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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar, por meio de direito à explicação 

previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, se o ensino jurídico ofertado aos 

bacharelandos de Direito é suficiente para que os futuros profissionais consigam 

exercer a função social do advogado perante os novos desafios da carreira, 

advindos das novas dinâmica sociais. Para tanto, em um primeiro momento, 

descreve-se o contexto histórico da Quarta Revolução Industrial, culminando o 

aumento do uso de algoritmos para tomada de decisões no cotidiano. Como 

metodologia de pesquisa, associou-se revisão bibliográfica, análises legislativas e 

trabalho de campo, realizado através de questionário direcionado aos alunos da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, objetivando mapear as 

suas opiniões sobre a grade curricular do seu curso.  

 

PALAVRAS-CHAVE. Quarta Revolução Industrial. Algoritmos. Decisões 

automatizadas. Direito à explicação. Ensino jurídico. Tecnologia. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze, through the right to the explanation provided 

in the General Law of Protection of Personal Data, whether the legal education 

offered to baccalauréans of law is enough for future professionals to be able to 

exercise the social function of the lawyer in the new challenges arising from the new 

social dynamics. Therefore, firstly describe the historical context of the Fourth 

Industrial Revolution, culminating in the increasing use of algorithms for decision-

making in everyday life. As a research methodology, a bibliographical review, 

legislative analysis and field work was carried out through a questionnaire directed to 

the students of the Faculty of Law of Universidade Federal Fluminense, aiming at 

mapping their opinions about the curriculum of their course. 

 

KEY-WORDS. Fourth Industrial Revolution. Algorithms. Automated decisions. Right 

to explanation. Legal teaching. Technology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que a carreira jurídica, seja ela representada pela figura do 

advogado, dos magistrados ou por qualquer outro operador do Direito, remete a uma 

formalidade e conservadorismo que gera estranhamento e, até mesmo, um 

distanciamento do restante da sociedade que não está inserida profissionalmente 

nesse cenário.  

As vestimentas formais, a escrita exacerbadamente rebuscada que dificulta – 

para não se usar o termo “impede” – a compreensão dos ditames legais postos em 

nossas leis e demais normativos por pessoas sem formação jurídica. Acrescente-se 

a isso a falta de celeridade do Poder Judiciário, que mesmo em ambiente 

juridicamente automatizado destoa fortemente do que grande parte da sociedade 

mundial vem vivenciando por meio das inovações tecnológicas que estão gerando 

soluções mais céleres, criando cenários multidisciplinares. Aquilo que até então era 

visto na forma de ficção passa a ser realidade, redesenhando as relações humanas 

e sociais, resultando no que passamos a chamar de Quarta Revolução Industrial. 

A carreira jurídica, por trazer em sua essência a responsabilidade de 

promover a manutenção da ordem social, garantir os direitos e cobrar os deveres 

dos cidadãos, proteger o estado democrático de direito, entre outras tantas funções 

de caráter essencial ao bom funcionamento social, por óbvio, é uma área que carece 

de reformas urgentes, seja para quem já opera o Direito, seja para aquele que ainda 

se encontra em formação: os alunos das faculdades de Direito. Não somente o 

comando legal precisa dar conta de tamanha reviravolta social, bem como o próprio 

ensino jurídico precisa se adequar a realidade. Já não somos mais apenas sujeitos 

de direito, mas objeto a ser protegido pelo Direito. Há muito que os comandos 

normativos constitucionais que tratam dos direitos fundamentais necessitam de 
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proteção infraconstitucional mais acessível e esclarecedora para limitar a atuação do 

que nos coisifica ante à disruptura tecnológica vivenciada.1  

Objetiva-se, com o presente estudo, realizar uma análise, por meio de 

estudos legislativos, doutrinários, documentais e pela realização de pesquisa 

empírica, com alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), a fim de verificar se o ensino jurídico é coerente com os avanços tecnológicos 

e se de fato está preparando os futuros profissionais para bem operacionalizar o 

Direito. 

Ressalta-se, entretanto, que a análise sobre a eficiência do atual ensino 

jurídico perante os novos desafios dos profissionais de Direito não será realizado por 

meio de um debate de viés pedagógico, mas sim por meio da análise de um novo 

direito inserido na legislação nacional por meio da promulgação da Lei nº 

13.709/2018, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), mais 

especificamente em face do artigo 20 da referida Lei. O direito à explicação de 

decisões tomadas de maneira exclusivamente automatizada, o qual foi 

propositalmente escolhido, visto demandar uma infinidade de conhecimentos que 

vão além do que o próprio Direito requer.  

Para melhor explicitar o tema trabalhado e os resultados obtidos, o trabalho 

foi estruturado em três capítulos, que aparentemente parecem desconectados, mas 

em verdade se complementam. Em nenhum momento buscou-se o aprofundamento 

de qualquer um deles, mas tão somente permitir uma construção lógica entre o 

primeiro e o segundo capítulo para que então fosse possível apresentar, no terceiro 

e ultimo capítulo a pesquisa empírica realizada com os alunos de Direito da UFF. 

                                                           
1
 Entende-se por disrupção tudo aquilo que é capaz de interromper o seguimento normal de um 

processo. A designação também é atribuída a uma inovação tecnológica, seja um novo serviço ou 
produto, capaz de derrubar uma tecnologia já preestabelecida no mercado. Grandes setores da 
economia mundial estão vivenciando essas disrupções e não conseguiram se ajustar as novas 
formas que são impostas pelas mudanças advindas do uso de novas tecnologias. A falência da 
marca Kodak, por exemplo, dentre tantas outras que poderiam aqui ser mencionadas, depois de ter 
se mantido por anos na liderança do setor de fotografias é exemplo do resultado do ora mencionado. 
A crise vivenciada pelos taxistas e pelas concessionárias de transporte público em detrimento da 
ascensão de aplicativos de transporte particular como o Uber, também pode ser aqui mencionado, 
em que pese todas as discussões que podem advir desse aplicativo, aqui serve apenas como 
exemplo do impacto das novas tecnologias. No setor financeiro pode ser citado também o Nubank, a 
maior fintech da América Latina e que recentemente completou seis anos de existência, ter tomado a 
liderança do Itaú em buscas por emissores de cartão no primeiro trimestre de 2019. Os exemplos 
mencionados são exemplos concretos dos efeitos disruptivos que marcam o cenário econômico 
mundial. 
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No primeiro capítulo, explica-se, o contexto histórico da Quarta Revolução 

Industrial, construindo-se uma linha do tempo em que se analisa as grandes 

revoluções anteriores a vivenciamos e, se utilizando de Klaus Schwab2, porque ela 

se diferencia das demais. Ao final desse capítulo, aborda-se a expansão dos 

algoritmos3 e como as decisões automatizadas estão cada vez mais presentes no 

cotidiano. 

O segundo capítulo, aborda o histórico do direito à explicação de decisões 

automatizadas no ordenamento jurídico brasileiro, isto porque, ainda que ele tenha 

sido posto de maneira abrangente e multissetorial apenas no texto legal da recente 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, encontra bases principiológicas e, até 

mesmo, uma previsão bastante restrita de sua aplicação em legislações como o 

Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo, a Súmula nº 550 do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ)4. De forma proposital também não se abordou o 

tema sobre o viés constitucional, sob pena de direcionar o trabalho para além do que 

se pretende: verificar o ensino jurídico frente às novas tecnologias em um ambiente 

limitado. 

