Estado-juiz, o que 

faz com que a preocupação com a compatibilização dos aludidos princípios processuais se 

 
* Bacharel em Direito pela UFRGS, com a distinção da Láurea Acadêmica. Mestre em processo civil pela 

UFRGS. Doutorando pela PUCRS. Professor da Graduação e Pós-graduação do Centro Universitário Ritter 

dos Reis – UNIRITTER, Laureate International Universities. Advogado em Porto Alegre e São Paulo. 
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faça desde logo imperativa, em busca de um processo eficaz (art. 8°) e de acordo com os 

valores e as normas fundamentais de índole processual estabelecidas na Lei Maior (art. 1°). 

O problema, pois, se revela em como compatibilizar, no âmbito do processo eletrônico, 

o atendimento às exigências constitucionais de efetividade (celeridade) do processo e de 

segurança jurídica (qualidade da prestação de jurisdição), tomando como premissa a lógica 

de evidente incremento da efetividade e mesmo impessoalidade que o procedimento virtual 

projeta – inclusive com eventual prejuízo ao direito fundamental das partes ao efetivo 

contraditório; à ampliação robusta da produção probatória a partir de adequada intervenção 

humana do agente político do Estado apto a conduzir e decidir o processo; bem como à 

fundamentação completa das decisões judiciais, mormente em demandas com carga fática 

significativa. 

 

II. A DEFESA DO DESENVOLVIMENTO E UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS 

VIRTUAIS.  

O sistema do processo escrito, em que sedimentado o nosso sistema processual pátrio já 

se encontra em boa parte relativizado nos tempos atuais, em virtude da avassaladora 

implementação do processo eletrônico, que ganha cada vez mais força e espaço, em um 

movimento irremediável (PUERARI, 2014) – que acompanha o avanço cultural e 

tecnológico da nossa sociedade na pós-modernidade (BARROS,  2009). 

Sendo o processo fruto da cultura, inegável admitirmos que estamos vivendo em um 

momento histórico bastante diferenciado, em um cenário, incrementado especialmente a 

partir de meados da década de 90, em que se identificam fundamentos sociais, econômicos, 

políticos e ideológicos muito diferentes daquele tempo em que se forjou a cultura do 

processo físico e que se estabeleceu a própria autonomia científica do direito processual. 

Estudo profundo e cuidadoso desse fenômeno já justificaria, assim, os nossos 

propósitos, ainda mais em razão de já existir na doutrina comparada o reconhecimento de 

que o movimento é mundial e há evidente “lack of theoretical discussion about e-

justice”(FISCHER,2012). Ocorre, no entanto, que a forma como o processo eletrônico vem 

sendo utilizado, especialmente na Justiça Federal pátria, onde foi inicialmente projetado, 

acaba por demonstrar a existência de acentuada preocupação com a efetividade da prestação 

jurisdicional. Como reflexo, acabam sendo relegadas a segundo plano, não raro, os direitos 

fundamentais constitucionais ao processo justo e previsível, o que estamos abarcando no 

âmbito da segurança jurídica, em duas das acepções mais firmes que a expressão pode 
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compreender (previsibilidade das regras do jogo e maior profundidade/qualidade da 

instrução a ponto de ser proferida legítima decisão final). 

Tal movimento, salvo melhor juízo, vai em boa medida de encontro aos preceitos 

previstos no Novo CPC, relacionados a um modelo de colaboração, que incentiva o diálogo, 

impondo deveres ao magistrado de consulta, prevenção, esclarecimento e auxílio. 

Certo que o problema levantado nesse estudo se faz presente diante do rito comum, mas 

é verificado até em maior escala no rito sumaríssimo dos juizados especiais. Seja como for, 

todo e qualquer procedimento, dentro do ambiente virtual inclusive, e por mais sumário que 

seja, deve respeitar os preceitos processo-constitucionais, compatíveis com modelo de 

colaboração entre o Estado-juiz e as partes, aplicando-se ao menos supletivamente aos 

juizados as disposições do Código de Processo Civil vigente (MITIDIERO, 2015). 

O problema é, pois, importante no âmbito da Teoria Geral do Processo, sendo que aos 

jurisdicionados importa, e são beneficiados sempre que os princípios constitucionais, 

especial os positivados no novo codex processual, acabam sendo aplicados com parcimônia, 

sem descrédito demasiado de um deles (REICHELT, 2014). 

Parece inegável que a informatização do sistema processual será benéfica; todavia, é 

necessário cautela a fim de evitar que a modernização do Poder Judiciário se torne um 

ambiente propício para a violação de direitos fundamentais processuais historicamente 

consagradas na esfera do Estado Democrático de Direito. 

Nesse diapasão, a lógica de um processo justo, humano e conduzido por uma corte 

independente é uma exigência da Convenção Européia de Direitos Humanos (EMRK, art. 6, 

Sec. 1) e precisa ser adaptada ao processo eletrônico, à medida especialmente que se faz 

necessária a intervenção humana na condução do e-justice e mesmo a estruturaçãodos 

princípios da ampla publicidade e oralidade, com o estímulo da realização de audiências 

presenciais do Estado-juiz com as partes litigantes. 

Viável identificarmos que a transformação do processo escrito para o eletrônico não 

deve criar uma completa revolução na aplicação da dogmática processual e, principalmente, 

dos princípios processuais. A modificação do estado da arte no cenário processual – com o 

aperfeiçoamento de um modelo – exige repensarmos os institutos, mas sem que os 

desconstruamos em definitivo (DANTAS, 2015). 

Como bem já vem sendo referido em estudos de Eletronic Technology (ET) and Civil 

Procedure, no âmbito do direito comparado, “the newly developedETs for communication 

have such a radical and profound influence on our daily life that their application to civil 
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procedure might bring about some significant changes or influences upon the fundamentals 

of our traditional civil process” (KAWANO, 2012). 

Há espaço para buscarmos um equilíbrio do processo eletrônico, com participação 

enérgica e interessada dos integrantes da relação processual, dentro de um modelo de 

colaboração, em que os sistemas de informática estejam adaptados a dar movimentação no 

iter procedimental com eficaz supervisão humana, cenário em que a segurança jurídica, 

como forma de garantir a previsibilidade e, principalmente, o respeito ao devido processo 

legal (a qualidade da prestação jurisdicional), seja passível de concretização – sem que as 

etapas procedimentais sejam ultrapassadas, no estilo de modelo fordista, gerando mero 

procedimento eletrônico autômato, de decisão robótica, sem controle humano e 

participação ativa especialmente do Estado-juiz, cenário preocupante que já vem sendo 

visualizado no processo virtual, em maior medida nos juizados especiais federais. 

Assim, a toda evidência, a nossa proposta de modelo teórico, aponta para vermos para 

além do procedimento eletrônico, identificando condições de termos no Brasil verdadeiro 

processo eletrônico, com ampla conformação dos direitos fundamentais das partes no 

âmbito adjetivo. 

Conforta a nossa posição as felizes palavras de Sérgio Gilberto Porto ao bem identificar 

o início de uma verdadeira despersonalização das demandas no âmbito do processo 

eletrônico, as quais passam a ser emolduradas em situações predefinidas, circunstância que 

afasta o juiz da jurisdição material, com a qual está constitucionalmente comprometido e, 

portanto, deve sim ao cidadão uma resposta personalizada: “o juízo deve ao cidadão uma 

apreciação personalizada de sua causa e não uma resposta mecânica, automatizada, 

algoritmizada, pois o juízo, computador ainda não é”. A linha de montagem industrial, 

finaliza Porto, traz consigo a despersonalização da demanda (cenário ainda mais grave nos 

processos com carga fática significativa, acentuaríamos nós!); e, por decorrência, uma severa 

desumanização do conflito de interesses (PORTO, 2018). 

Portanto, no atual cenário de desenvolvimento da tecnologia aplicada ao processo no 

mundo bem como no contemporâneo estágio de latente transição dos processos físicos para 

os processos virtuais no Brasil, é de se admitir a necessidade de um modelo teórico para os 

atos processuais que exija mais intensa participação humana na tomada de posições no 

processo, de ofício ou a requerimento, capaz de garantir a segurança jurídica 

independentemente do procedimento cível adotado, sob pena de completa desestruturação 

(nulidade) do ato final (fase decisória), ao passo que não perfectibilizado adequado 
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procedimento em contraditório nas anteriores etapas (fase postulatória, saneadora e 

instrutória). 

 

III. O DIREITO FUNDAMENTAL PROCESSUAL AO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL DIANTE DA CONSTRUÇÃO DO MODELO DE PROCESSO 

VIRTUAL NO BRASIL. 

O CPC/1973 (REICHELT, 2009), constituído em momento histórico diverso do atual 

cenário cultural e tecnológico-digital, projetava-se para a resolução exclusiva de relações 

individuais, via processo escrito, preservando flagrantemente o princípio da segurança 

jurídica, mesmo que em detrimento da efetividade da prestação da jurisdição (RUBIN, 

2014). 

Passando-se mais de vinte anos da entrada em vigor do Código Buzaid, operou-se 

natural modificação da sociedade, o que, repercutindo no processo, acabou por determinar a 

obrigatoriedade de retificações no modelo originário. Embora não tenha havido ruptura 

dramática no CPC/1973 com a entrada em vigor da CF/88, e nem mesmo com as primeiras 

reformas ao código desenvolvidas, presenciou-se uma importante adaptação do modelo 

Buzaid, com forte carga de defesa da segurança jurídica (rectius: certeza jurídica) e das 

reivindicações contemporâneas de um processo efetivo, célere. 

Admitindo-se a configuração eventual de tensão entre segurança e efetividade, ao que 

parece formou-se a convicção de que o CPC/1973 tinha um sistema processual bem 

acabado/articulado, mas demasiadamente burocrático – e que, por isso, não atingia em boa 

parte dos casos os seus propósitos derradeiros em tempo útil. Assim, a referida onda 

reformista voltava-se para a busca incessante da efetividade – o que, ao fim e ao cabo, 

confirmou-se com a inclusão, já em 2004, do inciso LXXVIII no art. 5° da CF/88 pela EC 

45 (a tratar do direito do cidadão brasileiro à razoável duração do processo). 

Ainda, há de se retomar o desenvolvimento de novos ritos fora do sistema do CPC/1973, 

sendo costurados os formatos dos Juizados Especiais, especialmente pelas Leis n° 9.099/95, 

10.259/2001 e 12.153/2009, a partir da formação de um rito denominado sumaríssimo, que 

acabou por sepultar de vez o rito sumário previsto por Buzaid.  O rito dos juizados especiais 

constitui-se em iter direcionado ao atendimento do jurisdicionado, propiciando rapidez no 

trâmite processual e eliminação de formalidades do processo comum (v.g., afastando o 

reexame necessário e a ação rescisória, bem como instituindo a igualdade de prazos) 

(DALL´ALBA,2011).  
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A instalação do processo eletrônico também veio nesse mesmo diapasão, concretizando 

o direito à duração razoável do processo (FELIZ, 2012) – buscando acelerar a tramitação 

dos feitos, eliminando os prazos mortos e otimizando a tramitação regular das demandas, 

especialmente nos juizados especiais. A publicação da Emenda Constitucional nº 45/2004, 

que introduziu de maneira mais clara o conceito de razoável duração do processo no Brasil, 

a criação, no mesmo período, do CNJ, e, ainda, a publicação da Lei nº 11.419/2006, que 

dispõe sobre a informatização do processo judicial, são fundamentais para viabilizar o 

desenvolvimento e a implantação de sistemas de processo eletrônico, dentro dessa conjectura 

de busca pela efetividade da prestação jurisdicional. 

Sendo assim, o estudo deste relativamente novo ramo do direito e dos princípios 

informadores do processo nesse ambiente são de extrema importância na elaboração de 

uma pesquisa sobre o processo eletrônico no atual cenário do Poder Judiciário pátrio, a 

fim de que seja formada tese que proponha soluções para um sistema virtual equilibrado. 

A importância do estudo mostra-se mais evidente em se considerando que a 

implementação do processo eletrônico está, no estado da arte, como exposto, em pleno 

desenvolvimento, com avanços e retrocessos, em diferentes ordens, tendo o Novo CPC 

pouco explorado a questão ora em análise (DUTRA,2008).  

 

 

IV. OS ATOS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO: 

NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE DEMANDAS DE DIREITO E COM 

CARGA FÁTICA SIGNIFICATIVA. 

 

A partir dessas premissas entendemos que possa ser repensada, de um modo geral, a 

forma dos atos processuais no processo judicial eletrônico. 

A forma pela qual principalmente as partes e o juiz se manifestam ao longo de todo o 

processo se denomina de ato processual. 

Os atos processuais independem de forma determinada, salvo se a lei expressamente a 

exigir, e devem ser públicos, salvo se for deferida a tramitação em segredo de justiça. Sendo 

o processo público, físico ou eletrônico, deve ser autorizada a consulta por qualquer 

interessado, notadamente o advogado alheio ao feito (sem procuração), mas que manifesta 

interesse em examinar o teor da demanda ou de determinada peça em particular. 
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 Inova o Novo CPC, embora de maneira ainda tímida, com relação à prática eletrônica 

dos atos processuais, deixando de estabelecer uma lógica mais ampla, vinculativa dos 

sistemas virtuais já existentes na justiça federal, estadual e mesmo na justiça do trabalho. 

Seja como for, resta disciplinado que os sistemas de automação processual respeitarão a 

publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive 

nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, 

independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos 

sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de 

suas funções (art. 194). 

 Inegável que há uma tendência natural de extinção dos processos físicos (embora o 

Novo CPC ainda preveja um capítulo sobre “restauração de autos”), diante das vantagens do 

processo eletrônico, cabendo ser destacado que: extingue as práticas humanas desnecessárias 

no ambiente virtual, tais como a formação física do processo, juntada de petições e decisões; 

evita a formação de instrumento para o recurso de agravo; repassa ao sistema a realização 

da contagem e certificação de prazos, reduzindo a incidência de erros; otimiza os trabalhos 

no processo judicial; automatiza a sucessão de fases processuais sem a intervenção humana; 

além de possibilitar a execução dos atos processuais de forma paralela por várias pessoas 

(GAJARDONI, 2015). 

 Além de todos esses comandos a favor da agilidade e funcionalidade do sistema 

eletrônico, estima-se que representa o e-justice economia para a gestão pública e 

sustentabilidade, pois dispensa o uso de papel e insumos para a impressão1. 

 Também vem sendo destacado, no direito comparado, a própria questão do tempo e 

lugar dos atos processuais, já que o peticionamento eletrônico pode ser feito 24 horas por 

dia de qualquer local, reduzindo problemas de distâncias geográficas: “the introduction of 

newly developed ET for communication acts to reduce some difficulties inherent in 

traditional civil procedure; in our traditional system of civil procedure there were some 

difficulties in respect of swiftness or promptness in mutual communications between the 

court and the litigants; especially if litigating parties live considerable distances from the 

court, it must be a troublesome and costly duty to attend hearings. Notably, in our business 

 
1 Informações retiradas do sítio TRF4 a respeito do e-justice da justiça federal (“eproc”) - 

https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=13682. Acesso em 29/05/2018. 
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world ET for communication is now a common and prevalent method to, in effect, reduce 

geographical differences”(KAWANO,2012). 

 Ainda, revela-se a necessidade de busca pela transparência no direito processual, o que 

seria incrementado no e-justice: “(…) the inspection of files would be possible 24h a day; 

(…) some files would become more transparent and easier to handle” (HARSÁGI, 2012) 

 No entanto, o processo virtual precisa ser espaço de ampla participação ativa das partes 

especialmente no que toca aos atos processuais unilaterais. A intervenção humana, frise-se, 

em alguma medida substancial precisa ser preservada e valorizada no ambiente virtual ! 

Como não há mais espaço sequer para a “carga dos autos” (como se sucedia com os 

processos físicos) há de ser observado o período adequado de manifestação das partes (prazo 

regular – art. 218) como também há de ser cuidado pelo magistrado com relação a eventual 

requerimento de dilação de prazo na fase instrutória (art. 139, VI) ou encaminhamento pelas 

partes de ato processual bilateral tendente a produzir acordo de procedimento (art. 191); por 

outro lado, há de ser levado a sério a exigência de contraditório prévio, a realização de 

audiências presenciais para melhor delimitação do objeto do processo e da prova (arts. 357 

e 358), e a fundamentação das decisões judiciais a partir necessariamente do próprio 

contraditório perfectibilizado (arts. 10 e 11) (RUBIN,2018). 

 Nossa maior preocupação envolve então ser repensada a teoria dos atos processuais 

no ambiente virtual de processos com carga fática significativa, ao passo que em processo 

com matéria significativa de direito (como o tributário), há uma tendência de menor 

dificuldade dessas questões relativas à aplicação do processo justo no novel ambiente – 

tanto é que é em questões de direito, fora das instâncias ordinárias, o local onde já se projeta 

o uso de tecnologia mais avançada no cenário pátrio; propriamente no âmbito do juízo de 

admissibilidade dos recursos extraordinários envolvendo aplicação de precedentes, com o 

Sistema de Inteligência Artificial Victor2.  

 
2O Supremo Tribunal Federal terá uma ferramenta de inteligência artificial para agilizar a tramitação de processos na 

corte. O sistema se chama Victor, em homenagem a Victor Nunes Leal, ministro do STF entre 1960 e 1969, e principal 

responsável pela sistematização da jurisprudência da corte em súmulas. O projeto ainda está em fase inicial, mas deverá ter 

funções como ler todos os recursos extraordinários que chegam ao STF e identificar quais estão vinculados aos temas de 

repercussão geral, facilitando a aplicação de precedentes judiciais – informações extraídas do sítio Conjur: Agilidade na 

Corte, STF terá programa de inteligência artificial para tramitação de processos, https://www.conjur.com.br/2018-jun-

01/stf-programa-inteligencia-artificial-processos. Acesso em 01°/06/2018. 
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Ocorre que nas demandas fáticas (sociais, por exemplo), dentro das instâncias 

ordinárias, faz-se necessária a participação direta das partes e procuradores para 

convencimento do Estado-juiz a respeito da procedência de suas alegações, a determinar 

uma mais intensa atividade processual ao longo de todo o iter, devendo ser examinados cada 

um dos “eventos” do processo (como usualmente denominada a peça processual 

encaminhada ao processo eletrônico) como ato que precisa cuidadosa intervenção humana 

(pelo Estado-juiz), a ponto de ser viável uma mudança na sequencia tradicional que o sistema 

eletrônico encaminharia. 

Nesse diapasão, a utilização pelas partes de técnicas processuais abertas e atípicas (como 

as previstas nos arts. 190 e 191) e o exame minudente pelo órgão jurisdicional dessas 

hipóteses (a partir de todos os poderes encaminhados, dentre outros dispositivos do codex, 

pelo art. 139) estabelece-se como um cenário absolutamente distinto, levando-se em conta 

as peculiaridades do caso concreto sem que o sistema eletrônico acabe por impulsionar a 

demanda em ritmo fordista e automático. 

Há aqui espaço para ser identificado, portanto, cenário processual em que - mesmo em 

um ambiente virtual em que as partes e os procuradores não possuem qualquer ingerência – 

devem possuir amplo protagonismo na movimentação do iter e direcionamento para provar 

as suas alegações de fato, o que exige exame cuidadoso da questão pelo Estado-juiz, a ponto 

de autorizar essa ampla movimentação das partes e depois legitimar tais movimentos a partir 

de decisão final e de mérito que resgate todo o contraditório havido3 - cenário relevantíssimo 

esse reconhecido mundialmente: “the court´s judgments are preceded by the course of 

proceedings which is of fundamental importance for the legitimacy of the final 

decision”(KAWANO, 2012). 

 

 
3 Há aqui em outros termos exigência de ser repensada a questão a respeito da legitimidade do procedimento e do processo 

no ambiente virtual, a partir das doutrinas clássicas: SCHIMA, Hans.Compiti e limitidi uma teoria generale dei 

procedimenti.Trad.de Tito Carnacini in Rivistatrimestraledidiritto e proceduracivile, n° 7 (1953): 757/772; FAZZALARI, 

Elio. Procedimento e processo (teoria generale) in Enciclopedia Del diritto, n° 35 (1986): 819/835; LUHMANN, Nicklas. 

Legitimação pelo procedimento.Tradução Maria da Conceição Corte Real. Editora Universidade de Brasília, 1980, p. 32 e 

ss.; RALWS, John. Uma teoria da justiça.Tradução Almiro Pisetta e Lenita Maria Rímoli Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 

2002, p. 89 e ss.; COMOGLIO, Luigi Paolo.Etica e técnica Del giusto processo. Torino: G. Giappichelli Editore, 2004, 

especialmente Capítulo II, p. 39 e ss. 
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V. CENÁRIOS DE CRISE NA APLICAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO. 

Sistema de vídeo conferência para oitiva de testemunhas no ambiente virtual. 

Embora autorizado pelo próprio codex (art. 453, par. 1°), inclusive podendo ser usado para 

colheita da prova oral em substituição à carta precatória, discute-se a ausência do contato 

mais próximo do juiz da causa com o material probatório que pode ser decisivo para o 

julgamento de uma demanda com carga fática substanciosa no âmbito do procedimento 

comum. 

Isso sem falar na possibilidade de o magistrado negar a própria oitiva, proferindo 

decisão precipitada no ambiente virtual sem qualquer contato direto com as partes e 

procuradores. 

Adverte a questão os estudiosos, no direito comparado, ao salientar que embora por um 

lado “a financial problem and a cost-benefit analysis might be necessary”, por outro lado 

“factors of personal contact civil procedure would not be ignored”. E mesmo quem defende 

a utilização dos benefícios da tecnologia, ainda mais com a concordância das partes litigantes 

no processo, adverte que “the use of video conferences will increase the ‘distance’ without 

doubt”.Discute-se aqui, em última análise, “the actual and the future importance of presence 

in trial” (FISCHER,2012). 

Isto porque o processo civil é instrumento social para resolver problemas entre pessoas: 

“the traditional system of civil procedure have many humane elements; especially in its main 

event of plenary hearings in the open court before the public, there can be observed some 

human and psychological fundamentals which are enshrined in procedural principles” 

(KAWANO,2012). 

Trata-se aqui de cenário em que a presença humana e física do julgador na condução do 

processo, que irá ulteriormente decider, pode fazer a diferença, não sendo superada, no nosso 

entender, a importância da identidade física do julgador da causa, ao menos nas demandas 

com carga fática-probatória significativa. 

Não exame de requerimento da parte litigante para aprofundamento da instrução 

no processo eletrônico dos juizados federais previdenciários. O fenômeno vem 

acontecendo em número ilimitado de casos, em que o sistema do processo virtual projeta o 
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encaminhamento dos autos à conclusão para sentença tão logo seja dada vista sumária às 

partes sobre a prova técnica produzida (RUBIN, 2015).  

Nota-se aqui a ausência completa de intervenção humana no processo, no caso do 

Estado-juiz, não sendo perfectibilizado efetivo, mas tão-só formal, contraditório – o que fere 

o direito das partes ao processo justo.  

Eis aqui local em que se visualiza clara formação de demanda em ritmo fordista e 

automático, em processo com carga fática significativa que exigiria intervenção maior do 

Estado-juiz e protagonismo maior das partes litigantes na tentativa de convencimento eficaz 

do julgador na tomada de posição final. 

Com bem encaminha Diego Schuster, o Direito Previdenciário carece de um 

procedimento que proporcione conhecimento da real situação e condições de labor do 

segurado, sobretudo nos juizados especiais federais, onde a realidade costuma passar ao 

largo em razão da celeridade, da redução das oportunidades de manifestação e produção de 

provas e da falta de diálogo judicial, sem falar nas dificuldades de ordem prática que 

comprometem a prestação jurisdicional (SCHUSTER, 2014). 

Como bem advertem outras abalizadas vozes no direito processual previdenciário, como 

José Antônio Savaris e João Batista Lazzari, o direito à prova é fundamental também no rito 

sumaríssimo, somente podendo ser restringido por lei e na medida em que essa restrição seja 

proporcional (SAVARIS, 2016); por outro lado, a flexibilização do procedimento é 

condizente com um sistema democrático de direito em que as partes podem colaborar para 

a solução das demandas e também encontra guarida nos princípios dos Juizados Especiais. 

Portanto, não se pode correr o risco de o processo virtual acabar por trazer qualquer 

prejuízo à segurança jurídica, especialmente atrelado aqui a qualidade da prestação 

jurisdicional, em que a presença humana dos envolvidos seja importante para o julgamento 

do processo, ainda mais quando há requerimento expresso da parte (e do seu procurador) 

nesse sentido – o que pode sim representar cerceamento de defesa, a comprometer a 

legitimidade da decisão final de mérito a ser pronunciada pelo Estado-juiz. 

 

VI. SÍNTESE CONCLUSIVA. 

 Uma concepção processo-constitucional de segurança jurídica, no sentido de certeza 

maior do direito a ser construido, coloca-se, no âmbito cultural do processo justo, ao 
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encontro do desejado perfil ativo das partes em colaboração com o Estado-juiz para 

investigação do material fático-probatório – direito de construção e poder de interferencia 

das partes no desenvolvimento do processo. Seria direito fundamental das partes atuar para 

dirimir incertezas expostas ao longo do procedimento, desde a fase postulatória até a fase 

instrutória, o que exige protagonismo e suficiente tempo de manifestação aos litigantes em 

permanente e amplo contraditório ao longo de todo o iter. 

 A presença humana, das partes envolvidas na relação jurídico processual, não é fator 

que possa ser ignorado no ambiente virtual, como reconhecido já na doutrina alienígena. 

Portanto, a lógica de um processo justo, humano e conduzido por uma corte independente, 

como exige a Convenção Européia de Direitos Humanos (EMRK, art. 6, Sec. 1), precisa ser 

adaptada ao processo eletrônico, sob pena de convalidarmos sistema robótico, autômato, 

que se converte em mero procedimento eletrônico. 

 Tem-se forjada, a partir daí, a tese de que são diferenciados os atos processuais (as 

declarações unilaterais e mesmo bilaterais das partes) no processo eletrônico em demandas 

fáticas substanciosas – com respeito às peculiaridades do caso concreto – ainda sob a 

perspectiva dos direitos fundamentais das partes ao processo justo – e não sob o prisma da 

organização do Estado em matéria de política judiciária, onde ofertados não mais do que 

garantias processuais formais-racionalistas, em um ambiente virtual padronizado que 

favorece a efetividade/celeridade sem a necessária relevância para a participação humana 

das próprias partes envolvidas. 

 Com base nesse novo modelo teórico presta-se a repensar o início do funcionamento do 

processo eletrônico em maior escala no Brasil, em busca de um reequilibrio de forças e maior 

ingerência das partes na tomada de posições tempestivas aptas a eficazmente convencer o 

Estado-juiz nas instancias ordinárias, a respeito de alegações de direito e especialmente de 

fato, em um modelo publicístico, democrático e justo de processo. 
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na era digital 
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Universidade de Coimbra/Portugal 

 

1. Introdução 

 

O processo de transformação da mão de obra humana em trabalho executado por 

máquinas já é antigo. É possível percebê-lo há mais de duzentos anos quando a tecnologia 

começou a substituir a força braçal na lide rural. Com efeito, a Primeira Revolução Industrial, 

iniciada em fins do séc. XVIII, no Reino Unido, foi impulsionada pela possibilidade de 

empregar a máquina à vapor em substituição ao trabalho físico. 

Na segunda metade do século XIX e início do século XX, novos métodos de produção 

do aço, invenção do motor de combustão interna, uso de derivados do petróleo como 

combustível, invenção do dínamo e expansão da eletricidade representaram uma “constelação 

de inovações” que, aliada às linhas de montagem de Henry Ford, tornaram desnecessários 

vários empregos.  

Na sequência, a Primeira Guerra Mundial foi vitrine para a demonstração inédita de 

novas tecnologias, como gases tóxicos, tanques e submarinos, e a destruição daí resultante 

afetou não só os países diretamente envolvidos nos combates, mas também os neutros e os 

aliados geograficamente distantes da Europa. O estopim da Guerra havia ocasionado radical 

diminuição das exportações, como de grãos pela Argentina e de café pelo Brasil, assim como a 

saída de reservas de ouro e diminuição do capital circulante. No decurso da Guerra, as balanças 

comerciais desses países quase se reequilibraram, devido à diminuição das importações, 

crescimento da indústria nacional para atender o mercado interno e aumento das exportações 

de produtos demandados pela rotina bélica, como carnes congeladas e enlatadas.1  

 
* Doutoranda em Direito Público na Universidade de Coimbra/PT, pesquisadora da Rede Utrecht de Universidades 
Europeias. E-mail: apsva@student.uc.pt. 

 
1 RIBEIRO, Maria Alice Rosa. Primeira Guerra Mundial: Impactos sobre a economia e a sociedade brasileiras – 1914-

1918. In: Revista Portuguesa de História, XLV, 2014, pp. 11-37. 
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Entretanto, essa melhora na economia não foi refletida nas condições de trabalho; pelo 

contrário, houve diminuição do salário real em torno de 30% e em diversos setores houve 

aumento da jornada laboral. Jornais argentinos da época denunciavam que empresas 

frigoríficas, que eram notadamente de capitais norte-americanos ou ingleses, estavam a exigir 

que mulheres trabalhassem 16 horas diárias sem descanso e sem pagamento de qualquer hora 

extra.2 

A partir da metade do séc. XX, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a invenção do 

transístor possibilitou a criação de computadores de menor porte do que os anteriores e a 

colocação destes em trabalhos com exigência de menos força física.3 

Hoje, computadores e redes cada vez mais evoluídos, suportados por inteligência 

artificial, estão a produzir uma nova revolução no trabalho humano. Fala-se em uma indústria 

4.0, típica de uma quarta Revolução Industrial. Resta-nos, portanto, identificar como se 

caracteriza na prática este cenário e refletir como nele se concretiza o direito ao trabalho. 

 

2. Cenário atual: inteligência artificial, big data e indústria 4.0 

 

A inteligência artificial é um termo que foi cunhado em 1956 por cientistas da 

computação na Universidade de Dartmouth, EUA, com referência à construção de máquinas 

para fazer coisas que requerem inteligência ao serem feitas por humanos.4  

Na década de 1990, a definição tornou-se mais abrangente e passou a referir o estudo e 

construção não apenas de máquinas, mas de entidades artificiais de modo geral, capazes de 

interagir de forma autônoma e proposital com o ambiente em que se situam.5 Nesta altura, foi 

impressionante a demonstração de inteligência artificial dada por meio do robô Deep Blue 

(IBM) ao derrotar o campeão de xadrez Garry Kasparov.6 

Ocorre que a inteligência artificial continua a avançar. A título de exemplo, em 2011, o 

computador Watson venceu o programa televisivo Jeopardy! contra adversários humanos que 

 
2 SURIANO, Juan. La Primera Guerra Mundial, crisis económica y agudización del conflicto. In: Revista Estudos 

Históricos, Rio de Janeiro, v. 30, n. 60, abril 2017, pp. 93-113. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/65002>. Último acesso em: 17/06/2019. 

3 OLIVERIA, Arlindo. O impacto da transformação digital na sociedade do século XXI. In: Dirigir e Formar. Revista do 
Instituto do Emprego e Formação Profissional – IEFP, Lisboa, nº 22, janeiro-março de 2019, pp. 4-6; FIOLHAIS, Carlos. A 
inteligência artificial e o futuro do trabalho. In: Dirigir e Formar. Revista do Instituto do Emprego e Formação Profissional – 
IEFP, Lisboa, nº 22, janeiro-março de 2019, pp. 7-10.  

4 LIMA, Isaías; PINHEIRO, Carlos A. M.; SANTOS, Flávia A. Oliveira. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2104, p. 2. 

5 CARDOSO, Amílcar. Por uma inteligência artificial mais humana. In: Dirigir e Formar. Revista do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional – IEFP, Lisboa, nº 22, janeiro-março de 2019, pp. 11-15. 

6 Informações disponíveis em: https://stanford.edu/~cpiech/cs221/apps/deepBlue.html. Último acesso em: 12/06/2019. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jeopardy
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/65002
https://stanford.edu/~cpiech/cs221/apps/deepBlue.html
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eram os dois campeões de maior sucesso da história da atração.7 Ademais, a inteligência 

artificial está sendo associada a big data (megadados) em escala crescente, o que possibilita 

que as informações amplamente registradas passem a ser manipuladas por máquinas imbuídas 

de algoritmo para tal.  

A isso soma-se o conceito de indústria 4.0, que começou a ser difundido na edição de 

2011 da Feira de Hannover, incentivada pelo governo alemão, empresas de tecnologia, 

universidades e centros de pesquisa do país, com a proposta de uma mudança de paradigma em 

relação à maneira como as indústrias operam. Trata-se da instituição de “fábricas inteligentes”, 

com descentralização do controle dos processos produtivos, proliferação de dispositivos 

inteligentes interconectados (internet das coisas) ao longo de toda a cadeia de produção e 

logística, aplicação da tecnologia de big data e segurança dos sistemas de informação.8 

 

3. Alguns pontos críticos 

 

O cenário acima relatado apresenta diversos pontos críticos, entretanto, pela nossa ótica, 

faz-se relevante destacar: a geração de maior desigualdade entre trabalhadores de uma mesma 

profissão e a demanda por profissionais com novas competências que vão além do 

conhecimento técnico-científico. 

Com efeito, na era da economia digital, a tendência “winner take all” (“o vencedor leva 

tudo”) tende a alastrar-se pelas profissões tradicionais e a gerar grandes desigualdades entre 

pessoas com a mesma formação. Toda a tarefa que seja repetitiva e previsível, por mais que 

demande um certo uso de lógica e raciocínio, tendencialmente será substituída por softwares, 

restando poucos profissionais que ainda serão cobiçados pelo mercado. 

A título de exemplo, na área jurídica, o advogado que já é famoso e ultra-talentoso vai 

ganhar cada vez mais, entretanto, o “advogado comum”, focado notadamente em conhecimento 

técnico (hard skills), vai ter o seu trabalho reduzido. No ensino, haverá cada vez menos 

professores, pois, via cursos online, uma mesma aula está sendo transmitida a milhares de 

alunos. Na medicina, a grande tendência é de redução do número de médicos que trabalham 

com análise de imagens, como os radiologistas.9 

 
7 Informações disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=P18EdAKuC1U. Último acesso em: 12/06/2019. 
8 Informações disponíveis em: https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2016/09/conheca-

oportunidades-por-tras-da-industria-40.html. Último acesso em: 11/06/2019. 
9 Entrevista concedida por Martin Ford, disponível em: https://observador.pt/especiais/quais-as-melhores-profissoes-no-

futuro-canalizador-e-eletricista-preve-martin-ford-o-autor-de-robos/. Último acesso em: 11/06/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=P18EdAKuC1U
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2016/09/conheca-oportunidades-por-tras-da-industria-40.html
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2016/09/conheca-oportunidades-por-tras-da-industria-40.html
https://observador.pt/especiais/quais-as-melhores-profissoes-no-futuro-canalizador-e-eletricista-preve-martin-ford-o-autor-de-robos/
https://observador.pt/especiais/quais-as-melhores-profissoes-no-futuro-canalizador-e-eletricista-preve-martin-ford-o-autor-de-robos/
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Estudos recentes demonstram que as competências mais valorizadas no mercado não 

são mais as técnico-científicas e sim habilidades que são transversais a elas e que costuma ser 

denominadas “soft skills”. 

Por ordem, as seguintes competências são as preferidas dos empregadores atuais: 

habilidade para análise e resolução de problemas; criatividade e inovação; capacidade de 

adaptação e flexibilidade; planejamento e organização; motivação para a excelência. As 

competências técnico-científicas próprias das áreas de formação, também chamadas de “hard 

skills” surgem em sexto e último lugar.10  

Portanto, resta-nos claro que para se obter sucesso nas profissões tradicionais e nas que 

estão surgindo, as pessoas precisam diferenciarem-se das máquinas. Não é mais relevante 

acumular informações ou ter habilidade para analítica de dados, porque isso os computadores 

dotados de inteligência artificial e big data estão a desenvolver muito bem. Também não é 

garantia de emprego ser um expert em determinada tarefa, pois se esta for repetitiva e previsível 

as atuais possibilidades da programação e da robótica garantem precisão extrema e 

perfeccionismo. 

 

4. Algumas soluções 

 

O cenário atual e os pontos críticos referidos têm feito especialistas em recursos 

humanos indicarem algumas tendências. Primeiro, sinalizam que as áreas profissionais mais 

promissoras são as que envolvem interação direta com outras pessoas e as que estão associadas 

com destreza de mãos e perceção visual acuradas, pois estas habilidades não serão brevemente 

executadas em larga escala por máquinas. Segundo, destacam que os profissionais mais 

cobiçados são aqueles que, além dos conhecimentos técnicos da área de formação, têm 

conhecimentos de informática e habilidades sócio-comportamentais avançados.11 

Assim, as soluções que venham a ser aventadas nesta matéria devem passar pela revisão 

do sistema de ensino, desde o básico ao profissionalizante, para que as crianças e a população 

economicamente ativa adquiram literacia digital e as competências transversais mais requeridas 

pelo mercado. Para atingir estes propósitos de modo simultâneo, tem sido ressalta a inserção da 

tecnologia nas escolas, via ensino do pensamento computacional, pois este envolve a resolução 

 
10 VIEIRA, Diana Aguiar. Transição para (ou durante) a vida profissional: quais competências mais importantes e como 

desenvolvê-las? In: Dirigir e Formar. Revista do Instituto do Emprego e Formação Profissional - IEFP, nº 22, janeiro-março 
2019, pp. 36-38. 