O terceiro e último capítulo analisa de que maneira a falta de modernização 

do ensino jurídico oferecido pelas instituições de ensino superior do país podem 

comprometer a função social do advogado diante das novas dinâmicas sociais e, por 

consequência, seus novos campos de atuação profissional. Nesse capítulo foram 

incluídos os resultados da pesquisa empírica que buscou entender o que pensa o 

aluno de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) acerca dos 

conhecimentos propiciados por sua grade curricular diante de uma suposta atuação 

em um caso fictício que envolva o direito à explicação de decisões tomadas de 

maneira automatizada.  

                                                           
2
 Doutor em Economia pela Universidade de Friburgo, na Suíça, o alemão Klaus Schwab é o fundador 

do Fórum Econômico Mundial, que consiste em uma organização internacional para cooperação 
público-privada. 
3
 Ressalta-se que o estudo não busca um maior aprofundamento sobre algoritmos, sendo 

apresentado de forma sucinta. 
4
 Súmula 550 - A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não 

constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar 
esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no 
respectivo cálculo. (Súmula 550, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015) 
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O presente estudo não objetiva esgotar o assunto, ao contrário, busca 

provocar a discussão sobre a modernização das grades curriculares dos cursos de 

Direito para que se possa ter um ensino jurídico mais conectado com a realidade 

advinda das novas tecnologias. 
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CAPÍTULO I - CONTEXTO HISTÓRICO DAS DECISÕES AUTOMATIZADAS 

 

I.1 Quarta revolução industrial: contexto histórico 

 

Os primeiros registros do termo revolução aparecem durante o período 

histórico chamado de Renascimento, que se estendeu entre os séculos 14 e 16. 

Àquela época, entretanto, o termo surgia estritamente relacionado às ciências 

naturais, uma vez que foi empregado como uma referência ao movimento lento, 

regular e cíclico dos astros e estrelas.  

Apenas no século 17 é que o vocábulo assume um significado político, 

servindo para caracterizar acontecimentos que provocavam mudanças na ordem 

social de um determinado país ou nação. Em outras palavras, revolução servia para 

se referir a um período marcado por perturbações na ordem social. 

Ao se trazer a discussão acerca do conceito de revolução para dias mais 

atuais, Florestan Fernandes publicou, no início da década de 1980, o livro chamado 

“O que é Revolução”. Esta obra continua sendo uma referência sobre o tema ainda 

nos dias de hoje. 

Para Fernandes, o conceito de revolução é o seguinte: 

A palavra revolução encontra empregos correntes para 
designar alterações contínuas ou súbitas que ocorrem na 
natureza ou na cultura. No essencial, porém, há pouca 
confusão quanto ao seu significado central: mesmo na 
linguagem de senso comum, sabe-se que a palavra se aplica 
para designar mudanças drásticas e violentas da estrutura da 
sociedade.5  

 

Para fins desta monografia, entende-se que Revolução é uma mudança 

abrupta ou gradual e intrinsecamente radical – perante os referenciais dos 

momentos temporais em que ocorrem - no poder político ou na organização 

estrutural de uma sociedade. O termo, ainda mais nos dias atuais, é bastante 

apropriado para descrever mudanças rápidas e profundas nos campos econômico, 

                                                           
5
 FERNANDES, Florestan. O que é Revolução. Brasiliense, 1981, p.1. 
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científico, tecnológico e comportamental humano. Nesse sentido, vale mencionar 

que para Klaus Schwab, “as revoluções da nossa história têm ocorrido quando 

novas tecnologias e novas formas de perceber o mundo desencadeiam uma 

alteração profunda nas estruturas sociais e nos sistema econômicos”6 . 

A primeira vez que se tem registro de uma grande mudança na percepção de 

mundo e sociedade, que, consequentemente, propiciou drásticas alterações na 

organização social do mesmo, se deu na Mesopotâmia, há aproximadamente 10.000 

anos. A introdução de técnicas de agriculta, principalmente graças à domesticação 

dos animais, fez com que, pela primeira vez, populações pudessem abandonar o 

modo nômade de vida, por conta da, até então, busca itinerante por alimentos, e 

pudessem começar a montar os primeiros assentamentos humanos – que, por sua 

vez, são os precursores das atuais cidades. 

O segundo registro de um movimento de revolução tão emblemático para as 

estruturas sócio-econômicas da sociedade aconteceu há pouco mais de duzentos 

anos, com a ocorrência de uma série de revoluções industriais iniciadas no século 

XVIII. A marca dessas revoluções foi a transição da força muscular para a energia 

mecânica7. 

A primeira das revoluções industriais teve como cenário a Inglaterra de 

meados do século XVIII. Graças ao significativo crescimento do comércio 

internacional nos dois séculos exatamente anteriores, a burguesia conseguiu 

acumular um expressivo montante de riquezas, que permitiram o financiamento do 

progresso técnico e o custeamento das instalações industriais. Enquanto a máquina 

à vapor dava início à produção mecânica, as ferrovias para escoamento das 

mercadorias eram construídas. 

A Segunda Revolução Industrial, por sua vez, ganha corpo e modifica a 

estrutura social vigente, no final do século XIX, graças ao uso da eletricidade e da 

instalação das linhas de montagem nas fábricas, o que constituiu o cenário 

necessário para o início da produção em massa. 

                                                           
6
 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial: tradução por Daniel Moreira Miranda. São Paulo: 

Edipro, 2016, p.15. 
7
 Idem, ibdem. 
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Mais recentemente, em meados do século XX, aflora a Terceira Revolução 

Industrial. No início da década de 1960, graças ao desenvolvimento da eletrônica e 

ao uso da computação, é iniciada o que hoje chamamos de revolução tecnológica. 

Grandes avanços foram alcançados nos campos da ciência, da eletrônica, da 

tecnologia, da informática, da robótica e da eletrônica. Foi neste período que as 

pessoas ao redor do globo assistiram a criação dos computadores, a automação dos 

meios de produção fabris, o advento da internet e o surgimento dos mais recentes 

softwares e sistemas de inteligência artificial, e sentiram as profundas 

transformações no modo de se produzir, consumir e, até mesmo, se relacionar. 

A Quarta Revolução Industrial, ao contrário do que se poderia imaginar, não é 

caracterizada pelo emergir de novas tecnologias por si próprias, mas, na realidade, 

pela convergência de áreas científico-tecnológicas típicas da Terceira Revolução 

que agora passaram a se integrar de maneira a causar profundas e extremamente 

rápidas mudanças na organização sociopolítica e econômica, em níveis globais. 

Segundo Klaus Schwab, o criador do termo Quarta Revolução Industrial, três 

são os fatores que legitimam o caráter revolucionário do que estamos vivenciando 

na atualidade, sendo eles “a velocidade, a amplitude e a harmonização e integração 

de muitas descobertas e disciplinas diferentes”8. 

O fato de o mundo estar extremamente interconectado desde o processo de 

globalização e do advento da internet explica, em partes, tanto a velocidade com 

que as mudanças tem ocorrido quanto a amplitude. Com relação à amplitude, 

entretanto, é preciso entender que essa também se refere a profundidade: 

Paradigmas estão sendo quebrados diariamente devido a 
tecnologia na economia, nos negócios e, por conseguinte, no 
cotidiano das pessoas. Modificações no que fazemos e como 
fazemos, no que consumimos e como consumimos, estão 
culminando em disrupturas mercadológicas.9 

O terceiro e último fator diz respeito à convergência das áreas de 

conhecimento e tecnologia em prol da inovação e será melhor trabalhado adiante. 

                                                           
8
 Op.cit.19. 

9
 SILVA, Elcio Brito da; SCOTON, Maria Lídia Rebello Pinho Dias; DIAS, Eduardo Mario; PEREIRA, 

Sergio Luiz. “Automação & Sociedade: Quarta Revolução Industrial, um olhar para o Brasil”. 2018, 
p.4. 
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Conforme mencionado por Schwab em sua obra, além da já mencionada 

fusão entre tecnologias, é a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos 

que a torna fundamentalmente diferente de suas antecessoras. Esse cenário 

permitiu que “sistemas físicos e virtuais de fabricação cooperassem de maneira 

global e flexível, resultando numa total de personalização de produtos e a criação de 

novos modelos operacionais”10. 

I.2 A convergência entre os mundos digital, físico e biológico: a razão pela qual 

estaríamos vivenciando a Quarta Revolução Industrial, segundo Klaus Schwab 

 

Para o entendimento da questão, é imprescindível que se tenha 

conhecimento de como se manifestam atualmente as megatendências para cada 

uma das categorias separadamente: 

As manifestações físicas das tendências tecnológicas, em virtude de sua 

natureza tangível, costumam ser melhores assimiladas pela população como um 

todo. Quatro seriam as principais manifestações: 

a) Impressão em 3D: conforme denota-se do próprio termo, a partir de um 

modelo em 3D se dá a construção, camada por camada, de um objeto físico. 

Construções que se dão dessa maneira recebem a denominação de 

fabricação aditiva e, se comparadas ao ainda vigente método de fabricação 

substrativa11, promovem maior personalização ao produto final e economia no 

processo. 

b) Veículos autônomos: como é possível se deduzir pelo próprio nome, são os 

veículos que não necessitam de ação humana para realizarem sua finalidade 

de locomoção. Estes são controlados por meios remotos de tecnologia. 

c) Robótica avançada: há algum tempo os robôs deixaram de ser usados 

exclusivamente em linhas de produção fabris e passaram a se adaptar melhor 

a diversos outros ambientes, nos quais começaram a desempenhar funções 

que vão desde a limpeza doméstica até a agricultura de precisão, passando 

por funções de assistência pessoal. 

                                                           
10

 SCHWAB, Op.cit. p.16. 
11

 Fabricação substrativa corresponde àquela em que as camadas são removidas de um material até 
que a forma desejada seja obtida. 
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d) Novos materiais: Em geral, são mais leves, mais fortes, recicláveis e 

adaptáveis12. O grafeno, uma das formas cristalinas do carbono, talvez seja 

um dos exemplos mais comentados mundialmente de novos materiais. 

Ainda em acordo com Schwab, na categoria digital, as principais tendências 

são marcadas pela internet das coisas (IoT – Internet of things), o blockchain e as 

plataformas digitais.  

a) Internet das coisas: Em sua forma simples, ela pode ser descrita como a 

relação entre as coisas (produtos, serviços, lugares etc.) e as pessoas que se 

torna possível por meio de diversas plataformas e tecnologias conectadas.13 

b) Blockchain: muitas vezes decrito como um “livro-razão distribuído”, é um 

protocolo seguro no qual uma rede de computadores verifica de forma 

coletiva uma transação antes de registrá-la e aprová-la.14 

c) Plataformas digitais: plataformas digitais são ambientes capazes de oferecer 

serviços a um custo marginal de acesso, reprodução e distribuição muito 

baixos. Responsáveis pela viabilização da economia sob demanda.15  

Por fim, em relação a terceira e última categoria, a biológica, as 

megatendências se dão, principalmente, em função dos avanços no campo da 

genética. Os avanços tecnológicos no ramo resultaram, por exemplo, na redução de 

tempo e custo para sequenciamento de um genoma humano; o projeto do genoma 

humano levou mais de dez anos e custou US$ 2,7 bilhões para ficar pronto, 

enquanto, atualmente, o genoma é sequenciado em poucas horas e com um custo 

inferior a mil dólares.16  

Um recente exemplo da questão aqui versada aconteceu em abril deste ano 

(2019), na Universidade de Tel Aviv, quando Tal Dvir, ao anunciar a impressão em 

3D de uma miniatura de coração humano, feito de células humanas e materiais 

                                                           
12

 SCHWAB, Op.cit, 25. 
13

 Idem, ibdem, p.26. 
14

 Idem, ibdem, p.27. 
15

 SILVA; SCOTON; DIAS; PEREIRA, Op.cit, p. 5. 
16

 K.A. Wetterstrand, “DNA sequencing Costs: Data from the NHGRI Genome Sequencing Program 

(GSP)”, National Human Genome Research Institute, 2 out 2015. Disponível em: 

HTTP://www.genome.gov/sequencingcosts/. 

http://www.genome.gov/sequencingcosts/
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biológicos específicos de um determinado paciente, afirmou que “é a primeira vez 

que alguém, em qualquer lugar, projeta e imprime com sucesso todo um coração 

repleto de células, vasos sangüíneos, ventrículos e câmaras”17  

A pesquisa científica que resultou nesse grande avanço médico é fruto de um 

trabalho conjunto entre diversos departamentos da Universidade de Tel Aviv, como 

Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais, do Centro de Nanociência e 

Nanotecnologia e do Centro de Biotecnologia Regenerativa, o que ressalta a 

multidisciplinaridade dos avanços tecnológicos mais recentes. 

O episódio demonstra o poder transformador que a convergência entre os 

mundos digital, físico e tecnológico carrega em si e porque esse é o ponto de 

inflexão que deu início a Quarta Revolução. Como bem ressalta Schwab “Os três 

estão profundamente inter-relacionados e as tecnologias beneficiam-se umas das 

outras com base em descobertas e progressos realizados por cada uma delas”18. 

I.3 A expansão dos algoritmos no contexto da Quarta Revolução Industrial e as 

decisões automatizadas no cotidiano da população mundial 

 

Não raras são as vezes em que se ouve sobre algoritmos nos dias atuais, o 

que pode levar qualquer pessoa a crer que se trata de uma tecnologia recém 

desenvolvida, graças aos mais recentes avanços tecnológicos, mas isso não é 

exatamente uma verdade. O conceito de algoritmo existe há séculos e pode ser 

atribuído a matemáticos da Grécia antiga, como é o caso do algoritmo de Euclides, 

que possui registros datados de cerca de três séculos antes de Cristo. Antes de 

entender o porquê de estarem se fazendo mais presentes, não apenas em nosso 

vocabulário, mas também em nosso cotidiano, é preciso entender no que consiste 

um algoritmo. 