11 Entrevista concedida por Martim Ford disponível em: https://observador.pt/especiais/quais-as-melhores-profissoes-no-
futuro-canalizador-e-eletricista-preve-martin-ford-o-autor-de-robos/. Último acesso em: 11 de junho de 2019. 

https://observador.pt/especiais/quais-as-melhores-profissoes-no-futuro-canalizador-e-eletricista-preve-martin-ford-o-autor-de-robos/
https://observador.pt/especiais/quais-as-melhores-profissoes-no-futuro-canalizador-e-eletricista-preve-martin-ford-o-autor-de-robos/
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de problemas, a projeção de sistemas e a compreensão do comportamento humano através de 

conceitos fundamentais da Ciência da Computação.12  

Neste sentido, desde 1990, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) destaca que 

a qualidade e a oferta da educação básica podem ser melhoradas mediante a utilização 

cuidadosa das tecnologias educativas, aquisição de equipamentos e sistemas operativos e 

treinamento de educadores para trabalharem com eles.13 

Também é o caso de políticas públicas de Estados, como Portugal, que está a 

implementar a “Iniciativa Nacional de Competências Digitais - e.2030”, tendo como um de seus 

eixos promover a inovação pedagógica, desenvolver recursos educativos digitais, formar 

docentes da educação pré-escolar ao ensino secundário, divulgar o código, a robótica e a 

literacia digital e utilizar as tecnologias digitais num contexto de inclusão.14  

Um exemplo concreto de seguimento desta linha de orientação foi publicado no último 

volume da Revista da Associação de Professores de Matemática de Portugal, com avaliação 

exitosa. Alunos de turmas do 1º ciclo do ensino básico (3º e 4º ano) foram submetidos a desafios 

matemáticos a serem solucionados por meio da programação de um robô. Os alunos 

trabalharam em pares e tiveram de atuar com solidariedade, colaboração, persistência, 

argumentação crítica e motivada para alcançarem os objetivos propostos e resolverem os 

desafios matemáticos. Assim, além de aprenderem especificamente sobre matemática, 

desenvolveram as referidas competências transversais e tiveram noções de robótica e de 

codificação para programação de computadores.15 

 

5. Considerações finais 

 

Neste cenário, resta claro que cada vez mais postos de trabalho tradicionais irão 

desaparecer, notadamente os rotineiros, repetitivos e previsíveis. Em contrapartida, estão a 

surgir empregos centrados em novas atividades. 

 
12 WING, Jeannette M. Computational Thinking. In: Communications of the ACM, v. 49, nº 3, março 2006, pp. 33-35. 
13 UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem, 

Jomtien, 1990, Item 1.4, subitem 26. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000086291. Último acesso em: 
21/05/2019. 

14 MIGUÉNS, Manuel. Nota Prévia da obra Aprendizagem, TIC e redes digitais. In: MIGUÉNS, Manuel (coord.). 
Aprendizagem, TIC e redes digitais. Lisboa: Conselho Nacional de Educação, 2015, p. 7. 

15 LARANGUINHA, Rita; LOPES, Juliana; SOUSA, Maria Catarina; BRANCO, Neusa. Representar retângulos com 
um robot. In: Educação e Matemática. Revista da Associação de Professores de Matemática, março 2019, pp. 45-48. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000086291
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Ocorre que o surgimento de novos postos de trabalho não significa necessariamente 

concretização do direito humano ao trabalho. Para tanto, é preciso que sejam vencidos os pontos 

críticos, entre os quais destacamos a superação das desigualdades internas nas profissões 

tradicionais e a adequada capacitação para o desenvolvimento de competências que vão além 

do conhecimento científico. 

A revisão do ensino e a inclusão da aprendizagem do pensamento computacional 

apontam algumas soluções, pois possibilitam a aquisição combinada de literacia digital e 

habilidades transversais focadas em relações interpessoais, o que faz com que humanos se 

diferenciem e superem as máquinas.  
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1. Introducción 

El imparable auge de las nuevas tecnologías lleva años provocando modificaciones en todos 

los ámbitos de la sociedad entre los que se encuentra el derecho, tanto en la configuración de 

nuevos derechos como en la adquisición de nuevos matices de algunos de los ya existentes. No 

obstante, su regulación en los diversos ordenamientos jurídicos no se ha producido de manera 

uniforme1. 

Con carácter general y tanto en el ámbito nacional como en el comunitario, en lo referente a la 

protección de los derechos fundamentales en internet conviene distinguir, por una parte, 

aquellos derechos que tienen idéntica protección tanto dentro como fuera de la red; de aquellos 

otros que son específicos de internet a pesar de que poseen un reconocimiento general, siendo 

estos últimos a los que alude la Guía de los Derechos Humanos para los Usuarios de Internet. 

Téngase en cuenta que lo que recoge la mencionada Guía es una adaptación de los derechos 

fundamentales a internet. 

Se puede afirmar con rotundidad que actualmente uno de los mayores usos que los cibernautas 

hacen de las nuevas tecnologías tiene que ver con el empleo de las redes sociales, cuya 

idiosincrasia se relaciona inexorablemente, entre otros, con los derechos fundamentales 

relativos al honor, la protección de datos personales, la intimidad y la propia imagen. Esto es, 

con los derechos que se protegen de manera similar tanto dentro como fuera de internet2. 

 
* Universidade da Coruña, doctorando en Derecho Político y Constitucional. E-mail: p.garcia-armero@udc.es  

1 Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA-ARMERO, P. “El derecho al olvido”, Cadernos de Dereito actual, nº 9, 2018, p. 421-

422. 

2 Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P.A. “Internet, vida privada y redes sociales: nuevos retos” en CHAMPEAU, S., 

INNERARITY, D. Internet y el futuro de la democracia, editorial Paidós, 1ª edición, Barcelona, 2012, pp. 97-98. 

mailto:p.garcia-armero@udc.es
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Conviene tener presente que el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea en su versión inicial del año 2000, propugnaba reforzar la protección de los 

mismos a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los avances científicos 

y tecnológicos. La posterior revisión de este texto legal mantuvo en el preámbulo el citado 

objetivo. Además, también en lo concerniente a los derechos derivados de las nuevas 

tecnologías, esta Carta reguló de manera incipiente el derecho a la protección de datos de 

carácter personal. 

Finalmente, hay que destacar una cuestión obvia pero que sin duda merece una breve mención, 

la existencia junto a los derechos fundamentales en la Unión Europea de las propias 

declaraciones de derechos de los estados miembros. Las consecuencias de esta distinción se ven 

reflejadas en el ámbito competencial, puesto que la aplicación de los derechos fundamentales 

europeos se encuentra limitada por el TUE y por las competencias de los estados miembros que 

han decidido mantener en determinadas materias en defensa de su soberanía3. 

 

2. Técnica normativa 

El actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea regula los actos jurídicos de la Unión 

en los artículos 288 y siguientes. Así, según el tenor literal del artículo 288: “Para ejercer las 

competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, 

recomendaciones y dictámenes”. El apartado final de este artículo establece que las 

recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes. 

A pesar de la literalidad del artículo, una parte de la doctrina sí le atribuye a las 

recomendaciones naturaleza normativa, si bien no existe unanimidad con respecto a los efectos 

que se derivan de esta figura jurídica. De este modo, mientras que unos autores defienden la 

consideración de las recomendaciones como instrumentos con fines interpretativos por los 

jueces nacionales; otros las caracterizan como instrumentos indirectos para armonizar las 

legislaciones nacionales de los estados miembros, diferenciándose de las directivas solamente 

por su carácter no obligatorio4. 

Recuérdese que el reglamento puede calificarse, en palabras del profesor Fuentetaja, como: “el 

instrumento normativo por excelencia para establecer el régimen jurídico de la Administración 

 
3 Vid. CARMONA CONTRERAS, A. “El espacio europeo de los derechos fundamentales: de la Carta a las constituciones 

nacionales”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 107, 2016, pp. 17-21. 

4 Vid. LINDE PANIAGUA, E. “Las recomendaciones en el marco de la política económica y monetaria: un ejemplo de 

mutación normativa”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 6, 1999, p. 383. 
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europea, pues por su estructura interna y por sus efectos constituye una norma completa”. Es 

por ello que vincula a la administración, pudiendo generar derechos y obligaciones. En relación 

a su naturaleza ejecutiva o legislativa dependerá de su procedimiento de adopción, por lo que 

tendrán carácter legislativo tanto los reglamentos aprobados según el procedimiento legislativo 

ordinario como los aprobados conforme a los procedimientos legislativos especiales5. 

Teniendo en cuenta que las recomendaciones han llegado a ser definidas como directivas no 

obligatorias, hay que incidir que su propósito puede ser concretado en la invitación que hace a 

actuar de determinada manera. Su uso se da cuando el órgano europeo carece de competencia 

para regular una materia o cuando no es conveniente emplear un instrumento de naturaleza 

obligatoria6.  

A pesar de que la Guía de los Derechos Humanos para los Usuarios de Internet adopta la forma 

jurídica de recomendación, la misma establece al comienzo lo siguiente: “Los Estados 

miembros del Consejo de Europa tienen la obligación de garantizar a todas las personas de su 

jurisdicción los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos (STE n°5, el Convenio). Esta obligación es aplicable en el 

contexto del uso de Internet”. 

El hecho de que la recomendación aluda a un convenio vinculante como es el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos no transforma la esencia de la norma para convertirla en 

obligatoria. De otro modo se hubiese empleado otro instrumento jurídico de naturaleza 

vinculante para abordar el contenido de esta Guía de los Derechos Humanos para los Usuarios 

de Internet. Ahora bien, la decisión del legislador de emplear la recomendación obedece a varios 

motivos, entre los que sin duda se encuentra la naturaleza de la materia regulada, puesto que 

sería más complejo tratar de armonizar con fuerza ejecutiva un ámbito tan amplio, diverso y de 

dimensiones totalmente desconocidas como es el de las nuevas tecnologías. Además, no todos 

los ordenamientos jurídicos abordan de la misma manera lo referente a los derechos 

fundamentales y esta materia entronca con varios de ellos. 

 

 
5 Vid. FUENTETAJA PASTOR, J.A. Derecho Administrativo Europeo, editorial Civitas, 1º edición, Navarra, 2014, pp. 

85-86. 

6 Vid. TARANILLA GARCÍA, R. “Forma y función de los enunciados jurídicos de recomendación: las 

Recomendaciones de la Comisión Europea” en CHIERICHETTI, L., GAROFALO, G. Lengua y derecho: líneas 

de investigación interdisciplinaria, editorial Peter Lang, España, 2010, p. 248. 
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3. La Recomendación CM/Rec(2014)6 sobre una Guía de los Derechos Humanos para los 

Usuarios de Internet 

Es una práctica habitual que el legislador trate de regular una materia sin tener en cuenta ni la 

realidad ni la eficacia de dicha medida, por lo que la norma en cuestión, con independencia de 

la forma jurídica que adopte, adolecerá de contenido real. A modo de ejemplo, de poco o de 

nada sirve, salvo que el legislador pretenda hacer un brindis al sol, que una norma se dedique a 

imponer obligaciones a actores políticos que escapan de sus competencias, ignorando así el fin 

último de una norma como es el de su efectiva aplicabilidad. Del mismo modo, abordar una 

materia sin los medios técnicos adecuados para salvaguardar el objetivo de la norma también 

aboca a nefastos resultados. No obstante, el hecho de que se trate de una recomendación parece 

mitigar las funestas consecuencias que sin duda se derivarían de haber empleado otro 

instrumento jurídico. Los resultados de un reglamento que tiene dificultades para su aplicación 

son distintos, no solo por cuestión de rango normativo, que los incumplimientos derivados de 

una recomendación. 

Así, la redacción de la Recomendación CM/Rec(2014)6 sobre una Guía de los Derechos 

Humanos para los Usuarios de Internet, constituye un paradigma de lo afirmado anteriormente 

en el sentido de que el legislador o bien parece ignorar la realidad a la que se está enfrentando, 

o bien carece de cualquier tipo de medio para conseguir sus objetivos. 

Parte del primer punto de esta recomendación ya fue abordado anteriormente y se refiere a la 

alusión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Posteriormente, este apartado establece 

que también son aplicables otras normas sobre una serie de materias, como son: las que protegen 

el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a la libertad de 

reunión, la protección frente a la ciberdelincuencia, el derecho al respeto a la vida privada y la 

protección de los datos personales. Desde el punto de vista de una mejor protección jurídica 

quizás hubiera sido más correcto dejar abierto el ámbito material, tanto para evitar olvidar algún 

derecho fundamental que pudiera resultar afectado por las nuevas tecnologías, como para poder 

añadir a los derechos aludidos anteriormente aquellos otros que eventualmente pudiesen 

vulnerarse en el futuro. 

El segundo punto de la recomendación establece las obligaciones de los estados en lo referente 

a respetar, proteger y promover los derechos humanos, incluyendo la supervisión de las 

empresas privadas. Además, dispone que los derechos humanos y sus normas relacionadas 

prevalecen sobre las condiciones generales impuestas a los usuarios por cualquier actor del 

sector privado. 
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El tercer punto defiende que internet tiene características de servicio público y, al mismo 

tiempo, habla de las expectativas legítimas de los usuarios para que los servicios sean 

accesibles, ofrecidos sin discriminación, asequibles, seguros, fiables y continuos. Esta pomposa 

atribución de servicio público contrasta con el contexto europeo de los últimos años en lo 

económico y político, donde se ha producido una significativa reducción de la actividad que 

prestan las administraciones públicas en favor de empresas privadas7. Además, buena parte del 

control estatal también se ha visto mermado por las circunstancias contextuales. 

El cuarto punto alude al apoyo que deberían recibir los usuarios de internet para comprender  y 

ejercer sus derechos humanos cuando sus derechos han sido objeto de restricción o injerencia. 

Además, se habla de la posibilidad de que los internautas puedan usar internet para participar 

en la vida democrática. Esta opción que ofrece el legislador va más allá del simple uso lúdico 

que se puede hacer de las nuevas tecnologías y supone una mayor implicación por parte de los 

poderes públicos para fomentar la participación en la vida democrática, concepto amplio que 

requiere, por una parte, de concreción por parte del legislador y, por otra parte, de medios 

eficaces para poder ser llevado a cabo. 

En este sentido, una de las principales vertientes que presenta la participación en la vida 

democrática en conexión con las nuevas tecnologías es el sistema de voto electrónico, teniendo 

en cuenta que este puede darse a través de internet o no. En cualquier caso, dista mucho de ser 

un mecanismo totalmente fiable por las dudas que presenta, toda vez que la manipulación 

electoral se puede dar en cualquiera de las fases: antes, durante o después de la emisión del 

voto8. 

El quinto punto establece las recomendaciones a los estados miembros a fin de garantizar que 

los derechos humanos y libertades fundamentales se apliquen por igual dentro y fuera de la red, 

estableciéndose las siguientes: promover activamente la Guía de los derechos humanos para los 

usuarios de internet y acciones específicas para su aplicación a fin de permitir a los usuarios 

ejercer plenamente sus derechos humanos y libertades fundamentales en línea; revisar 

periódicamente y, en su caso, eliminar las restricciones relativas al ejercicio de los derechos y 

libertades en internet, en especial cuando no sean conformes al Convenio a la luz de la 

 
7 Vid. MONTERO PASCUAL, J.J. Regulación económica. La actividad administrativa de regulación de los 

mercados, editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 19-21. 

8 Vid. RENIU VILAMALA, J.M. “Demasiados talones para un solo Aquiles. Los riesgos del voto electrónico” en 

COTARELO, R., OLMEDA, J.A. La democracia del siglo XXI (Política, medios de comunicación, internet y redes sociales), 

editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2014, pp. 81-106. 
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jurisprudencia relevante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; garantizar que los 

usuarios de internet tengan acceso a recursos efectivos cuando se hayan restringido sus derechos 

y libertades o cuando consideren que se han violado sus derechos, lo que exige mejorar la 

coordinación y la cooperación entre los distintos actores, así como la participación de actores 

del sector privado y organizaciones de la sociedad civil, pudiendo incluir en función del 

contexto mecanismos de reparación tales como los previstos por las autoridades de protección 

de datos, procedimientos judiciales o líneas de asistencia telefónica; promover la coordinación 

con otros actores estatales y no estatales dentro y más allá del Consejo de Europa, en relación 

con las normas y los procedimientos que tienen un impacto sobre la protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en internet; impulsar al sector privado a participar en 

un diálogo abierto con las autoridades estatales relevantes y la sociedad civil en el ejercicio de 

su responsabilidad social corporativa, en especial en cuanto a transparencia y rendición de 

cuentas de acuerdo con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, 

debiendo fomentar la contribución del sector privado a la divulgación de la guía; alentar a la 

sociedad civil a respaldar la divulgación y aplicación de la guía de modo que constituya una 

herramienta efectiva para los usuarios de internet. 

El anexo a la Recomendación CM/Rec(2014)6 comienza con una introducción que contiene 

tres apartados, de entre los que se debe destacar lo siguiente: categoriza la Guía de los Derechos 

Humanos para los Usuarios de Internet como una herramienta para que el usuario conozca sus 

derechos humanos en la red, sus posibles limitaciones y los recursos disponibles en caso de 

limitación; establece que los derechos humanos y las libertades fundamentales se aplican por 

igual dentro y fuera de internet; brinda información sobre lo que significan en la práctica los 

derechos y las libertades en el contexto de internet, la manera en que pueden afirmarse y 

ejercerse, así como las vías de recurso; advierte que no establece nuevos derechos humanos ni 

nuevas libertades fundamentales, sino que se apoya en normas ya reconocidas y en mecanismos 

de cumplimiento ya existentes. Además, deja abierta la posibilidad a actualizaciones periódicas 

ya que asume su evolución por el paso del tiempo. 

A continuación, el anexo a la Recomendación CM/Rec(2014)6 aborda los derechos 

fundamentales en internet. El primero es el derecho de acceso y no discriminación, por lo que 

nadie debería quedar desconectado de internet salvo por resolución judicial. Sin embargo, se 

alude a que el acceso debiera ser asequible y no discriminatorio, para lo cual si se vive en una 

zona rural o alejada geográficamente, si se dispone de bajos ingresos, si se tiene alguna 

discapacidad o necesidades especiales, se debería tener la expectativa de que las autoridades 
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públicas hagan esfuerzos razonables y tomen medidas para facilitar su acceso a internet. 

También se establece que en las relaciones con cualquier actor mediante internet no se debe ser 

discriminado por una serie de razones. Sin embargo, posteriormente se reconoce en la Guía que 

el acceso a internet pese a que todavía no se encuentra reconocido de manera formal como un 

derecho humano, sí se considera como una condición y un medio para facilitar otros derechos 

y libertades. 

Desde la perspectiva española, el análisis de este derecho ofrece una serie de cuestiones que es 

necesario abordar. En primer lugar, el término asequible y no discriminatorio en la regulación 

de un derecho que dista por su contenido de ser calificado como fundamental y cuya plena 

eficacia responde a cuestiones externas como las derivadas de motivos técnicos o de las leyes 

del mercado, dificulta o imposibilita la aplicación del contenido literal de la norma. Es más, en 

el hipotético e improbable caso de que este derecho de acceso y no discriminación fuera 

recogido por nuestro ordenamiento jurídico vía constitución, probablemente se ubicaría en el 

capítulo tercero del Título I como principio rector de la política social y económica. El hecho 

de que se aborden los distintos tipos de discriminación resulta superfluo, toda vez que tiene 

plena vigencia el artículo 14 de nuestra Constitución. 

El segundo derecho fundamental en internet en esta Guía es el de libertad de expresión e 

información y su contenido no desentona con lo establecido por la legislación española. Sin 

embargo, se recoge una interesante y peculiar previsión en su apartado cinco, el cual establece 

textualmente: “su proveedor de servicios de Internet y su proveedor de contenido y servicios en 

línea tienen responsabilidades corporativas que cumplir en lo que se refiere a respetar sus 

derechos humanos y a brindarle mecanismos para responder a sus reclamaciones. No obstante, 

usted debe tener en cuenta que los proveedores de servicios en línea, como las redes sociales, 

pueden restringir ciertos tipos de contenido y comportamientos debido a sus políticas de 

contenido. Usted debería ser informado sobre las posibles restricciones de modo que pueda 

decidir, con conocimiento de causa, si utiliza o no el servicio. Esto incluye información 

específica sobre los contenidos y comportamientos que el proveedor de servicios en línea 

considera ilegales o inadecuados cuando se usa el servicio, y sobre la manera en que trata esos 

casos”. 

Uno de los problemas que se derivan de este apartado cinco es que deja en manos del proveedor 

de servicios en línea la calificación de contenidos y comportamientos ilegales o inadecuados, 

quedando el usuario a merced de lo que este decida unilateralmente. Por ello, si bien la propia 

Guía establece posteriormente recursos efectivos cuando el usuario entienda violados o 
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restringidos sus derechos humanos y libertades fundamentales, no se podrán evitar casos donde 

la reparación carezca de sentido.   

Este derecho fundamental en internet regula en su apartado seis la opción que tiene el usuario 

de no revelar su identidad en línea, pero le advierte que las autoridades nacionales pueden tomar 

medidas para revelar su identidad. La Guía recoge ambas prácticas habituales, las cuales llevan 

tiempo produciéndose; esto es, la existencia de millones de seudónimos en la red y la 

constatación de que se puede llegar a conocer la identidad de quien se esconde en el anonimato. 

El tercer derecho fundamental en internet en esta Guía es el de reunión, asociación y 

participación, el cual no difiere demasiado de las previsiones legales españolas en esta materia. 

Específicamente prevé que el usuario que protesta en línea se expone a consecuencias jurídicas 

si su protesta en la red causa bloqueos, interrupción de servicios o daños a los bienes de terceros. 

El cuarto derecho fundamental que recoge esta Guía es el de protección de la vida privada y de 

los datos personales, que abarca el respeto de la confidencialidad de la correspondencia y de las 

comunicaciones, el cual se extiende al lugar de trabajo. Señálese que en este ámbito la 

legislación comunitaria y la legislación española han experimentado avances en los últimos 

años, sirva como ejemplo el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

El quinto derecho fundamental que la Guía reconoce es el derecho a la educación y 

conocimientos básicos, donde se establece el derecho a acceder a la educación y al saber digital, 

pero se ignora la manera en que los poderes públicos articularán esta previsión y las edades de 

las personas que pueden hacer efectivo este derecho. 

Finalmente, la Guía recoge el derecho a un recurso efectivo cuando sus derechos humanos y 

libertades fundamentales sean objeto de restricción o violación. Destáquese que para la 

interposición de un recurso no es necesario que se inicie directamente una acción legal y que 

las vías de recurso deberían estar disponibles, ser conocidas, accesibles y asequibles, así como 

ser aptas para brindar una reparación adecuada. Se establece que dependiendo que la violación 

de que se trate, los recursos efectivos pueden dar lugar a: la investigación, la explicación, la 

respuesta, la corrección, la petición de disculpas, el restablecimiento, la reconexión y la 

compensación. 

 

4. Conclusiones 
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El legislador europeo a la hora de atribuirle forma jurídica a la Guía de los Derechos Humanos 

para los Usuarios de Internet decidió darle la forma de una recomendación, lo que supone que 

la misma en el mejor de los casos solo servirá como instrumento interpretativo o como 

instrumento indirecto para armonizar las legislaciones nacionales de los estados miembros. 

En el resto de los supuestos su efectividad es más que cuestionable por su carácter no vinculante. 

Sin embargo, es probable que esta opción elegida por el legislador sea una manera lógica de 

abordar el contenido material sobre el que opera esta Guía, como es el de los derechos derivados 

de las nuevas tecnologías con la constante mutabilidad intrínseca a su condición. 

Ahora bien, conviene tener presente que parte de este contenido ya fue regulado por el citado 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016; en 

cuyo articulado se reconoce, entre otras disposiciones, el denominado derecho al olvido. De 

este modo, dentro de los derechos inherentes a las nuevas tecnologías, el legislador decide 

emplear bien la figura jurídica del reglamento en un supuesto, bien la figura de la 

recomendación en el caso de la Guía de los Derechos Humanos para los Usuarios de Internet. 

Con ello se pone de manifiesto que, pese que a la materia tratada en la Guía conecta con el 

contenido del Reglamento, el legislador europeo prefirió utilizar la figura de la recomendación. 

Esta Recomendación CM/Rec(2014)6 versa acerca de los derechos fundamentales en internet, 

pero algunos o parte de ellos ya han sido abordados en otros instrumentos jurídicos más 

vinculante para los operadores jurídicos, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, como 

en el caso del ordenamiento español. 

No obstante, la plena eficacia del contenido de esta Guía de los Derechos Humanos para los 

Usuarios de Internet vendrá determinada, una vez más, por el paso del tiempo, el cual 

atestiguará el grado de vinculación al que se hayan querido someter los destinatarios de la 

recomendación. 
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CAPÍTULO XXXIII 

 

O controle da concorrência como defesa do interesse público 
 

VIVIAN MOLINA PERFEITO CAETANO1 

Universidade de Coimbra/ Portugal 

 

I. O PAPEL DO ESTADO REGULADOR 

É preciso ter em mente a complexidade2 da palavra “Estado”3 4 com a sua vertente 

internacional, constitucional5 6 7 e administrativa8. Com o passar dos tempos9 o âmbito de 

atuação das atribuições estatais10 sofreu modificações11 e, nesse cenário, o relacionamento da 

economia com o direito por vezes era enfrentado de diferentes formas12. O facto é que nos dias 

atuais eles precisam ser conciliáveis13 vindo ser ser considerada uma maior juridicização14 do 

plano económico15.  

Em Portugal dipomos de uma constituição económica16 17 que contempla normas e 

princípios vinculados à economia, tanto atrelados ao exercício de atividades pelos particulares, 

 
1 Doutoranda em Direito pela Universidade de Coimbra. Advogada no Brasil e em Portugal. 
E-mail: vivianperfeitocaetano@gmail.com 
2 GOUVEIA, JORGE BACELAR, Manual de Direito Constitucional, Coimbra, Almedina, Volume 1, 5ª edição, p. 129. 
3 GOUVEIA, JORGE BACELAR, Manual de Direito Constitucional, Coimbra, Almedina, Volume 1, 5ª edição, p. 129. 
4 CANOTILHO, JOSÉ JOAQUIM GOMES, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, Almedina, 5ª edição, 

2002, p. 89. 
5 OTERO, PAULO, O poder de substituição em Direito Administrativo, Enquadramento Dogmático-Constitucional, 

Volume 2, Dissertação de Doutoramento, Lex, Lisboa, 1995, p. 526 e 527. 
6 SOUSA, ANTÓNIO FRANCISCO DE, Direito Administrativo Europeu, Vida Económica, Porto, 2016, p. 170 e 171. 
7 CANOTILHO, JOSÉ JOAQUIM GOMES, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, Almedina, 5ª edição, 

2002, p. 75.  
8 AMARAL, DIOGO FREITAS do, Curso de Direito Administrativo, Coimbra, Almedina, Volume 1, 3ª edição, 2006, p. 219 a 

221. 
9 GOUVEIA, JORGE BACELAR, Manual de Direito Constitucional, Coimbra, Almedina, Volume 1, 5ª edição, p. 180. 
10 AMARAL, MARIA LÚCIA, A forma da República, uma introdução ao estudo do Direito Constitucional, Coimbra 

Editora, Reimpressão, 2005, p. 83. 
11 OTERO, PAULO, O poder de substituição em Direito Administrativo, Enquadramento Dogmático-Constitucional, 

Volume 2, Dissertação de Doutoramento, Lex, Lisboa, 1995, p. 586. 
12 KELSEN, HANS, Teoria Pura do Direito (trad. João Baptista Machado), Coimbra, Almedina, 7ª edição, 2006, p. 4 e 81.  
13 JACQUEMIN,ALEX ; SCHRANS, GUY, Direito Económico, Lisboa, Editorial Vega, 1979, p. 132. 
14 HABERMAS, JURGEN, Tendências de judicialização, in: Sociologia, n. 2º, 1987, p. 185. 
15 CANOTILHO, JOSÉ JOAQUIM GOMES, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, Almedina, 5ª edição, 2002, p. 469. 
16 OTERO, PAULO, O poder de substituição em Direito Administrativo, Enquadramento Dogmático-Constitucional, 

Volume 2, Dissertação de Doutoramento, Lex, Lisboa, 1995, p. 586. 
17 SANTOS, ANTÓNIO CARLOS DOS; GONÇALVES, MARIA EDUARDA; MARQUES, MARIA MANOEL LEITÃO, Direito Económico, 

Coimbra, Almedina, 6ª edição, 2011, p. 45 a 47. 
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pessoas coletivas ou do próprio Estado. A “Constituição Económica”18 atua como uma perfeita 

conexão19 com as demais normas existentes na ordem jurídica da economia20, vindo a 

salvaguardar21 o que se espera do quadro econômico.22.  

Em relação ao Estado Regulador temos que o seu papel principal é estimular a 

participação privada pautado pela concretização de uma Administração Pública23 

verdadeiramente eficiente24 25 tendo por mestro dessa relação o Estado26 responsável por manter 

o equilíbrio do mercado, não existindo mais lugar a um comportamento imparcial e desconexo 

às consequências dos atos do Mercado27. 

O Mercado passsa a ser dividido de acordo com o mais adequado ao bem comum e à 

eficiência28 do serviço oferecido a população, vindo o Estado assumir o papel de Regulador da 

Economia, centralizando o seu poder com menor custo e melhor eficiência, cedendo o lugar do 

 
18 CANOTILHO, JOSÉ JOAQUIM GOMES, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, Almedina, 5ª edição, 

2002, p. 344. 
19 OTERO, PAULO, O poder de substituição em Direito Administrativo, Enquadramento Dogmático-Constitucional, 

Volume 2, Dissertação de Doutoramento, Lex, Lisboa, 1995, p. 595. 
20 SANTOS, ANTÓNIO CARLOS DOS; GONÇALVES, MARIA EDUARDA; MARQUES, MARIA MANOEL LEITÃO, Direito 

Económico, Coimbra, Almedina, 7ª edição, 2014, p. 37 a 39. 
21 OTERO, PAULO, O poder de substituição em Direito Administrativo, Enquadramento Dogmático-Constitucional, 

Volume 2, Dissertação de Doutoramento, Lex, Lisboa, 1995, p. 588. 
22 SANTOS, ANTÓNIO CARLOS DOS; GONÇALVES, MARIA EDUARDA; MARQUES, MARIA MANOEL LEITÃO, Direito Económico, 

Coimbra, Almedina, 6ª edição, 2011, p. 64. 
23 AMARAL, MARIA LÚCIA, A forma da República, uma introdução ao estudo do Direito Constitucional, Coimbra 

Editora, Reimpressão, 2005, p. 83. 
24 AZEVEDO, MARIA EDUARDA, Temas de Direito da Economia, Coimbra, Almedina, 2014, p. 183. 
25 Assim defende PEDRO COSTA GONÇALVES “O resultado do processo de transformação que acaba de se descrever cifrou-

se na definição de um novo paradigma de relacionamento entre Estado e Sociedade (Estado e Mercado), baseado num ideário de 
“partilha de responsabilidades” e de “cooperação” ou de “coordenação” para a realização dos interesses colectivos. A retracção do 
Estado ficou, assim, longe de se consubstanciar no regresso a um modelo puro liberal, com a emergência de uma nova “Sociedade  
civil pautada pelo direito privado”: o (indiscutível) reforço do papel da Sociedade e do Mercado não envolveu, de facto, um 
descomprometimento estadual, confirmando-se, antes, um princípio de permanência e de continuidade das responsabilidades 
públicas”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Volume 7  (especial: Comunicações do I Triénio dos 
Encontros de Professores de Direito Público), Estado de garantia de garantia e mercado, 2010, p. 97 a 128. 

26 OTERO, PAULO, O poder de substituição em Direito Administrativo, Enquadramento Dogmático-Constitucional, 
Volume 2, Dissertação de Doutoramento, Lex, Lisboa, 1995, p. 760. 

27 Mais sobre esta questão “Neste novo quadro, o tópico da garantia acaba, por conseguinte, por remeter para um cânone de 
responsabilidade pelo resultado, determinando que o Estado assuma a incumbência de garantir que o funcionamento do Mercado 
produz certos resultados. Quer isto dizer que o Estado não se limita a desempenhar um papel de activador ou de incentivador 
externo das forças sociais e dos recursos privados. Em concreto, a garantia indicia que o Estado não se pode comportar como um 
actor imparcial, desinteressado e descomprometido com os resultados produzidos no Mercado. É para tornar claro este ponto que 
se alude a um outro nível ou grau de responsabilidade pública: uma responsabilidade residual, supletiva ou subsidiária. Pressupondo 
uma função de reserva do Estado, que recorda a situação do jogador suplente, que entra em jogo para substituir um outro que não 
está a jogar bem, este nível de responsabilidade reclama uma actuação pública no caso de o Mercado claudicar e não dar a desejada 
resposta aos objectivos definidos. Trata-se, por conseguinte, de uma responsabilidade pública de execução “em estado latente”, que 
pode concretizar-se numa espécie de “opção de resgate” ou de “reversão” da tarefa envolvida ou numa medida de outra natureza 
que tenha o mesmo efeito de empurrar o Estado para a posição de um player no Mercado e para abandonar o estatuto de mero 
regulador ou orientador.” GONÇALVES, PEDRO COSTA, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Volume 7 
(especial: Comunicações do I Triénio dos Encontros de Professores de Direito Público), Estado de garantia de garantia e 
mercado, 2010, p. 97 a 128. 

28AMORIM, JOÃO PACHECO DE, Direito Administrativo da Economia, Volume 1, Coimbra, Almedina, 2014, p. 253. 
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antigo ao Estado intervencionista, burocrático e centralizado a um Estado29, descentralizado e 

comprometido com a qualidade30.  

O Estado Regulador31 passa a ser responsável pelo regimento da prestação dos serviços 

devendo, através deste ofício, preservar o interesse público, controlar o crescimento da dívida 

pública e o surgimento de novas iniciativas dirigistas que ponham em causa o erário público32, 

agindo de acordo com o que se espera por regulação, isto é: “institucionalização de entidades 

independentes aptas para estabelecer os esquemas regulativos das regras do jogo económico e 

dirimir os conflitos em domínios sectoriais política e economicamente”33  

II. CARTELIZAÇÃO 

É importante ressaltar que nem todo acordo pactuado entre empresas é necessariamente 

uma prática  anticoncorrencial, sendo necessáro ter em conta outros fatores tais como: a se 

estamos diante de um acordo que pode ser considerado como vertical ou horizontal, a extensão 

dos seus danos e, ainda, se há a posição de dominância de uma das empresas em relação as 

demais.  

Sempre que o acordo atinga ao patamar mínimo (“regra de minimis”) de punibilidade 

estabelecido pela lei, será considerado como punível pela Lei da Concorrência, tendo os acordos 

de “menor importância” uma “isenção genérica”, vindo a ficar em monitoramento pelas 

Autoridades que tenham essa atribuição e competência (nacional e internacionalmente).  

Uma outra observação que vale ser suscitada é que está inserido no conceito de 

“empresa”. Temos que a nomenclatura está atrelada a “detentor de uma modalidade de modelo 

econômico”, independente do modelo formal com o qual se apresente à sociedade (estatuto 

jurídico ou modo de financiamento, por exemplo).  

A certeza do domínio ou grande influência no mercado, o que ocorre quando há a prática 

da cartelização, acaba por causar um certo descompromisso e falta de preocupação dos 

empresários, tendo em vista a pressão comercial “parecer mais amena”, deixando de demanda 

a melhoria contínua dos produtos e serviços, vindo a causar impacto direto na qualidade que é 

disponibilizado para a sociedade.  

 
29 GONÇALVES, PEDRO COSTA, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Volume 7 (especial: 

Comunicações do I Triénio dos Encontros de Professores de Direito Público), Estado de garantia de garantia e mercado, 2010, p. 
97 a 28. 