                                                           
17

 Segundo matéria disponível em: https://english.tau.ac.il/news/printed_heart. Acessado em 09 

jun.2019. 
18

 SCHWAB, Op.cit., p.23. 

https://english.tau.ac.il/news/printed_heart
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Para Roberto Marcondes Cesar Junior, um algoritmo consiste em uma 

sequência de etapas para resolver um problema ou realizar uma tarefa de forma 

automática.19  

Outra definição comum é a de que algoritmos é o termo que descreve um 

conjunto de procedimentos codificados que transformam uma determinada entrada 

de dados, chamada de input, em uma saída, ouput.20 

De acordo com matéria de Bruno de Pierro:  

A construção de um algoritmo segue três etapas. A primeira 
consiste em identificar com precisão o problema a ser resolvido 
– e encontrar uma solução para ele. Nessa fase, o cientista da 
computação necessita da orientação de profissionais que 
entendam da tarefa a ser executada. Podem ser médicos, no 
caso de um algoritmo que analisa exames de imagem; 
sociólogos, se o objetivo for identificar padrões de violência em 
regiões de uma cidade; ou psicólogos e demógrafos na 
construção, por exemplo, de um aplicativo de paquera. 
 
A segunda etapa ainda não envolve operações matemáticas: 
consiste em descrever a sequência de passos no idioma 
corrente, para que todos possam compreender. Por último, 
essa descrição é traduzida para alguma linguagem de 
programação. Só assim o computador consegue entender os 
comandos – que podem ser ordens simples, operações 
matemáticas e até algoritmos dentro de algoritmos –, tudo em 
uma sequência lógica e precisa. É nesse momento que entram 
em cena os programadores, profissionais incumbidos de 
escrever os algoritmos ou trechos deles.21 

 

Esclarecido o que são e como se constroem algoritmos, ainda que o feito em 

linhas gerais, a fim apenas de possibilitar o entendimento da narrativa aqui 

construída, é preciso que se entenda os motivos pelos quais sua aplicação no 

                                                           
19

 Roberto Marcondes Cesar Junior, cientista da computação, pesquisador do Instituto de Matemática 

e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP). Disponível em: 
https://revistapesquisa.fapesp.br/2018/04/19/o-mundo-mediado-por-algoritmos/. Acessado em 16 jun. 
2019. 
20

GILLESPIE, Tarleton. The relevance of algorithms. Media technologies: Essays on communication, 
materiality, and society, v. 167, p. 167, 2014. 
21

 Conforme descreve Bruno de Pierro em matéria intitulada “o mundo mediado por algoritmos: 

Sistemas lógicos que sustentam os programas de computador têm impacto crescente no cotidiano. 
Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/2018/04/19/o-mundo-mediado-por-algoritmos/. 
Acessado em 16 jun. 2019. 

https://revistapesquisa.fapesp.br/2018/04/19/o-mundo-mediado-por-algoritmos/
https://revistapesquisa.fapesp.br/2018/04/19/o-mundo-mediado-por-algoritmos/
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cotidiano social se encontra em ebulição, em escala global, e como isso afeta direta 

ou indiretamente a vida das pessoas. 

Conforme já mencionado anteriormente, a Terceira Revolução Industrial 

permitiu o desenvolvimento da computação, que passou a ser mais sofisticada e 

eficiente, culminando num incremento da capacidade de processamento dos 

computadores e, consequentemente, uma melhoria na execução de tarefas 

computacionais complexas. Além disso, concomitantemente com o início da Quarta 

Revolução industrial, assistiu-se ao advento do Big Data 22 , que possibilitou o 

barateamento da coleta e do armazenamento de grandes quantidades de 

informações - que deram aos algoritmos a possibilidade de identificar padrões 

imperceptíveis ao olhar humano em atividades de todo tipo. A combinação desses 

dois fatores culminou no grande aumento do uso de algoritmos em atividades e 

decisões rotineiras. 

Atualmente, grande parte dos algoritmos se baseia em machine learning (do 

inglês, aprendizado de máquina). Este conceito pode ser entendido da seguinte 

maneira: 

Método de análise de dados que automatiza a construção de 
modelos analíticos. É um ramo da inteligência artificial baseado 
na ideia de que sistemas podem aprender com dados, 
identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de 
intervenção humana.

23 

 

Edwards Veale aponta que: “Esse processo treina um modelo que exibe 

lógicas implícitas, em vez de explícitas, geralmente não otimizadas para o 

                                                           
22

 Termo utilizado para descrever conjuntos de dados cuja captura, armazenamento, distribuição e 
análise requerem métodos e tecnologias avançadas devido a qualquer combinação de seu tamanho 
(volume), a frequência de atualização (velocidade) e diversidade (heterogeneidade). Disponível em: 
http://www.jhi-sbis.saude.ws/ojs-jhi/index.php/jhi-sbis/article/view/336. Acessado  em 16 jun.2019. 
23

 De acordo com o site do SAS (líder de mercado em Analytics, que por meio de soluções analíticas 

inovadoras, voltadas para a inteligência do negócio e gerenciamento de dados está sediada no Brasil 
desde 1996, embora exista desde 1976). A referida afirmação pode ser conferida em matéria 
intitulada “Machine Learning: o que é e qual sua importância”. Disponível em: 
https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/machine-learning.html. Acessado em 16 jun. 2019. 

http://www.jhi-sbis.saude.ws/ojs-jhi/index.php/jhi-sbis/article/view/336
https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/machine-learning.html


23 
 

entendimento humano” 24 , ainda mais quando se trata de indivíduos que não 

possuem conhecimentos básicos sobre programação computacional.  

A nova dinâmica dos algoritmos e seu uso cada vez mais difundido tem 

influenciado cada vez mais a vida cotidiana da sociedade mundial, afetando a vida 

dos indivíduos desde as suas intenções ao seu livre arbítrio. 

Algoritmos escolhem as músicas que serão sugeridas para cada usuário em 

uma plataforma de streaming25, definem o trajeto que os motoristas de aplicativos de 

transporte particular deverão seguir, classificam os perfis de crédito dos 

consumidores, decidem quais propagandas serão ofertadas e auxiliam em decisões 

judiciais.  

Segundo dados divulgados em 2016 pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), robôs investidores programados 
para reagir instantaneamente ante determinadas situações são 
responsáveis por mais de 40% das decisões de compra e 
venda no mercado de ações no país26

.  

 

Em nossa atual sociedade, amplamente interconectada e com um imenso 

volume de troca de dados, imaginar um dia sem a interferência de algoritmos na vida 

de uma pessoa - que já esteja vivenciando os desdobramentos da Quarta 

Revolução, ainda que não em sua plenitude - é uma tarefa praticamente impossível. 

Operações algorítmicas estão cada vez mais enraizadas no funcionamento da 

sociedade mundial e esta, por conseguinte, passa a ser dependente daquelas. 

Nesse contexto, casos preocupantes de decisões automatizadas que 

interferem na vida de humanos têm ganhado repercussão nos meios de 

comunicação, como é o caso da condenação de Eric Loomis, que foi destaque no 

The New York Times, em primeiro de maio de 2017.27 

                                                           
24

 VEALE, Michael; EDWARDS, Lilian. Slave to the algorithm? Why a ‘right to an explanation’ is 

probably not the remedy you are looking for. 2017,p.8.  
25

 A tecnologia streaming é uma forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através 
de redes.  
26

 Bruno de Pierro https://revistapesquisa.fapesp.br/2018/04/19/o-mundo-mediado-por-algoritmos/  - 
acessado em 16 jun. 2019. 
27

 Conforme disponível em: https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a-

software-programs-secret-algorithms.html. Acessado em 16 jun.2019. 

https://revistapesquisa.fapesp.br/2018/04/19/o-mundo-mediado-por-algoritmos/
https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a-software-programs-secret-algorithms.html
https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a-software-programs-secret-algorithms.html
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O caso de Loomis ganhou grande repercussão na mídia devido ao juiz ter 

admitido basear a sentença em informações fornecidas por um software de empresa 

privada, que julgou o infrator como sendo um individuo com grande potencial de 

reincidência. Após a condenação a seis anos de prisão, a defesa do réu apelou à 

Suprema Corte do estado do estado de Wisconsin, alegando que não conseguia 

refutar a acusação ou mesmo a conclusão apresentada, em virtude da falta de 

acesso ao algoritmo – e seu modus operandi28 - que deu origem a pontuação de 

risco. A Suprema Corte negou provimento ao recurso de Eric Loomis, não 

concedendo acesso a informações detalhadas do funcionamento do COMPAS 

(Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), software em 

que o magistrado baseou sua decisão.  