30 AZEVEDO, MARIA EDUARDA, Temas de Direito da Economia, Coimbra, Almedina, 2014, p. 187. 
31 AMORIM, JOÃO PACHECO DE, Direito Administrativo da Economia, Volume 1, Coimbra, Almedina, 2014, p. 89 e 90. 
32 SANTOS, ANTÓNIO CARLOS DOS; GONÇALVES, MARIA EDUARDA; MARQUES, MARIA MANOEL LEITÃO, Direito 

Económico, Coimbra, Almedina, 7ª edição, 2014, p. 207 a 209. 
33 CANOTILHO, JOSÉ JOAQUIM GOMES, in Revista de Direito Público e Regulação, n. 1, O princípio democrático sobre a 

pressão dos novos esquemas regulatórios, 2009, p. 99. 
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A concorrência possui por natureza ser um princípio político fundamental que busca 

concretizar o que se entende por Cidadania34 através da manutenção do equilíbrio e da saúde 

de um mercado competitivo “porque é da dialética com a cidadania que cuidamos, impõe-se 

assim tal clarificação, e é no campo estritamente jurídico-político que lançamos a discussão 

sobre se a cidadania não será com “C” até agora considerado para uma verdadeira trilogia: 

concorrência, consumidor e cidadania.”35 

Nuno Castro Marques e Manuel Caburgueira defendem que “O cartel é, do ponto de vista 

económico, um comportamento em que, não somente se identifica um qualquer benefício – a 

não ser o egoístico dos membros do cartel – para a sociedade que o pudesse minimamente 

justificar, como o grau de conspiração contra o público que o mesmo envolve é, em regra 

elevado, sofisticado, e revelador de elevada insensibilidade face aos custos sociais por si 

produzidos.” 36 

III. CARTEL TÁCITO: HUB AND SPOKE 

Os cartéis tácitos são alvo de grande preocupação das Autoridades na medida em que 

contam com o silêncio dos envolvidos e com uma estrutura minuciosamente projetada com a 

finalidade de que os acordos não sejam descobertos. Via de regra os catéris tácitos operam com 

a troca direta e/ou indireta de informações comerciais sensíveis e proibidas, tendo por objetivo 

manipular e mascarar a concorrência, colocando os consumidores em posição de 

vulnerabilidade e de deficiência informativa.  

De outro lado, sob pena da atuação das Autoridades ser arbitrária, é preciso excluir a 

hipótese de que a troca de informações não tenha sido uma infeliz coincidência37, ou seja, o 

acordo precisa realmente corresponder a uma estratégia de benefício mútuo38.  

Em outras palavras39 “(v)erifica-se um acordo entre empresas logo que as partes atinjam 

um consenso sobre um projeto que limite ou seja de natureza a limitar as suas liberdades 

comerciais pela determinação das suas linhas de ação ou de abstenção e da sua ação mútua no 

mercado, sendo a noção de acordo ampla, que abarca convenção pelas quais duas ou mais 

 
34 MARQUES, NUNO CASTRO, EU citizenship : challenges and opportunities = Cidadania europeia : desafios e oportunidades / coord. Sofia Oliveira Pais, Porto, Universidade 

Católica, 2015,  p. 397. 
35 MARQUES, NUNO CASTRO, EU citizenship : challenges and opportunities = Cidadania europeia : desafios e oportunidades / coord. Sofia Oliveira Pais, Porto, Universidade 

Católica, 2015,  p. 398. 
36 MARQUES, NUNO CASTRO ; CABURGUEIRA, Manuel, Cartel: quando uma conversa é uma conspiração contra o público, 2013, Coimbra Editora, p. 674. 
37 De um modo geral, se estivermos diante de (i) um concurso de vontades entre os envolvidos, que tenha por intenção ou 

resultado, impedir/restringir/falsear, de forma sensível, a concorrência; (ii) existência de nexo causal entre o ato e o fato e, por fim 
(iii) da influência dessa vontade perante o todo ou parte do mercado nacional ou, se for o caso, do mercado intracomunitário, 
estaremos a olhar para uma prática anti concorrencial. 

38 ODUDU, OKEOGHENE, “Hub and Spoke collusion” in Handbook on European Competition Law, 2013, chapter 6, p. 242. 
39 LOUREIRO, FLÁVIA NOVERSA, Direito Penal da Concorrência: A tutela da liberdade e a criminalização do cartel, Coimbra Editora, 2017, p. 289. 
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empresas organizam os seus comportamentos no mercado. Seja através de um contrato 

propriamente dito ou de uma maneira simplesmente verbal. Assim, as suas formas – as das 

convenções – são indiferentes. Dessa forma, a proibição aplicar-se-á também aos acordos 

verbais e independentemente da qualificação que as empresas partes tenham acordado. Daqui 

decorrendo implicações, designadamente, para os denominados gentlemen´s agreement. 

Por outro lado, e em sentido amplo, um acordo poderá surgir sob a forma de uma prática 

concertada. Esta é uma figura presente nos casos em que não há uma convenção propriamente 

dita, aplicando-se a todas as formas de cooperação informal entre empresas. A definição de 

prática concertada, surge como uma forma de coordenação entre as empresas que, não tendo 

chegado ao ponto em que um acordo propriamente dito, tivesse sido concluído, 

conscientemente substituem os riscos da concorrência pela cooperação prática entre elas. 

A prática concertada não supõe, portanto, uma manifestação de vontade claramente 

exprimida, mas simplesmente uma coordenação de facto das estratégias comerciais, podendo a 

mesma ser concluída, com base da existência de contactos, diretos ou indiretos e mesmo sem a 

elaboração de qualquer plano e quando, esses contatos tenham por objeto ou como efeito, 

impedir, restringir ou falsear, de forma sensível, a concorrência.” 40 

Em suma, a prática necessita existir com o cunho de diminuir as incertezas41 de um 

mercado livremente competitivo, com redução dos riscos inerentes a uma livre e justa 

concorrência42. As Autoridades Reguladoras necessitam averiguar a ocorrência desses 

elementos43 para que não configure como cartel toda e qualquer conversa entre dois empresários 

(lembrando-se que a “adequação inteligente de mercado”44 é considerada lícita ainda que ela 

tenha por pano de fundo um interesse comercial: “Se a liberdade e a Justiça obviamente 

impedem a proibição per se de reuniões entre representantes de empresas, não é menos verdade 

que da Liberdade e da Justiça igualmente se extrai, com superior vigor, um impedimento a que 

dessas reuniões resultem limitações a Liberdade e aos direitos de outras pessoas e agentes.”45 

46). 

“Seguramente não se proíbem encontros entre dois agentes económicos, no exerício das 

 
40, NUNO CASTRO;CABURGUEIRA , MANUEL, Cartel: quando uma conversa é uma conspiração contra o público, Infrações económicas e financeiras: estudos de criminologia e 

direito, Coimbra Editora, 2013, p. 667 e 668. 
41 ODUDU, OKEOGHENE, Hub and Spoke collusion in Handbook on European Competition Law, 2013, chapter 6, p. 251.   
42 ODUDU, OKEOGHENE, Hub and Spoke collusion in Handbook on European Competition Law, 2013, chapter 6, p. 253. 
43 ODUDU, OKEOGHENE, Hub and Spoke collusion in Handbook on European Competition Law, 2013, chapter 6, p. 246.   
44 Como também salientado por MARQUES, NUNO CASTRO ; CABURGUEIRA , MANUEL, Cartel: quando uma conversa é uma conspiração contra o público, Infrações económicas e 

financeiras: estudos de criminologia e direito, Coimbra Editora, 2013, p. 663. 
45 MARQUES, NUNO CASTRO ; CABURGUEIRA , MANUEL, Cartel: quando uma conversa é uma conspiração contra o público, Infrações económicas e financeiras: estudos de 

criminologia e direito , Coimbra Editora, 2013, p. 674. 

46  ODUDU, OKEOGHENE, Hub and Spoke collusion in Handbook on European Competition Law, 2013, chapter 6, p. 249.  
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suas liberdades individuais e económicas, nem tampouco um qualquer comportamento 

comercial de um agente económico com dada dimensão no mercado pelo simples facto de o 

haver decidido implementar. Proíbem-se, sim, aqueles comportamentos aptos a prejudicar a 

integridade do processo concorrencial ou, na letra do TFUE e da Lei da Concorrência, a 

impedir, falsear ou restringir de forma sensível a concorrência. Ou seja, defende-se o processo 

concorrencial.”47  

Um dos tipos mais atuais de cartéis tácitos é o chamado “Hub and Spoke”48 no qual 

encontram-se presentes intervenientes como conectores da troca indireta de informações. É um 

um modelo muito planejado e arquitetado para dificultar a identificação, dissipar a atuação e 

manipular informação.  

A identificação desse tipo de prática exige uma atuação técnica impecável que seja capaz 

de verificar: (i) a partilha de uma ou mais informação sensível entre o “Spoke” e o “Hub”, em 

circunstâncias que demonstrem a confiabilidade quanto ao fato de que o “Hub” transmitiria a 

informação a terceiros, influenciando, assim, o mercado; (ii) que o “Hub” efetivamente 

transmitiu o seu conhecimento a terceiros; (iii) que os terceiros tiveram por consideração da 

informação para a tomada de decisões; (iv)  que a notícia da utilização da informação tenha 

sido devolvida pelo terceiro para o “Hub” em conclusão do ciclo e (v) que a informação 

circulada não era de conhecimento público prévio, que a informação era digna de credibilidade, 

que a informação não era mero rumor do mercado, especulação sem fundamento ou até mesmo 

 
47 MARQUES, NUNO CASTRO, EU citizenship : challenges and opportunities = Cidadania europeia : desafios e oportunidades / coord. Sofia Oliveira Pais, Porto, Universidade 

Católica, 2015,  p. 400. 
48 (…)A principal característica do cartel Hub and Spoke consubstancia-se na circunstância de o acordo ou a troca de 

informação subjacente à prática concertada entre empresas concorrentes (Spoke) ser feito de forma indirecta ou seja, através de 
outra empresa que serve de “base” (Hub). A empresa que serve de “base” poderá actuar no mesmo mercado mas noutro nível da 
cadeia de produção/distribuição39 ou poderá nem actuar no mesmo mercado de todo40, sendo, de todo o modo, a troca de 
informação entre concorrentes através de outrem desde já proibida Exemplifiquemos: Empresa A (Spoke) troca informação 
comercialmente sensível/transmite a estratégia comercial que tenciona adoptar no futuro à empresa B (Hub) “em circunstâncias 
que levaram [A] a crer que [B] usará essa informação para influenciar as condições de mercado, passando a [referida] informação a 
outros [concorrentes]”. B, por sua vez, transmite a referida informação à empresa C (Spoke) em circunstâncias análogas. Com efeito, 
as circunstâncias em que a informação é transmitida de B para C têm de ser equivalentes às condições de transmissão de informação 
entre A e B, porque senão C tomaria a informação transmitida como mero rumor, especulação ou opinião de B, quando na realidade 
é informação comercial sensível e credível. As referidas circunstâncias poderão incluir, por exemplo, a prova de que C tinha meios 
de averiguar a credibilidade e confiabilidade da informação transmitida. Em seguida C poderá, exactamente nas mesmas 
circunstâncias aplicáveis a A: transmitir a B a estratégia que tenciona adoptar em consonância com a estratégia de A; não dizer nada 
a B ou; mesmo recusar-se formalmente perante B a entrar no cartel, mas se adoptar um comportamento que esteja em consonância 
com a estratégia de A e não reportar a situação às autoridades competentes ou se distanciar publicamente do acordo, estará a fazer 
parte do cartel, ainda que fique provado que o comportamento adoptado por C corresponde ao comportamento adequado às 
condições normais de mercado. Consequentemente, podemos afirmar que cartel Hub and Spoke tem como vantagem para os seus 
participantes a dificuldade de detecção por parte das autoridades competentes, na medida em que, enquanto que empresas 
concorrentes trocarem informação sensível entre si não é visto, por regra, como prática usual no âmbito do negócio e, como tal, é 
classificado quase automaticamente como um cartel, já assim não é se a referida informação for trocada entre uma empresa e o seu 
fornecedor/distribuidor ou com outra empresa que não seja sua concorrente.” BARREIRA, MARIANA ESTEVES, Cartéis Hub And 
Spoke: Horizontal Ou Vertical?, Dissertação de Mestrado, Escola de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa, 2017, p. 13 e 
14. 
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um blefe.49 

Conforme explica Okeoghene Odudu50 para o Tribunal de Justiça da União Europeia 

existe uma prática concertada quando (1) a troca de informações é capaz de reduzir as incertezas 

naturais de um mercado saudavelmente competitivo – o que é diferente da troca de informações 

normalmente existentes entre uma relação comum de empresas ou empresários parceiras(os)51 

e,  (2) que com a troca de informações houve o posicionamento dos envolvidos em um patamar 

privilegiado para a tomada de decisões mais direcionadas – o que acaba por ter relação, também, 

com a credibilidade da informação divulgada52. 

Okeoghene Odudu destaca que não haverá lugar a caracterização da referida prática 

concertada quando a informação envolvida nos fatos era, previamente, de conhecimento 

público, com a possibilidade de ter sido obtida de forma independente53.  

Diante do exposto, o ponto de partida54 do processo investigatório é esclarecer a 

motivação da divulgação da informação. Inclusie, ainda que a informação não tenha sido 

requerida, haverá a infração legal, caso caso fique provado que o recebedor da informação 

aproveitou-se da mesma, utilizando-a como influência na tomada de suas decisões comerciais, 

diminuindo as incertezas naturais de uma concorrência lealmente estabelecida, vindo a surgir 

em uma posição de vantagem no mercado.  

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude da sensibilidade que envolve o processo investigatório e pelo constante 

investimento dos infratores em novas técnicas e formas de atuação, os cartéis acabam por serem 

descobertos quando já se encontram em um estágio muito avançado, a produzir efeitos 

extremamente danosos à sociedade e ao bem-estar social.  

Conforme vimos no presente artigo, a identificação da operação de um cartel precisa ter 

um cariz quase que cirúrgico e, ainda assim, a cada instante surgem modalidades mais 

aprimoradas de atuação com vistas a dificultar a identificação dos infratores por parte das 

Autoridades Reguladoras. E, por consequência, a cada demora ou ausência de punição, faz-se 

perpeturar a sensação de impunidade que acaba por motivar a continuidade da pariticpação dos 

 
49 ODUDU, OKEOGHENE, Hub and Spoke collusion in Handbook on European Competition Law, 2013, chapter 6, p. 252. 
50 “If (i) retailer A discloses to supplier B its future pricing intentions in circumstances where A may be taken to intend that B will make use of that information to influence market 

conditions by passing that information to other retailers (of whom C is or may be one), (ii) B does, in fact, pass that information to C in circumstances where C may be taken to know the 

circumstances in which the information as disclosed by A to B and (iii) C does, in fact, use the information in determining its own future pricing intentions.” ODUDU, OKEOGHENE, Hub and 

Spoke collusion in Handbook on European Competition Law, 2013, chapter 6, p. 246. 
51 ODUDU, OKEOGHENE, Hub and Spoke collusion in Handbook on European Competition Law, 2013, chapter 6, p. 258. 
52 ODUDU, OKEOGHENE, Hub and Spoke collusion in Handbook on European Competition Law, 2013, chapter 6, p. 252.   
53 ODUDU, OKEOGHENE, Hub and Spoke collusion in Handbook on European Competition Law, 2013, chapter 6, p. 257. 
54 ODUDU, OKEOGHENE, Hub and Spoke collusion in Handbook on European Competition Law, 2013, chapter 6, p. 254.   
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envolvidos bem como a agregação dos até então não infratores.  

Nesse cenário surge a importante e difícil tarefa do Estado em investir cada vez mais em 

técnicas de altíssima performance, vindo a trazer, em paralelo, custo à sociedade. Assim é 

possível concluir que a manipulação do mercado além de trazer prejuízo aos consumidores e à 

defesa da Democracia gera, ainda, a necessidade do despêndio de recursos para otimização das 

ferramentas de identificação e controle dos infratores, penalizando55, assim, duplamente, a 

sociedade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia que se utiliza da energia elétrica para o transporte urbano não é atual, 

ou seja, essa inovação teve seu marco inicial por volta do século XIX, e está atrelada a 

invenção e história das baterias. O que se vislumbra com a propagação dos patinetes 

elétricos nas cidades brasileiras é resultado da necessidade de alternativas de transporte 

que venha atender a realidade histórica contemporânea por que passa o Brasil e o cenário 

mundial com relação à urgência de implementação alternativa de mobilidade urbana 

sustentável.   

A proliferação dos patinetes elétricos, como alternativa de locomoção nas cidades 

brasileiras, tem gerado grande insegurança jurídica relacionada à falta de uma 
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regulamentação específica e eficaz de implementação e fiscalização na utilização desse 

modelo de transporte. 

Neste cenário, relevante se faz a abordagem dessa realidade social urbana sob a 

ótica da responsabilidade dos Municípios, que por força da realidade local e singular que 

apresentam, iniciam a regulamentação e as formas de fiscalização em conformidade com 

as suas características. 

Urge, portanto, uma análise científica e jurídico-política da problematização 

social urbana, advinda com a utilização do novel modelo de transporte, exigindo a 

abordagem analítica da competência constitucional para legislar sobre trânsito e 

transporte no Brasil, assim como, a ocorrência de regulamentação, dos patinetes elétricos 

na esfera legislativa federal infraconstitucional.  

O presente artigo científico, por meio da pesquisa exploratória, bibliográfica e 

qualitativa, traz uma abordagem investigativa do arcabouço regulatório evolvendo a 

utilização dos patinetes elétricos no Brasil, como veículos de transportes urbanos e os 

inúmeros aspectos, relacionados às questões sobre trânsito, utilização do espaço público, 

segurança e responsabilidade civil, entre outros fatores inerentes a esse novo paradigma 

social urbano.  

Assim, o estudo aqui realizado mostra-se relevante para todos os atores sociais 

envolvidos na nova realidade social urbana que se observa no Brasil. 

 

2 PATINETES ELÉTRICOS COMO ALTERNATIVA DE LOCOMOÇÃO NAS 

GRANDES CIDADES 

 

Os patinetes elétricos têm se multiplicado pelo mundo e as grandes cidades 

brasileiras também já dispõem desse veículo como meio alternativo de transporte. Tais 

veículos caracterizam-se como meio de locomoção ecologicamente correto, possuem 

energia limpa, custo baixo, contudo, vêm aguçando, no meio social, de forma simultânea, 

algumas preocupações e até restrições em algumas cidades brasileiras. 
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Percebe-se que o compartilhamento desses veículos elétricos, conhecidos como e-

scooters, é considerado tendência forte de mobilidade urbana em ascensão em uma era 

marcada pela difusão tecnológica. 

Afere-se que a mobilidade urbana, principalmente nas grandes cidades, está 

atrelada a modernização e às inovações tecnológicas e consequentemente à aplicabilidade 

delas nas áreas de transporte. A carência tanto social como econômica faz com que os 

indivíduos sociais necessitem de cuidados e de planejamento que venha atender a 

dinâmica do deslocamento no espaço, sendo que o atendimento dessa demanda pode se 

dar através de veículos de transporte motorizados ou não motorizados, entre outros. 

(VASCONCELLOS, 2011, p. 11). 

Sobre a importância dos patinetes para a otimização da mobilidade urbana, 

primordial se faz salientar o que Éverson Fin defende, sustentando o mesmo que “os 

veículos elétricos, patinetes de duas rodas, elevam a mobilidade urbana próxima ao 

movimento sustentável de forma ambiental pelas suas configurações (...)”. (FIN, 2019, p. 

39). 

Nota-se que o planejamento urbanístico está atrelado aos meios de transportes, 

portanto, o desenvolvimento e o crescimento das cidades são influenciadores e, ao mesmo 

tempo, sofrem influência dos meios utilizados pela sociedade para sua locomoção.   

 

3 COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE NO 

BRASIL 

Importante se faz, diante do estudo aqui traçado, a observação da competência 

constitucional dos entes estatais para legislarem sobre o trânsito e o transporte, as 

legislações vigentes aplicadas, assim como, a competência atribuída ao município como 

responsável pela legislação sobre assuntos de ordem local. 

Constata-se que a Constituição Federal de 1988 disciplinou a competência 

privativa da União para legislar sobre as regras de trânsito e transporte, o que fez em seus 

artigos 21, inciso XX e 22, inciso XI; a saber: “Art. 21. Compete à União: XX - instituir 

diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
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transportes urbanos. Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XI - trânsito 

e transporte”. (BRASIL, 2019). 

Nesta trilha, entende-se que a princípio, os Estados e os Municípios não têm 

autonomia para legislarem de maneira autônoma sobre trânsito e transporte, tal como 

defende Alexandre de Moraes (2004, p. 297). Verifica-se, contudo, que a Constituição 

Federal de 1988 preconizou que a normatização sobre a regulamentação de assuntos 

envolvendo o trânsito e o transporte deverá ser de privativo da União.  

Evidencia-se a preocupação em resguardar a legislação unificada para todo o 

território nacional, evitando que em cada localidade do Brasil se tenha normatizações 

diferentes e conflitantes.  

Observada a competência legislativa privativa da União, imprescindível se faz a 

abordagem das competências de natureza comum aos entes da federação, no que dispõe 

a Constituição Federal do Brasil de 1988, que preconiza a divisão ou compartilhamento 

de competências de cunho administrativa, tributária e legislativa. Tais atribuições 

encontram-se disciplinadas no Art. 23 e seus incisos e, parágrafo único, da Constituição 

Federal 

Observa-se, que o princípio basilar que norteia a repartição de competências, aqui 

especificamente, a administrativa e a legislativa, o que predomina ou norteia, de início 

esta divisão é o princípio da predominância do interesse. Assim, são de competência da 

União, como já delineado, as matérias de interesse predominantemente geral da nação. 

Entretanto, aos Estados às matérias de competência que lhes são pertinentes são aquelas 

que visam o interesse regional, já os Municípios são atribuídas competências sobre 

matérias que atendam aos interesses locais. O Distrito Federal, devido suas características 

peculiares, aglutina as matérias tanto de interesse regional como a local. (BRASIL, 2019). 

Compreende-se, contudo, que a competência delegada aos Estados pela União, 

como já esboçada, autorizará os mesmos a legislarem sobre conteúdos específicos, ou 

seja, as matérias de sua competência privativa prevista no artigo 22 e incisos da 

Constituição Federal de 1988. Atribuições essas, que serão delineadas e delegadas por 

meio de lei complementar. A competência concorrente, abrange a viabilidade da União, 
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os Estados e o Distrito Federal legislarem sobre matérias específicas, restando à União 

legislar sobre normas de interesses gerais.  

Portanto, dentro desse cenário de competências, havendo carência legislativa da 

União, os Estados têm autonomia suplementar para disciplinarem normas gerais sobre a 

matéria.  

Ao adentrar na competência legislativa do Município, importante salientar, que 

este ente federativo possui capacidade de auto-organização que se efetuará por meio da 

implementação da Lei Orgânica Municipal. Relevante destacar a letra da Carta Maior de 

1988, quanto à competência dos municípios, a saber: Art. 30. “Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber”. 

Compreende-se, portanto, que ao Município é atribuída a competência de legislar 

com vistas ao interesse local, ou seja, genérica, elencada no artigo 30, inciso I, da 

Constituição Federal de 1988.  A competência destinada para a confecção do Plano 

Diretor, disciplinada no artigo Art. 182 e, por derradeiro, a competência suplementar, 

preconizada no artigo 30, inciso II, da Constituição Federal. (BRASIL, 2019). 

Pode-se aduzir que sendo da União a competência para legislar sobre trânsito e 

transporte, imprescindível se faz o aprofundamento do estudo sobre como tem se dado a 

competência suplementar dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com relação 

às determinações e normatizações voltadas para a nova modalidade de transporte, seus 

impactos sobre o trânsito, a segurança dos indivíduos, a mobilidade social e urbana, que 

afetam diretamente a realidade de Estados e Municípios, com a frequente utilização de 

patinetes elétricos, realidade essa, também norteadora da presente pesquisa. 

 

4 REGULAMENTAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE NO ÂMBITO DA 

LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL 

 

4.1. Código de Trânsito Brasileiro - Lei Ordinária Federal n. 9.503/1997  
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O código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503/1997 traz o conceito de trânsito como 

o movimento, a circulação de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Portanto, 

depreende-se deste diploma normativo que o trânsito é o pleno uso das vias públicas pelos 

indivíduos, pelos veículos e animais, individualmente ou em grupos, podendo os mesmos 

ser conduzidos ou não, com o propósito de facilitar a circulação, a parada, o 

estacionamento e os procedimentos de carga e descarga afins. 

Imprescindível se faz verificar o conceito de vias terrestres na lei em estudo, 

principalmente quando esta se refere aos denominados veículos de brinquedo e de lazer, 

pois ainda que os mesmos estejam no trânsito das cidades, não há regulamentação 

adotando ou disciplinando a utilização dos mesmos no Código de Trânsito Brasileiro: 

 

Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os 
logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, 
que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com 
circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais 
e as circunstâncias especiais. Parágrafo único.  Para os efeitos 
deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à 
circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios 
constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de 
estacionamento de estabelecimentos privados de uso 
coletivo. (BRASIL, 2019). 

 

 

Salienta-se, ainda, que o deslocamento urbano engloba um processo social, 

dividido em alicerces físicos, operacionais e de apropriação, ou seja, a própria circulação. 

Assim, “deslocamento é o conjunto das práticas de consumo do espaço viário, com todas 

as variações relacionadas às características sociais, econômicas e políticas dos usuários, 

tomados individualmente ou coletivamente na forma de grupos, classes ou frações de 

classes sociais. Já circulação seria “a existência de uma ordenação jurídica anterior, a qual 

regula a relação entre consumidores individuais e o código de trânsito, com suas 

consequências em termos de fiscalização e punição, que envolvem outros tipos de 

socialização”. (VASCONCELLOS, 2009, p. 62). 
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Verifica-se que o Código Nacional de Trânsito preconiza o direito ao trânsito de 

forma segura, sendo este primordial para a qualidade de vida saudável, fortalecendo o 

preceito constitucional de se resguardar a personalidade humana como um direito 

fundamental primando suas características individuais e coletivas.  

Observa-se, contudo, que a obrigação de atuar na regulamentação relacionada às 

questões de segurança no trânsito cabe também aos órgãos e entidades do sistema 

nacional de trânsito, primar especificamente pela eficiência como preceito constitucional 

regulador da administração pública, como se verifica na letra do caput do art. 37; da Carta 

Maior de 1988. 

Registra-se também o que disciplina os artigos, 5º e 6º do Código Nacional de 

Trânsito ao instituir o Sistema Nacional de Trânsito e suas consequentes atribuições. Os 

órgãos e as entidades, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito e, responsáveis pela 

obrigação de adoção dos meios efetivos e eficaz voltados a garantir o direito dos 

indivíduos transitarem com segurança foi determinado pelo Código Nacional de Trânsito, 

preconizado em seus artigos 7º e 8º. 

Feita a análise genérica do Código Nacional de Trânsito, busca-se agora uma 

abordagem de forma mais pontual de alguns órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e 

suas atribuições relacionadas à temática do estudo em comento. 

 

4.2. Conselho Nacional de Trânsito 

 

O Brasil ainda não dispõe de uma legislação específica que discipline sobre 

veículos elétricos motorizados, contudo, para esse modelo de veículo, existem 

normatizações que devem ser obedecidas para a utilização dessa modalidade de 

transporte, o órgão máximo consultivo que coordena e também normatiza a 

implementação dessas regras é o Conselho Nacional de Trânsito, que segundo o artigo 12 

do Código de Trânsito Nacional tem as seguintes competências: 

 



 
A DIFUSÃO DOS PATINETES ELÉTRICOS NO BRASIL E OS CONSEQUENTES DESAFIOS 

JURÍDICOS E REGULATÓRIOS 
RICHARD BASSAN 

BRUNO BASTOS DE OLIVEIRA 

471 
 

Art. 12. Compete ao CONTRAN: I - estabelecer as normas 
regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política 
Nacional de Trânsito; II - coordenar os órgãos do Sistema 
Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades; 
IV - criar Câmaras Temáticas; V - estabelecer seu regimento 
interno e as diretrizes para o funcionamento dos CETRAN e 
CONTRANDIFE; VI - estabelecer as diretrizes do regimento das 
JARI; VII - zelar pela uniformidade e cumprimento das normas 
contidas neste Código e nas resoluções complementares; VIII - 
estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das 
multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores 
arrecadados; IX - responder às consultas que lhe forem 
formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito; X - 
normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, 
expedição de documentos de condutores, e registro e 
licenciamento de veículos; XI - aprovar, complementar ou alterar 
os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de 
trânsito; XIII - avocar, para análise e soluções, processos sobre 
conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando 
necessário, unificar as decisões administrativas; e XIV - dirimir 
conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito 
da União, dos Estados e do Distrito Federal. XV - normatizar o 
processo de formação do candidato à obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-
pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e 
fiscalização.  (BRASIL, 2019). 

 

Conforme se nota, os patinetes elétricos não foram contemplados como veículos 

pelo Código Nacional de Trânsito. Portanto, para conduzi-los, não há a obrigatoriedade 

de uma prévia habilitação, contudo, diante das especificidades desta modalidade de 

transporte o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN; tem o papel de 

viabilizar normas que regulem de maneira analógica esta modalidade de transporte. 

Contudo, embora a questão do uso dos patinetes não esteja abrangida pela norma 

supracitada, relevante se faz a analise e aplicação da resolução 465/2013, do Conselho 

Nacional de Trânsito.  

 

4.3. Da ausência de resolução específica para o caso dos patinetes elétricos e a 

aplicação analógica da resolução 465/2013 do Contran 
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Se de um lado observa-se a carência de norma regulamentadora específica para 

disciplinar a utilização de patinetes elétricos como meio de transporte individual, de 

outro, nota-se a crescente utilização deste modal em diversas cidades do Brasil, já 

integrando o sistema de transporte dessas cidades, com o trânsito dos patinetes elétricos 

em ciclovias, calçadas e, até mesmo entre veículos automotores, o que tem se mostrado 

polêmico, incerto e inseguro. 

Um dos pontos de maior polêmica que se nota é a falta de responsabilidade de 

alguns condutores, que se utilizam da falta de regulamentação para desrespeitarem 

normas de segurança no trânsito, ou seja, a utilização desse meio de transporte sem regras 

delineadoras podem ocasionar acidentes, atropelamentos e consequentemente danos 

gerando, assim o dever de apuração da responsabilidade e a consequência do dano. 

Contudo, se não houver uma regulamentação específica também não haverá a 

responsabilização. (FREITAS, 2015, p. 6). 

Por determinação do Ministério das Cidades foi declarado que o Departamento 

Nacional de Trânsito – DENATRAN; ainda não ostenta regulamentação específica para 

o transporte com patinete elétrico, havendo somente e por analogia a publicação da 

resolução 465/2013, do CONTRAN, que se utiliza da comparação fazendo uma 

equiparação dos veículos de mobilidade individual, patinetes elétricos aos ciclomotores 

disciplinados no artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro. (BRASIL, 2019). 

Corrobora-se com a premissa de que o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN; vem desenvolvendo estudos para a implementação de normas que visem 

a atender de forma específica os patinetes elétricos, entretanto, na atualidade as 

normatizações que devem ser obedecidas, de acordo com o Ministério da Infraestrutura, 

são baseadas na resolução nº 465, de 27 de novembro de 2013, do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN. 

Entende-se, entretanto, que a resolução estudada permite a circulação de patinetes 

como transportes urbanos estabelecendo, contudo, que o mesmo se dê em áreas de 

circulação de pedestres, como ciclovias e ciclo faixas, algumas restrições devem ser 

respeitadas, como o limite de velocidade, perímetro das calçadas, rotas, e ainda, a 
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utilização de uso de capacete, entre outras exigências. Neste cenário, como a circulação 

dos patinetes elétricos desenvolve-se primordialmente nas grandes cidades, necessário o 

estudo sobre o papel de fiscalização e regulação do uso dos patinetes elétricos no âmbito 

local, cuja competência está no manto dos Municípios. 

 

5 O PAPEL DOS MUNICÍPIOS: REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO USO 

DOS PATINETES ELÉTRICOS NO ÂMBITO LOCAL 

 

5.1. Municípios como agentes reguladores e fiscalizadores 

 

Sobre a educação e segurança no trânsito, os interesses sobre assuntos locais e, 

ainda sobre a autorização para suplementar as legislações estadual e federal, os 

Municípios passam a ter uma importante atuação regulatória de prevenção, educação, 

fiscalização, repressão e edição de parâmetros que viabilizem de forma responsável a 

utilização do novo modelo de transporte trazido como novidade para mobilidade urbana 

sustentável. 

Mesmo não cabendo aos Municípios a competência para legislar sobre transporte, 

como já ventilado, aos Municípios é atribuída competência para legislar sobre questões 

de interesse local, conforme artigo 30, inciso I da Constituição Federal de 1988; portanto, 

as questões pertencentes aos Municípios são as relacionadas à sua imediata necessidade, 

que está ligada aos acontecimentos característicos de cada localidade desse imenso país. 

(MEIRELLES. 2017, p. 115). 

Neste caminho, diante das especificidades e necessidades locais fica a cargo dos 

Municípios a responsabilidade para regular e fiscalizar, por exemplo, a utilização dos 

patinetes elétricos em suas localidades utilizando-se para tanto, o disciplinado na 

resolução 465/2013, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que em seu art. 2º, 

§ 4º, traz: 
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§4º Caberá aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
municípios e do Distrito Federal, no âmbito de suas 
circunscrições, regulamentar a circulação dos equipamentos de 
mobilidade individual autopropelidos e da bicicleta elétrica de 
que tratam os parágrafos 2º e 3º do presente artigo. (BRASIL, 
2019). 

 

Depreende-se da leitura do comando acima trazido a atribuição conferida aos 

Municípios no âmbito da sua localização para regulamentar a circulação dos patinetes 

elétricos, contudo, necessário desvendar qual o instrumento legislativo adequado para se 

efetivar esta regulamentação, o que se observará adiante. 

 

5.2 Instrumento legislativo cabível para regulamentar o uso dos patinetes 

 

Aos Municípios cabe a elaboração de seu plano diretor, disciplinado no artigo 182, 

§ 1º, da Constituição Federal de 1988; instrumento, esse dotado de objetivos a serem 

implementados a partir de uma política urbana que equacione e estabeleça estratégias para 

ordenar a utilização do solo de maneira a atender as demandas sociais promovendo o 

bem-estar de seus cidadãos.   (COSTA, 2014, p. 266).  

Entretanto, o plano diretor elaborado pelos Municípios não têm o condão de 

modificar o que fora disciplinado sobre trânsito e transporte, cabendo-lhes legislar a 

respeito de questões específicas de sua localidade e em observâncias às regras de 

competências constitucionais.  

No caso do Município de São Paulo, por exemplo, a Lei Municipal 16.050/2014, 

que implementou o Plano Diretor Estratégico trouxe dentre outros pontos o 

compartilhamento e utilização de bicicletas e veículos elétricos. 

Embora a norma citada não tenha tratado especificamente sobre o uso dos 

patinetes elétricos, observa-se que a prática dos direitos individuais pode ser disciplinada 

por meio da Administração Pública, por intermédio de seu poder de polícia, sempre 

visando o interesse público em detrimento do particular, que são interesses voltados para 
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as necessidades da sociedade, como segurança, a saúde, o meio ambiente, a moral, 

questões envolvendo a defesa do consumidor, o patrimônio cultural, e a propriedade. (DI 

PIETRO, 2019, p. 155). 

No caso dos Decretos, corrobora-se com a premissa de que este instrumento ao 

produzir repercussão geral, pode ter classificações diferentes, portanto, o Decreto pode 

ter característica regulamentar ou o Decreto poderá ter característica de execução, para 

alcançar eficiente aplicabilidade legal. Possui, ainda, o Decreto caráter independente ou 

autônomo, ao disciplinar assuntos de repercussão local não preconizadas em lei. O caráter 

autônomo está alinhado ao disposto na Constituição Federal; sendo, portanto aplicado 

administrativamente por todos os entes da federação, não sendo cabível, portanto, a 

inovação pelo chefe do Poder Executivo inovar ou legislar sobre o que já está disposto 

em norma jurídica da União abrangendo tema de sua competência. (DI PIETRO, 2019, 

p. 155). 

Depreende-se do exposto, que a ausência de lei federal ou resolução específica do 

Contran que discipline o tema sobre a utilização e fiscalização dos patinetes elétricos 

como meio de transporte urbano, não traduz autonomia para que Estados e Municípios 

pratiquem atos para regulamentar tal prática. Cabendo, apenas ao Decreto Municipal 

fiscalizar, disciplinar e ofertar a utilização do novo paradigma de transporte, respeitando, 

portanto, os ditames já existentes na legislação em vigor, que até o presente contexto não 

satisfazem a realidade específica local. 

Diante do ambiente apresentado, no presente estudo, se faz necessário o registro 

de como vem ocorrendo à regulamentação dos patinetes elétricos em alguns municípios 

brasileiros.  

 

5.3. Municípios que já regulamentaram o uso dos patinetes 

 

Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Mato Grosso, Curitiba, Porto 

Alegre, Brasília, entre outras os patinetes elétricos já fazem parte da realidade. Contudo, 

a cidade de São Paulo foi pioneira no enfretamento dessa realidade, que está permeada de 

incertezas e inseguranças em nível legislativo e jurídico. 
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 Neste Município, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes montou 

uma equipe de trabalho para discutir as possibilidades de regulamentação do sistema de 

compartilhamento de patinetes elétricos no município. A denominada chamada pública 

reuniu várias empresas do setor interessadas na participação das discussões, o que 

culminou com elaboração da Portaria nº 69 de 15 de maio de 2019, instrumento normativo 

da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, que regulamenta o 

credenciamento de operadoras do serviço de compartilhamento e do uso dos 

equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, patinetes, ciclos e similares 

elétricos ou não, acionados por plataformas digitais, entre outras normatizações. (SÃO 

PAULO, 2019). 

Corrobora-se que dentre as regulamentações disciplinadas temos a maneira como 

se dará o credenciamento das empresas prestadoras dos serviços, a forma de fornecimento 

ao usuário, local e infraestrutura de recolhimento dos equipamentos ou veículos; a 

determinação de aplicação de sanções aos usuários e empresas prestadoras do serviço, 

com vistas à manutenção da segurança e adequação dos atores sociais às normas pré-

estabelecidas no Decreto regulamentador e fiscalizador do Município de São Paulo. (SÃO 

PAULO, 2019). 

Entende-se que a regulamentação ora em comento realizada pelo município de 

São Paulo tem gerado muita polêmica, em detrimento às expectativas de empresas, 

usuários e da sociedade em geral, tal instrumento que normatiza e fiscaliza o 

compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos na capital paulistana está carregado 

de normas de cunho abstrato e geral, o que caracteriza o Decreto como ilegal, ou seja, ele 

ultrapassa os limites da legalidade ao introduzir inovações a ordem jurídica. (IGARASHI, 

2019). 

Verifica-se que o município do Rio de Janeiro, também por meio de Decreto 

Municipal nº 45.550 de 20 de Dezembro de 2018, passou a regulamentar o uso de 

patinetes elétricos em seu município. O Decreto em comento disciplina as formas de 

utilização e a infraestrutura de mobilidade urbana do município; estabelece diretrizes para 

o compartilhamento dos patinetes elétricos, determinando os locais permitidos para o 

tráfego dos mesmos; o incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias que 
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aperfeiçoem o sistema; disciplina o uso de capacetes como elemento de segurança para 

seus usuários. (RIO DE JANEIRO, 2019). 

Estabelece, ainda, o trabalho de forma conjunta dos órgãos responsáveis, ou seja, 

a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda - 

F/CLF, da Guarda Municipal e da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro 

- CET-RIO; Disciplina, ainda, as responsabilidades por danos eventuais, ficando as 

empresas e operadoras do serviço encarregadas de suportá-las, cabendo às empresas 

obediência às normas de segurança no trânsito, cabendo-lhe orientar os usuários sobre 

seu cumprimento. Disciplina sanções legais quanto ao descumprimento do disposto no 

Decreto em análise, entre outras determinações.  (RIO DE JANEIRO, 2019). 

Salienta-se que além do Decreto em comento a Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro também aprovou por unanimidade na sexta-feira 11 de junho de 2019, a 

regulamentação para a utilização do uso de patinetes elétricos no Estado, contudo, o 

projeto em comento foi para apreciação do Poder Executivo, o Governador do Estado. 

(PEIXOTO, 2019). 

Por sua vez, o município de Vitória no Estado do Espírito Santo, também por meio de 

Decreto Municipal nº 17.706 de 01 de Abril de 2019. (VITÓRIA, 2019).  

Tais normatizações locais ora analisadas e as que estão em fase de implementação 

devem seguir as determinações ainda que de aplicação analógica da Resolução nº 465, 

de 2013, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, sob pena de inobservância 

do artigo 2º, parágrafo 4º de que trata esta norma.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

A problemática envolvendo o transporte nos municípios brasileiro tem aumentado 

exigindo nova roupagem relacionada ao planejamento da mobilidade urbana, 

necessitando de maior amplitude do conceito de sustentabilidade.  
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Os órgãos responsáveis pelos transportes precisam englobar os inúmeros sistemas, 

tanto o técnico como o social com vistas à integração e promoção de benefícios positivos 

para a sociedade, e primordialmente para o meio ambiente equilibrado. As premissas 

relacionadas ao transporte devem ser pensadas e implementadas envolvendo todos os 

aspectos inerentes à sociedade, o transporte sustentável deve contemplar as mudanças 

observando todo o arcabouço sistêmico socioeconômico. 

Os patinetes elétricos estão revolucionando a mobilidade urbana de inúmeros 

municípios do Brasil, tornando-se meio de locomoção nas ruas das cidades, contudo, o 

que se observa é a urgência de regulamentação geral em âmbito legislativo federal, de 

forma que a utilização e fiscalização do novel veículo motorizado possa efetivamente 

racionalizar a mobilidade urbana de forma sustentável.  

Decorrente dessa norma geral, mostra-se inevitável a implementação de um 

modelo regulatório e fiscalizatório a partir dos interesses locais, tornando a utilização 

desses equipamentos dotada de segurança jurídica para todos os atores envolvidos, quais 

sejam, o Estado, os prestadores de serviço, os usuários e a coletividade. 

Verifica-se, que a obrigatoriedade e responsabilidade de atuação na 

regulamentação de questões relacionadas à segurança no trânsito recaem também aos 

órgãos e entidades do sistema nacional de trânsito, primar especialmente pela eficácia 

como preceito constitucional regulador da administração pública.  

Observadas as especificidades e necessidades locais fica a cargo dos Municípios 

a responsabilidade por meio de Decreto Municipal regular e fiscalizar a utilização dos 

patinetes elétricos em suas localidades fazendo valer por analogia o disciplinado na 

resolução 465/2013, do Conselho Nacional de Trânsito – CONATRAN. 

Os patinetes elétricos, como meio de transporte urbano, já são utilizados vários 

municípios do Brasil, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Mato Grosso, 

Curitiba, Porto Alegre, Brasília, entre outras. Contudo, as prefeituras municipais não 

estão acompanhando de forma uniforme a velocidade com que esses veículos se 

proliferam, ou seja, ainda se discute as regras de implementação, regulamentação e 

fiscalização do novel paradigma social como instrumento de mobilidade e 

sustentabilidade urbana no espaço público. 
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Conclui-se que somente em longo prazo se terá uma concreta e eficaz legislação 
que venha a contemplar, ou ao menos, permitir que os municípios tenham autonomia 
capaz de gerir suas especificidades locais relacionadas ao tema aqui em estudo. O que se 
percebe atualmente é a busca imediatista para sanar a problemática local gerada pelo novo 
modelo de transporte e as inseguranças jurídicas advindas das inúmeras legislações que 
se proliferam no cenário nacional brasileiro. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalhado científico utilizou-se o método dedutivo, com o fim de 

interpretar a busca pela justiça social através da implementação da economia solidária.  

Estamos em evidente crise social, vez que a cada ano que passa a desigualdade 

social aumenta significativamente, além disso não há gestões públicas que efetivam os 

direitos sociais.  

A Constituição Federal tem preceitos a serem seguidos tanto que o texto 

constitucional evidencia os fundamentos da República Federativa do Brasil, uma das 

bases da Estado é a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III da Constituição 

Federal).   

Todo e qualquer Estado Democrático de Direitos deve pautar-se suas legislações 

e normas à dignidade da pessoa humana, vivemos em um globo em que o ser humano é 

o centro das relações econômicas sociais. Mesmo com essa constatação vemos o Estado 

ficar inerte as situações evidentes de desigualdades sociais e enriquecimento de pequena 

parcela da sociedade contrariando diretamente os preceitos fundamentais constitucionais.   

A ordem econômica e financeira nacional está prevista no artigo 170 e seguintes 

da Constituição Federal. Desta forma, toda e qualquer relação econômica nacional deverá 

prestigiar os princípios vinculados pela Lei Maior.  
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A globalização levou a uma maior disputada mercadológica ocasionando 

arbitrariedades empresarias e marginalização dos trabalhadores, pelo motivo dos 

produtores ter como finalidade o lucro.  

Vale ressaltar que o presente trabalhado não buscou extinguir a importância dos 

empresários, pelo contrário, buscou demonstrar a necessidade de equilibrar a sociedade 

com a finalidade de propiciar um cenário econômico favorável para o desenvolvimento 

nacional.   

O desenvolvimento econômico pode ser atingido com a implementação da 

economia solidária, contribuindo com a coletividade através de cooperativas que buscam 

a igualdade entre seus cooperadores não tendo diferenças salarias e não tendo disparidade 

nas divisões dos lucros.  

A presente pesquisa revisou bibliografias referentes a justiça social prevista na 

Lei Maior, além de demonstrar a importância da implementação da economia solidária 

vez que nos encontramos em evidente crise cultural e social.  

 

2. A ORDEM ECONÔMICA NACIONAL E O DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 
 

Incialmente é necessário conceituarmos o instituto da ordem econômica 

previsto no artigo 170 da Constituição Federal de 1988. Ao interpretar a norma 

constitucional visualizamos a intenção do constituinte em dar ênfase a valorização do 

trabalho humano e a livre iniciativa, desde que tenham como finalidade a justiça social. 

Dessa forma, ao analisarmos o período histórico e a implementação da ordem 

econômica no ordenamento jurídico, imperioso ressaltar que as constituições capitalistas 

têm o marco temporal após a Grande Guerra, nesse sentido leciona André Ramos Tavares 

(2011, p.72). “Portanto, poder-se-ia sustentar o surgimento da Constituição econômica 

apenas a partir da guerra, quando se perdeu a confiança na autorregulação econômica do 

mercado.” 

Em relação ao pioneirismo constitucional da ordem econômica, Américo Luís 

Martins da Silva (2015, p. 8), enfatiza que em 1917 a constituição mexicana e em 1919 

Weimar, adotaram a concepção social-democrata, que após esses marcos constitucionais 

começaram a serem adotadas nas Constituições ao redor do mundo. 
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A Constituição de Weimar de 1919 é um marco importante na admissão 

constitucional do termo “ordem econômica”. 

A expressão “ordem econômica e social”, parafraseando Eros Roberto Grau 

(2018, p.62), estava previsto nos textos constitucionais brasileiro nos anos de 1934, 1946, 

1967. A atual constituição assumiu a expressão “ordem econômica e financeira”, 

aderindo e incorporando o status capitalista ao termo. Contudo, na atual redação do artigo 

170 da Lei Maior a norma está diretamente ligada a valorização do trabalhador e a justiça 

social, evidenciando a cautela do legislador em manter o caráter social do Estado.  

Neste contexto, a ordem econômica ao prever a justiça social está vinculando 

o empresariado a valorizar o trabalhador, não visando apenas o lucro empresarial, mas 

sim a função social da empresa, ou seja, tornar o Estado um provedor do bem estar social.  

Ainda em relação a interpretação do texto constitucional relacionada a ordem 

econômica e financeira nacional, importante pautarmos na doutrina clássica de Celso 

Ribeiro de Barros e Ives Granda Martins (1988, p.12) vez que esclarecem a aderência do 

Estado ao modelo capitalista e os reflexos na economia de mercado, em outras palavras, 

a aderência do Estado ao modelo econômico: 

Encontramos no caput do artigo referência a quatro princípios: 
valorização do trabalho humano, livre iniciativa, existência digna, 
conforme os ditames da justiça social. Do contexto extrai-se que 
o Brasil filia-se ao modelo capitalista de produção também 
denominado economia de mercado, embora a Lei Maior só vá 
fazer referência ao mercado no art.219. De qualquer sorte, fica 
clara a filiação do nosso país a esse modelo econômico que é dos 
dois fundamentais encontráveis na nossa era. Ao lado dele 
encontra-se o sistema de direção central da economia, também 
socialista.  
 

Para fixarmos um entendimento do sentido normativo constitucional, 

necessário citar Vital Moreira (2003, 55-56) que conceitua a expressão “ordem 

econômica”:  

Em um primeiro sentido, “ordem econômica” é o modo de ser 
empírico de uma determinada economia concreta; a expressão, 
aqui, é termo de um conceito de fato e não de um conceito 
normativo ou de valor (é conceito do mundo do ser, portanto); o 
que o caracteriza é a circunstância de referir-se não a um conjunto 
de regras ou normas reguladoras de relações sociais, mas sim a 
uma relação entre fenômenos econômicos e materiais, ou seja, 
uma relação entre fatores econômicos concretos; conceito do 
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mundo do ser, exprime a realidade de uma inerente articulação 
do econômico como fato; Em um segundo sentido, “ordem 
econômica” é a expressão que designa o conjunto de todas as 
normas (ou regras de conduta), qualquer que seja a sua natureza 
(jurídica, religiosa, moral, etc.), que respeitam à regulação do 
comportamento dos sujeitos econômicos; é o sistema normativo 
(no sentido sociológico) da ação econômica; Em um terceiro 
sentido, “ordem econômica” significa ordem jurídica da 
economia. 
 

O desenvolvimento do Estado está diretamente relacionado as políticas 

públicas, tanto que devemos prezar pelo desenvolvimento econômico e não apenas pelo 

crescimento econômico. Parafraseando André Ramos Tavares (2011, p.132), o 

desenvolvimento econômico nacional deve ser considerado um dos objetivos da 

República Federativa do Brasil, ao passo que prezando o desenvolvimento o Estado 

alcançará os demais subprincípios positivados no texto constitucional.  

 “Na verdade o desenvolvimento econômico continua a ser o alvo principal 

que todos os Estados procuram atingir. O próprio desenvolvimento social, cultural, 

educacional, todos eles dependem de um substrato econômico.”, afirmam Celso Ribeiro 

de Barros e Ives Granda Martins (1988, p.12). 

O desenvolvimento econômico depende da gestão pública, vez que a 

prosperidade social está vinculada a “redução das desigualdades regionais e sociais” e a 

“busca do pleno emprego” (artigo 170, inciso VII e VIII da CF).  

Os princípios acima expostos são considerados direitos fundamentais, dessa 

forma devem ser respeitados e não podem ser aniquilados pelo Estado.  

Os princípios são valores a serem respeitados e aplicados de acordo com a 

finalidade almejada pela norma, assim, consideramos que o desenvolvimento econômico 

social é um princípio, além disso, tornou-se um objetivo do Estado Democrático de 

Direitos. 

Para a efetivação dos direitos sociais o Estado deve oportunizar e dar 

condições para a sociedade executar os imperativos constitucionais. Em relação a 

efetivação do desenvolvimento econômico as empresas têm papel primordial. As 

instituições econômicas inclusivas detêm papel fundamental no fomento do 

desenvolvimento social. 

Neste sentido, chega-se ao entendimento que é necessário a participação de 

todos os entes sociais para efetivação do desenvolvimento econômico.  
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Ao analisar os princípios constitucionais elencados pela ordem econômica e 

financeira nacional (art.170, CF), chega-se ao entendimento que os princípios 

econômicos vão além do artigo 170 da Lei Maior, desta forma a ordem econômica deve 

ser interpretada de forma sistêmica, não devendo ser retirada do cenário social e cultural.  

Vale ressaltar que o princípio do desenvolvimento social (art. 3º, inciso II da 

CF), está umbilicalmente relacionado ao desenvolvimento econômico, vez que a 

sociedade depende de condições financeiras igualitárias para ter efetivado o objetivo do 

Estado.   

O comércio está globalizado, assim não há fronteiras para a economia, por 

outro lado, devemos nos preocupar com as condições dos trabalhadores que prestam esses 

serviços para grandes indústrias mundiais. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), foi criada em 1919 com o 

intuito de traçar diretrizes para a proteção do trabalho.  

Os Estados soberanos são independentes, entretanto, devem se relacionar de 

forma cordial no mercado financeiro, a economia mundial depende da coparticipação, 

conforme entendem Ives Granda Martins e Celso Ribeiro Bastos (1988, p. 20). 

O Estado brasileiro tem diretrizes constitucionais estabelecidas para reger as 

normas internacionais, sendo os princípios da “não intervenção” e “independência 

nacional” a base para a interpretação dos tratados. O artigo 4º da Constituição Federal 

dispõe os princípios que dominam a interpretação nacional para os tratados ou 

convenções internacionais.  

Pactua-se com a ideia que ao interpretar as normas constitucionais, deve-se 

homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III da CF), vez 

que é a base para o desenvolvimento econômico social. O ser humano é o centro do 

Estado, sem a mão-de-obra operária dificilmente teremos um mercado econômico 

competitivo. 

Levando em consideração que os direitos constitucionais vêm através da 

soberania do povo, afinal, foram referendados pelo poder constituinte, os direitos 

positivados na Carta Magna devem ser respeitados em qualquer relação ou ato social.  

Ana Paula de Barcellos (2018, p. 138), dispõe sobre a importância de 

dignificar o trabalhador: 

Em outras palavras, o art. 1º, IV evidencia a importância do 
trabalho para a vida digna dos próprios trabalhadores – que graças 
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a ele obtêm meios para seu sustento –, bem como do mundo que 
o cerca, em menor ou maior escala (e.g., respectivamente, sua 
família e o desenvolvimento socioeconômico local e nacional 
 

Nesse diapasão, a ordem econômica nacional preza pela valorização do 

trabalho humano e a pela livre iniciativa, o constituinte evidenciou que o Brasil preza 

pelo desenvolvimento econômico social, vez que ao valorizar o trabalhador o Estado está 

buscando a efetivação da dignidade da pessoa humana. 

A dignidade deve ser respeitada, vivemos em sociedade e não há tolerância 

para marginalização e discriminação de quem quer que seja, tanto que Nelson Nery Júnior 

(2006, p. 118) enfatiza a relevância do referido princípio para o Estado Democrático de 

Direitos: 

Esse princípio não é apenas uma arma de argumentação, ou uma 
tábua de salvação para a complementação de interpretações 
possíveis de normas postas. Ele é a razão de ser do Direito. Ele se 
bastaria sozinho para estruturar o sistema jurídico. Uma ciência 
que não se presta para prover a sociedade de tudo quanto é 
necessário para permitir o desenvolvimento integral do homem, 
que não se presta para colocar o sistema a favor da dignidade 
humana, que não se presta para servir ao homem, permitindo-lhe 
atingir seus anseios mais secretos, não se pode dizer Ciência do 
Direito. Comprometer-se com a dignidade do ser humano é 
comprometer-se com sua Vida e com sua liberdade. É o princípio 
fundamental do direito. É o primeiro. O mais importante. 

 

Sendo assim, devemos atentar-se ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, vez que é primordial a sua concretização para ocorrer o desenvolvimento 

econômico.  

A busca pela igualdade social e regional evidentemente é valoroso para o 

Estado, ao passo que com a integração regional e valorização do proletariado, a economia 

será fortalecida na mesma proporção, pois a sociedade estará com maior poder de compra 

e poderá adquirir bens e serviços nacionais.  

Conforme já citado, a integração é a “chave” para construir uma sociedade 

igualitária e justa.  

A construção de uma sociedade igualitária e integrada não é simples, 

entretanto há imposições constitucionais que implicam a implementação de políticas 

públicas para fomentar a implementação de sistemas integrativos que sejam vantajosos 
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para a iniciativa privada, vez que pertencemos a um globo capitalista e necessitam de 

interesses econômicos.  

 

3. A IMPLEMENTAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO CENÁRIO 
NACIONAL  
 

A economia altamente competitiva visa prioritariamente o lucro, desta forma 

as empresas podem equivaler-se de condutas que não valorizam o ser humano ou a 

sociedade.   

O texto constitucional não admite a aniquilação dos direitos conquistados, 

qualquer ato ou norma que contrarie as normas e preceitos fundamentais não terá valor.  

Os princípios fundamentais constitucionais regem as relações nacionais e 

internacionais que o Brasil esteja vinculado. Um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana, princípio que já foi debatido 

anteriormente. Contudo, necessário abordar novamente sua relevância no cenário 

jurídico, sendo que rotineiramente há o não cumprimento desse princípio.  

Cediço que o ser humano deve ser o centro das relações estatais, em outras 

palavras, o Estado deve promover políticas e gestões públicas que efetivem os direitos 

garantidos pela Lei Maior. Para a efetivação desses direitos fundamentais é necessário 

que os entes que pertencem a economia-financeira nacional estejam dispostos a 

auxiliarem.  

Quando falamos que todos devem convergir para a efetivação da dignidade 

da pessoa humana, para efetivação do desenvolvimento nacional (artigo 3º, inciso II da 

CF) é necessário um comprometimento social.  Vinculamos o desenvolvimento nacional 

com a efetivação da dignidade da pessoa humana, vez que não há evolução social sem 

dignificar o homem.  

A disputa pelo controle econômico está vinculada com o capitalismo, em 

relação a essa competição de mercado, Paul Singer (2002, p. 7): 

A competição é boa de dois pontos de vista: ela permite a todos 
nós consumidores escolher o que mais nos satisfaz pelo menor 
preço; e ela faz com que o melhor vençam uma vez que as 
empresas que mais vendem são as que mais lucram e mais 
crescem, ao passo que menos vendem dão prejuízos e se não 
conseguirem mais clientes acabarão por fechar.  
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Considerando as palavras supracitadas, a disputa de mercado favorece ao 

consumidor, ao passo que com a maior concorrência entre as empresas e maior ofertas de 

bens e serviços a tendência é baixar o custo para o consumidor.  

Entretanto, não podemos ver de forma simplista a imposição mercadológica 

ao modelo capitalista, estamos em um momento social que necessitamos de soluções 

inteligentes para contribuir com a sociedade. Ao analisar um problema social, toda e 

qualquer resposta simplória é equivocada, não pode-se taxar certo ou errado, mas sim 

buscar soluções viáveis ao mundo em que pertencemos.   

Ao visualizarmos as questões econômicas de forma global, depara-se com os 

problemas sociais e culturais. A economia não deve ser interpretada apenas com 

balancetes de ativos ou passivos, o lucro não é ápice do empresariado, pelo contrário, a 

atividade econômica tem sua liberdade garantida pela Constituição Federal. A liberdade 

conferida pela constituição não é ilimitada, nesse sentido aduz André Ramos Tavares 

(2011, p.235): 

A livre-iniciativa de que fala a Constituição há de ser, realmente, 
entendida em seu sentido amplo, compreendendo não apenas a 
liberdade econômica, ou liberdade de desenvolvimento de 
empresa, mas englobando e assumindo todas as demais formas de 
organização econômicas, individuais ou coletivas, como a 
cooperativa (art. 5º, XVIII, e art. 174, §§ 3º e 4º), e a própria 
liberdade contratual e comercial.  

 
O artigo 170, caput da Lei Maior positiva a livre iniciativa como um dos 

fundamentos da ordem econômica e financeira nacional. Conforme supramencionada a 

livre iniciativa deve ser interpretada em sentido amplo, em outras palavras, as 

cooperativas e organizações empresariais são livres para sua composição no mercado 

nacional.   

O liberalismo econômico advêm do Estado Liberal, que tinha a intenção de 

freiar eventuais abrtariedades do Estado Absolutista. Entrentao, a liberalidade 

desenfreiada logo foi superada pela concretização do Estado Social, pois o Estado deve 

proporcionar aos cidadãos direitos e garantias, não dando margem a explorações e 

ilegalidades advindas do liberalismo extremo. “A atuação do Estado, assim, não é nada 

menos do que uma tentativa de pôr ordem na vida econômica e social, de arrumar a 

desordem que provinha do liberalismo.”, esclarece José Afonso da Silva (2018, p. 800). 
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Por lógica, a liberdade é de suma importância para um Estado Democrático 

de Direitos, tanto que Cristiane Derani (2000, p. 174), enfatiza: 

A liberdade de iniciativa econômica no mercado possui conteúdo 
ambíguo. Ela ensina tanto liberdade de empresa, como liberdade 
de acesso ao exercício de profissões (liberdade de trabalho). 
Subentende igualmente liberdade contratual, que permite ao 
agente econômico produzir, comprar, vender, fixar preços, 
quantidades em função de sua vontade, limitada pela 
reciprocidade contratual.  
 

Assim a liberdade de inicitiva é fundamental para a ordem econômica 

nacional.  

Temos que refletir a questão da efetivação da justiça social prevista no artigo 

170, caput da Consituição Federal. Há justiça social na República Federativa do Brasil? 

Essa indagação é necessária ao passo que o artigo 170 tem aplicabilidade imediata, vez 

que é considerado um direito fundamental. A resposta não é dificil de ser elaborada, basta 

analisar as camadas mais desfavorecidas da sociedade para a concluir, ou seja, o Estado 

não está buscando a ordem econômica e financeira nacional de acordo com a justiça 

social.   

Nesse sentido, ensina José Afonso da Silva (2018, p.801), acerca da 

indagação acima exposta: 

Assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiçã social, não será tarefa fácil num sistema de base capitalista 
e, pos, essencialmente individualista. É que a justiça social só se 
realiza mediante equitativa distribuição de riqueza. Um regime de 
acumulação ou de concentração do capital e da renda nacional, 
que resulta da apropriação pricada dos meios de produção, não 
propicia efetica justiça social, porque nele sempre se manifesta 
grande diversidade de classe social, com amplas camadas de 
população carente ao de minoria afoutunada. A história mostra 
que a injustiça é inerente ao mode de produção captalisata, 
mormente do capitalismo periférico.  
 

A Constituição Federal de 1988 tem como alicerce o modelo capitalista, 

contudo não podemos justificar as desigualdades sociais simplesmente por esse 

argumento. Vivemos em sociedade e para isso temos que pensar no bem comum, a 

sociedade e o trabalhador necessitam de incentivos públicos para terem seus direitos 

efetivados. A constituição prevê inúmeros direitos sociais, contudo devemos buscar a rela 

eficácia dos direitos fundamentais.  
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Paul Singer (2002, p. 7), ao afirmar a seguinte frase: “O capitalismo se tornou 

dominante há tanto tempo que tendemos a tomá-lo como normal ou natural.”, evidencia 

que o modelo capitalista têm falhas, sendo um delas o enriquecimento de alguns e a 

marginalização social da maioria.  

Uma das soluções para essa crise social é a concretização dos direitos sociais, 

contudo não é simples essa efetivação, vivemos em um mundo individualista e capitalista.  

Os direitos sociais têm a finalidade de reestruturar a sociedade, culminando com a 

efetivação dos direitos, além disso o senso comum de coletividade deve ser aflorado para 

a construirmos uma sociedade justa e igualitária. 

Evidente que a inércia estatal em efetivar os direitos sociais só prejudicam a 

sociedade brasileira, tanto que há evidente desigualdade entre nacionais.  

Para exemplificar é necessário citar a matéria vinculada no endereço 

eletrônico Época Negócios que traz dados concretos do crescimento da pobreza 

(https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2018/11/desigualdade-no-brasil-

volta-crescer-apos-15-anos-mostra-relatorio-da-oxfam-brasil.html), acesso em 26 jun 

2019): 

 
Em 2017, foi observado, pelo terceiro ano seguido, o aumento na 
proporção da população brasileira que vive na pobreza — aqueles 
que sobrevivem com renda diária de até US$ 1,90, pouco mais de 
R$ 7, de acordo com definição do Banco Mundial. A taxa de 
brasileiros nessa situação subiu de 6,5% da população em 2016 
para 7,2% da população no ano passado.  O aumento da 
desigualdade no país vem em um momento de cortes em gastos 
públicos importantes para as parcelas mais vulneráveis da 
população, de acordo com Georges. “Cortamos as despesas que 
atendiam às necessidades de quem mais precisava das áreas de 
saúde, educação e assistência social”, afirma. “E não fizemos 
nada para mudar o injusto sistema tributário do país.” 
 

Os dados acima expostos são alarmantes, o Poder Público deve agir 

urgentemente, vez que há afronta a dignidade da pessoa humana, uma sociedade 

pertencente à um Estado Democrático de Direitos não pode expor seus nacionais a essa 

situação de calamidade pública.  

As empresas ao atingirem sua função social irá contribuir para o bem comum, 

contudo sabe-se que não é simples. O empresariado, em sua grande parcela, não está 
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disposto a contribuir com o desenvolvimento econômico social, mas sim com o 

crescimento econômico de sua empresa.  

Desta forma, o modelo capitalista tornou-se falho ao passo que a competição 

mercadológica levou a miséria grande parte da população mundial. Uma alternativa que 

parece viável é a implementação da economia solidária. Necessário esclarecer os pontos 

importantes da busca pela economia igualitária.  

Não poderíamos deixar de lado os ensinamentos de Paul Singer (2002, p.9), 

em relação à economia solidária: 

 
 

A solidariedade na economia só pode se realizar se ela for 
organizada igualitariamente pelos que se associam para produzir, 
comerciar, consumir ou poupar. A chave dessa proposta é a 
associação entre iguais em vez do contrato entre desiguais. Na 
cooperativa de produção, protótipo de empresa solidária, todos os 
sócios têm a mesma parcela do capital e, por decorrência, o 
mesmo direito de voto em todas as decisões. Este é o seu princípio 
básico. Se a cooperativa precisa de diretores, estes são eleitos por 
todos os sócios e são responsáveis perante eles. Ninguém manda 
em ninguém.   
 

A finalidade da implementação da economia solidária é de grande valia, pois 

busca um consumo consciente, um pagamento salarial justo, divisão dos lucros aos 

funcionários das empresas ou destinação dos lucros para a estrutura do negócio, além de 

reduzir as desigualdades regionais e entre os povos. 

Paul Singer (2002), deixa claro que a economia solidária oportuniza a 

evolução social, quanto maior o número de pessoas trabalhado e gerando riquezas a 

tendência social e econômica do país é melhorar, ao passo que o desemprego contribui 

diretamente para a crise econômica e social em que vivemos. 

A implementação de empresas solidárias no Brasil já vêm dando certo, 

contudo ainda pertencemos a um modelo capitalista competitivo.   

O endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e da Economia conceitua 

(http://trabalho.gov.br/trabalhador-economia-solidaria, acesso em 26 jun 2019):  

A Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, 
comprar e trocar o que é preciso para viver. Enquanto na 
economia convencional existe a separação entre os donos do 
negócio e os empregados, na economia solidária os próprios 
trabalhadores também são donos. São eles quem tomam as 
decisões de como tocar o negócio, dividir o trabalho e repartir os 

http://trabalho.gov.br/trabalhador-economia-solidaria
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resultados. São milhares de iniciativas econômicas, no campo e 
na cidade, em que os trabalhadores estão organizados 
coletivamente: associações e grupos de produtores; cooperativas 
de agricultura familiar; cooperativas de coleta e reciclagem; 
empresas recuperadas assumidas pelos trabalhadores; redes de 
produção, comercialização e consumo; bancos comunitários; 
cooperativas de crédito; clubes de trocas; entre outras. 
 

A economia solidária pode tornar-se viável, tanto que já vêm sendo 

implementada na economia nacional, pautando-se pela função solidária empresarial.   

Por questão didática, iremos dividir a finalidade da econômica solidária em 

três partes. A primeira é o caráter econômico, na solidariedade econômica não há 

hierarquia entre funcionários e patrões, todos são igualitariamente responsáveis por 

produzir bens ou serviços e gerir pessoas. Há evidente democracia de gestão financeira, 

gestão de pessoas e de consumo.   

O outro viés é aculturar o consumo consciente, ou seja, adquirir bens 

produzidos por uma coletividade que não tenha interferência agressiva aos preceitos da 

sustentabilidade. A cultura dos consumidores conscientes ao adquirirem produtos naturais 

ou produzidos de maneira artesanal, converge com o preceito da função solidária. 

Há também a questão da política na economia solidária, existe a classificação 

de um movimento social que busca a concretização de seus conceitos filosóficos e 

culturais. O princípio basilar é a solidariedade entre a coletividade, confrontando o ideia 

de desenvolvimento pautado em grandes empresas ou oligopólios.   

Sendo assim, a coletividade busca a redefinição de consumir, produzir e 

vender produtos ou serviços de maneira sustentável, buscando a integração da sociedade.  

A formação de cooperativas e associações estão previstas na Constituição 

Federal, artigo 5º, inciso “XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento;”. Com isso, a implementação da economia solidário está legitimada pela 

Lei Maior, dessa forma não há impedimentos legais que inviabilizem a prática do 

cooperativismo.  

A grande vantagem da implementação da economia solidária é a inserção 

social, tanto que comunidades menos favorecidas se organizam e buscam criar 

cooperativas ou associações para conseguirem sobreviver no mundo econômico.  
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Conforme já mencionado no presente trabalho, a ordem econômica nacional 

tem fundamento na livre iniciativa (deve ser interpretada no sentido amplo) e na 

valorização do trabalhador (dignificar o trabalhador), com base nos ditames da justiça 

social. A justiça social é a finalidade da ordem econômica, vez que um Estado 

Democrático de Direitos deve fomentar a economia e dar condições mínimas para a 

sociedade viver com dignidade, a economia solidária é uma solução para atingirmos a 

justiça social. 

Levando em consideração o entendimento exposto, temos a percepção de que 

esse modelo de economia solidária é a solução viável para atingirmos a justiça social 

almejada pela Lei Maior. Ao analisarmos o mercado nacional, majoritariamente a 

sociedade empresarial não abdicaria de seus lucros para prover o bem comum. Contudo, 

a ideia de solidariedade é de suma importância, necessário termos o pensamento social 

aflorado, afinal, estamos em latente crise social e vivemos em comunidade, a 

transferência de riquezas auxilia a termos um cenário propício ao crescimento financeiro 

e desenvolver a sociedade como um todo.  

 

4. CONCLUSÃO  

 

Há uma evidente desigualdade social mundial, para isso é necessário ter a 

implementação de gestões e projetos públicos voltados ao equilíbrio social.  

No presente trabalho demonstramos a necessidade de efetivarmos a justiça social 

almejada pela ordem econômica e financeira nacional, disposta no artigo 170, caput da 

Constituição Federal.   

A sociedade deve ser justa, tanto que o constituinte previu a dignidade da pessoa 

humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Evidente que ao 

privilegiar a dignidade do ser humano a tendência do Estado efetivar a justiça é 

aumentada.  

Além da dignidade da pessoa humana, vale ressaltar a busca pelo 

desenvolvimento social, pois com a sociedade igualitária os direitos sociais serão 

efetivados independentemente da condição financeira do cidadão. Infelizmente, há várias 

décadas a desigualdade social vêm crescendo assustadoramente, os ricos cada vez mais 

se enriquecem e os pobres ficam à mercê do Poder Público.  
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Os políticos utilizam a vulnerabilidade social e cultural dos povos mais 

desfavorecidos para utilizarem como massa de manobra, ou seja, não há interesse estatal 

em educar ou desenvolver a sociedade.  

Uma das medidas necessárias para ocorrer de fato o desenvolvimento econômico 

social é a inserção da economia solidária, vez que a redefinição de consumo, produção e 

logística contribuem para o crescimento de uma sociedade mais próxima do justo.  

Sabemos que a busca pela justiça social (dever ser) é de difícil alcance, 

entretanto, temos que buscar diminuir as desigualdades e oportunizar à todos o 

crescimento cultural, educacional e econômico.  

O atual texto constitucional traz normas fundamentais que efetivam os direitos 

dos cidadãos. A Constituição Federal de 1988 adotou o modelo capitalista, todavia há 

direitos sociais dispostos e homenageados em toda Lei Maior.  

Pactuamos com a ideia de que vivemos em sociedade e todos têm que convergir 

para o bem comum. Evidente que o mundo é capitalista, mas a economia solidária não 

almeja aniquilar as empresas, pelo contrário, almeja igualar a sociedade para que todos 

tenham o direito de adquirir bens e serviços.  

Por fim, conclui-se que a crise social é alarmante e deve-se tomar medidas 

socializadoras que englobem a economia e o desenvolvimento social. O Estado 

Democrático de Direitos assegura à todos direitos e deveres, todos têm direitos de ter uma 

vida digna, ter seu trabalho valorizado e em contraprestação ter o pagamento de uma 

salário mínimo justo. Conforme mencionado no presente trabalho, os grupos empresariais 

almejam simplesmente o lucro, por outro lado, muitas vezes esquecem de atingir a função 

social da empresa. Sendo assim, uma das medidas a serem tomadas é a ampliação das 

economias solidárias, as cooperativas contribuem com o avanço social e dão a 

oportunidade de milhares de famílias viverem com o dignidade.  
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INTRODUÇÃO  

 

A modernidade jurídica no mundo Ocidental representou uma nova era humanista 

com enfoque na promoção dos direitos humanos e na dignidade da pessoa humana, fase 

intensificada após os horrores das guerras mundiais. Nesse âmbito, foram desenvolvidos 

os direitos humanos, e, por consequência compromissos globais foram firmados com 

enfoque na dignidade humana. Dentre eles, o compromisso da não submissão de pessoas 

à escravidão contemporânea.  

Ocorre que a concretização e a promoção dos direitos humanos ocorrem de forma 

distinta para as pessoas que se encontram em situações de assimetrias econômicas, 

sociais, de gênero, de raça e geográficas diversas. A trabalhadora doméstica é um 

exemplo de categoria que tem acesso diferenciado, inferiorizado e discriminado aos 

direitos humanos. 