O crescimento de casos como esse ao redor do globo vem causando a 

perturbação de usuários que agora não mais se desprendem da ideia de que as 

máquinas podem tomar decisões por eles, as quais eles não poderiam entender ou 

contrariar. Daí nasce a crescente discussão nos meios acadêmicos e doutrinários do 

chamado direito à explicação, que já se encontra disposto em legislações nacionais 

e internacionais, como, por exemplo, na recém-aprovada Lei nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018, amplamente conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD). 

  

                                                           
28

 Modo pelo qual um indivíduo, organização ou sistema desenvolve suas atividades ou opera. 
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CAPÍTULO II – HISTÓRICO DO DIREITO À EXPLICAÇÃO SOBRE DECISÕES 

TOMADAS DE MANEIRA AUTOMATIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

II.1 O direito à explicação e a LGPD: exemplos de casos  

 

Inicia-se a contextualização do tema deste capítulo por meio de dois 

exemplos distintos que serão brevemente expostos a seguir, na intenção de 

esclarecer como o direito à explicação em caso de decisões automatizadas é tratado 

atualmente no cenário do direito civil brasileiro e como a Lei Geral de Proteção de 

Dados altera esse cenário. 

Um colégio já pode se valer de sistemas algorítmicos para realocar alunos em 

novas turmas ou mesmo em unidade de ensino diversas. Baseando-se nos 

resultados de uma análise automatizada do histórico de notas e informações 

pessoais disponibilizadas pelos estudantes no ato de sua matrícula, como, por 

exemplo, o local onde residem, a instituição de ensino pode criar turmas mais 

hegemônicas ao basear na localização geográfica dos estudantes, em suas 

velocidades de aprendizado ou mesmo suas inclinações para as ciências exatas, 

humanas ou biológicas.  

De maneira semelhante – no que diz respeito ao meio utilizado para se tomar 

uma decisão – as instituições financeiras se utilizam de sistemas que, ao receberem 

o input do CPF de um individuo, são capazes de levantar informações pessoais 

acerca de um cliente que está pleiteando a liberação de crédito para financiar um 

automóvel e, ao combiná-las com outros dados, como valor da parcela de entrada e 

número de parcelas para quitação, define as probabilidades de inadimplência por 

parte do mesmo, podendo negar seu pedido de crédito. 

Ambos os cenários acima descritos versam sobre hipóteses em que uma 

decisão tomada de maneira exclusivamente automatizada impacta de maneira 

significativa o cotidiano ou os rumos da vida de um ser humano. A diferença entre os 

dois casos é que, antes da edição do texto legal da Lei nº 13.709/18, a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD), apenas o segundo exemplo encontrava 
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amparo no texto legal ou em entendimentos dos tribunais superiores no que diz 

respeito ao direito à explicação. Apenas decisões relacionadas à formação de perfis 

de crédito possuíam o direito à explicação posto no ordenamento jurídico brasileiro. 

Feita a provocação inicial, inicia-se uma análise retrospectiva do direito à 

informação sobre decisões automatizadas no ordenamento jurídico brasileiro, 

conforme a lógica de análise desenvolvida por Renato Leite Monteiro 29 , que 

analisará o princípio da transparência, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a 

Lei do Cadastro Positivo e pela Súmula 550 do STJ, até chegar ao, recentemente 

aprovado, texto legal da LGPD e o veto presidencial no que diz respeito ao artigo 20. 

 

II.2 O direito à explicação de decisões automatizadas 

 

A elaboração do texto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

contemplou e ampliou o direito à explicação que já vinha se consolidando em 

algumas legislações nacionais. Trata-se do “direito de receber informações 

suficientes e inteligíveis que permitam ao titular dos dados entender a lógica e os 

critérios utilizados para tratar seus dados”.30 Esse direito ainda inclui a possibilidade 

de conhecer os critérios utilizados para a tomada de decisões automatizadas, ou 

seja, decisões tomadas exclusivamente por meio de algoritmos, softwares ou 

inteligência artificial. 

O direito à explicação, como expões Renato Leite monteiro “deriva 

diretamente do princípio da transparência, previsto na maioria das leis de proteção 

de dados do mundo”. No texto da LGPD podemos observar a importância deste 

princípio em seu art. 6º: 

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão 
observar a boa-fé e os seguintes princípios: 

                                                           
29

 Doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito na Universidade de São Paulo - USP e Mestre 

em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará - UFC. LL.M em Technology Law pela 
NYU e NUS. Foi study visitor e consultor do Departamento de Proteção de Dados do Conselho da 
Europa. Professor convidado de diversas instituições, como Mackenzie e FGV. Colaborou ativamente 
com as discussões da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil - LGPD. Fundador e Coordenador 
do Data Privacy Brasil. 
30

 MONTEIRO, Renato Leite. Existe um direito à explicação na Lei Geral de Proteção de Dados do 

Brasil?. Instituto Igarapé. 2018, p.4. 
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(...) 

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações 
claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do 
tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados 
os segredos comercial e industrial; 

 

Antes da promulgação da LGPD apenas quando se tratava de decisões 

automatizadas que fossem relativas à concessão de crédito, modelagem e cálculo 

de risco de crédito é que o indivíduo tinha assegurado o seu direito à explicação 

sobre os detalhes da tomada da decisão31 

Passa-se agora a discorrer sobre como a tutela deste direito perdeu o seu 

caráter setorial e ganhou uma abrangência multissetorial. 

II.3 O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) 

 

O setor de consumo é um dos setores da economia que mais se vale do uso 

de dados pessoais, isto porque precisa tornar suas estratégias de alcance dos 

consumidores o mais eficazes possível. Além disso, não se pode esquecer o fato de 

que os dados pessoais são essenciais num momento como o atual, em que se vive 

o apogeu da economia sob demanda, conforme mencionado no primeiro capítulo 

desta monografia. 

A questão aqui é que à medida que variados modelos de negócios se 

baseiam, cada vez mais, na coleta e processamento de dados pessoais, o uso 

intenso desse tipo de informação pode levar a práticas indesejadas, abusivas ou 

prejudiciais32  

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), promulgado em 11 de 

setembro de 1990, é usado para regular as relações consumeristas nacionais, 

sempre levando em consideração que o consumidor se encontra em posição 

vulnerável em relação às empresas. Este é um dos princípios basilares do normativo 

aqui em análise, como se pode observar no próprio texto legal: 

                                                           
31

 MONTEIRO, Op. Cit.p.4. 
32

 Idem, ibdem, p.6. 
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Art. 4º 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: (Redação dada 
pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 
mercado de consumo; 

O princípio da vulnerabilidade em harmonia com o princípio da boa fé, outro 

também de caráter basilar para o CDC, formam a base principiológica que sustenta 

o direito à informação e o dever de esclarecimento; precursores do direito à 

explicação previsto na LGPD. 