As razões dessas assimetrias encontram raízes na própria matriz dos Direitos 

Humanos, surgidos na Modernidade Ocidental, para tutelar o padrão humano 
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eurocêntrico e masculinizado, enquanto excluía os que estavam fora do padrão, e, no 

imaginário jurídico desenvolvido a partir deste ponto. 

Partindo-se da realidade brasileira no âmbito laboral, tem-se que as primeiras 

relações trabalhistas foram baseadas no trabalho escravo, sendo os serviços domésticos 

escravos destinados às mulheres escravizadas. Fato este que gerou consequências 

negativas nas questões trabalhistas domésticas, que permeiam o imaginário dos direitos 

humanos e social relacionado à dignidade do trabalhador até os dias atuais.  

Nesse sentido, houve a abolição da escravidão, porém o trabalho escravo no 

âmbito doméstico nunca deixou de existir, e o imaginário brasileiro continuou sendo 

escravocrata. Este fato é percebido através das quase dois mil empregadas domésticas 

resgatadas do trabalho escravo pelo Ministério Público do Trabalho nos últimos 15 anos 

(MPT, 2018).  

Diante do cenário de injustiças, concluir-se que trabalho doméstico é precário e 

afeta especialmente mulheres socialmente vulneráveis, quais estão submetidas às práticas 

normalizadas e associadas a trabalhos degradantes, que, a um certo nível, podem chegar 

a configurar situação de trabalho escravo contemporâneo.  

Por ser uma exploração persistente, é necessário que o Estado realize políticas 

públicas apoiadas no direito ao desenvolvimento e na solidariedade que objetivem a 

promoção do trabalho digno, para garantir a promoção do desenvolvimento integral, 

através da implementação da igualdade de gênero e social para essas trabalhadoras.  

 

 

1. TEORIA CRÍTICA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

A Teoria Crítica dos Direitos Humanos se insere em uma proposta de mudanças dos 

paradigmas hegemônicos dominantes, ou alternativa ao pensamento eurocêntrico universalista 

dos direitos humanos e propõe uma visão inovadora dos direitos humanos para que 

signifiquem, na prática, a luta cotidiana por uma vida digna de ser vivida através do acesso aos 

bens, não hierarquizados, materiais e imateriais (HERRERA FLORES, 2007).  
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Destaca-se que a visão hegemônica dos Direitos Humanos1, delineada na modernidade 

jurídica, é inspirada nas concepções filosóficas kantianas sobre a dignidade humana2 (KANT, 

1989). Visão aparentemente emancipadora, mas por não ser relacional e desprezar os 

fenômenos históricos e sociais, convive com uma realidade perturbadora, já que a maioria da 

população mundial não é titular dos mecanismos e garantias jurídicas concretas de tais direitos. 

Para que os Direitos Humanos sejam realmente um instrumento de luta a favor dos 

oprimidos contra os opressores, é necessária uma concepção contra-hegemônica que enfoque 

em “uma hermenêutica de suspeita em relação aos direitos humanos, tal como são 

convencionalmente entendidos e defendidos, isto é, em relação às concepções dos direitos 

humanos mais diretamente vinculados à sua matriz liberal e ocidental” (SANTOS, 2013, p. 

43). 

Além de que a visão hegemônica é simplista por vincular os Direitos Humanos 

somente ao âmbito das normas jurídicas3 e às instituições estatais (SÁNCHEZ RUBIO, 

2018), traduzi-los na dimensão apenas normativa pode gerar um perigo à cultura dos direitos 

humanos, já que potencializa uma cultura burocrática, funcional e normativista. Como 

resultado, acredita-se que os direitos humanos estão garantidos apenas por serem 

normatizados, e quando um corpo de servidores estatal especializado diz se houve a violação 

da dignidade humana, a liberdade ou as condições de vida das pessoas, então vincula a 

efetividade a uma dimensão pós-violadora (SÁNCHEZ RUBIO, 2018).  

 É verdade que, internacionalmente, foi visto um grande esforço para formular as bases 

jurídicas de um mínimo de direitos humanos universais. Contudo, num momento contextual 

de extensão e generalização do mercado e da ideologia neoliberal4, os mesmo passaram a ser 

considerados pelos entes estatais e econômicos como custos sociais, que, em nome da 

produtividade e crescimento econômico, devem ser suprimidos (HERRERA FLORES, 2007).  

 
1 “A noção de direitos humanos, tal qual se concebe hoje é historicamente recente. Sua centralidade no discurso 

político moderno encontra suas origens nos movimentos de contraposição ao absolutismo e pela extensão da 
democracia liberal no século XVIII, com destaque ainda mais recente, face às consequências da segunda guerra mundial 
e a derrota do nazismo. Daí nasce a ideia de que os homens pelo simples fato de serem homens, já possuem uma gama 
de direitos, que devem ser respeitados e garantidos pelo Estado” (SPOSATO; SOBRINHO, 2014, p. 69). 

2 Assim, a dignidade humana é atribuída intrinsecamente a toda pessoa humana, já que todos têm valor em si 
mesmo. (KANT, 1989). Ocorre, porém, que está concepção não é relacional, de tal moda despreza as relações sociais, 
históricas e econômicas quais os sujeitos estão inseridos. 

3 Essa perspectiva normalista e simplista é difundida, por exemplo, por Ingo Sarlet, ao elucidar a primeira definição dos 
direitos fundamentais, como aqueles que surgem com as Constituições, apesar de trazer outras perspectivas, esta é a que primeiro 
aparece (SARLET, 2007). 

1. 4 Herrera Flores, no artigo Direitos humanos, interculturalidade e racionalidade de resistência, 
descreve o neoliberalismo como a “geopolítica de acumulação baseada na exclusão” 
(HERRERA FLORES, 2002). 
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Ademais, para a reflexão teórica dominante, os direitos humanos são os direitos por si 

só. Então, reduz-se o conteúdo básico, ou seja, direitos é “o direito a ter direitos” (FLORES, 

2007), ainda que a maioria da população mundial não possa “exercê-los, por falta de 

condições materiais para isso” (FLORES, 2009, p. 27).  

Portanto, Herrera Flores propõe que os Direitos Humanos sejam concebidos através 

de uma visão integradora, crítica e contextualizada em práticas sociais emancipadoras, uma 

(re) invenção, já que Direitos Humanos são mais que direitos “propriamente ditos”, são 

processos, “ou seja, o resultado sempre provisório das lutas que os seres humanos colocam em 

prática para ter acesso aos bens necessários para a vida” (FLORES, 2009, p. 28). 

Nesse sentido, deve-se lutar pelos Direitos Humanos porque, para a promoção 

destes, é necessário “ter acesso aos bens exigíveis para viver”,  já que bens não são algo 

concedido e dado,  então “o acesso aos bens, sempre e em todo momento, insere-se num 

processo mais amplo que faz com que uns tenham mais facilidade para obtê-los e que a outros 

seja mais difícil ou, até mesmo, impossível de obter”, porque vive-se “imersos em processos 

hierárquicos e desiguais que facilitam ou impedem sua obtenção” (HERRERA FLORES, 

2009, p. 30).  

Por consequência, o acesso à dignidade humana significa deve igualitário e não 

hierarquizado. A dignidade humana não pode ser entendida como um conceito ideal e abstrato, 

e sim como um fim material, “um objetivo que se concretiza no acesso igualitário e 

generalizado aos bens que fazem com que a vida seja ‘digna’ de ser vivida” (HERRERA 

FLORES, 2009, p. 31).  

A epistemologia dominante da dignidade da pessoa humana5 por ser idealista e 

abstrata, o que acaba por dificultar a sua concretização material. Definições vazias podem 

delegar a funcionários estatais a função de defini-los, o que gera insegurança jurídica, 

além de possibilitar a manipulação dos direitos humanos de acordo com suas ideologias 

e interseres pessoais, num processo que “restringe-se a atuação dos direitos humanos ao 

mínimo alcance possível, que condiciona a dignidade humana ao exercício do poder” 

(ÁVILA, 2015, p.3). 

 
5 Sarlet pontua que a definição clara parece não ser possível, por se referir a conceitos e contornos vagos e 
imprecisos, mas que a doutrina e jurisprudência estabeleceram contornos e conceitos básicos para 
concretizar seu conteúdo, e reconhece que há uma falta de definição constitucional, recaindo a 
responsabilidade de definição pelos órgãos estatais, baseado nas eleições dos valores das sociedades 
democráticas contemporâneas (SARLET, 2007). 
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Assim, a idealização sobre os direitos humanos, para alcançar a dignidade e 

exigências normativa de torná-lo mais abstrato e universal, traz a utopia de que se tem 

direitos apenas pelo fato de ter nascido, acaba por tornar o direito neutro, num movimento 

desconecto entre o espaço público e o espaço privado, construindo o ideal de igualdade 

apenas no plano formal6 (HERRERA FLORES, 2007).   

A perspectiva descrita também se insere na linha crítica descolonial, que clama 

pela descolonização do pensamento eurocêntrico, para “pensar desde a fronteira, propor 

um paradigma outro ou desobediência epistêmica significam desprendimento e abertura” 

(BRAGATO, 2014, p. 214).  

A visão eurocêntrica dos direitos humanos traz à tona como os direitos humanos 

foram construídos e direcionados para certo padrão cultural, e torna-se, por isso, um “fator 

de exclusão dos seres humanos fora do padrão cultural dominante, que, em última análise, 

encarnou a figura do europeu, branco, do sexo masculino, cristão, conservador, 

heterossexual e proprietário” (BRAGATO, 2014, p. 222).  

Através dessa visão, os Direitos Humanos não se aplicam de forma integral para os 

excluídos, entre estes estão os povos indígenas, africanos, escravos e mulheres. Para eles, há 

uma inferiorização dos direitos, o que permite que a violação sistematicamente de suas 

dignidades. O perigo de não mudar as bases dessa ideologia é que os vulneráveis, oprimidos e 

excluídos continuarão inseridos numa dinâmica de direitos humanos que os impede de ter 

acesso a mecanismos de proteção jurídica integral (BRAGATO, 2016, p. 1821).  

Assim, a opressão de um grupo sobre outro tem sido a raiz de inúmeras injustiças 

da modernidade, principalmente a subjugação de seres humanos ao trabalho escravo 

contemporâneo como forma de gerar lucros excessivos a uns, e degradação humana, além 

de que muitas vezes pessoas vulneráveis se mantêm nesses espaços de exploração por 

uma questão de subsistência dentro da lógica neoliberal. Então, através da perspectiva da 

Teoria Crítica dos Direitos Humanos, será analisado no tópico seguinte o trabalho escravo 

contemporâneo da trabalhadora doméstica no Brasil.  

 

 
6 Apesar disso, emergem uma racionalidade de resistência, que não nega ser possível chegar-se a uma 
universalidade, no entanto, está não pode ser um ponto de partida, principalmente porque traduz uma cultura 
eurocêntrica, e sim um universalismo de chegada ou de confluência, no qual surge após um processo 
conflitivo, discursivo de diálogo ou de confrontação que possibilite romper os preconceitos e as linhas 
paralelas (HERRERA FLORES, 2002). 
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2. VIOLAÇÃO SISTEMÁTICA DO TRABALHO DIGNO: A PRECARIZAÇÃO 

DO TRABALHO DOMÉSTICO 

 

A realidade da exploração do trabalho doméstico no Brasil sempre foi precária, 

com explorações cotidianas, desde o momento que se instalou, durante o sistema de 

produção escravocrata, até os dias atuais. Esse fato é tolerado pela sociedade e pelo 

Direito do Trabalho Brasileiro, o qual foi desenvolvido de maneira diversa para os 

trabalhadores urbanos e trabalhadores domésticos. Existia uma regulação para os 

empregados urbanos, desde 19437, previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas, que 

discriminatória excluía expressamente a relação de emprego doméstico de sua aplicação 

e proteção (BRASIL, 1943).  

Os empregados domésticos só tiveram a equiparação integral aos demais 

trabalhadores urbanos em 2015, com a Lei Complementar n. 1508. A equiparação ocorreu 

de forma tardia, de tal modo que a violência à classe foi desenvolvida de forma sistêmica 

e seletiva, através da violência estrutural do Estado Brasileiro. 

Acrescenta-se a esse quadro a vulnerabilidade de gênero, porque sobre trabalho 

doméstico, sempre se operou a divisão sexual do trabalho9, no qual profissões 

culturalmente identificadas como “femininas” são associadas a menores salários, como é 

o presente caso10. Partindo de crítica feminista, o trabalho doméstico se configura como 

o realizado no entorno doméstico, necessário para a manutenção do bem-estar dos 

membros familiares, realizados principalmente por mulheres vulneráveis socialmente, 

porém, na maioria das vezes, não são valorizadas, muitas nem mesmo remuneradas 

(SÁNCHEZ RUBIO; CRUZ-ZÚÑIGA, 2018). 

 
7 No seu art. 7º, “a” excluiu, expressamente, do seu sistema trabalhista protetivo. Apenas em 1972, quase 30 anos 

após a concessão dos direitos trabalhistas para os demais empregados urbanos, que começou a surgir algumas garantias 
para o trabalho doméstico, ainda assim sob as bases pensamento colonial escravocrata.  

8 A emenda constitucional regulou os direitos estendidos aos trabalhadores domésticos pela Emenda 
Constitucional nº 72, de 2013, já que esta não havia produzido efeitos imediatos 
9 E no contexto social do país, pesquisa da OIT informou que em 2013, numa dimensão global, 7,2 milhões 
de trabalhadores domésticos, e 6,7 milhões eram mulheres (OIT, 2013). 

10 No Brasil, dados do IBGE (2017), comprovam que 92,3% dos trabalhadores desse setor são domésticos, por 
isso. 
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A situação precária levou à incidência do trabalho escravo contemporâneo no 

setor11.  Resultado do pensamento escravocrata e colonial do trabalho doméstico no Brasil 

pode ser visto através do número de resgate de trabalhadoras, nos últimos 15 anos, quase 

duas mil são mulheres resgatadas do trabalho escravo (MPT, 2018). Porém, há um 

paradoxo em relação aos dados das mulheres trabalhadoras resgatadas no país, pois como 

o gênero mais vulnerável, em razão da divisão sexual do trabalho tem condições 

trabalhistas mais precárias, os dados do MPT demonstram que as mulheres resgatadas 

correspondem apenas 5,37% do total de resgate.  

A incongruência dos números apresentados demonstra quanto a precarização das 

leis trabalhistas para o trabalhador doméstico levou à precarização da situação e da 

proteção dos direitos desses trabalhadores, fato que, hipótese desta pesquisa, levou à 

invisibilização e normatização da exploração das trabalhadoras domésticas12.  

O próprio MPT e OIT já admitiram que haja uma invisibilidade do trabalho 

escravo feminino. As razões são a “falta de inspeções em ocupações tidas como 

femininas, no âmbito da divisão sexual do trabalho - como profissionais do sexo e 

trabalhadoras domésticas”, bem como a falta de “um olhar específico sobre questões de 

gênero que perpassa toda a política de combate à escravidão contemporânea no Brasil” 

(SMARTLAB MPT-OIT, 2017, p. 21). 

Nesse sentido, a realidade dos direitos da trabalhadora doméstica sempre foi de 

precarização13, já que as bases do trabalho doméstico no Brasil são frutos de uma 

formação desigual e injusta. Primeiro, o modelo em a “família” era comandado pelo “pai” 

(econômica e administrativamente), já às mulheres era reservado os serviços domésticos. 

Assim era o sistema patriarcal colonial (ESTEVE, 1998), baseado em marcadores 

históricos das posições de superioridade e subalternidade (FREYRE, 2004). O modelo de 

família europeia era baseado nas diferenças de gênero e na divisão sexual do trabalho, 

 
11 A Organização Internacional do Trabalho informa que das 40 milhões de pessoas submetidas ao trabalho 
escravo, 70% são mulheres e meninas, os números são expressivos: 25 milhões de mulheres estão sendo 
submetidas ao trabalho escravo, com 16 milhões no setor privado (como trabalho doméstico, construção ou 
agricultura), e 4,8 milhões sofrem exploração sexual forçada (OIT, 2016) 
12 Para exemplificar esta situação, há o caso da trabalhadora doméstica de 68 anos, que recentemente foi 
resgatada em situação de análoga à escravidão, em Minas Gerais. Neste caso, a empregadora não pagava 
os salários da trabalhadora, retinha o dinheiro do benefício social, e fazia empréstimos consignados com 
este, o que caracteriza a servidão por dívida (CUT, 2019). 

13 “Dados comprovam que 76% dos trabalhadores domésticos não têm carteira assinada, isso significa três em 
cada quatro (ANAMATRA, 2018). 
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que prevê que cada sexo terá suas funções, papeis e tarefas definidas (EMBERLEY, 2000; 

PERROT, 1988).  

A divisão sexual do trabalho perdura até os dias atuais. Os trabalhos mais 

precários são geralmente destinados aos setores de cuidado (GÁLVEZ, 2014). As 

mulheres em situações vulneráveis trabalham como empregadas domésticas, o que as 

tornam mais suscetíveis à exploração, um lugar que ainda preserva as hierarquias do 

mundo colonial (BERNARDINO-COSTA, 2007). Ademais, ao longo do período 

colonial, o trabalho doméstico era visto como um trabalho servil, algo feito pela família 

que devia ser feito por prazer ou favor (DAMATTA, 1987). Nesse contexto, esse 

imaginário colonial reverberou sobre as gerações posteriores das trabalhadoras 

domésticas, mesmo quando passou ser um trabalho remunerado14 (MELLO, 1998).  

Ocorre outro fenômeno relacionado à sistemática do trabalho doméstico e das 

divisões de gênero que adiciona à perspectiva social, já que o processo de inserção da 

mulher de classe média com acesso ao mercado de trabalho especializado foi 

acompanhado da necessidade e aumento do trabalho doméstico de mulheres vulnerais. 

Assim, a mulher de classe média, para ter sua independência e sair do ambiente 

doméstico, necessitou do serviço de outra mulher, de classe baixa, sem acesso aos estudos 

e ao mercado de trabalho formal. Houve então um fenômeno paradoxal com libertação 

da mulher de classe média e precarização da situação trabalhista da mulher de classe baixa 

(HIRATA; KERGOAT; 2007, p. 597).  

As sociedades neoliberais necessitam do trabalho doméstico das mulheres 

vulneráveis para que as mulheres classe média e alta possam deixar de realizar tarefas 

domésticas, consideradas arcaicas para poder ingressar no mercado de trabalho. Esse 

fenômeno foi responsável por invisibilizar as dinâmicas de gênero que atingem mulheres 

em situação de desigualdade social (SÁNCHEZ RUBIO; CRUZ-ZÚÑIGA, 2018). 

Nesse compasso, percebe-se que as mulheres empregadas no setor doméstico 

estão submetidas a inúmeras assimetrias de poderes que as tornam especialmente 

vulneráveis na cadeia social e trabalhista. Esta vulnerabilidade é o resultado de 

“subordinação interseccional estrutural”, que representa “uma gama complexa de 

 
14 Prova disso é que a pesquisa feita pela Amatra, em 2017 constatou a média salarial das empregadas 
domesticas foi R$ 852,00; ou seja, menos de um salário mínimo (ANAMATRA, 2018). 
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circunstâncias em que as políticas se intersectam com as estruturas básicas de 

desigualdade” (CRENSHAW, 2002, p. 179). 

Nessa mecânica, há as assimetrias, hierarquização dominação, marginalização e 

descriminação entre quem emprega e a empregada doméstica, que em um nível cotidiano, 

estão submetidas à colonialidade de poder e interseccionalidade, gerando situações de 

exploração que podem chegar a configurar o trabalho escravo contemporâneo, por razões 

de classe, raça e gênero entre outras, que é naturalizado pela sociedade e pelo Direito, o 

que representa uma interseccionalidade de opressões (SÁNCHEZ RUBIO; CRUZ-

ZÚÑIGA, 2018).  

A própria inclusão jurídica tardia do trabalho doméstico na proteção trabalhista 

gerou graves problemas em relação às práticas trabalhistas, já que as empregadas 

domésticas tinham direito, por exemplo, ao limite de jornada e horas-extras estabelecido 

pela CLT. Esse é um “costume” que, por vezes, se perdura, ainda que hoje haja 

regulamentação. Então, há casos de trabalhadoras domésticas resgatadas do trabalho 

escravo em razão da submissão a horas exaustivas15. 

Da análise, abstrai-se que a violência é histórica, fruto de uma sociedade 

patriarcalista e escravocrata, alicerçada em um sistema estrutural e normativo que vem 

sendo intensificado diante do sistema do capitalismo mundial, ao produzir situações de 

mulheres submetidas ao trabalho escravo contemporâneo no âmbito do trabalho 

doméstico. 

A prática do trabalho escravo contemporâneo é um crime previsto no artigo 149 

do Código Penal16, e “está intrinsecamente vinculado a métodos e padrões de apropriação 

do trabalho alheio, aceitos, ou ao menos tolerados, em determinadas circunstâncias 

econômicas, histórica, social e culturalmente” (SCHWARZ, 2018), ou seja, é aquele que, 

independente da manifestação de vontade do trabalhador, ou existência de restrição de 

liberdade, ocorre uma grave afronta à dignidade humana do trabalhador.  

 
15 Foi o caso da trabalhadora doméstica, resgatada pelo MPT, que trabalhava de 7 da manhã às 00 horas, 
sem direito a repouso, em um apartamento no bairro de Copacabana, zonal sul do Rio de Janeiro, nos anos 
de 2010 e 2011, além de que ela foi trancada por uma semana na área de serviço, sem direito a se alimentar 
e a circular pela casa (BRASIL ECONÔMICO, 2018). 

16 O art. 149 do Código Penal (CP) brasileiro, que define “trabalho em condição análoga à de escravo” como a 
redução de alguém a condição análoga à de escravo, seja submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, 
quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, seja restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão 
de dívida contraída com o empregador ou preposto 
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Sob os aspectos jurídicos elencados, tem-se que, no Brasil, predominam duas 

formas de trabalho escravo doméstico: a empregada doméstica é submetida aos domínios 

dos empregadores, os quais fazem cerceamento de liberdade, mediante a vigilância 

ostensiva, local de trabalho de difícil acesso, cárcere ou retenção de documentos; ou o 

trabalho escravo contemporâneo, que traz uma violência transvestida de afetividade, com 

as chamadas “filhas de criação”17, nesse, muitas vezes, há o agravante da vítima ser menor 

de idade18 (DIAS; HERNANDEZ, 2018).  

Em razão desse imaginário social patriarcal, bem como a cultura escravagista, 

infelizmente persiste o trabalho escravo contemporâneo no setor doméstico no Brasil. O 

quadro de injustiça das mulheres trabalhadoras convive com a triste realidade de certa 

aceitação social de exploração sistemática e seletiva, condutas que ferem a dignidade 

humana. 

Situação construída historicamente e que normaliza a precarização do setor de 

serviços domésticos, e traz inclusive uma dificuldade de percepção da situação pelo 

próprio MPT para enxergar a abusividade e violação do trabalho decente doméstico. Tem-

se também que, pelo crime ser praticado no âmbito residencial, cria-se mais uma 

dificuldade para o enfrentamento, e corrobora com a invisibilidade desta situação. 

Isso leva ao ponto de partida desse trabalho: o problema dos direitos humanos, e 

na continuidade, da dignidade da trabalhadora doméstica que está no paradigma 

dominante, iniciado com a modernidade. Um paradigma que privilegia o homem, branco, 

europeu e proprietário, que gera uma coloniedade do poder e submissão do pensamento. 

 Desse modo, para mudar a situação de exploração da trabalhadora doméstica, é 

necessário descolonizar o pensamento e que o Estado invista em políticas públicas que 

visem à promoção da dignidade da trabalhadora, com foque no desenvolvimento integral 

e na solidariedade. 

 

 
17 A condição de “filho de criação” ou “crias da casa” é análoga ao caso das meninas que, enquanto agregadas 

das casas das elites, sofrem o dilema por não serem filhas, nem empregadas. Essa situação faz com que elas se 
encontrem num limbo que as aproxima das escravas contemporâneas, mostrando as contradições e desigualdades reais 
da sociedade brasileira em diferentes regiões do País e, em especial, na região Nordeste do Brasil. (SILVA, 2001, p.17) 
18 Neste último caso, crianças e adolescentes são forçadas a prestar serviços em casas de família, obrigação 
que muitas vezes é imposta pelos pais/responsáveis, ou por alguma circunstância que leva a anulação de 
sua vontade, figura típica do trabalho forçado (BRITO FILHO, 2012) 
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS COM BASE DIREITO AO DESENVOLVIMENTO E 

NA SOLIDARIEDADE  

 

Diante da situação naturalizada na trabalhadora doméstica, é necessário que os 

Direitos Humanos19 tragam soluções para por fim a esta violência, que, através de práticas 

cotidianas, pode gerar a configurar a exploração do trabalho escravo contemporâneo. 

Portanto, para que se ponha fim a essas práticas, o Estado Brasileiro deve concretizar os 

direitos humanos com base e fundamento no direito ao desenvolvimento e na 

solidariedade. 

Através de um mudança estrutural em conjunto com a sociedade e o Estado, para 

“a transformar la socialización de comportamientos y hábitos cotidianos normalizados 

en los que predomina el tratamiento del semejante (la empleadora y la empleada 

doméstica)”20 (SÁNCHEZ RUBIO; CRUZ-ZÚÑIGA, 2018, p. 58), e interromper 

dinâmicas que geram a invisibilidade do sofrimento das trabalhadoras, “desde una 

perspectiva más ampliada de derechos humanos, plantear que las políticas públicas de 

los estados desarrollen acciones para enfrentar en forma efectiva la explotación laboral, 

y aquella que se da en la esfera del trabajo doméstico”21 (SÁNCHEZ RUBIO; CRUZ-

ZÚÑIGA, 2018, p. 59). 

 Nesse sentido inseri o direito ao desenvolvimento, o qual tem a finalidade de 

“melhoria qualitativa das condições de vida da população, pela transformação da 

economia” (ANJOS FILHO, 2013, p.20).  O direito ao desenvolvimento é mais que 

normas; é um projeto social que “prioriza a efetiva melhoria das condições de vida dessa 

população, o crescimento se metamorfoseia em desenvolvimento” (FURTADO, 2000, p. 

27).  

Baseado no desenvolvimento, o Direito deve agir nas relações laborais no intuito 

de evitar um desequilíbrio desproporcional entre as partes, e para o poder econômico 

 
19 Pontua-se que os direitos humanos não podem ser confundidos com direitos de caridade e paternalismos de 
políticas públicas, pelo contraio, devem significar a promoção integral e sem hierarquização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, com a finalidade de alcançar um nível integral nas dimensões sociais 
através da solidariedade e a igualdade (PIOVESAN, 2010).  

20 “A transformar a socialização de comportamentos e hábitos cotidianos normalizados, no qual predomina o 
tratamento semelhante (a empregadora e a empregada doméstica)” (tradução livre). 

21 “Desde uma perspectiva mais ampliada, de direitos humanos, sugerir que as políticas públicas dos estados 
desenvolvam ações para enfrentar de forma efetiva a exploração laboral, e aquela que se dá no âmbito doméstico” 
(tradução livre). 
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deixar de ter “um papel fundamental na organização da sociedade”, e assim seja diluída 

“as estruturas de poder concentrado” (VEIGA; GUTINIEKI, 2019, p. 174) 

O desenvolvimento representa, então, algo muito maior do que a sobrevivência. 

Significa a concretização da “justiça social; bens materiais e o bem-estar humano; 

investimento social e o empoderamento das pessoas; atendimento das necessidades 

básicas e estabelecimento de redes de segurança; sustentabilidade ambiental” 

(OLIVEIRA, 2005, p.1).  

Por isso, no âmbito dos direitos humanos trabalhista, é importante empoderar a 

classe das trabalhadoras domésticas. “A questão do empowerment da classe social 

envolve a questão de como a classe trabalhadora, através de suas próprias experiências, 

sua própria construção de cultura, se empenha na obtenção do poder político” (FREIRE; 

SHOR, 2008, p. 72.) Nesse sentido, é necessário que o direito ao desenvolvimento seja 

usufruído por todos da sociedade, em especial para as trabalhadoras domésticas, classe 

historicamente oprimida, devendo “estar relacionado sobretudo com a melhora da vida” 

(SEN, 2010, p. 29). 

Ademais, o direito ao desenvolvimento abrange a dimensão da justiça social, que 

“inspirado no valor da solidariedade, há de prover igual oportunidade a todos no acesso 

a recursos básicos, educação e saúde, alimentação, moradia, trabalho e destruição de 

renda” (PIOVESAN, 2010, p. 107). Por isso, não é admissível que num Estado 

Democrático de Direito, às trabalhadoras socialmente vulneráveis sejam destinadas 

trabalhos em situações normalmente precárias. É necessário que, no trabalho doméstico, 

deixe de existir a precarização normalizada. 

Infelizmente, na modernidade, houve uma ruptura da solidariedade,22 num 

mecanismo em que se vive em um medo constante com os outros23, dos quais não se espera 

nenhuma solidariedade. Nem mesmo esta é despertada quando os outros são vistos, a não ser 

por exceções de “solidariedade direcionada”, ou seja, àquela em “resposta a desastres 

particularmente horrendos” (BAUMAN, 2008, p. 92).  

 
22 Hanna Arendt analisa que o fruto da visão distorcida se deu na própria Revolução Francesa, já que foi 
introduzida através do lema da fraternidade nas revoluções do século XVII, onde em vez de representar a justiça 
para todos, representava a compaixão para diminuir o sofrimento dos infelizes e miseráveis22 (ARENDT, 2008, 
p. 15).   

23 “Aqui entendidos como estranhos, anônimos, os sem face com que cruzamos diariamente ou que giram em 
torno das grandes cidades” (BAUMAN, 2008, p. 92). 
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Ademais há uma exclusão de seres humanos que não conseguem se inserir na 

categoria cidadão-consumidor. Gera-se um círculo vicioso e ruptura do princípio da 

solidariedade entre os incluídos e excluídos diante do paradigma intransponível do 

capitalismo que passou a ser o mercado a ditar a competitividade, individualismo e 

efetividade na obtenção do máximo benefício (SÁNCHEZ, 2014). 

Percebe-se que, nas relações trabalhistas entre empregadora e trabalhadora doméstica, 

houve a ruptura da solidariedade entre esse polo, que são compostos majoritariamente por 

mulheres, que estão submetidas, de modos diversos, ao patriarcalismo que afeta de forma mais 

drástica a parte empregada vulnerável. Deve-se romper esse ciclo de violências no trabalho 

doméstico, porque não é admissível que dentro de um Estado Democrático de Direitos 

exista um direito que é aplicado de forma diferente para categorias de pessoas, 

principalmente de forma discriminatória, à empregada socialmente desigual.  

O caminho para a concretização dos direitos humanos, do trabalho decente e 

dignidade da trabalhadora doméstica é a implementação de políticas públicas que visem 

ao direito ao desenvolvimento integral e à melhoria de vida em todos os aspectos de 

mulheres vulnerais, bem como restaurar a solidariedade entre os incluídos e excluídos, 

para que não ocorra mais o trabalho escravo contemporâneo dessa classe. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na modernidade, os direitos humanos são colocados em xeque diante do não 

cumprimento das promessas de justiça, igualdade, dignidade humana e a manutenção das 

assimetrias de poderes sociais e discriminações que o seu discurso visa combater. Nesse 

ponto, tem-se que a realidade das trabalhadoras domésticas no mundo contemporâneo 

ainda é um grande desafio para o alcance de um verdadeiro estágio de desenvolvimento.  

Ocorre que apesar dos direitos humanos trazerem em seu conteúdo normativo uma 

visão aparentemente emancipadora, convive com uma realidade de exclusões e injustiças. 

Assim, as trabalhadoras domésticas são inferiorizadas e discriminadas através de práticas 

cotidianas, no âmbito laboral, de violência e invisibilidade, que podem chegar a 

configurar o trabalho escravo contemporâneo, agravada pela falta de medidas capazes de 

iniciar um processo de concretização de direitos e promoção do desenvolvimento amplo 

e integral do ser humano.  
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Essa debilidade cria um imaginário jurídico dos direitos humanos que aceita a 

distância entre o normatizado e o praticado, evidenciando que direitos são processos de 

luta e não uma inerência do ser humano.  

No campo do direito do trabalho, essas questões são evidentes, pois a normativa 

de proteção ao trabalhador cujos antecedentes estão nos Estados de bem-estar social, a 

fim de proteger o trabalho livre e subordinado. No entanto, ao trabalho doméstico, a 

proteção sempre foi inferior e discriminatória. Esse setor só teve a equiparação integral 

aos trabalhadores urbanos em 2015.   

Portanto, a precarização das relações de trabalho em um contexto de desigualdade 

estrutural conduz à submissão de trabalhadores à escravidão contemporânea das 

trabalhadoras domésticas. A divisão sexual do trabalho insere as mulheres no trabalho 

doméstico como principal grupo vulnerável ao passo que o fenômeno está atrelado à 

inserção de outras mulheres de classe média também no mercado de trabalho. 

Trabalhadoras domésticas, multiplamente vulneráveis interseccionalmente pelo gênero e 

classe social, sofrem práticas associadas ao trabalho penoso, estendido por longas horas 

ou outras violações de direitos ainda persistem e muitas vezes chegam a configurar o 

crime de trabalho escravo contemporâneo. 

É necessária a atuação estatal, através de políticas públicas, promoção ao trabalho 

digno para assegurar a promoção do desenvolvimento integral com igualdade de gênero 

e social, e desenvolvimento da solidariedade, principalmente entre mulheres incluídas e 

mulheres excluídas, para que práticas de trabalho escravo contemporâneo de 

trabalhadoras domésticas não existam, nem sejam tolerados pelo Direito e pela sociedade 

brasileira. 
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INTRODUÇÃO 

Dentro do contexto de um capitalismo que gera um consumo desenfreado e sem 

precedentes, no qual o objetivo maior parece ser o acúmulo de riquezas, independentemente 

dos meios utilizados para esse fim, o meio ambiente tem sido a maior vítima. Não raro a 

humanidade depara-se com dados que apontam um consumo dos recursos naturais de forma 

que estarão esgotados até as próximas gerações. 

Essa ânsia pelo ter está tornando as relações líquidas, os seres humanos sem ‘rumo’, 

sem estímulo, depressivos e, portanto, sem condições de pensar em temas tão importantes e 

vitais que são os ligados à sustentabilidade. 

Dentro dessa triste realidade surge o debate acerca da sustentabilidade que por si 

consiste no alcance das dimensões ambiental, econômica, social, tecnológica e ética, de forma 

a garantir a permanência dos seres vivos no Planeta, com condições dignas e justas. Porém, 

para que isso ocorra faz-se necessário a existência de seres humanos mais virtuosos e 

preocupados com princípios fundamentais ligados à ética. 
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A problemática que suscitou a pesquisa foi: Existe necessidade de mudança de valores 

e de atitudes com a adoção de Princípios e virtudes para o alcance da dimensão ética da 

sustentabilidade?  

Dentro desta problemática, têm-se o objetivo do presente trabalho, que é analisar o 

conteúdo da dimensão ética da sustentabilidade e a necessidade de mudança de valores e de 

atitudes para o alcance dessa dimensão. 

Faz-se necessária a pesquisa porque devido a essa realidade consumista e imediatista, 

onde o ter é mais importante do que o ser, o homem está cada vez mais individualista e egoísta, 

deixando de lado os princípios e virtudes básicos para o alcance da sustentabilidade. 

No presente trabalho, portanto, apresentar-se-ão os motivos pelos quais a referida 

dimensão é tão importante para a sustentabilidade. 

Para tal o presente artigo será dividido em quatro partes: a primeira tratando da 

sustentabilidade; a segunda sobre a dimensão ética da sustentabilidade; a terceira sobre os 

princípios para uma ética para a sustentabilidade e a quarta e última sobre as virtudes para a 

sustentabilidade. 

Para a elaboração do artigo foi utilizado o método indutivo, operacionalizado pelas 

técnicas do fichamento e da revisão bibliográfica. 

 

 

 

1. FALANDO DE SUSTENTABILIDADE 

Nos anos 70 teve fim o sonho do crescimento ilimitado, pois os limites da Terra e o 

modelo de vida eram insustentáveis. Essa constatação decorreu do grande aumento dos 

problemas ambientais, sociais e econômicos a nível global. 

Como problemas ambientais destaca-se o esgotamento dos recursos naturais; a 

contaminação e a escassez da água potável; a contaminação do ar e da terra; a perda da 

biodiversidade; a superpopução; a manipulação genética; o aquecimento global com o aumento 

de erupções vulcânicas, do descongelamento das geleiras, a concentração de gases de efeito 

estufa e vários outros problemas que deixamos de apresentar por ora. 
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Como problemas econômicos e sociais, houve um aumento das injustiças sociais; a 

dependência tecnológica dos países em desenvolvimento para com os países desenvolvidos; o 

aumento dos deslocados ambientais1; o aumento da mortalidade infantil; a piora na educação 

formal e o aumento da pobreza. 

Quanto aos deslocados ambientais, principalmente ligados aos desastres climáticos, 

eles giram em torno de 25 milhões de pessoas que são forçadas a deixar seus países e segundo 

estimativa do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno (IDMC), até 2050 esse 

número chegará a 1 bilhão de pessoas.2 Esses dados demonstram a gravidade e a urgência da 

situação, sendo necessário um pensar solidário e ético. 

O problema da pobreza a nível nacional e mundial é muito alarmante. Em média 1,49 

milhões de brasileiros vivem na pobreza extrema, que seriam as pessoas que vivem com até R$ 

136,00 mensais. Mais de 113 milhões de pessoas de 53 países no mundo foram vítimas de fome 

extrema em 2018.3 

“Fome, violência, desigualdades, crise econômica, miséria, anestesia ideológica, perda 

de referenciais, vazio individualista, diluição da família, perda dos espaços públicos, 

relativização dos comportamentos sociais, indiferença, cinismo social, consumismo... são os 

grandes desafios de nossos tempos”.4 

A pragmatização da sociedade, pós-Revolução Industrial, pós- Revolução 
Atômica... tornou obsoleto também o tema da ética, esvaziando-o de sentido, 
fazendo com que sofra constantemente de uma discriminação ante as 
predominantes mentalidades monetaristas, que dissolvem todos os valores 
humanos em valores econômicos, e reduzem toda capacidade a uma 
capacidade laboral e produtiva.5 

Diante desse quadro alarmante começou uma migração de paradigma a nível global, 

onde se partiu do paradigma da liberdade vivido na modernidade para uma transição ao 

 
1 “Deslocados ambientais seria aquela pessoa que é forçada a deixar seu habitat tradicional, migrando interna 

ou internacionalmente, em caráter temporário ou permanente, por conta de uma determinada perturbação 
ambiental (natural e/ou causada por pessoa) que, sem configurar perseguição ambiental, compromete sua 
existência e/ou afeta seriamente sua qualidade de vida”.in. SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes; De Oliveira, 
Micheline Ramos. Migrações e refugiados: um olhar multidimensional e os dilemas da contemporaneidade. Belo 
Horizonte: Editora Vorto, 2017. p. 08. 

2 ONUBR. Mudanças climáticas devem intensificar deslocamentos forçados, dizem especialistas. Nações 
Unidas do Brasil, 22 de junho de 2017. Disponível em: https://nacoesunidas.org/mudancas-climaticas-devem-
intensificar-deslocamentos-forcados-dizem-especialistas/. Consultado em 11 de abril de 2019. 

3 EFE. Mais de 113 milhões de pessoas foram vítimas de fome extrema em 2018. Exame, 2 de abril de 2019. 
Disponível em: https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/mudancas-climaticas/. Consultado em 11 de abril de 
2018. 

4 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, 
p. 83. 

5 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional, p. 86. 
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paradigma da sustentabilidade da Pós-modernidade, pois se vive uma crise política, ética, social 

e do cuidado. 

Sustentabilidade pode ser definida como: “O suficiente, para todos, em todos os 

lugares e sempre”.6 A ideia é que devemos consumir o necessário para nossa vida, e diminuir 

o consumo abusivo e depredador para podemos garantir a vida para todos, aqui abarcadas todas 

as formas de vida, numa visão biocêntrica, em todos os lugares do mundo e para as presentes e 

futuras geração. Pois bem. A frase falou tão pouco e ao mesmo tempo falou tudo. 

Para que essa sustentabilidade seja efetiva é preciso que surja uma consciência global 

para esse mundo em crise. É a ideia trazida por Jeremy Rifkin na sua obra Civilização 

Empática.7 

Foi com essa ideia de visão global desses problemas sociais, ambientais e econômicos 

que no ano 2000 foram apresentados pela ONU os oito Objetivos do Milênio8 que eram metas 

para serem alcançadas até o ano de 2015.  

Dando continuidade a esse trabalho, em agosto de 2015 a ONU apresentou os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que são compostos por 17 objetivos9 com 169 

metas. Essas atitudes são importantíssimas, eis que trazem um direcionamento para vários 

setores, sejam públicos ou privados, de adorarem medidas para o fortalecimento da 

sustentabilidade em suas variadas dimensões. 

Assim, a sustentabilidade possui alicerces que são suas dimensões: a ambiental, a 

social, a econômica, a tecnológica e a ética. 

Na dimensão ambiental se discute a importância da proteção do meio ambiente e 

consequentemente do Direito Ambiental, tendo este como finalidade a garantia da 

sobrevivência no planeta de todas as espécies de seres vivos. 

 
6 Esse conceito simples e completo foi retirado de uma variação de um grafite em um muro durante a 

Conferência Mundial sobre o desenvolvimento sustentável ocorrida no ano de 2002 em Johannesburg. 
7 RIFKIN, Jeremy. La Civilización Empática. La carrera hacia una conciencia global en un mundo en crisis. 

Madrid, Paidós, 2010. 
8 1. Erradicar a extrema pobreza e a fome; 2. Atingir o ensino básico fundamental; 3. Promover a igualdade 

de gênero e a autonomia das mulheres; 4. Reduzir a mortalidade infantil; 5. Melhorar a saúde materna; 6. Combater 
o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7. Garantir a sustentabilidade. 

9 1. Erradicação da pobreza; 2.  Fome zero e agricultura sustentável; 3. Saúde e bem-estar; 4. Educação de 
qualidade; 5. Igualdade de gênero; 6. Água limpa e saneamento; 7. Energia limpa e acessível; 8. Trabalho de 
decente e crescimento econômico; 9. Inovação infraestrutura; 10. Redução das desigualdades;  11. Cidades e 
comunidades sustentáveis; 12. Consumo e produção responsáveis; 13. Ação contra a mudança global do clima; 
14. Vida na água; 15. Vida terrestre; 16. Paz, justiça e instituições eficazes; 17. Parcerias e meios de 
implementação. ONUBR. Nações Unidas Brasil. Disponível em: https://nacoesunidas.org/. Consultado em 11 de 
abril de 2019. 
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A dimensão social10 é vista como capital humano e consiste no aspecto social 

relacionado às qualidades dos seres humanos. Está baseada num processo de melhoria da 

qualidade de vida da sociedade, pela redução das discrepâncias entre a opulência e a miséria, 

com o nivelamento do padrão de renda, acesso à educação, moradia e alimentação, etc... 

Esse enfrentamento dos problemas sociais passa necessariamente pela correção do 

quadro de enfrentamento de desigualdade social e da falta de acesso da população pobre aos 

seus direitos sociais básicos, o que, diga-se de passagem, é potencializadora da degradação 

ambiental. 

Visa, portanto, pelo menos a garantia do mínimo existencial que deve ser identificado 

como o núcleo sindicável da dignidade humana11, incluindo como proposta para sua 

concretização os direitos à educação fundamental, à saúde básica, à assistência no caso de 

necessidade e ao acesso à justiça, todos exigíveis judicialmente de forma direta, eis que 

previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.12 

A dimensão econômica13 visa diminuição das externalidades negativas da produção, 

buscando por uma economia preocupada em gerar melhor qualidade de vida às pessoas. 

Há uma grande ligação entre a economia e o direito ambiental, eis que ambos visam a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas para alcançarmos um desenvolvimento social, 

econômico e cultural de qualidade. 

 
10 Para complemento sugere-se a leitura do artigo: GARCIA, Denise Schmitt Siqueira Garcia; GARCIA, 
Denise Schmitt Siqueira Garcia; GARCIA, Heloise Siqueira. Dimensão social do princípio da 
sustentabilidade: uma análise do mínimo existencial ecológico. In: Maria Claudia da Silva Antunes de 
Souza; Heloise Siqueira Garcia. (Org.). Lineamentos sobre Sustentabilidade segundo Gabriel Real 
Ferrer. 1ed. Itajaí: UNIVALI, 2014, v. 1, p. 37-54. 

11 Para complemento sugere-se a leitura do artigo: GARCIA, Denise Schmitt Siqueira Garcia. Uma nova 
perspectiva para o Direito Ambiental: o direito ao ambiente como direito fundamental da pessoa 
humana. Interesse Público (Impresso), v. 18, p. 95-110, 2016. 

12 Para complemento sugere-se a leitura do artigo: BENDLIN, Samara Loss; GARCIA, Denise Schmitt 
Siqueira. Dimensão social do princípio da sustentabilidade frente ao artigo 6º da constituição da 
república federativa do Brasil de 1988. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.6, n.2, 2º quadrimestre de 2011. 
Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica. 

13 Para complemento sugere-se a leitura dos artigos: GARCIA, Denise Schmitt Siqueira Garcia. 
Dimensão Econômica da Sustentabilidade: uma análise com base na economia verde e a teoria do 
decrescimento. Veredas do Direito, v. 13, p. 133-153, 2016; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A 
busca por uma economia ambiental: a ligação entre o meio ambiente e o direito econômico. In: 
GARCIA, Denise Schmitt Siqueira (Org.). Governança Transnacional e Sustentabilidade. Itajaí: 
UNIVALI, 2014, v. 1, p. 7-27. 
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A dimensão tecnológica14 está ligada à inteligência humana individual e coletiva 

acumulada e multiplicada, que poderá garantir um futuro sustentável. Está ligada ao uso de 

novas tecnologias que sejam mais sustentáveis e, portanto, menos impactantes ao meio 

ambiente. 

Por fim, o debate da ética faz-se necessário porque o que se verifica na atualidade é a 

morte da ética tradicional.  

Um crescente processo de desintérica e frenética transformação ético-cultural 
está em pleno vigor atualmente: ascensão acirrada do culto às paixões; a 
propaganda da liberação dos instintos; a desestruturação de seculares 
tradições; a vitimização do ego pelas forças impositivas de hábitos de 
consumo; o exacerbamento do voluntarismo indiscriminado; o 
desaparecimento e a sensação generalizada da ausência de modelos; a 
relativização imoderada  de todos os possíveis padrões de comportamento; a 
institucionalização do unilateralismo das minorias, fragmentando ainda uma 
vez a compreensão da integração e da cooperação humanas; a criação de um 
consenso vitorioso (capitalismo, democracia e neoliberalismo) empacotado 
para venda internacional; a imposição da lógica do terror com único 
mecanismo de contradição com as forças imperantes e determinantes da 
estruturação das relações sócio-humanas; ainda uma vez, o acirramento 
renovado dos instintos fundamentalistas, de todos os tipos (raciais, culturais, 
nacionais, religiosos e étnicos...); a queda e o desaparecimento das grandes 
ideologias – radicalismo político de direito e/ou esquerda – e seu revival 
contemporâneo, como modo de saudosismo das lutas políticas e re-
politização da apatia geral da consciência popular.15 

Tudo isso demonstra a importância e a atualidade do debate acerca da dimensão ética 

que é o enfoque do presente artigo e que passa a ser tratada no próximo item. 

 

2. DIMENSÃO ÉTICA DA SUSTENTABILIDADE 

Percebe-se que existe uma necessidade urgente de mudança de vida porque já está 

comprovado que o meio ambiente é finito e que a vida no planeta resta ameaçada. 

 
14 Para complemento sugere-se a leitura do artigo: CRUZ, Paulo Márcio; REAL FERRER, Gabriel. 
Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica como Ampliação de seus Fundamentos. Sequência 
(UFSC), v. 36, p. 239, 2015. 

 
15 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional, p. 84. 
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Assim, a dimensão ética trata de uma questão existencial, pois é algo que busca 

garantir a vida, não estando simplesmente relacionado à natureza, mas a toda uma relação entre 

o indivíduo e o ambiente a sua volta. 

Para tratar do tema, portanto, primeiro precisamos falar sobre ética. 

 

2.1 Da ética 

A palavra ética vem do grego éthos (grego singular), que significa a morada humana, 

aquele espaço da natureza que reservamos, organizamos e cuidamos para fazê-lo nosso habitat. 

A ética precisa nascer da essência do humano, é preciso que exista um sentimento de 

felicidade humana; “sentir-se em casa”. O homem com consciência, inteligência, vontade e 

amor é cuidador da terra. 

Essa ideia está muito ligada aos dizeres da Carta da Terra16 feita pela UNESCO no ano 

de 2000: “Esta situação nos obriga a viver um sentido de responsabilidade universal, 

identificando-nos com toda a comunidade de vida terrestre bem como com a nossa comunidade 

local”. 

A ética, portanto, estuda as relações entre o indivíduo e o contexto em que 
está situado. Ou seja, entre o individualizado e o mundo a sua volta. Procura 
enunciar e explicar as regras, normas, leis e princípios que regem os 
fenômenos éticos. São fenômenos éticos todos os acontecimentos que 
ocorrem nas relações entre o indivíduo e o seu contexto.17 

A efetividade da ética está na sua utilização/prática. Pode-se saber muito de ética, mas 

o verdadeiro valor da ética não está nesses conhecimentos acumulados, mas no uso aplicado 

sobre atos e comportamentos que deles se possa fazer.18 

A ética como prática consiste na atuação concreta e conjugada da vontade e 
da razão, de cuja interação se extraem resultados que se corporificam por 
diversas formas. Então, a prática ética deve representar a conjugação de 

 
16 Responsabilidade Universal Para realizar estas aspirações, devemos decidir viver com um sentido de 

responsabilidade universal, identificando-nos com toda a comunidade terrestre bem como com nossa comunidade 
local. Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações diferentes e de um mundo no qual a dimensão local e global 
estão ligadas. Cada um compartilha da responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo bem-estar da família 
humana e de todo o mundo dos seres vivos. O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida 
é fortalecido quando vivemos com reverência o mistério da existência, com gratidão pelo dom da vida, e com 
humildade considerando em relação ao lugar que ocupa o ser humano na natureza. BRASIL. A carta da Terra. 
Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf. Consultado em 05 de abril 
de 2019. 

17 NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 73 
18 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional, p. 34 
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atitudes permanentes de vida, em que se construam, interior e externamente, 
atitudes gerenciadas pela razão e administradas perante os sentidos e os 
apetites.19 

Aquele que muito conhece e pouco pratica em ética não pode ser chamado de prudente 

ou virtuoso pelo simples fato de conhecer. É preciso ter uma distinção entre o saber ético e a 

prática ética.20 

Identifica-se, portanto, as seguintes características da ética para sustentabilidade: 

1. Visão sistêmica do mundo e da vida; 

2. Reconhecimento dos limites de uso da natureza e da finitude dos recursos 

naturais; 

3. Compromisso com a construção do desenvolvimento sustentável, em 

uma perspectiva presente e futura; 

4. Satisfação das necessidades básicas, materiais, culturais e psico-sociais; 

5. Respeito à diversidade cultural, ética, política, religiosa e de gênero; 

6. Valorização dos outros; 

7. Responsabilidade individual e social com as nossas atitudes; 

8. Reconhecimento do direito à vida com as nossas atitudes; 

9. Comprometimento com os direitos humanos, democracia, paz justiça e 

amor.21 

De tudo que foi dito até o momento não restam dúvidas de que quando se fala em 

sustentabilidade precisamos da prática ética. 

 

3. PRINCÍPIOS PARA UMA ÉTICA PARA A SUSTENTABILIDADE 

Para o alcance efetivo da dimensão ética da sustentabilidade é preciso basear-se em 

quatro princípios: a) O princípio da afetividade; b) O princípio do cuidado e da compaixão; c) 

O princípio da cooperação e d) O princípio da responsabilidade. 

a) Princípio da afetividade22 

 
19 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional, p. 30. 
20 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional, p. 34. 
21 MININNI-MEDINA, Nana. Educação ambiental em centros urbanos: a problemática da incorporação de 

valores éticos. Congresso Habitat II, Florianópolis, 1998. 
22 BRASIL, Ministério do meio ambiente. Caderno de debate Agenda 21 e sustentabilidade. Ética e 

Sustentabilidade. Disponível em: www.mma.gov.br/agenda21. Consultado em 10 de maio de 2018. 
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Há que se considerar que a essência do homem é o afeto, o sentimento, a emoção e a 

amorosidade, pois é onde nascem todos os valores. A estrutura primeira do ser humano não é 

constituída pela razão (logos), mas pela sensibilidade (pathos). 

A conclamação para amar a teu próximo como a ti mesmo, diz Sigmundo 
Freud, é um dos preceitos fundamentais da vida civilizada (e, de acordo com 
alguns, uma de suas exigências éticas fundamentais). Mas é também o que de 
mais antagônico pode haver com o tipo de razão que essa mesma civilização 
promove: a razão do interesse individual, da busca da felicidade.23 

Hoje o que se constatada é uma sociedade imediatista, “modernidade líquida” nos 

dizeres de Zygmunt Baumann24, em que o cidadão está preocupado em ter e não em ser; onde 

as relações são rápidas e superficiais; onde não se tem tempo para as crianças e estas crescem 

acompanhadas somente por telas de computadores, de tablets e de smartphones, que não lidam 

com o mundo da vida, somente com o mundo das ideias e do vazio. 

O mundo moderno incentivou a ética do individualismo, da razão abstrata, da 

acumulação capitalista e da competição, da homogeinização social25, tornando o homem um 

ser vazio e sem sentimento pelo outro. 

Zygmunt Bauman26, em sua obra “Globalização: as consequências humanas”, 

apresenta os grandes danos causados pela globalização que assolou as relações humanas 

causando sérios danos como o distanciamento entre as pessoas; a liquidez das relações; a 

opressão das classes baixas com o aumento da diferença entre essas classes; o aumento da 

epidemia global da fome; depressão; liquidez das relações sendo que as pessoas são 

colecionadoras de ‘coisas’, ou seja, trouxe sérios danos ligados à afetividade o que fere 

drasticamente os ditames da sustentabilidade que para ter força precisa de um indivíduo 

solidário, afetuoso com o próximo, equilibrado e com condições mínimas de qualidade de vida.  

Hoje a crise que se vive é a da sensibilidade e do afeto, o ser humano está cada vez 

mais egoísta e individualista. Um dos principais problemas do homem moderno é o vazio, é 

não saber o que quer e frequentemente não ter a mínima ideia do que sente.27 

 
23 BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores? Tradução de Alexandre Werneck. 

Rio de Janeiro, 2011, p. 37. 
24 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 
2001. 

25 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional, p. 95. 
26 BAUMAN, Zygmunt. Globalização - As consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1999. 

27 MAY, Rollo. Man´s searche for himself. New York. London: WW. Norton & Company, 2009, p. 4. 
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 Há uma grande insensibilidade à desgraça da humanidade que vive em níveis de 

pobreza e miséria, bem como uma indiferença à degradação dos ecossistemas, à poluição dos 

ares e dos solos e à extinção das espécies. 

O ser humano está insensível à solidariedade28, ao cuidado, à amorosidade e à 

compaixão, dimensões que não tem preço, mas têm valor e dão sentido à vida. 

Amar nosso próximo como a nós mesmos significaria, então respeitar a 
singularidade de cada um – valorizando cada um por nossas características 
distintivas, enriquecedoras do mundo que habitamos juntos e com os quais o 
tornamos o lugar mais fascinante e agradável.29 

Se não suscitarmos a capacidade de sentir, de se indignar ou de se sensibilizar face aos 

outros, nenhuma ética será possível. Aceitar o preceito de amar o próximo é o ato fundador da 

humanidade. 

É preciso, portanto, respeitar a singularidade de cada um, valorizando cada um por 

suas características distintivas, enriquecedoras do mundo que habitamos juntos e com as quais 

o tornamos um lugar fascinante e agradável. 

Para tanto, faz-se necessário uma mudança drástica de vida, com o redescobrimento 

do que realmente é importante. 

b) Princípio do Cuidado/compaixão30  

O cuidado é a essência do ser humano. Sem cuidado o homem não sobrevive nas 

primeiras horas do nascimento, não irrompe na inteligência, não floresce no amor, não realiza 

sua missão no mundo. 

Na dimensão da vida que se desenvolve, que surge perante todas as adversidades, das 

múltiplas experiências as quais favorece essa integração a partir de uma perspectiva 

hologramática31 pelo lema somos todos em um e um em todos, começa-se a determinar outro 

 
28 Para complemento sugere-se a leitura do artigo: GARCIA, Heloise Siqueira; GARCIA, Denise Schmitt 
Siqueira. A construção de um conceito de sustentabilidade solidária: contribuições teóricas para o 
alcance do socioambientalismo. Revista de Direito Ambiental e Socioambientalismo, v. 2, p. 147-
168, 2016. 

29 BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores?, p. 41. 
30 BRASIL, Ministério do meio ambiente. Ética e Sustentabilidade. Caderno de debate Agenda 21 e 

sustentabilidade. Ética e Sustentabilidade. 
31 “Um holograma é uma imagem que cada ponto contém a quase totalidade da informação sobre o 
objeto representado. O princípio hologramático significa não apenas que a parte está no todo, mas que 
o todo está inscrito, de certa maneira, na parte. Assim, a célula contém a totalidade da informação 
genética, o que permite, em princípio, a clonagem. A sociedade, como todo, pela cultura, está presente 
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ethos para se visualizar a Dignitas Terrae, o qual não se exaure em juízos de valores 

econômicos, industriais, estéticos, utilitários, entre outros, mas estimula outro “modo-de-ser”, 

ou seja, um “modo-de-ser-do-cuidado32”.  

Essa é a atitude que se manifesta no mundo pela Ética do Cuidado. O contato 

permanente e próximo com o mundo natural e social diminui o auto interesse, a postura 

exclusivamente egoísta diante do Outro. Desvela-se, por meio desse ethos, outros cenários mais 

dinâmicos, criativos, dialogais a fim de se estabelecer qual projeto de vida comum se torna 

possível, duradouro, na medida em que se reconhece o Outro como “ser próprio”, longe da 

ideologia propagada pela Razão Instrumental33 nas relações entre humanos e não humanos de 

“sujeito-objeto”. É a Ética do Cuidado a qual desenvolve a arquitetura da Ética da Vida34 e 

Sustentabilidade.  

[...] Pelo cuidado não vemos a natureza e tudo que nela existe como objetos. 
A relação não é sujeito-objeto, mas sujeito-sujeito. Experimentamos os seres 
como sujeitos, como valores, como símbolos que remetem a uma realidade 

 
no espírito de cada indivíduo”. MORIN, Edgar. O método 6: ética. Tradução de Juremir Machado. Porto 
Alegre: Sulina, 2005, p. 207.  
32 “[...] Pelo cuidado não vemos a natureza e tudo que nela existe como objetos. A relação não é sujeito-
objeto, mas sujeito-sujeito. Experimentamos os seres como sujeitos, como valores, como símbolos que 
remetem a uma realidade frontal. A natureza não é muda. Ela fala. Evoca. Emite mensagens de 
grandeza, beleza, perplexidade e força. O ser humano pode escutar e interpretar esses sinais. Coloca-
se junto às coisas, ao pé delas e sente-se unido a elas. Não existe apenas. Co-existe com todos os 
outros. A relação não é de domínio, mas de convivência. Não é pura intervenção, mas principalmente 
interação e comunhão. É de cuidado das coisas. Cuidar das coisas implica ter intimidade com elas, 
senti-las dentro, acolhê-las, respeitá-las, dar-lhe sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com 
as coisas. Auscultar-lhe o ritmo e afinar-se com ele. Cuidar é estabelecer comunhão. Não é a razão 
analítica, instrumental que é chamada a funcionar. Mas a razão cordial, o esprit de finesse (o espírito 
de delicadeza), o sentimento profundo. Mais que o logos (razão), é o pathos (sentimento), que ocupa 
aqui a centralidade”. BOFF, Leonardo. O cuidado essencial: princípio de um novo ethos. Revista 
Inclusão Social, Brasília, v. 1, n. 1, p. 28-35, out./mar., 2005. Disponível em: 
http://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1503/1690. Consultado em 15 de maio de 2016.  
33 Horkheimer rememora os efeitos produzidos pela referida expressão: “A redução da razão a um mero 
instrumento afeta finalmente até mesmo o seu caráter como instrumento. O espírito antifilosófico que é 
inseparável do conceito subjetivo de razão, e que na Europa culminou com a perseguição totalitária 
aos intelectuais, fossem ou não os seus precursores, é sintomático da degradação da razão. Os críticos 
tradicionalistas e conservadores da civilização cometem um erro fundamental quando atacam a 
civilização moderna sem atacarem ao mesmo tempo o embrutecimento que é apenas outro aspecto do 
mesmo processo. O intelecto humano, que tem origens biológicas e sociais, não é uma entidade 
absoluta, isolada e independente. Foi declarado ser assim apenas como resultado da divisão social do 
trabalho, a fim de justificar esta última na base da constituição natural do homem”. HORKHEIMER, 
Max. Eclipse da razão. São Paulo: Centauro, 2000, p. 61. 
34 “A vida, como vimos, é frágil e vulnerável. Está à mercê do jogo entre o caos e o cosmo. A atitude 
adequada para a vida é o cuidado, o respeito, a veneração e a ternura. [...] São essas atitudes que nos 
abrem à sensibilização da importância da vida. Elas implicam a mudança do paradigma cultural vigente, 
assentado sobre poder-dominação, e a introdução de um paradigma de convivência cooperativa, de 
sinergia, de enternecimento por tudo o que existe e vive. Em razão dessa viragem, urge redefinir os 
fins inspirados na vida e adequar os meios para esses fins. Só assim a vida ameaçada terá chance de 
salva-guarda e promoção”. BOFF, Leonardo. Ética da vida: a nova centralidade. Rio de Janeiro: 
Record, 2009, p. 75-76.   
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frontal. A natureza não é muda. Ela fala. Evoca. Emite mensagens de 
grandeza, beleza, perplexidade e força. O ser humano pode escutar e 
interpretar esses sinais. Coloca-se junto às coisas, ao pé delas e sente-se unido 
a elas. Não existe apenas. Co-existe com todos os outros. A relação não é de 
domínio, mas de convivência. Não é pura intervenção, mas principalmente 
interação e comunhão. É de cuidado das coisas. Cuidar das coisas implica ter 
intimidade com elas, senti-las dentro, acolhê-las, respeitá-las, dar-lhe sossego 
e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com as coisas. Auscultar-lhe o ritmo e 
afinar-se com ele. Cuidar é estabelecer comunhão. Não é a razão analítica, 
instrumental que é chamada a funcionar. Mas a razão cordial, o esprit de 
finesse (o espírito de delicadeza), o sentimento profundo. Mais que o logos 
(razão), é o pathos (sentimento), que ocupa aqui a centralidade”.35 

Essa dimensão relacional de cumplicidade sinaliza ao humano que, em cada local, em 

cada proximidade, existe um equilíbrio frágil que deve persistir a fim de ampliar e preservar a 

cadeia da vida. Por esse motivo, o século XXI deve ser pensado sob o ângulo da Lógica e Ética 

do Cuidado para constituir e esclarecer o significado comunicacional e existencial entre 

humanos e não humanos no qual se manifesta, silenciosamente, nas galerias subterrâneas do 

momento presente. A reflexão e práxis do Cuidado é pressuposto de convivência nesse jardim 

imperfeito, cujo nome é Sustentabilidade.  

   Sem o ethos do Cuidado, não é possível reconhecer a Terra como “ser próprio”, 

reconhecer como o fluxo das redes interespécies mantém o equilíbrio – físico, químico, 

biológico, energético, informacional, psicológico, ecológico - necessário para que haja 

condições mínimas ao florescimento da vida, do viver e conviver. Pode-se sintetizar essa 

afirmação (e preocupação) a partir dessa proposição: Quando se observa a ausência do Cuidado 

nas relações entre humanos e não humanos, os esforços feitos em nome da Sustentabilidade36 e 

Desenvolvimento Sustentável serão apenas promessas vazias.  

 
35 BOFF, Leonardo. O cuidado essencial: princípio de um novo ethos. Revista Inclusão Social, p. 31. 
36 “Se entendermos o problema da insustentabilidade da vida no planeta como sintoma de uma crise 
de civilização – dos fundamentos do projeto societário da modernidade -, será possível compreender 
que a construção do futuro (sustentável) não pode apoiar-se em falsas certezas sobre a eficácia do 
mercado e da tecnologia – nem sequer da ecologia – para encontrar o equilíbrio entre crescimento 
econômico e preservação ambiental. A encruzilhada em que o novo milênio abre seu caminho é um 
convite à reflexão filosófica, à produção teórica e ao julgamento crítico sobre os fundamentos da 
modernidade, que permita gerar estratégias conceituais e praxeológicas que orientem um processo de 
reconstrução social. A complexidade ambiental e os processos de auto-organização geram sinergias 
positivas que abrem o caminho para uma sociedade sustentável, fundada numa nova racionalidade”. 
LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de 
Lúcia Mathilde Endlic Orth. 8. ed. Petrópolis, (RJ): Vozes, 2011, p. 404.  
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 A compaixão que está muito ligada à solidariedade é a versão oriental do termo 

cuidado. No sentido budista é a capacidade de respeitar o outro como outro, não interferir na 

sua vida e destino, mas nunca deixá-lo em sua dor. 

c) Princípio da Cooperação37 

A ideia é de permitir que cada ser, mesmo o mais fraco, possa conseguir vencer com a 

cooperação do outro. Foi a cooperação que permitiu que nossos ancestrais dessem o salto da 

animalidade para a humanidade. 

 Segundo Juarez Freitas38, “A cooperação surge, em semelhante contexto, como 

magno traço evolutivo favorável à continuidade da vida como ecossistema, cada vez mais rico, 

multifacetado e culturalmente plural”. 

Esse senso de cooperação habita o íntimo de cada um (embora débil fagulha em 

criaturas demasiado instintivas), cabendo àqueles que possuem maior autoconsciência a tarefa 

de, sem encolher os ombros, proteger a confiança social e a integridade de caráter, de sorte a 

não se acumpliciar com os danos injustos, perpetrados pelo primitivismo. Toda crueldade está 

vedada, por ser prática jamais universalizável, eis que contrária à vida de qualidade.39 

Hoje não podemos ser apenas cooperativos e solidários espontaneamente, porque esta 

é a lógica da evolução e da vida, mas devemos sê-los conscientemente e como projeto de vida. 

Caso contrário não salvaremos a vida, nem garantiremos um futuro compromisso para a 

Humanidade.40 

Essa ideia de cooperação, portanto, precisa estar atrelada em todos os momentos e atos 

de nossa existência. 

d) Princípio da Responsabilidade41 

Ser responsável é dar-se conta das consequências dos nossos atos, assumindo 

responsabilidade pela casa comum e futuro compartilhado. “A ética corresponde ao exercício 

social da reciprocidade, respeito e responsabilidade”.42 

 
37 BRASIL, Ministério do meio ambiente. Ética e Sustentabilidade. Caderno de debate Agenda 21 e 

sustentabilidade. Ética e Sustentabilidade. 
38 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade. Direito ao futuro. Belo Horizonte, Fórum, 2019, p. 68. 
39 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade. Direito ao futuro, p. 68/69. 
40 BRASIL, Ministério do meio ambiente. Ética e Sustentabilidade. Caderno de debate Agenda 21 e 

sustentabilidade. Ética e Sustentabilidade. 
41 BRASIL, Ministério do meio ambiente. Ética e Sustentabilidade. Caderno de debate Agenda 21 e 

sustentabilidade. Ética e Sustentabilidade. 
42 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional, p. 25 
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Deste princípio destaca-se a essência de que a proteção ao meio ambiente é de 

responsabilidade de toda humanidade que deve unir-se no sentido de estabelecimento de 

medidas comuns que sejam eficazes à proteção ambiental. 

É preciso preocupação com a destruição da vida devido à excessiva quimicalização 

dos alimentos, o uso dos transgênicos, a manipulação genética, as armas nucleares, as guerras 

químicas e biológicas, dentre outros sérios problemas ambientais, econômicos e sociais que 

assolam a humanidade. 

Este princípio deriva también el de la solidadaridad intercomunitaria. Los 
problemas ambientales son comunes a toda la humanidad, pero las 
posibilidades para afrontarlos son muy distintas según los países. Además, no 
todos los países son igualmente resposables de la contaminación. De ahí el 
reconocimiento de que los Estados tienes responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, tal y como se indican principio 7 de la Declaración de Río.43  

O princípio categórico é: aja de forma tão responsável que as consequências de tua 

ação não sejam deletérias para a vida e seu futuro. Ou positivamente: aja de tal forma que as 

consequências de tuas ações sejam promotoras de vida, de cuidado, de cooperação e de amor. 

44 

 

4. VIRTUDES PARA A SUSTENTABILIDADE  

Por fim para a dimensão ética da sustentabilidade precisamos falar das virtudes que 

são relacionadas a esse tema. As virtudes seriam comportamentos e padrões que traduzem os 

princípios na prática. 

A ética deve incitar ao cultivo das virtudes. Seguindo o adágio antigo de 
Juvenal (8,20), de acordo com o qual “a única e verdadeira nobreza é a virtude 
(Nobilitas sola est atque unica virtus), pode-se dizer que a formação da 
pessoa depende dos mais variados estímulos, entre os quais aqueles que 
atraem o seu comportamento para o campo da virtude. Por isso, esta é uma 
tarefa social relevante, a de incentivar um convívio social pautado pela 
valorização das virtudes. 45 

 
43 ALENZA GARCÍA, José Francisco. Manual de derecho ambiental. Navarra: Litografia IPAR, S.L., 2001, 

p. 43. 
44 BRASIL, Ministério do meio ambiente. Ética e Sustentabilidade. Caderno de debate Agenda 21 e 

sustentabilidade. Ética e Sustentabilidade. 
45 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional, p. 44. 
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Para o fortalecimento das virtudes é necessário um exercício diário, de um esforço para 

conduzir a vida dentro de termos aceitáveis, para si e para o outro, nos moldes de uma ética do 

meio-termo, ou seja, que valoriza a vida distanciando-se dos excessos.46 

O grande problema da vida moderna é a valorização do presente (mas leva-
nos à ansiedade permanente pelo futuro), o viver (que se dá com intensidade, 
e não sobriedade, e, por isso, nos leva aos excessos de todos tipo), o ter (que 
ocupa o espaço do ser, e, por isso, também impregna o mundo de mensagens 
diretas e subliminares ligadas ao imediatismo e ao consumismo), o 
pragmatismo (que ocupa a agenda da ação e contorce a possibilidade do agir 
com relação a fins, em função do agir estratégico) e o hedonismo (tornando 
heróicos os vícios, justificáveis quaisquer tipos de ações e atraindo para a 
espiral da busca de sensações todos os esforços sociais, ideologizando a vida 
com a obrigatoriedade da felicidade.47 

Por isso é necessário a busca pelas virtudes como orientação para vida e o combate do 

mal. 

Para enfrentar a questão do mal, somente a união de forças sociais que 
gravitem em torno do poder das virtudes, pois onde há clemência, não há 
rudeza; onde já perdão, não há revolta; onde há prudência, não há temeridade; 
onde há solidariedade, não há fome; onde há tolerância, não há perseguição; 
onde há compreensão não há obscuridade. Ou seja, o grupo das virtudes 
oferece um leque razoável de forças para ação, que devem organizar a vida 
social e tornarem-se vetores do comportamento social. 48 

Assim, denota-se a importância das virtudes para o agir ético. Na sequência abordar-

se-ão as virtudes ligadas à sustentabilidade. 

A virtude da HOSPITALIDADE está relacionada ao direito que cada ser humano 

possui, pois todos somos filhos e filhas da Terra. 

Hoje há uma falta criminosa de hospitalidade. São cerca de 300 milhões que, por 

guerras, por razões econômicas, éticas e religiosas, estão refugiados49 ou fora de suas pátrias. 

Os refugiados são refugos humanos da fronteira global, os refugiados são os 
outsiders encarnados, os outsiders absolutos que se tornam objeto de 
ressentimento e são recebidos em todos os lugares com rancor e despeito. Eles 
estão fora do lugar em todo lugar, menos nos lugares que são eles próprios 

 
46 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional, p. 44. 
47 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional, p. 45. 
48 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional, p. 46. 
49 Existem distinções dos termos deslocados ambientais e refugiados. Os primeiros precisam sair de seus 

países devidos problemas/desastres ambientais, já os segundos são pessoas que saem dos seus países por 
serem perseguidos por motivos de raça, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Para aprofundamento 
do tema indica-se a obra:  SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes; DE OLIVEIRA, Micheline Ramos. Migrações 
e refugiados: um olhar multidimensional e os dilemas da contemporaneidade. 
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desterritorializados – os lugares de lugar nenhum, que não aparecem em 
nenhum mapa usado pelos turistas comuns em suas viagens.50 

Todos os seres têm o direito de continuar existindo, bem como de serem protegidos e 

de terem garantidos seus habitats. 

A virtude da CONVIVÊNCIA está fundada no conhecimento de que todos os seres 

formam uma comunidade cósmica e biótica, porém um dos grandes problemas da cultura 

oriental globalizada é sua incapacidade de acolher o outro como outro. 