Quando se falar em boa-fé no desenvolver desta monografia, faz-se 

referência à boa-fé objetiva, isto porque “a boa-fé subjetiva não é considerada 

princípio jurídico, mas somente um estado psicológico”33. 

Conforme conceitua o Doutor em Direito, Bruno Miragem, em seu livro Curso 

de Direito do Consumidor: 

O princípio da boa-fé objetiva implica a exigência nas relações 
jurídicas do respeito e da lealdade com o outro sujeito da 
relação, impondo um dever de correção e fidelidade, assim 
como o respeito às expectativas legítimas geradas um no outro 
(MIRAGEM, 2016, pág. 145)  

O direito à informação e o dever de esclarecimento, mencionados acima 

enquanto precursores do direito à explicação, estão previstos em duas passagens 

do CDC, mais especificamente em seus artigos 43 e 46. O primeiro versa sobre o 

acesso às informações: 

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 8634, 
terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, 
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, 
bem como sobre as suas respectivas fontes. 

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser 
objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil 
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 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 6ª Ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo. Editora 

Revista dos Tribunais. 2016, p.145. 
34

 Art. 86. (Vetado). 
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compreensão, não podendo conter informações negativas 
referentes a período superior a cinco anos. 

A segunda passagem, por sua vez, estipula o dever de esclarecimento:  

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não 
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a 
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, 
ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a 
dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. 

 

Nos termos expostos por Bruno Miragem:  

O princípio da boa-fé impõe ao fornecedor de bens e serviços 
um dever de informar qualificado, uma vez que não exige 
simplesmente o cumprimento formal do oferecimento de 
informações, senão o dever substancial de que estas sejam 
efetivamente compreendidas pelo consumidor.35  

 

Nesse contexto Renato Leite Monteiro, esclarece que: 

Dessa forma, quando houver decisão automatizada no 
contexto de uma relação de consumo, como a concessão ou 
não de um financiamento de veículo, por exemplo, o 
consumidor tem o direito de acessar os (seus) dados que 
basearam a tomada da decisão. Caso seja criada uma 
obrigação jurídica, é seu direito, também, ter conhecimento de 
suas finalidades e propósitos, seu alcance e como foi formada, 
incluindo critérios e valoração dos atributos utilizados para 
tomar a decisão. Em outras palavras, entender como se deu a 
formação da obrigação jurídica é essencial para a sua 
aceitação e exercício dos direitos previstos no CDC. E isso 
inclui entender como um algoritmo deu origem a tal obrigação.  

 

II.4 A Lei do Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/2011) 

 

A promulgação da Lei do Cadastro Positivo promoveu a criação de um banco 

de dados, destinado aos fornecedores de crédito, que permite acessar o histórico de 

relações negociais e financeiras do consumidor perante o mercado. A lei pretende 

proporcionar melhores condições ao fornecedor no que diz respeito à avaliação dos 
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 MIRAGEM, Op.cit., p. 146. 



30 
 

riscos envolvidos na concessão de crédito, por conseguinte, precavendo-se de 

prejuízos financeiros oriundos de eventuais inadimplementos.  

À época, defendia-se que os ditames da Lei nº 12.414/2011 diminuiriam o 

superendividamento do consumidor e as taxas de juros. Desde sua aprovação, 

entretanto, seu texto foi motivo de grandes divergências entre os juristas, que 

dividiram dicotomicamente entre apoiadores e críticos. Aqui, entretanto, não se 

pretende discutir sua eficácia ao longo dos últimos anos, mas sim analisar alguns 

dos princípios postos em seu texto, mais especificamente, os dispostos em seu art. 

5º: 

Art. 5º São direitos do cadastrado: (...) 

IV - conhecer os principais elementos e critérios considerados 
para a análise de risco, resguardado o segredo empresarial; 

V - ser informado previamente sobre a identidade do gestor e 
sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento dos dados 
pessoais;36 

VI - solicitar ao consulente a revisão de decisão realizada 
exclusivamente por meios automatizados; e 

VII - ter os seus dados pessoais utilizados somente de acordo 
com a finalidade para a qual eles foram coletados.  

 

Mais uma vez, nota-se o princípio da transparência com um dos pilares de 

apoio de direitos relativos a banco de dados e decisões automatizadas. O direito à 

informação encontra-se materializado nos incisos IV e V, enquanto o princípio da 

não-discriminação se vale do disposto no VII, uma vez que impede a utilização de 

dados para além dos limites estipulados quando da sua coleta. O inciso VI, por sua 

vez, traz o, até então, inédito direito à revisão de decisões tomadas de maneiras 

exclusivamente automatizadas. Este direito também incorporado pelo texto LGPD, 

onde funciona em complemento ao direito à explicação. Em outras palavras, “estes 
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 A atual redação do inciso V da Lei do Cadastro Positivo se deve à recente aprovação, no último dia 13 de 
março, Substitutivo da Câmara dos Deputados (Projeto de Lei Complementar nº 54, de 2019) ao Projeto de Lei 
do Senado nº 212, de 2017. 
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quatro direitos se originam a partir do direito à transparência e não-discriminação e 

formam a espinha dorsal do direito à explicação de decisões automatizadas”37  

 

II.5 A Súmula 550 do Superior Tribunal de Justiça 

 

O STJ entendeu, por meio do julgamento do Recurso Especial nº 

1.419.697/RS, que é legal o uso de dados pessoais, ainda que sem o consentimento 

do titular, para fins de análise de risco de crédito. Tal entendimento culminou na 

edição da Súmula 550 do referido tribunal superior: 

Súmula 550. A utilização de escore de crédito, método 
estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de 
dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o 
direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações 
pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no 
respectivo cálculo. 

Como se depreende da leitura do normativo acima transcrito, não apenas a 

legalidade da prática ganhou amparo no texto legal, mas também restaram 

garantidos os direitos do consumidor, ao acesso à informação e à explicação. 

Posteriormente, outro Recurso Especial, o de número 1.304.736/RS, decidiu 

se o direito de acesso às fontes dos dados e a explicação da lógica do seu 

tratamento encontravam algum fator limitador. Entendeu-se que, uma vez que um 

indivíduo tenha sido atingido por tais critérios quando tentou obter crédito no 

mercado, poderia exercer os seus direitos que estão dispostos no texto da súmula. 

Teoricamente, o único impedimento que o consumidor encontraria para acessar as 

informações desejadas seria o respeito ao segredo empresarial. 

Sobre a questão do respeito ao segredo empresarial, ao comentar a súmula 

550 STJ, Márcio Cavalcanti assim se manifestou: 

Por outro lado, nem o consumidor nem ninguém terá direito de 
saber a metodologia de cálculo, ou seja, qual foi a fórmula 
matemática e os dados estatísticos utilizados no ‘credit 
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scoring’. Isso porque essa fórmula é fruto de estudos e 
investimentos, constituindo segredo da atividade empresarial.38  
 

Como se pode observar até este ponto, o conjunto de normas formado pelo 

CDC, a Lei do Cadastro Positivo e a súmula editada pelo STJ, já existia na jurisdição 

nacional uma espécie de microssistema de proteção de dados pessoais que, até a 

edição do texto da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, se restringia apenas 

ao caso da concessão de crédito39  

Como veremos a seguir, a LGPD não somente absorveu ao seu corpo o 

microssistema mencionado acima, mas ampliou sua possibilidade de aplicabilidade, 

fazendo do direito à explicação de decisões automatizadas uma norma multissetorial 

e não mais restringida aos casos de concessão de crédito.  