O pacto social deve ser articulado como pacto natural. A convivência com todos os 

seres da natureza nos leva a excluir da violência e a utilização meramente egoísta e utilitária 

dos bens da natureza.51 

A virtude do REPEITO A TODOS está relacionada à tolerância que implica em 

acolher as limitações e até defeitos dos outros e conviver harmonicamente com eles, elaborando 

formas não destrutivas de resolver eventuais conflitos.52 

A virtude da COMENSALIDADE é extremamente importante, principalmente 

pensando na realidade de que 1/3 da humanidade vive faminta e subnutrida. Essa virtude está 

ligada à ideia de que devemos ‘comer e beber juntos’. 

Constituímos uma comunidade de vida, dependemos de outros seres para nossa própria 

vida, e ao mesmo tempo, somos responsáveis pela vida deles, garantindo-lhes o habitat onde 

encontram sua alimentação. 

De tudo vê-se que para o ser ético preocupado com o alcance da sustentabilidade há 

que se ter virtudes como a hospitalidade, a convivência, o respeito a todos e a comensalidade. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
50 BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores?, p. 45. 
51 BRASIL, Ministério do meio ambiente. Ética e Sustentabilidade. Caderno de debate Agenda 21 e 

sustentabilidade. Ética e Sustentabilidade. 
52 BRASIL, Ministério do meio ambiente. Ética e Sustentabilidade. Caderno de debate Agenda 21 e 

sustentabilidade. Ética e Sustentabilidade. 
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Devido a gravidade dos problemas ambientais e sociais que se intensificaram a partir 

dos anos 70, houve uma mudança de paradigma dentro da sociedade onde passamos do 

paradigma da liberdade para o paradigma da sustentabilidade. 

Sustentabilidade, portanto, visa trazer um equilíbrio entre o ambiente, o social, o 

econômico, o tecnológico e a ética. Nesse artigo o enfoque principal foi quanto à dimensão 

ética da sustentabilidade. 

A prática ética deve representar a conjugação de atitudes permanentes de vida, em que 

se construam, interior e exteriormente, atitudes gerenciadas pela razão e administradas perante 

os princípios e as virtudes éticas. 

Para falar de sustentabilidade precisamos parar para reflexão, dar uma pausa para 

espiritualidade, ir além das correrias do dia a dia, para o encantamento das coisas mais simples 

da vida. 

Ainda não conseguimos superar o individualismo e não conseguimos internalizar na 

intensidade desejada e necessária a luta por uma democracia participativa para que assim ocorra 

uma discussão madura e consciente acerca dos problemas globais enfrentados. 

Um novo projeto de civilização, que busca um desenvolvimento econômico, 

subordinado às necessidades de justiça social e à preservação e recuperação ambiental. 

Assim, finalizo com palavras de Gabriel Real Ferrer: A sustentabilidade comporta uma 

noção positiva e altamente proativa, que supõe a introdução das mudanças necessárias para que 

a sociedade planetária, constituída pela humanidade, seja capaz de se perpetuar indefinidamente 

no tempo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALENZA GARCÍA, José Francisco. Manual de derecho ambiental. Navarra: Litografia 
IPAR, S.L., 2001. 

BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores? Tradução de 
Alexandre Werneck. Rio de Janeiro, 2011.  
BAUMAN, Zygmunt. Globalização - As consequências humanas. Tradução de Marcus 
Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2001. 
BENDLIN, Samara Loss; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Dimensão social do princípio da 
sustentabilidade frente ao artigo 6º da constituição da república federativa do Brasil de 1988. 



 
Dimensão ética da sustentabilidade: a necessidade de mudança de valores e de atitude 

DENISE SCHMITT SIQUEIRA GARCIA 

HELOISE SIQUEIRA GARCIA 

533 
 

Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência 
Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.6, n.2, 2º quadrimestre de 2011. Disponível em: 
www.univali.br/direitoepolitica 

BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 13. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2016. 
BOFF, Leonardo. Ética da vida: a nova centralidade. Rio de Janeiro: Record, 2009.   
BOFF, Leonardo. O cuidado essencial: princípio de um novo ethos. Revista Inclusão Social, 
Brasília, v. 1, n. 1, p. 28-35, out./mar., 2005. Disponível em: 
http://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1503/1690. Consultado em 15 de maio de 2016.  

BRASIL, Ministério do meio ambiente. Caderno de debate Agenda 21 e 
sustentabilidade. Ética e Sustentabilidade. Disponível em: www.mma.gov.br/agenda21. 
Consultado em 10 de maio de 2018. 

BRASIL. A carta da Terra. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf. Consultado em 05 de 
abril de 2019. 
CRUZ, Paulo Márcio; REAL FERRER, Gabriel. Direito, Sustentabilidade e a Premissa 
Tecnológica como Ampliação de seus Fundamentos. Sequência (UFSC), v. 36, p. 239, 2015. 

EFE. Mais de 113 milhões de pessoas foram vítimas de fome extrema em 2018. Exame, 2 
de abril de 2019. Disponível em: https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/mudancas-
climaticas/. Consultado em 11 de abril de 2018. 

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade. Direito ao futuro. Belo Horizonte, Fórum, 2019.  
GARCIA, Denise Schmitt Siqueira Garcia. Dimensão Econômica da Sustentabilidade: uma 
análise com base na economia verde e a teoria do decrescimento. Veredas do Direito, v. 13, p. 
133-153, 2016. 

GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Uma nova perspectiva para o Direito Ambiental: o direito 
ao ambiente como direito fundamental da pessoa humana. Interesse Público (Impresso), v. 
18, p. 95-110, 2016. 

GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira. Dimensão social do princípio 
da sustentabilidade: uma análise do mínimo existencial ecológico. In: Maria Claudia da Silva 
Antunes de Souza; Heloise Siqueira Garcia. (Org.). Lineamentos sobre Sustentabilidade 
segundo Gabriel Real Ferrer. 1ed. Itajaí: UNIVALI, 2014, v. 1, p. 37-54. 

GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A busca por uma economia ambiental: a ligação entre o 
meio ambiente e o direito econômico. In: GARCIA, Denise Schmitt Siqueira (Org.). 
Governança Transnacional e Sustentabilidade. Itajaí: UNIVALI, 2014, v. 1, p. 7-27. 

GARCIA, Heloise Siqueira; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A construção de um conceito 
de sustentabilidade solidária: contribuições teóricas para o alcance do socioambientalismo. 
Revista de Direito Ambiental e Socioambientalismo, v. 2, p. 147-168, 2016. 

HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo: Centauro, 2000. 
LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 
Tradução de Lúcia Mathilde Endlic Orth. 8. ed. Petrópolis, (RJ): Vozes, 2011.  

MAY, Rollo. Man´s searche for himself. New York. London: WW. Norton & Company, 
2009. 

MININNI-MEDINA, Nana. Educação ambiental em centros urbanos: a problemática da 
incorporação de valores éticos. Congresso Habitat II, Florianópolis, 1998. 



 
Dimensão ética da sustentabilidade: a necessidade de mudança de valores e de atitude 

DENISE SCHMITT SIQUEIRA GARCIA 

HELOISE SIQUEIRA GARCIA 

534 
 

MORIN, Edgar. O método 6: ética. Tradução de Juremir Machado. Porto Alegre: Sulina, 
2005.  

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999. 

ONUBR. Mudanças climáticas devem intensificar deslocamentos forçados, dizem 
especialistas. Nações Unidas do Brasil, 22 de junho de 2017. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/mudancas-climaticas-devem-intensificar-deslocamentos-forcados-
dizem-especialistas/. Consultado em 11 de abril de 2019. 

ONUBR. Nações Unidas Brasil. Disponível em: https://nacoesunidas.org/. Consultado em 
11 de abril de 2019. 

RIFKIN, Jeremy. La Civilización Empática. La carrera hacia una conciencia global en un 
mundo en crisis. Madrid, Paidós, 2010. 

SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes; DE OLIVEIRA, Micheline Ramos. Migrações 
e refugiados: um olhar multidimensional e os dilemas da contemporaneidade. Belo Horizonte: 
Editora Vorto, 2017.  
 



535 
 

535 
 



 
 

536 
 

CAPÍTULO XXXVIII 

Pagamento por serviços ambientais a exemplo do icms ecológico 
na amazônia legal paraense 

 

CAROLINE LEITE GIORDANO* 

Universidade Federal do Oeste do Pará/ Brasil 

INTRODUÇÃO 

A temática abordada no presente trabalho objetiva tratar sobre um dos instrumentos 

econômicos fiscais utilizados pelo Estado capazes de fomentar ações eco desenvolvimentistas, 

indutoras de comportamento sustentável e compensatórias para aqueles que preservam o meio 

ambiente, denominado no Estado do Pará de ICMS verde, nos demais Estados brasileiros de 

ICMS ecológico, visando destinar uma quota parte do repasse obrigatório previsto 

constitucionalmente, que o Estado deve efetuar para o Município, condicionada ao 

cumprimento de requisitos ambientais (LOUREIRO, 2002, p. 1).  

A presente pesquisa dará ênfase ao fator II, denominado de Gestão Territorial, 

representando a dimensão que mede o impacto territorial das áreas protegidas, a gestão sobre 

as unidades de conservação e o controle do desflorestamento, de acordo com a previsão do 

art. 4º do Decreto Estadual nº 1.696/2017. 

A escolha da região do Baixo Amazonas como objeto de estudo se deu em razão dos 

poucos trabalhos de pesquisa acadêmica na referida região no que concerne ao tema tributação 

ambiental, bem como por ser a área que reúne o maior bloco de florestas protegidas do mundo, 

segundo dados do Imazon (FONSECA et all, 2018, p. 1). 

O presente trabalho propõe realizar uma análise do instrumento econômico ICMS 

Verde como pagamento por serviço ambiental, visando averiguar se a contribuição do repasse 

atinente ao critério ecológico pode contribuir para manutenção ou aumento das unidades de 

conservação, bem como para garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia 

qualidade de vida nos treze municípios da região denominada “Baixo Amazonas”, criada pelo 

Decreto Estadual nº 1.066/2008, localizada no Oeste do Pará, na Amazônia Legal. Conforme 

dados provenientes da Secretaria de Planejamento do Estado do Pará (SEPLAN, 2019), 
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fazendo parte da referida região alvo os Municípios de Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, 

Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra 

Santa.  

Partindo dessa premissa, tais dados permitirão não somente uma avaliação em 

relação a efetividade do instrumento quanto ao alcance dos seus objetivos constitucionais, mas 

também permitirão responder ao seguinte questionamento: se o repasse do instrumento 

econômico ICMS Verde aos municípios pode ser utilizado como pagamento por serviços 

ambientais, visando averiguar se o critério ecológico contribui para manutenção ou aumento 

das unidades de conservação, impactando diretamente no fator II, bem como contribui para 

preservação do meio ambiente nos treze municípios da região denominada Baixo Amazonas? 

Quanto a abordagem utilizou-se método dedutivo (LAKATOS E MARCONI, 2003, 

p.105), de modo a testar as hipóteses e conjecturas, acerca do ICMS verde enquanto 

instrumento econômico fiscal indutor e como política pública ambiental compensatória, bem 

como avaliar os fatores e variáveis utilizados no Estado do Pará como critério ecológico se 

podem ser utilizados para fins de pagamento por serviços, de modo a promover a proteção e 

conservação do meio ambiente. 

Quanto aos objetivos a presente pesquisa seria enquadrada no método explicativo 

(GIL, 2002, p. 42), considerando que se está analisando como o pagamento por serviços 

ambientais contribui para aumento do peso do fator II do ICMS verde, cuja aplicação possui 

amparo na Lei Estadual nº 7.638/2012 e Decreto Estadual nº 1.696/2017 e portarias da 

secretaria estadual de meio ambiente. 

Quanto a organização e análise de dados utilizou-se o método empírico (EPSTEIN, 

2013, p. 125), que se utiliza de técnicas quantitativas ajudando a elucidar as proposições 

teóricas qualitativas.  

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados a pesquisa pode ser classificada como 

documental (REGINATO, 2017, p. 193-194), - em relação as normas jurídicas reguladoras do 

ICMS Verde e ao meio ambiente, no âmbito estadual, nacional e internacional a serem 

utilizadas e analisadas na pesquisa e os dados da Secretaria de Meio de Estado de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). - Como bibliográfica (GIL, 2002, p. 44) - pela 

natureza da pesquisa e pela necessidade de utilização de conceitos jurídicos.  

Primeiramente será apresentada a proteção jurídico constitucional dispensada ao 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e seus aspectos conceituais no Brasil, 

bem como as políticas públicas ambientais nacionais. Aponta-se nessa etapa com quais 
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aspectos constitucionais do direito previsto no artigo 225 da CF o ICMS Verde possui 

afinidade.  

Na Segunda parte, será exposto os fundamentos jurídicos do instrumento econômico 

fiscal ICMS Verde no Estado do Pará e apossibilidade de utilizá-lo como pagamento por 

serviços e a importância do instrumento para a concreção do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado na região do Baixo Amazonas. 

 

1. MEIO AMBIENTE COMO DIREITO E DEVER FUNDAMENTAL NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

A Carta Magna de 1988 estabelece um conjunto de diretrizes, programas e fins que 

enuncia, como um plano global normativo a ser realizado pelo Estado e pela Sociedade, 

portanto, o Estado não deve ser o único ator relevante nesse processo. Não deixando de incluir 

nesse plano, a implantação de uma nova ordem econômica, em seu art. 1701, a qual possui 

vínculo com a Ordem Política e a Ordem social (GRAU, 2010. 174). 

Os princípios da Ordem econômica encontram-se relacionados na Constituição 

Federal de 1988, no art. 170, são eles: Soberania Nacional, Propriedade Privada, Função social 

da propriedade, Livre concorrência, Defesa do Consumidor, Defesa do meio ambiente, 

redução das desigualdades regionais e sociais, Busca do pleno emprego e Tratamento 

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

sua sede e administração no País. 

Acrescenta EROS ROBERTO GRAU (2010. p. 195) a esse rol os seguintes preceitos: 

Dignidade da pessoa humana, Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, Garantia do 

desenvolvimento nacional, Liberdade de associação profissional ou sindical, Garantia do 

direito de greve, Sujeição da ordem econômica aos ditames da justiça social e Integração do 

mercado interno ao patrimônio nacional. 

A Justiça social, conforme PAULO NADER (2005. p. 106-108), tem por finalidade 

proteger os mais pobres e os desamparados, “mediante a adoção de critérios que favoreçam 

uma repartição mais equilibrada das riquezas”. Ela se baseia nos princípios da igualdade 

proporcional e leva em consideração a necessidade de uns e a capacidade de contribuição de 

outros. 

 
1 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 
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Barzotto propõe uma “análise sistemática” do conceito de justiça social. De acordo 

com o autor, ela “trata das relações do indivíduo com a comunidade” e daquilo que é “devido 

à comunidade”. São explicitados pelo autor alguns elementos contidos nessa forma de justiça: 

a alteridade, o dever e a adequação. Infere-se da alteridade que a justiça só existe entre sujeitos 

distintos, não versa sobre a relação do homem consigo mesmo. O sujeito (a quem é devido 

algo), na justiça social, é a pessoa humana, “um ser individual, é um todo em si mesmo, não 

podendo ser reduzido a mera parte de um todo maior. A pessoa humana é também um ser 

racional capaz de decidir autonomamente sobre a própria vida e apta a conhecer a verdade, 

por si mesmo” (BARZOTTO, 2010. p. 120). 

Compreende-se o dever como atribuição de algo a alguém por mérito ou, melhor, por 

uma “necessidade racional”. O dever de justiça fundamenta-se na “reciprocidade”, isto é, a 

condição de membro da comunidade só é conferida se os outros membros o reconhecem como 

tal, portanto, “reconhecimento implica a reciprocidade”. A adequação diz respeito aos 

critérios para definição do “quantum devido”, sendo a dignidade o padrão para o 

estabelecimento desses critérios. A igualdade da justiça social “é uma igualdade absoluta, 

porque considera simplesmente os indivíduos na sua condição de pessoa humana ou na sua 

igual dignidade” (BARZOTTO, 2010. p. 129). 

Nesse interim, o bem visado pela justiça social é o bem comum, diretamente, e o bem 

de cada sujeito, indiretamente, portanto, o que é devido, é devido a todos. Ela pode ser 

representada por meio de uma fórmula que seria “a todos a mesma coisa” (BARZOTTO, 2010. 

p. 130), sendo que o termo “todos” corresponde à comunidade, isto é, todos os atores que a 

compõe (pessoas, entidades etc). 

Antônio Benjamin assevera que na constituição há direitos, deveres e princípios 

ambientais, a) explícitos (expressos na norma) ou implícitos (interpretação da norma), b) 

substantivos (seriam os fins propriamente ditos) ou procedimentais/ instrumentais (seriam os 

meios para se alcançar o fim) e c) genéricos (destinado a todos) e específicos/ especiais/ 

setoriais (direcionado somente ao Poder Público ou a determinados sujeitos). O caráter 

ambiental de certos direitos, deveres e princípios pode ser de um lado direto ou de outro 

derivado, reflexo ou indireto, como é o carro da proteção ao meio ambiente decorrer do 

próprio direito à vida, à saúde, direito de propriedade com função social, direito à informação, 

direito dos povos indígenas, direito ao exercício da ação popular e ação civil pública, previstos 

no rol do art. 5º da CF/88, dentre outros. (BENJAMIN, 2005, p. 378-379). 

O autor aponta técnicas ou desenhos normativos trazidos pelo constituinte para 

constitucionalização da tutela do meio ambiente, quais sejam: a) direitos fundamentais, b) 
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deveres fundamentais, c) princípios ambientais, d) função ecológica da propriedade, e) 

objetivos públicos vinculantes, f) programas públicos abertos, g) instrumentos de 

implementação, h) proteção de biomas ou ecossistemas particulares (BENJAMIN, 2005, p. 

380). 

Do ponto de vista de direitos fundamentais, o autor classifica-os em irrenunciável 

(não admite aceitação tácita ou omissa da vítima), inalienável (a titularidade pulverizada e 

personalíssima não admite apropriação individual) e imprescritível (se estende até aqueles que 

não podem buscar seus direitos, como ocorre com as futuras gerações) (BENJAMIN, 2005, 

p. 380). O que concerne a técnica dos deveres fundamentais, subdivide-os em quatro 

categorias: a primeira prevista no art. 225, caput, “obrigação explícita, genérica, substantiva e 

positiva”, a segunda prevista no art. 225, caput e §1º, “obrigação implícita, genérica, 

substantiva e negativa”, a terceira prevista no art. 225, caput, §1º, “deveres explícitos e 

especiais do Poder Público”, independentemente de ser “degradador-agente, degradador-

conivente, degradador omisso” e, a quarta e última prevista no art. 225, caput e §2º e §3º, 

“deveres explícitos e especiais exigíveis do Estado e do particular (BENJAMIN, 2005, p. 388- 

390). 

Nosso objetivo não é aprofundar a técnica dos princípios ou expor o conceito e a 

tipificação deles na ceara ambiental, posto que detalhar-se-á adiante três princípios do direito 

ambiental relacionados à temática do ICMS Verde, tais quais o princípio do poluidor pagador, 

usuário pagador e protetor recebedor. Quanto à técnica da função ecológica da propriedade é 

importante ressaltar que é inerente à propriedade a função social da propriedade (exercer o 

direito sem prejuízo de outrem) e a função ecológica autônoma (obrigação positiva de fazer, 

deixando de ser atribuído ao proprietário a mera obrigação negativa de não fazer). Da técnica 

dos objetivos públicos decorrem as políticas públicas (no presente caso ambientais) e 

normalmente se traduzem em princípios. Outrossim, o autor tece críticas a técnica de 

programas abertos por não possuir caráter vinculante. Aborda a técnica de proteção de biomas 

e ecossistemas, como forma de transformação de áreas protegidas em patrimônio nacional. 

(BENJAMIN, 2005, p. 392-395). Na técnica de instrumentos de implementação menciona 

como exemplo o licenciamento ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental, podendo-se 

incluir nesse rol o instrumento econômico-fiscal do ICMS Verde. 

Em se tratando de direitos fundamentais da pessoa humana, José Afonso da Silva 

conceitua como aqueles sem os quais o ser humano não se realiza, não convive e não 

sobrevive, “no sentidos de que todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente 

reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados” (SILVA, 2005, p. 178).  
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Ingo Sarlet ressalta a subdivisão dos direitos fundamentais em dimensões ou 

gerações, classificando o meio ambiente como direito fundamental de terceira dimensão, 

também denominados de solidariedade ou de fraternidade, caracterizando-se como direitos de 

titularidade coletiva ou difusa, na visão do autor muitas vezes indefinida e indeterminável, 

isto é, ainda que preservando-se o caráter individual postula novas formas de garantia e 

proteção, apontando-se como titulares desse direito o Estado e a nação (SARLET, 2007, p. 

56). 

A previsão da proteção ao meio ambiente encontra amparo constitucional nos artigos 

225; 200, VIII; 186, II; 174, §3º; 170, VI;129, III; 23, VI; 24, VI e VIII; 5º, LXXIII da 

Constituição Federal, de onde decorre o princípio de proteção do meio ambiente tutelado pelo 

Estado, por todos os entes, dentro de sua esfera de atribuições. O diploma estabelece um 

conjunto de diretrizes, programas e fins que enuncia, como um plano global normativo a ser 

realizado pelo Estado e pela sociedade.  

 

2. ICMS VERDE COMO INSTRUMENTO ECONÔMICO FISCAL DE POLÍTICA 

PÚBLICA AMBIENTAL PARA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE  

O desenvolvimento econômico produz impactos ambientais positivos e negativos, 

tecnicamente denominados de externalidades, razão pela qual intenta-se fazer com que o meio 

ambiente possa internalizá-las ou absorvê-las, por meio de políticas públicas ambientais que 

fomentem a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, a exemplo do 

instrumento econômico fiscal denominado ICMS Verde.  

As políticas públicas ambientais, visam nada mais do que viabilizar maneiras de o 

meio ambiente internalizar as externalidades, estabelecendo um limite ecológico para que o 

impacto ambiental causado pelas atividades de mercado possa ser absorvido, conciliando 

geração de lucro com reduzindo da poluição, do desflorestamento, da emissão de gases, por 

exemplo. O dever de proteção do bem juridico meio ambiente “pode se desenvolver por meio 

de políticas de comando e controle ou de mercado, como pelo pagamento pelos serviços 

ecossistêmicos” (FERREIRA; TUPIASSU-MERLIN, 2017. p. 3). 

Do ponto de vista das ciências econômicas, segundo a autora Ana Maria Nusdeo, os 

problemas ambientais são vistos como externalidades, ou falhas de mercado, isto é, trata-se 

de fenômeno que acontece quando o “modelo ideal de mercado competitivo” não funciona da 

maneira como prevista, fazendo-se necessária a intervenção do Estado na economia para 

amenizá-las. Falhas ou imperfeições de mercado seriam as situações nas quais os mercados 

reais não funcionam conforme as previsões do modelo ideal de mercado competitivo. As 
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externalidades correspondem às falhas de mercado mais próximas relacionadas ao problema 

ambiental, podendo ser negativas ou positivas. A autora conceitua externalidade como um 

“custo - ou benefício - não arcado ou recuperado pela unidade que o gerou, recaindo 

indiretamente sobre terceiros que podem vir a ser identificados ou não” (NUSDEO, 2006, p. 

359).  

A ferramenta que mostra o custo que a degradação produz (externalidades) são as 

“técnicas de valoração” do impacto ambiental, as quais atribuem um valor monetário aos 

serviços ambientais, podendo incentivar a conservação ou o uso dos recursos naturais de 

maneira sustentável (NUSDEO, 2006, p. 358). 

Nesse contexto, aponta Juan Martínez Alier duas abordagens: a abordagem 

“economista”, a qual tenta expandir ecologicamente o mercado, dando preços aos bens 

ambientais destruídos e a abordagem da “economia ecológica”, que argumenta que não só é 

tecnicamente difícil, mas, de fato, é impossível dar valores plausíveis e atualizados a todas as 

externalidades, em razão das variáveis desconhecidas ou incertas e dos impactos ambientais 

irreversível. Na opinião do autor o problema principal não é internalizar as externalidades no 

sistema de preços, o ponto crucial é estabelecer limites ecológicos à economia, devendo tais 

limites serem objeto de debate científico-político prévio. Prossegue o autor afirmando que o 

eco imposto é apenas um instrumento técnico que visa reduzir os efeitos dos impactos e 

promover a preservação ambiental. (ALIER, 1998, p. 100 e 125). 

Os instrumentos de políticas pública ambiental que podem ser utilizados pelo Estado, 

com resultados positivos, estão divididos em quatro categorias pelo Banco Mundial, quais 

sejam: redução de subsídios; impostos e taxas ambientais; impostos sobre usuários; e sistema 

de deposito-reembolso, espécie de subsídios com metas (MORAES, 2009, p. 85). 

 

FIGURA 1 – Instrumentos da política para o desenvolvimento sustentável 
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Fonte: Banco Mundial (MORAES, 2009, p. 85). 

 

Os caminhos e as maneiras como o Poder Público pode promover a preservação do 

meio ambiente, em atuação conjunta com a sociedade e demais atores, estão previstos no art. 

9º da Lei 6.938/81. O ICMS, tem caráter "estritamente financeiro, destinando-se a fornecer 

receitas aos Estados", sendo o tributo mais importante em nível estadual quanto ao critério 

arrecadação, representando sempre acima de 90% das receitas tributárias dos Estados 

(LOUREIRO, 2002, p. 48). 

Nesse sentido, o Município que conta com sistema municipal de gestão ambiental 

completo, recebe os repasses de ICMS Verde mais generosos, sendo uma forma de 

transferência e ao mesmo tempo compartilhamento de competência entre os entes federados, 

de acordo com a previsão na Carta Magna2. A política do ICMS Verde, torna-se um caminho 

para compensar financeiramente o ente municipal, caso contrário o ente delegado não teria 

meios para efetivação e implementação das políticas públicas de incentivo à conservação do 

meio ambiente.  

 

3. ICMS VERDE COMO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 

 
2 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
(...) 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e controle da poluição; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; 
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O ICMS ecológico, como política ambiental, pode ser analisado sob os aspectos 

compensatório e incentivador. O primeiro deve ser compreendido no sentindo de compensar 

os municípios pelas limitações à exploração econômica territorial, decorrentes da existência 

de áreas verdes protegidas, tais como unidades de conservação, ou áreas ambientais com 

restrição de uso. O segundo significando que haverá um retorno financeiro efetivo, caso o 

município opte por preservar áreas de preservação permanente, reserva legal, unidades de 

conservação, áreas protegidas de uso restrito, áreas protegidas de uso sustentável, territórios 

indígenas, territórios quilombolas etc, atuando como incentivo. O ICMS Ecológico passa a 

assumir uma dimensão de compensação, tanto no aspecto ambiental quanto no social, mas 

também de incentivo à criação, defesa e monitoramento de áreas de preservação. (KUZMA. 

DOLIVEIRA. NOVAK. GONZAGA, 2017, p. 131-163). 

Quando se fala em estímulo à mudança comportamental, no que diz respeito à 

tributação ambiental, denomina-se de extrafiscalidade que, ao lado do caráter fiscal (ou caráter 

arrecadatório), está presente em cada espécie tributária. Tais características decorrem do 

próprio ato de tributar: “quando se afeta uma atividade com um tributo, ela tende a ser mais 

onerosa e, por isso, menos estimulada” (BORGES; TUPIASSU MERLIN, 2018, p. 352). 

Outrossim, uma alternativa para reduzir o impacto das externalidades seria fomentar 

políticas públicas ambientais por meio de instrumentos econômicos fiscais, a exemplo do 

ICMS Verde, tornando vantajoso investir e promover o desenvolvimento socioambiental 

local, pela lógica do pagamento por serviços ambientais.  

A partir da valoração ambiental surge o conceito de pagamento por serviços 

ambientais (PSA), que, segundo uma perspectiva para a Amazônia legal, é definido como uma 

transação voluntária (requisito este controverso pois, em determinadas situações, o comprador 

tem obrigação legal de prover o serviço ambiental), “na qual um serviço ambiental bem 

definido ou um uso da terra que possa assegurar este serviço é comprado por pelo menos um 

comprador de pelo menos um provedor sob a condição de que o provedor garanta a provisão 

deste serviço”. (WUNDER et al., 2009. p. 11). 

No Brasil, “PSA são definidos como pagamentos diretos aos provedores de serviços, 

em contraposição à PSA internacional”, em que um país ou entidade administrativa receberia 

pagamentos para implementar políticas voltadas à provisão de serviços ambientais sob seu 

domínio” (WUNDER et al., 2009. p. 12).  

Entre as modalidades de PSA, estão elencadas o ICMS Verde (gênero do qual é parte 

o ICMS Verde), na medida em que intenta promover a compensação pecuniária aos 

Municípios por deixarem de explorar economicamente determinada área em prol da precaução 
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e da preservação ambiental. A finalidade da medida é de compensação e tem caráter 

incentivador, indutor, e desenvolvimentista de comportamentos, tratando-se de uma espécie 

de instrumento econômico fiscal, sendo os critérios de repasse uma opção estratégica de cada 

Estado3.  

“Políticas públicas baseadas no Princípio do Preservador-Recebedor estão recebendo 

cada vez mais atenção no sentido de implementar estratégias que incentivam aqueles que 

efetivamente contribuam com a melhoria da qualidade ambiental, como o sistema de PSA ou 

o ICMS ecológico”. O PSA leva em consideração, sobretudo, o custo de oportunidade dos 

serviços ecossistêmicos, sendo um instrumento econômico fiscal para prevenir a degradação 

ambiental e promover a restauração e preservação dos recursos naturais. “A constatação de 

que, no Brasil hoje, a impunidade somada à falta de incentivos gera inevitavelmente a 

degradação do meio ambiente é uma das justificativas para a adoção de sistemas de PSA”. 

(ALTMANN, 2008, p. 21) 

O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é o imposto incidente 

sobre circulação de mercadorias sendo o principal imposto estadual. É um instrumento 

econômico de política ambiental, implantado na década de 1990, primeiramente no Estado do 

Paraná, que consiste em uma parcela resultante da divisão da receita do ICMS, sob critério 

ambiental.  

A arrecadação do ICMS, é repartida entre estados e Municípios, ficando 75% para o 

Estado e 25% destinado aos Municípios, conforme previsão do art. 1584 da CF. A quota parte 

de ¼ atualmente no Estado do Pará, conforme já mencionado, deve ser repassada da seguinte 

forma: sete por cento (7%) distribuídos igualmente entre todos os Municípios; cinco por cento 

(5%) na proporção da população do seu território; cinco por cento (5%) na proporção da 

superfície territorial; oito por cento (8%) de acordo com o critério ecológico. Portanto, o que 

se denomina ICMS Verde ou ecológico é justamente os 8% cujo repasse está condicionado ao 

 
3 No Estado do Paraná, os municípios utilizam recursos do ICMS ecológico para compensar o particular que cria uma 

unidade de conservação privada e em seu território privado, o que podia ser implementado no Pará, considerando que o fator 
II leva e consideração como variável ou subfator o quantitativo de áreas protegidas. Este estado regulamentou o repasse direto 
de recursos oriundos do ICMS Ecológico a que os municípios têm direito aos proprietários das Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural (RPPN). Ou seja, por meio dessa ação é proporcionado apoio à conservação de terras privadas, surgindo, 
assim, a possibilidade de que parte dos repasses gerados pela criação voluntária dessas reservas possa ser revertido para a geri-
las. Mais informações: (FERREIRA e VASCONCELLOS SOBRINHO, 2011. p. 7) e Disponível em  
http://www.iap.pr.gov.br/pagina-1514.html Acesso em: 31 de julho de 2019. 

4 Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas 

conforme os seguintes critérios: 
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 

prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal. 

http://www.iap.pr.gov.br/pagina-1514.html
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cumprimento de requisitos ambientais, conforme art. 3º da Lei estadual n° 7.638/2012, do 

Estado do Pará. 

O Decreto Estadual nº 1.696/2017, que revogou o Decreto Estadual nº 775/2013, 

dando nova regulamentação a Lei Estadual nº 7.638/2012, todos do Estado do Pará, 

modificando a metodologia de aferição do valor a ser repassado a título de ICMS Verde 

(apenas os 8% por cento), estabelecendo a divisão dos 8% em quatro fatores, sendo o fator I 

a Regularização Ambiental; o fator II a Gestão território; o fator III o Estoque florestal; o fator 

IV o Fortalecimento da gestão ambiental5.  

A implementação da política pública ambiental do ICMS ecológico iniciou com o 

Estado do Paraná em 1991. Utilizou em sua fórmula, como um dos critérios para fins de 

repasse do ICMS ecológico aos municípios, a incorporação da área sob conservação, em parte 

para compensar a perda de receitas em tais áreas e, em parte, para ampliar a conservação. 

“Estados que adotaram o ICMS Ecológico têm experimentado um aumento significativo no 

número e tamanho das áreas protegidas” (PAGIOLA et all (orgs.), 2013. p. 24). 

O Brasil desenvolveu uma ampla gama de instrumentos econômicos fiscais para a 

conservação nos últimos anos, como por exemplo o ICMS Ecológico (denominado Verde no 

Pará), compensação de reserva legal, instituição de reservas privadas, subsídios para a 

produção sustentável e associações de reposição florestal. Pagiola afirma que, embora a 

abordagem do PSA tenha sido adicionada a esse conjunto recentemente, o Brasil avança 

rapidamente nessa seara, particularmente nos níveis estadual e municipal. “As possibilidades 

da ampliação da escala dos projetos ambientais, bem como de sua replicação para outras partes 

do país e do mundo, são muito expressivas e trazem a vantagem da incorporação das lições 

que vêm sendo aprendidas no processo” (PAGIOLA et all (orgs.), 2013. p. 336). 

O objetivo principal de PSA deve ser a provisão extra ou adicional de serviços 

ambientais. “Um PSA não pode substituir uma política social ou investimentos em serviços 

públicos básicos, cuja ausência ou deficiência representa, muitas vezes, a causa central das 

situações de pobreza encontradas na Amazônia”. (BÖRNER, et all. In: WUNDER, Sven. 

Coord., 2009. p. 92-93). Nessa linha, podemos apontar para a Amazônia legal duas formas de 

estimular a preservação, por meio de incentivo financeiro à criação de Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural (RPPN) por proprietários e por meio de destinação de benefício 

 
5 Dispõe sobre o tratamento especial de que trata o § 2º do art. 225 da Constituição do Estado do Pará. 
(...) 
Art. 1º As parcelas da receita de que trata o § 2º do art. 225 da Constituição do Estado serão creditadas segundo o 
critério ecológico, sem prejuízo daqueles instituídos em outras leis. 
Art. 2º São beneficiados pela presente Lei os municípios que abriguem em seu território unidades de conservação 
e outras áreas protegidas, participem de sua implementação e gestão, requisitos que compõem o critério ecológico. 
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economico para moradores locais poderem em contrapartida pela sua provisão de serviços 

ambientais (PSA).  

Um PSA deve ter caráter voluntário (em tese, sem obrigação legal pré-existente) e o 

valor do custo de oportunidade deve ser exato, apesar de que nem sempre é possível 

determiná-lo individualmente. Existem barreiras, peculiares ao Estado do Pará, a serem 

superadas para fins de PSA, as quais limitam as condições necessárias para viabilizá-lo: “1. 

Situação (e incerteza) fundiária: PSA não devem servir para consolidar a posse ilegal da terra 

por grileiros ou para compensar o desmatamento ilegal em terras públicas. 2. Questões legais 

e governança: espera‑se que a inserção de PSA como instrumento opcional de política 

ambiental em âmbito federal venha a ocorrer a curto ou médio prazo”. (BÖRNER, et all. In: 

WUNDER, Sven. Coord., 2009. p. 94-95). 

Além da necessidade de uma atuação mais incisiva do Estado, de uma fiscalização 

mais rígida da legislação ambiental na Amazônia, para reduzir o potencial de desvio da 

finalidade, os PSA dependerão também do fortalecimento institucional em âmbito municipal 

(já vem sendo realizado por meio da implementação do fator IV, do critério ecológico do 

ICMS Verde, no Estado do Pará, porém nem todos os municípios aderiram à adequação), uma 

vez que mecanismos flexíveis e pouco vulneráveis à corrupção são imprescindíveis para o 

sucesso efetivo dos PSA. “A regularização da situação fundiária, sem dúvida representaria 

esforços e custos adicionais de colaboração interinstitucional entre entidades governamentais 

e setores da sociedade civil brasileira e resultaria em melhoria do bem‑estar de moradores 

locais, que atualmente se encontram sujeitos aos múltiplos conflitos relacionados à 

insegurança fundiária” (BÖRNER, et all. In: WUNDER, Sven. Coord., 2009. p. 94). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa transdisciplinar aqui proposta se impõe pela necessária imbricação de 

conceitos e noções entre direitos fundamentais e humanos, constitucional, ambiental, 

econômico e financeiro, bem como pela utilização de temas relativos as demais áreas 

englobadas pelas ciências sociais e naturais, tais como a economia e ecologia. 