II.6 A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18) 

 

Conforme afirma Renato Leite Monteiro, a LGPD tem por objetivo não apenas 

conferir às pessoas maior controle sobre seus dados, mas também fomentar um 

ambiente de desenvolvimento econômico e tecnológico, mediante regras flexíveis e 

adequadas para lidar com os mais inovadores modelos de negócio baseados no uso 

de dados pessoais40  

O Brasil passou a integrar o grupo de países que possuem legislações 

específicas para a proteção dos dados pessoais de maneiras bastante tardia. A Lei 

nº 13.709 foi aprovada e sancionada apenas em 2018, décadas depois de alguns 

países pioneiros na questão, como é o caso da Alemanha, que em 1970 editou sua 

primeira lei sobre a matéria, e da Suécia, que contava com o Datalegen (Lei nº 

289/73) desde 1973.  

É verdade que o Brasil debatia o assunto há alguns, afinal, a matéria tramitou 

no legislativo por quase dez anos. Desde 2008, duas consultas públicas sobre o 

tema foram realizadas pelo Ministério da Justiça, mais de duas mil e quinhentas 

contribuições foram recebidas e algumas proposições tramitaram pelas duas casas 

                                                           
38

 Cavalcanti, Márcio. Disponível em https://www.dizerodireito.com.br/2015/01/o-credit-scoring-e-

pratica-comercial.html. Acessado em 20 jun.2019. 
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 MONTEIRO, op.cit. p.8. 
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 MONTEIRO, Op.cit., p.9. 
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legislativas federais até que, no dia 10 de julho de 2018, o Senado Federal aprovou 

o texto do Projeto de Lei da Câmara nº 53/18 que deu origem ao texto da LGPD. 

Dois acontecimentos influenciaram significativamente a velocidade com que 

vinham se conduzindo as discussões sobre a promulgação da legislação brasileira 

sobre proteção de dados. O primeiro deles, ocorrido em março de 2018, foi a 

repercussão mundial do caso de vazamento de dados pessoais dos usuários do 

Facebook, que foram transmitidos e utilizados para fins políticos sem o 

consentimento dos titulares, por meio da empresa Cambridge Analytica. O segundo, 

ocorrido em maio do mesmo ano, diz respeito ao início da vigência do General Data 

Protection Regulation (GDPR), o ordenamento da União Europeia sobre proteção 

que gerou impactos para além de suas fronteiras – como é o caso, por exemplo, do 

disposto em seu artigo 4641, que dispõe que os responsáveis pelo tratamento só 

poderão realizar a transferência desses dados para outros países ou organizações 

internacionais, se estes tiverem apresentado leis adequadas de proteção. Este não 

era o caso do Brasil, o que prejudicaria muito, por exemplo, que empresas nacionais 

conseguissem manter negócios econômicos com o mercado europeu. 

O presente trabalho, entretanto, não pretende exaurir todas as peculiaridades 

do processo de promulgação da LGPD, mas tão somente se utilizar do direito 

previsto em seu artigo 20 no que tange ao direito à explicação de decisões 

automatizadas.  

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais possibilitou que um direito que, 

até então, era restrito aos casos de decisões sobre perfilamento e concessão de 

crédito se tornasse mais abrangente; multissetorial. Isso se deu graças às extensas 

discussões que ocorreram sobre o tema, quando da época de tramitação legislativa, 

                                                           
41 Dispõe o artigo 46 da LGDPR, in verbis: “O tratamento de dados pessoais também deverá ser 

considerado lícito quando for necessário à proteção de um interesse essencial à vida do titular dos 

dados ou de qualquer outra pessoa singular. Em princípio, o tratamento de dados pessoais com base 

no interesse vital de outra pessoa singular só pode ter lugar quando o tratamento não se puder 

basear manifestamente noutro fundamento jurídico. Alguns tipos de tratamento podem servir tanto 

importantes interesses públicos como interesses vitais do titular dos dados, por exemplo, se o 

tratamento for necessário para fins humanitários, incluindo a monitorização de epidemias e da sua 

propagação ou em situações de emergência humanitária, em especial em situações de catástrofes 

naturais e de origem humana." Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN . Acessado em 21 jun.19. 
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e que foram responsáveis por chamar atenção à necessidade de não apenas 

incorporar referido direito, mas também de ampliar sua aplicabilidade, tendo em vista 

o crescimento exponencial do uso de algoritmos e softwares para a tomada de 

decisões em diversos ramos consumeristas. 

O direito à explicação está previsto no art. 20 da Lei 13.709 de 14 de agosto 

de 2018, mesmo dispositivo que apresenta o direito à revisão das decisões 

automatizadas. No seu texto original assim estava previsto, in verbis: 

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar revisão, por 
pessoa natural, de decisões tomadas unicamente com base em 
tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus 
interesses, inclusive de decisões destinadas a definir o seu 
perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os 
aspectos de sua personalidade.42 (grifo nosso) 
 
§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, 
informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos 
procedimentos utilizados para a decisão automatizada, 
observados os segredos comercial e industrial. 
 
§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata 
o § 1º deste artigo baseado na observância de segredo 
comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar 
auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em 
tratamento automatizado de dados pessoais. 

 

Posteriormente foi alterado o caput do artigo 20 pela Medida Provisória 869 

de 27 de dezembro de 2018, mantendo os §§ 1º e 2º e acrescentando o §3º, in 

verbis: 

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de 
decisões tomadas unicamente com base em tratamento 
automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, 
incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, 
profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua 
personalidade. (grifo nosso) 
(...) 
§ 3º A revisão de que trata o caput deste artigo deverá ser 
realizada por pessoa natural, conforme previsto em 
regulamentação da autoridade nacional, que levará em 
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 Texto original da Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, o qual ainda tinha como referência em sua 

ementa regular o marco civil da internet (Lei 12.965 de 23 de abril de 2014). 
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consideração a natureza e o porte da entidade ou o volume de 
operações de tratamento de dados. 
 

Atualmente, por força da Lei 13.853 de 2019, assim se encontra disposto: 

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de 
decisões tomadas unicamente com base em tratamento 
automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, 
incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, 
profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua 
personalidade. (Redação da pela Lei 13.853 de 8 de julho de 
2019).(grifo nosso) 
 

Em um primeiro momento chama-se a atenção apenas para retirada da 

expressão “por pessoa natural” e da troca da palavra “inclusive” pela “incluídas”, 

mantendo-se, no mais, a redação original da Lei no que se refere ao caput do artigo 

20 da LGPD. 