Infere-se pois que é possível direcionar recursos obtidos por meio do critério 

ecológico do instrumento ICMS verde para a finalidade de pagamento por serviços ambientais 

à particulares que tenham em suas propriedades uma Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPN) e a populações tradicionais cujo modo de produção preserve o meio ambinete, 

sendo entrave para implantação dos PSA na Amazonia Legal, mais precisamente no Estado 

do Pará, os problemas de regularização fundiária, ausencia de fiscalização incisiva ou 
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utilização meio complexo de aferir o cumprimento do critério ecológico pelos municípios, a 

fim de evitar desvio de finalidade do instrumento. 

Por fim, o modelo que vem sendo utilizado no Paraná, com a devidas adequações 

regionais, pode ser aplicado na Amazônia. A região do Baixo Amazonas possui o maior 

percentual de áreas protegidas em relação ao restante do Estado do Pará, conforme estudo 

mencionado na introdução, portanto, a utilização do ICMS Verde como PSA seria 

extremamente benéfico e corroboraria para o crescimento dos municípios da referida região, 

de modo a perceberem maior repasse, porporcional ao aumento ou manutenção das areas 

protegidas, considerando que o percentual de áreas de presevação é variável contida no fator 

II, cujo peso é o segundo maior dentre os fatores utilizados como critério ecológico no Estado 

do Pará. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O artigo aborda como é visto, de forma ética jurídica, o termo de consentimento e suas 

consequências na responsabilidade médica quando do erro médico. Para justificar tal premissa, 

buscou-se desenvolver um estudo acerca da conduta desse profissional quando, agindo em 

desconformidade com a boa prática médica, acaba por realizar um dano ou a má conduta clínica. 

Com a crescente evolução da medicina, a falha do médico deve ser analisada de 

maneira cautelosa e detalhada. A responsabilidade civil desse profissional, como a de todos os 

outros, tem em si tanto um caráter jurídico como a obrigação de reparar o dano causado a 

alguém no exercício da profissão. 

A pesquisa mostra-se de suma importância ao analisar a prática médica no Brasil na 

contemporaneidade, mostrando as normas acerca da responsabilização civil, bem como os 

grandes avanços ocorridos nessa atividade e como isso, ainda, não impede a ocorrência de casos 

de erro médico. 

O termo de consentimento informado, que é a autonomia do paciente que não pode ser 

desrespeitada, em conformidade com o disposto no Código de Ética Médica, determina direitos 

e deveres desses profissionais, tendo ainda no Processo Ético disposições que disciplinam e 

julgam a conduta do profissional da medicina quando viola tais normas. 
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Salienta-se que a responsabilidade civil, nos casos de desrespeito ao termo de 

consentimento médico, é aplicada nas modalidades subjetiva e objetiva, em que a primeira 

elenca os pressupostos da culpa stricto sensu (negligência, imperícia e imprudência), com o 

liame da conduta do agente por ação ou omissão voluntária, o nexo causal e o dano 

experimentado pela vítima. Já na segunda modalidade, releva-se o elemento culpa, bastando 

haver o dano para que seu causador tenha o dever de indenizar a vítima.  

Realça-se ainda, a importância da Lei n. 8.078/1990, ou seja, do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como da Lei n. 10.406/02 ou Código Civil, na atribuição de deveres aos 

prestadores de serviço de acordo com a teoria da responsabilidade objetiva. Nesse sentido, 

também, há a responsabilização solidária dos hospitais, clínicas, planos de saúde e do Sistema 

Único de Saúde - SUS. 

Buscar-se-á analisar, inclusive, a responsabilidade dos hospitais, destacando, desde já, 

que a obrigação tratada na presente pesquisa é a de meio, ou seja, o profissional da área médica 

não se compromete com o resultado, mas sim em empenhar todos os seus esforços e tecnologia 

para alcançar a cura do paciente. 

A justificativa da escolha do tema se dá porque há afronta à dignidade da pessoa 

humana ao se banalizar tal forma de consentimento, no tocante, principalmente, à ocorrência 

de erro do profissional. 

O texto desenvolve-se em três tópicos. O primeiro abordará a formação médica no 

Brasil, abordagem ampla sobre o estudo do termo de consentimento e, ao final, as formas de 

responsabilidade médica. 

Para tanto, a pesquisa será desenvolvida conforme o método de abordagem dialético 

jurídico, bem como a técnica da pesquisa bibliográfica. 

 

2.  A PRÁTICA E O ENSINO DA MEDICINA A PARTIR DE 1966 

   

A medicina não contava com tantos aparatos modernos quanto hoje. Contudo, foi a 

partir de 1966, com a unificação dos institutos de previdência e SUS, para realização da 

Assistência de Saúde, que a relação médico-paciente se distanciou, estabelecendo-se de tal 

forma que o paciente não conhece mais o médico nem o médico o paciente. 
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Hodiernamente, a ciência na área médica está cada vez mais moderna e conta com a 

tecnologia a seu favor para o emprego de técnicas para atender esses profissionais, seja para 

diagnosticar, seja para cirurgias cada vez menos invasivas. 

O Estado, que conta com recursos insuficientes para custear a área da saúde, acaba por 

fazer com que as internações sejam cada vez mais rápidas. Já os planos de saúde, que se 

encontram cada vez mais burocráticos para realização de exames específicos, institucionalizam 

o trabalho médico de tal forma que os obrigam a atenderem de forma cada vez mais rápida e 

sem envolvimento com o paciente, gerando um afastamento e uma insegurança para estes 

quanto à prática médica.  

O artigo 951 do Código Civil Brasileiro preceitua: 

 

Indenização devida por aquele que, no exercício de atividade 
profissional, por negligência, imperícia ou imprudência, causar a morte 
do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o 
trabalho (BRASIL, 2002).  

 

A redação do artigo supracitado estabelece indenização quanto à atividade profissional 

que causar dano ao paciente. Entretanto, não há normas para regular a má conduta clínica, 

decorrente de negligência, imperícia ou imprudência, sendo aferido o erro pela culpa, 

responsabilidade subjetiva.  

De acordo com Farah (2010), a Resolução n. 1246/1998, Conselho de Ética Médica, 

estabelece normas sobre princípios básicos, éticos e morais para regrar a conduta médica, 

porém, não possuem força de lei, mas têm sanções disciplinares de grau variado. Todavia, essas 

sanções podem influenciar na avaliação ou valoração da responsabilização civil por dano 

causado ao paciente. Continua afirmando o autor que, para exercer a medicina, o profissional 

deve ser habilitado em duas categorias: a profissional, que é obtida nas faculdades de medicina; 

e a legal, por meio do registro nos conselhos regionais de medicina. Este atende ao interesse 

público da fiscalização profissional, bem como ao interesse particular do paciente. 

 

Com a chegada do século XXI, ganhou força a preocupação em 
humanizar e democratizar a relação médico-paciente. Movimento este, 
que valoriza a dignidade da pessoa humana, levando a medicina a 
repensar o vínculo de submissão do paciente a todas as decisões do seu 
médico. Passa-se a conhecer a autonomia do enfermo, protegida não 
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apenas por normas éticas como também pelo direito (FARAH, 2010, p. 
76). 

 

Importante destacar que houve um aumento de ações judiciais por erros médicos no 

Brasil, tendo em vista que a redemocratização permitiu que as pessoas tivessem mais acesso a 

informações sobre o sistema e serviços de saúde, fazendo com que a população visse no acesso 

à justiça uma forma de diminuir sua vulnerabilidade frente às práticas médicas nem sempre 

esclarecidas aos pacientes, bem como também forçou a criação de um canal de comunicação 

mais objetivo com esses profissionais quanto aos procedimentos tomados, estabelecendo 

protocolos e documentos que visam esclarecer suas atitudes e demonstrar os riscos das 

atividades executadas. 

Para abordar a má prática médica, faz-se mister lembrar que é uma profissão cujas 

peculiaridades implicam risco elevado e que estão sujeitos a dificuldades e fatalidades que nem 

sempre acontecem por culpa do profissional. Acerca do tema, aduz Carlos Roberto Gonçalves 

(2011, p. 827): 

 

Quando o evento danoso acontece por culpa exclusiva da vítima, 
desaparece a responsabilidade do agente. Nesse caso, deixa de existir a 
relação de causa e efeito entre o seu ato e o prejuízo experimentado pela 
vítima. Pode-se afirmar que, no caso de culpa exclusiva da vítima, o 
causador do dano não passa de mero instrumento do acidente.  

 

A institucionalização do trabalho do médico é uma questão relevante, além da 

burocratização, segmentação, rotinização e padronização de seus atos, pois cada vez mais esse 

trabalho vem se desenvolvendo em organizações, levando ao desgaste da autonomia 

profissional e à perda dos preceitos éticos que a medicina estabelece como ideal de trabalho. 

Entretanto, a vantagem dessa revolução tecnológico-científica são as informações que 

o paciente tem hoje, contudo, essa também é uma das causas do aumento das ações judiciais 

contra os médicos. 

 

3. TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO  

 

O termo de consentimento informado é a ciência do paciente quanto ao procedimento 
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terapêutico que será realizado pelo médico e, também, é um dos deveres do médico em relação 

ao paciente, pois a conduta clínica deve ajustar-se às normas éticas e jurídicas dentro da relação 

médico-paciente. 

O respeito à autonomia do paciente pressupõe que este dará seu consentimento antes 

da realização do procedimento médico. Assim, com essa autorização, o médico passará todas 

as informações detalhadamente, vantagens e desvantagens, assim como os riscos ao paciente e 

tudo que será realizado durante o tratamento. 

A Declaração Universal de Direitos de 1948 traz, implicitamente, no seu texto o 

consentimento informado, já no Brasil foi introduzido por Diretrizes Internacionais da 

Biomedicina nas Pesquisas em Seres Humanos, por volta de 1985. O Conselho Nacional de 

Saúde estabeleceu normas de pesquisa na área de saúde (em 1988) por consentimento próprio 

do paciente ou por intermédio de seu representante legal.  

No Brasil, há toda uma fundamentação legal específica sobre o termo de 

consentimento informado, que teve origem por volta da década 1980 com a Resolução n. 

1.081/1982 do Conselho Federal de Medicina juntamente com a Resolução n. 196/1996. (CFM, 

1982). Nesse sentido, diz o “Art. 1º O médico deve solicitar a seu paciente o consentimento 

para as provas necessárias ao diagnóstico e terapêutica a que este será submetido”. 

Embora o Código Civil Brasileiro de 2002 não traga expresso o termo, pressupõe sua 

exigência ao dizer no “Art. 15 Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de 

vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica” (BRASIL, 2002). 

A autonomia do paciente é um princípio fundamentado no Código Civil de 2002, no 

qual ele tem o direito de dispor sobre o próprio corpo, pois deve ponderar sobre o tratamento a 

que vai estar submetido, entre desconfortos, riscos e benefícios, cabendo ao profissional da 

saúde passar-lhe todas as informações suficientemente claras. 

O princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana também serve como base 

da autonomia do paciente, pois se relaciona com o direito à vida e a liberdade. Assim explica 

Barros Jr. (2011):  

Quando o médico age sem respeitar a autonomia do paciente arcará 
sozinho com todo o ônus e sua intervenção, para que a relação médico-
paciente seja ética e juridicamente legítima é necessário que exista 
como fundamento a autonomia do paciente. 

 

Com esse termo, pelo menos em tese, o médico cumpriria o necessário à sua obrigação 
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moral de informar tudo o que se passa com o paciente, como fim de eximir-se de sua eventual 

responsabilização civil em caso de insucesso no tratamento, sem que tenha havido culpa de sua 

parte. Acerca do disposto, aduz Maria Helena Diniz (2002. p. 81): 

O contrato médico deverá conter implicitamente os seguintes deveres: 
dar conselhos aos seus clientes, logo o médico responderá por violação 
do dever de aconselhar se não instruir seu cliente às precauções 
exigidas pelo seu estado. Bem como, cuidar do enfermo com zelo, 
diligência, utilizando todos os recursos da medicina, pois assume a 
obrigação de meio, já que não tem o dever de curar, não podendo ser 
imprudente, negligente ou agir com imperícia, sob pena de responder 
por dano moral e patrimonial art.  951 CC; art. 14 CDC, cabendo-lhe 
provar que não agiu com culpa; art. 6º, VIII, CDC. (CÓDIGO CIVIL, 
2002) 

 

Em sendo assim, pode-se dizer que o médico não pode ultrapassar os limites do 

contrato realizado quando da assinatura do Termo de Consentimento Informado, porque 

responde pelos danos que der causa, se contrariar o pedido do doente ou de seus familiares, não 

requisitando a presença de especialistas. 

De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado aos médicos: 

 

Art. 31 Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal 
de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou 
terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. 

 

Art. 34 Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os 
riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta 
possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a 
seu representante legal. 

 

Ademais, o Código de Ética Médica, no capítulo IV, no art. 22, traz ainda expresso 

que é vedado ao médico “deixar de obter o consentimento do paciente ou de seu representante 

legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente 

de morte”. 

Cabe destacar que a classe médica vem demonstrando certa preocupação em esclarecer 

e documentar todos os procedimentos realizados pelo fato de poder haver necessidade de 

comprovar o consentimento do paciente. Por isso mesmo, o Sindicato dos Médicos do Rio 
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Grande do Sul, bem como outros pelo país, têm orientado aos profissionais acerca da 

necessidade de realização do termo de consentimento informando o que será realizado com o 

paciente, instruindo o médico, ainda, a apostar a assinatura de dois familiares juntamente no 

termo (SOUZA, 2008). 

Acerca do assunto, o Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.078/1990 traz em 

seu texto: 

Art. 9º O fornecedor de produtos ou serviços potencialmente 
perigosos à saúde ou a segurança deverá informar, de maneira 
ostensiva e adequada, a respeito de sua nocividade ou periculosidade, 
sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso 
concreto. 

 

Tal situação, apesar de não ser específica à área da medicina, dispõe acerca do fato de 

que todo aquele que executa um serviço que possa gerar danos à saúde ou à segurança, tem o 

dever de prestar informações de forma clara, precisa e abrangente para que a pessoa a ser tratada 

possa tomar sua decisão de forma consciente de todos os riscos que à mesma implicam. Nesse 

sentido, enfatiza Miguel Kfouri Neto (2015, p. 289): 

O médico deve informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, 
riscos e objetivos do tratamento. Haverá também, de aconselhá-lo, 
prescrevendo cuidados que o enfermo deverá adotar. O 
inadimplemento de esse dever conduzirá a obrigação de indenizar. O 
ônus de provar a obtenção do consentimento informado cabe ao 
médico, tal prova preferencialmente, deve ser escrita, revestir forma 
documental [...] a prova da informação pode ser realizada por todos 
os meios em direito admitidos. 

 

Portanto, o termo de consentimento informado além das resoluções do Conselho 

Federal de Medicina, Código de Ética Médica, ainda conta com leis específicas tanto no Código 

Civil de 2002, quanto no Código de Defesa do Consumidor à luz da Constituição Federal e 

Princípios Constitucionais à proteção à autonomia da vontade do paciente. 

 

3.1 Os deveres do Médico consignados no Código de Ética Médica 
 

Como todas as profissões, a área médica também tem que se submeter a um controle 

moral, bem como ter uma conduta ética amparada nos princípios consagrados no Código de 
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Ética Médica, pois se trata de normas de observância, bem como de direitos e deveres do 

médico. 

É importante ressaltar que o Código de Ética, em seu capítulo I, artigo 6º, traz um 

compromisso do profissional da área representado pelo juramento de Hipócrates, o que acaba 

por gerar um contrato tácito e implícito dos atos médicos com cada paciente, o qual tem sua 

autonomia reforçada pelo requisito obrigatório de que todo e qualquer ato deverá ser 

plenamente informado dentro do tratamento. 

O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre 
em seu benefício. “Jamais utilizará seus conhecimentos para causar 
sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou 
permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade”. 

 

Assim como os médicos seguem uma conduta ética médica nos moldes do Código de 

Ética, também existe um Código de Processo Ético no qual médicos julgam a má conduta 

clínica. 

O Código de Processo de Ética Médica foi conferido pela Lei n. 3.268/1957, contudo, 

nos anos que se seguiram, foi modificado por decretos, sendo ainda sempre revisado por 

Resoluções do CFM, sendo que a última revisão se deu pela Resolução CFM n.2.158/2017, e 

agora pela Resolução CFM 2.217/2018. 

Nessas alterações, considera-se a atualização e revisão do Código de Processo Ético 

Profissional, no qual os Conselhos são disciplinadores e julgadores dos profissionais médicos 

para que o ofício seja exercido com prestígio e responsabilidade.  

Ademais, no Código de Processo Ético Profissional, quem julga as infrações do 

médico é o Conselho Regional de Medicina do local onde o profissional esteja inscrito, sendo 

a responsabilização independente de outros processos cíveis ou criminais que possam vir a 

acontecer. 

Vale ressaltar ainda que, de acordo com o novo Código de Ética Médico, Resolução 

CFM 2.217/2018, os deveres do médico se estendem em caso como o que ocorre com aqueles 

optantes pelo testamento vital. Esse consentimento declarado e documentado ocorrerá em casos 

em que o paciente estará inconsciente e não poderá consentir de forma plenamente capaz.  

Conclui-se que o consentimento informado por meio de testamento vital acaba sendo 

importante na tomada de decisões por parte dos profissionais da medicina, ou seja, os médicos 

especificamente. 
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4. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO 

 

 

A responsabilidade civil é o dever de reparar o dano, bem como a distribuição dos danos 

é a imputação em desfavor da pessoa que casou a lesão por ação ou omissão voluntária, sendo 

a responsabilidade civil caracterizada pela violação dos princípios fundamentais de não causar 

lesão a outrem, quando comete um ato ilícito, conforme afirmação de Cordeiro (2015). 

A responsabilidade do médico, como a de todo profissional liberal, consiste em seguir 

normas éticas no exercício da profissão, assim, é fundamentado que todo aquele que causar 

dano seja obrigado a reparar e suportar o prejuízo experimentado pela vítima. 

Pode-se constatar da análise legal, da jurisprudência e doutrina, que o entendimento que 

prepondera no direito brasileiro é o da responsabilidade subjetiva, que ocorre na maioria dos 

casos, restando a aplicação da responsabilidade objetiva somente a casos específicos. 

Em sendo assim, a Lei n. 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro – dispõe no artigo 951 

que: 

O disposto nos arts. 948 949 e 950 aplicam-se ainda no caso de 
indenização devida por aquele que, no exercício de atividade 
profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte 
do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o 
trabalho.  

 

Deverá indenizar a pessoa ou os herdeiros (no caso de morte), pelo dano causado. 

Contudo, não se considera erro profissional se resulta da incerteza ou da hesitação da arte 

médica, objeto de controvérsias científicas.  

Não se pode considerar que houve imperícia ou negligência do médico 
ao operar o doente, removendo focos de infecção no ouvido, se diante 
desse fato acarretar perda de audição, pois resultou desta infecção 
(KFOURI NETO, 2015, p. 46). 

 

Gagliano (2015) afirma que a responsabilidade subjetiva, stricto sensu, pressupõe três 

elementos: dano, culpa e nexo de causalidade. No qual o dano é lesão de um bem jurídico 

tutelado pelo direito, que, para responsabilidade, deve haver a conduta humana ilícita que cause 

danos à vítima. 
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Continua afirmando o autor enquanto a Culpa consiste por parte do agente (sentido 

stricto sensu) na negligência, imperícia ou imprudência. Já o nexo de causalidade é a causa o 

liame entre a conduta ilícita e o prejuízo experimentado pela vítima. 

Neto, apud França (2001) A negligência médica1 consiste em inércia, inação, 

passividade, quando se abandona o doente, se omite em tratamento, receita indecifrável, na qual 

o farmacêutico fornece remédio diferente do prescrito na receita, troca de prontuários e exames, 

desatenção, desídia e distração que induzem a cirurgia ou procedimento em lado diverso. Ex.: 

Cirurgia do lado esquerdo do cérebro enquanto deveria ser feita do lado direito.  

A imprudência2 é comissiva a culpa, os profissionais agem sem cautela é o caso do 

cirurgião que inicia a cirurgia sem a chegada do anestesista e ele mesmo aplica a anestesia, 

causando a morte do paciente. Também é imprudente aquele profissional que realiza cirurgia 

de 01h (uma hora) em 30m (trinta minutos). 

A imperícia3 é a inobservância das normas, falta de conhecimento técnico e despreparo 

na profissão, falta de habilidade, delegação a outro profissional inabilitado para a profissão.  

Na reparação de danos com a responsabilidade civil, o autor tem que provar o nexo de 

causalidade, o liame causal de que o dano decorreu da atuação culposa do médico, admitindo-

se, para tanto, todo tipo de prova. Assim, o juiz nomeia um perito médico que analisa os laudos 

e prontuários para verificar a conduta médica. 

Outra modalidade de responsabilidade civil é a objetiva, que é a obrigação de reparar 

danos, contudo independe do elemento culpa. É caracterizada pelo risco, em que a teoria do 

risco consiste em atribuir o prejuízo ao autor que causou o dano. 

O Código de Defesa do Consumidor - Lei n. 8.078/1990 - traz no artigo 14, §4º: 

 
1“A negligência acontece pela falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos. É caracterizada 
pela inércia, indolência, falta de ação e passividade. É um ato omissivo, oposto da diligência que seria agir com 
cautela, cuidado e atenção, evitando quaisquer distorções e falhas. O negligente não observa a norma técnica 
que deveria observar, e que todos os outros observam” (LUIZ NETO; ALVES, 2010, p. 69). 

2“A imprudência é a imprevisão do agente em relação às consequências do seu ato ou ação. O profissional médico tem 
atitudes, não precipitadas, sem ter cautela, sendo resultado da não racionalização. Neste caso, o médico tem perfeito 
conhecimento do risco, e ignorando a ciência médica, toma a decisão de agir mesmo assim. O imprudente usa terapêuticas sem 
necessidade e muitas vezes técnicas terapêuticas que podem ser nocivas para o paciente” (LUIZ NETO, ALVES, 2010, p. 69). 
3 “A imperícia ocorre quando o médico revela em sua atitude falta ou deficiência de conhecimentos técnicos da 
profissão. É a falta de observação das normas e despreparo prático necessário para exercer determinada 
atividade. Devem-se avaliar os progressos científicos que sejam de domínio público, e o profissional deve ter 
conhecimento para a utilização da técnica indicada para cada tipo de procedimento ou doença. O imperito não 
sabe, no seu modo de agir, o que um médico deveria saber” (LUIZ NETO, ALVES, 2010, p. 69). 
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Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independente da existência 
de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por 
defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 
mediante a verificação de culpa. 

 

A responsabilidade objetiva basta à relação de causalidade entre a conduta do agente 

e o dano. Dispensa-se a alegação e prova da conduta culposa, não se confundindo com a 

responsabilidade por culpa presumida, pois na responsabilidade objetiva não importa se a 

conduta do agente é culposa ou dolosa, existindo o nexo de causalidade, surge o dever de 

indenizar (KFOURI NETO, 2015, p. 50). 

Há que se ressaltar que existe a responsabilidade civil solidária dos médicos, hospitais, 

clínicas, planos de saúde e Sistema Único de Saúde (SUS), aos quais é possível exigir do credor 

o cumprimento integral da obrigação de apenas um ou de todos os devedores, pois qualquer um 

deles responde pelos atos dos outros. 

Continua Kfouri Neto, quando o paciente ou familiares forem vítimas de um dano, têm 

legitimidade ativa para pretensão, enquanto aquele, ou aqueles, que causaram a lesão têm 

legitimidade passiva na ação. 

A Lei 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro - fundamenta no artigo 932 a reparação 

por parte do empregador responsável por seus prepostos: 

Art. 932 São também responsáveis pela reparação civil: 

III – O empregador ou comitente, por seus empregados, serviçal e 
prepostos, no exercício do trabalho, que lhes competir, ou em razão 
dele; 

 

Assim como a Lei 8.078/1990 Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 25 e 34 

dispõe: 

Art. 25 É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, 
exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nas seções 
anteriores. 

§1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos 
responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções 
anteriores (BRASIL, 1990). 
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Art. 34 O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente 
responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos 
(BRASIL, 1990). 

 

As operadoras de planos de saúde respondem solidariamente com os médicos 

vinculados a seu sistema em caso de dano, para o Código de Defesa do Consumidor tanto a 

operadora, quanto o hospital ou médico tem responsabilidade objetiva e concorrente, no limite 

de sua culpa.  

Quanto ao Sistema Único de Saúde, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

quando o hospital for público, a responsabilidade será objetiva, sem o elemento culpa, pois 

ocorre a teoria do risco administrativo, a saber, no art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

Art. 37 A Administração pública direta e indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (BRASIL, 
1988). 

 

Ainda, que o Estado não responderá pelos danos causados por seus agentes públicos 

que não estiverem no exercício da função, nem quando o fato ocorrer por culpa exclusiva da 

vítima. Os hospitais públicos respondem com a mesma responsabilidade do Estado, e os 

hospitais conveniados ao SUS (Sistema Único de Saúde) também respondem do mesmo modo. 

Assim sendo, pela doutrina e jurisprudência, os médicos, na maioria dos casos, 

assumem, com relação ao tratamento do paciente, uma obrigação de meio, sem 

comprometimento com o resultado, mas tão somente que utilizará de todos os meios possíveis 

para alcançar a cura, mas sem se comprometer em realizá-la. 

Por conseguinte, quem tem que provar a culpa do médico é o paciente. Diferente das 

cirurgias plásticas, nas quais a obrigação é de resultado, logo o profissional contratado se 

compromete com o resultado, no qual caberá a inversão do ônus da prova, cujo médico tem que 

provar que não foi o culpado. 

Assevera Miguel Kfouri Neto (2015, p. 235): 
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que divide os atos praticados dentro do hospital em: atos extra médicos, 
atos paramédicos e atos essencialmente médicos, o primeiro consiste na 
conduta do hospital, a permanência do paciente no mesmo, corresponde 
a hotelaria, podendo esses atos em havendo danos, responsabilizar o 
hospital, posto que o nexo causal adveio da instituição hospitalar: ato 
do agente e dano. 

Para os atos paramédicos está a conduta dos enfermeiros (injeção mal 
aplicada, controle de pressão arterial, alimentação paraenteral, etc.), 
também caberá a responsabilização do hospital, de forma objetiva, 
posto que, decorre do fato deste ser o empregador do agente causador 
do dano, o que não impede que se comprovada a culpa uma ação de 
regresso. 

E, por último os atos essencialmente médicos, que advêm da conduta 
do médico, nesse caso o hospital somente responderá se provada a 
culpa.  Erro de diagnóstico é escusável, pois o médico não é obrigado a 
acertar cem por cento o diagnóstico, tem que haver prova da culpa do 
médico. 

 

Há três esferas de responsabilização no que tange ao profissional da medicina, são 

elas: administrativa, penal e civil. A civil e administrativa já foram tratadas ao longo da 

pesquisa, porém é importante fazer algumas considerações acerca da responsabilidade penal. 

Essa é autônoma, como a civil e a administrativa4, contudo, quando o médico causa a 

morte do paciente por negligência, imperícia ou imprudência, além das responsabilidades já 

citadas, acaba por cometer também uma infração penal, sendo punido conforme o art. 121 do 

Código Penal em seu parágrafo 3º, que dispõe que a pena por matar alguém, quando o homicídio 

é culposo, será a de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos.  

Ainda a responsabilidade penal tutela a integridade física do paciente, em que um ato 

ilícito pode ensejar mais de um ramo do direito. Assim, todas as modalidades de 

responsabilização decorrem da violação de obrigação, que pressupõe o dever de indenizar o 

dano sofrido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
4CC, Art. 935 A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a 
existência do fato, ou sobre quem seja seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal” 
(BRASIL, 2002). 
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O presente estudo possibilitou uma análise do que o Código de Ética Médica regula 

como direitos e deveres do médico, no chamado Termo de Consentimento Informado, no qual 

o paciente tem ciência do que acontecerá durante o procedimento que vai ser realizado, tendo 

plena liberdade de escolher se vai submeter-se ou não ao procedimento terapêutico. 

Analisou-se que cabe também ao médico orientar e passar todas as informações, sem 

omitir nada, sobre a saúde do paciente. Por isso mesmo, a legislação ética para área médica, 

bem como a legislação civil, faz apontamentos sobre as modalidades de responsabilização 

subjetiva e objetiva, e os preceitos legais que tratam desse tema. 

As obrigações de meio tratadas aqui, demonstram que o médico não tem a obrigação 

de curar, mas de colocar todo seu conhecimento e esforço com o fim de curar a doença. 

A análise salientou a importância do Código de Defesa do Consumidor, bem como do 

Código Civil à luz da Constituição Federal e os princípios constitucionais que guardam a 

dignidade da pessoa humana no que tange ao prejuízo sofrido com o dano causado pelo 

profissional da área da saúde, acerca do erro médico, observando-se que a responsabilização 

vem desde os tempos mais remotos que remonta a sociedade, com finalidade de responsabilizar 

aquele que causa dano a outrem. Constatou-se que uma das causas de falhas também é a 

institucionalização e burocratização da medicina, na qual o médico não tem mais uma relação 

próxima com o paciente, pois este, atualmente, recorre às listas de planos de saúde ou 

designação do Sistema Único de Saúde – SUS para um profissional para lhe atender. 

Contudo, respeita-se, nos dias de hoje, a autonomia do paciente que deve estar 

plenamente informado por seu médico de todos os procedimentos que lhe serão inferidos a fim 

de que possa opinar acerca do seu consentimento em receber o tratamento, tendo em vista que 

a legislação civil, em seu art. 15, quando trata dos direitos de personalidade, deixa claro que a 

pessoa humana tem o direito de negar-se a ser submetida a tratamento médico ou a intervenção 

cirúrgica quando esta possa importar em risco de vida. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARROS JR., Edmilson de Almeida. Direito Médico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 



 
 

Responsabilidade médica face ao termo de consentimento do paciente 
JOSYANE MANSANO 

VALTER MOURA DO CARMO 

 
 

566 

BRASIL. Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 Código de Defesa do Consumidor. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm. Acesso em: 04 mar. 
2016. 

BRASIL. Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 04 mar. 2019. 

CFM – Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica. 2010. Disponível em: 
http://www.rcem.cfm.org.br/index.php/cem-atual. Acesso em: 24 jul. 2019. 

CFM – Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica. Disponível em: 
http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra.asp. Acesso em: 04 mar. 2019. 

CORDEIRO. Antônio Menezes. Manual de Direito Civil. São Paulo: Saraiva 2015. 

DINIZ, Maria Helena. O estado atual do Biodireito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  

FARAH, Elias. Atos Médicos: Reflexões sobre suas responsabilidades. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010. 

FRANÇA, Genival Veloso. Direito Médico. São Paulo: Fundo Editorial BYK, 2001. 

GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2015. 

GODOY, Roberto. A Responsabilidade Civil no Atendimento Médico-Hospitalar. In: NERY 
JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. (org.). Responsabilidade Civil: doutrinas 
essenciais. Volume V. Direito Fundamental à Saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
p. 827-868. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Doutrinas Essenciais de Responsabilidade Civil. v. 05. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 

KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 9. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2018.  

KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil dos Hospitais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. 

LUIZ NETO, Adamos; ALVES, Milton Ruiz. Revista  Brasileira de Oftalmologia,  2010. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbof/v69n2/a01v69n2.pdf. Acesso em 15 ago. 2019.  

REZENDE, Jofre Marcondes. À sombra do Plátano: Crônicas da medicina. São Paulo: 
Unifesp. O juramento de Hipócrates. p. 31-48. São Paulo. 2009. Disponível em: 
http://books.scielo.org/id/8kf92/pdf/rezende-9788561673635-04.pdf. Acesso em: 10 ago. 
2019. 

SOUZA, Neri Tadeu Camara. Erro médico e consentimento informado. Revista Jus 
Navigandi, Teresina, ano 9, n. 337, 9 jun. 2004. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/5311. 
Acesso em: 10 ago. 2019.



 
 

567 
 

 

 

 

 




	La tecnologia nella gestione della previdenza pubblica: telematizzazione degli archivi contributivi e diritti individuali dei lavoratori
	Teletrabalho na reforma trabalhista brasileira
	Tecnologie digitali e servizi pubblici per il lavoro: l’esperienza italiana
	Il lavoro agile nell’ordinamento italiano come strumento di conciliazione dei tempi di vita-lavoro e di incremento della competitività nell’impresa e nella pubblica amministrazione
	1.  Premessa.

	A ciência estatística e sua repercussão no nexo causal da responsabilidade civil: levando a sério a probabilidade
	Qualche considerazione sulla disciplina del lavoro agile
	Desafios na tributação sobre o consumo e sustentabilidade
	O regime jurídico do teletrabalho em Portugal
	Sviluppo sostenibile: l’evoluzione giuridica di un concetto mai definito
	A relação entre as smart cities e os objetivos do desenvolvimento sustentável: uma análise comparativa entre o plano nacional espanhol de cidades inteligentes e os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU
	Tecnologia, mercato del lavoro e servizi per l’impiego. Riflessioni sui possibili scenari delle politiche per l’occupazione ai tempi dell’e-recruiment *.
	Reflexões sobre a tributação de startups a partir da lei complementar 167/2019 e os impactos no desenvolvimento econômico nacional
	A defesa da vida e da integridade do ser humano: aspectos referentes à bioética na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia
	Os transplantes jurídicos: uma análise na perspectiva da interligação entre o Direito e as inovações tecnológicas
	Da regulamentação das criptomoedas no Brasil
	Uso de algorítmos e infrações concorrênciais: o big data e o abuso de posição dominante da google no brasil
	De smart cities a smart universities: o papel das Universidades para a construção de cidades e comunidades sustentáveis
	Ética, sustentabilidade e desenvolvimento empresarial
	Um paralelo entre democracia e desenvolvimento
	A influência dos vieses cognitivos na tomada de decisão pela inteligência artificial: um estudo baseado nas evidências do caso norte-americano – COMPAS
	Agrotóxicos, tecnologia e qualidade da água
	Referências
	Tecnologia, Compliance e Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior no Brasil: O uso de plataforma digital e de métodos de compliance como forma de aprimoramento da efetividade da extensão universitária.
	O Quarto Setor e os Novos Paradigmas da Ética Empresarial e da Função Social da Empresa
	Função social e função solidária da empresa e a sua responsabilidade social com a publicidade
	O desafio da proteção do consumidor na era digital

	IV. O direito do consumidor no exercício da liberdade de escolha
	Imunidades tributárias e o princípio da segurança jurídica
	A lei geral de proteção de dados pessoais como salvaguarda da função social da empresa
	Responsabilidade civil prospectiva e desenvolvimento rural sustentável: a potencialidade de riscos e o dano “nanotech” na agricultura

	DULLEY, Richard. “Eu mesmo, de certa forma, já sou uma espécie de ciborgue". IHU On-Line. em 27/02/2008. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/12350-eu-mesmo-de-certa-forma-ja-sou-uma-especie-de-ciborgue-entrevista-especia...
	GESTÃO AMBIENTAL. Aplicações Ambientais: Nanotecnologia e Química Verde. Disponível em https://meioambiente.culturamix.com/gestao-ambiental/aplicacoes-ambientais-nanotecnologia-e-quimica-verde. Acesso em 09/07/2019.
	R7. Aplicações Ambientais: Nanotecnologia e Química Verde. Disponível em: https://meioambiente.culturamix.com/gestao-ambiental/aplicacoes-ambientais-nanotecnologia-e-quimica-verde. Acesso em: 07/07/2019.
	O futuro do trabalho: competências transversais para empregos na era digital
	Una visión crítica desde el derecho español de la recomendación CM/Rec(2014)6 sobre una guía de los derechos humanos para los usuarios de internet
	O controle da concorrência como defesa do interesse público
	A difusão dos patinetes elétricos no Brasil e os consequentes desafios jurídicos e regulatórios
	A ordem econômica nacional e a efetivação da justiça social através da economia solidária
	Direitos humanos e desafios para a promoção da dignidade humana da trabalhadora doméstica e o direito ao desenvolvimento
	ANAMATRA. Trabalho escravo doméstico é tema de debate em Brasília. Disponível em: https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26357-trabalho-escravo-domestico-e-tema-de-debate-em-brasilia. Acesso em: 23 mai. 2019.

	Dimensão ética da sustentabilidade: a necessidade de mudança de valores e de atitudes
	Pagamento por serviços ambientais a exemplo do icms ecológico na amazônia legal paraense

	INTRODUÇÃO
	Responsabilidade médica face ao termo de consentimento do paciente
	KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
	LUIZ NETO, Adamos; ALVES, Milton Ruiz. Revista  Brasileira de Oftalmologia,  2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbof/v69n2/a01v69n2.pdf. Acesso em 15 ago. 2019.