O direito à revisão encontra-se disposto no caput do dispositivo. O texto 

originalmente aprovado versava sobre a obrigatoriedade da revisão se dar por 

pessoa natural, o que foi alterado, nos termos acima apontados, pela Medida 

Provisória 869/2018, que abriu brecha para que a revisão da decisão automatizada 

se desse por vias igualmente automatizadas, por exemplo. Ressalta-se que texto da 

referida MP, entretanto, foi amplamente debatido em Comissão Mista constituída no 

Congresso, recebendo 176 propostas de emenda – o art. 20 é um dos que mais 

recebeu propostas de alteração. No dia 29 de maio de 2018, o Congresso aprovou a 

MP, contudo, com o advento da Lei 13.853 de 8 de julho de 2019 o artigo 20 sofreu 

novamente alteração, sendo vetado o já mencionado §3º que havia sido incluído 

pela MP 869/2018.43 

O direito à explicação, por sua vez, está posto no §1º do artigo. Pela leitura, 

depreende-se que a explicação deve incluir não somente informações sobre os 
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 Nos termos da MENSAGEM Nº 288, DE 8 DE JULHO DE 2019, assim se apresenta: Razões do 

veto do §3º: “A propositura legislativa, ao dispor que toda e qualquer decisão baseada unicamente no 
tratamento automatizado seja suscetível de revisão humana, contraria o interesse público, tendo em 
vista que tal exigência inviabilizará os modelos atuais de planos de negócios de muitas empresas, 
notadamente das startups, bem como impacta na análise de risco de crédito e de novos modelos de 
negócios de instituições financeiras, gerando efeito negativo na oferta de crédito aos consumidores, 
tanto no que diz respeito à qualidade das garantias, ao volume de crédito contratado e à composição 
de preços, com reflexos, ainda, nos índices de inflação e na condução da política monetária.” 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-288.htm. 
Acessado em 10 jul. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-288.htm
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dados pessoais que serviram de substrato para o algoritmo, mas também sobre a 

lógica por trás de tais decisões.44 

Ainda que fornecer “informações claras e adequadas a respeito dos critérios e 

dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada” não signifique 

necessariamente que se precise confundir as pessoas titulares dos dados e 

reclamantes do seu direito à explicação com explicações excessivamente 

complexas, é preciso se atentar ao fato de que estamos vivendo uma era de 

avanços tecnológicos em ritmo exponencial, o que, por si só, pode significar que até 

mesmo as explicações mais básicas sejam de difícil entendimento para pessoas que 

não possuem conhecimentos no ramo da programação computacional. 

Diante do exposto, a questão que se levanta é a seguinte: os bacharéis em 

direito estão sendo devidamente preparados para atuarem em defesa dos direitos do 

cidadão em situações como essa? A grade curricular dos cursos de Direito estão se 

atualizando com a mesma velocidade em que o legislativo está incorporando os 

avanços tecnológico-sociais nas legislações nacionais? Estes são os 

questionamentos que serão trabalhados no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO III – A CARÊNCIA DE RESTRUTURAÇÃO DO ENSINO JURÍDICO 

COLOCANDO EM XEQUE A FUNÇÃO SOCIAL DO ADVOGADO 

 

III.1 O A função social do advogado perante os novos campos de atuação 

advocatícia. 

Todos os cidadãos possuem direitos e deveres. Em geral os deveres se 

materializam mais facilmente nas vidas das pessoas, afinal, o cumprimento desses 

acaba sendo cobrado ou mesmo fiscalizado pelas autoridades públicas, pela 

iniciativa privada etc. Os direitos dos cidadãos, entretanto, nem sempre se 

concretizam, nem sempre são gozados por todos, seja pela alta complexidade 

envolvida no processo de entendimento de nossas legislações, pela dificuldade de 

acesso à justiça em alguns casos ou simplesmente porque algumas pessoas sequer 

sabem que são detentoras de alguns direitos. O advogado carrega consigo, na sua 

essência de sua profissão, o dever de ajudar o cidadão a compreender e efetivar os 

seus direitos.45 

Ainda que seja intrínseco ao exercício de sua profissão, pode-se encontrar a 

função social do advogado disposta em normativos legais e infralegais, como é o 

caso, por exemplo, do artigo 133 da Constituição Federal 46 , que dispõe sobre 

indispensabilidade do mesmo à administração da justiça. 

O Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (Resolução nº 

02/2015), também traz passagens – serão discutidas a seguir – sobre a atuação do 

advogado no cenário sócio-jurídico nacional. O artigo 2º do referido Código assim 

dispõe, in verbis: 

Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é 
defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos 
humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da 
moralidade, da Justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o 
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 Sobre a profissão do advogado vale mencionar que dentro desse cenário macro da ascensão 

tecnológica, muito se discute sobre o futuro da profissão jurídica. Em 2016, por exemplo, o 
questionamento sobre um possível desaparecimento da carreira de advogado ganhou grandes 
proporções com um anúncio feito pela Baker & Hostetler, uma das maiores bancas de advocacia dos 
Estados Unidos, ao anunciar ao mundo que ROSS, o primeiro robô-advogado da história, passaria a 
compor seu time de advogados. O advogado, criado por meio de inteligência artificial, é capaz de 
processar informações em um segundo um montante de informações correspondentes a um milhão 
de livros. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-mai-16/escritorio-advocacia-estreia-primeiro-
robo-advogado-eua. Acessado em 02. Jul. 2019. 
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 Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e 

manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 
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seu ministério em consonância com a sua elevada função 
pública e com os valores que lhe são inerentes. 
Parágrafo único. São deveres do advogado: (...) 
IV - empenhar-se, permanentemente, no aperfeiçoamento 
pessoal e profissional; (...) 

 

O bacharel em Direito que se encontra habilitado a advogar, prestará auxílio 

profissional a terceiros em assuntos jurídicos, ajudando-os a efetivar seus direitos 

garantidos por lei, seja como seu procurador em juízo, conselheiro, consultor ou 

mediador. É inegável sua responsabilidade para com a manutenção da justiça, para 

com a manutenção de uma sociedade politicamente organizada.47  

Não obstante as indubitáveis afirmações acima expostas e consolidadas nas 

doutrinas e jurisprudências nacionais ao longo das últimas décadas, chama-se a 

atenção ao que se encontra versado no inciso IV do artigo transcrito anteriormente. 

O aperfeiçoamento pessoal e profissional do advogado é dever disposto pela própria 

OAB. 

Ainda nesse sentido, transcreve-se abaixo, duas considerações iniciais 

encontradas também no Código de Ética da OAB, que serão de extrema importância 

para a coesão para a argumentação que se constrói ao longo deste trabalho. Os 

“considerandos” do Conselho Federal da Ordem dos Advogados ajuda a 

compreender a discussão que aqui se coloca: 

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos 
arts. 33 e 54, V, da Lei n. 8.906, de 04 de julho de 1994 - 
Estatuto da Advocacia e da OAB, e considerando o decidido 
nos autos da Proposição n. 49.0000.2015.000250-3/COP;  
 
(...) 
 

                                                           
47

 Nesse sentido, Christiano Xavier, CEO da Future Law, afirma o seguinte: “Se antes a área legal era 

vista exclusivamente como uma fornecedora de pareceres jurídicos, revisora de contratos e aquela 
que cuidava dos processos judiciais, hoje já tem uma atuação ampla nas companhias e é um 

importante diferencial estratégico para o desenvolvimento dos negócios ー característica que deve 

tomar uma dimensão ainda maior com o impulso da tecnologia, que ainda está em fase de maturação 
no ramo jurídico nacional. Referida opinião está disponível em: 
https://www.linkedin.com/pulse/jur%C3%ADdico-e-tecnologia-de-onde-viemos-para-vamos-christiano-
xavier/ Acessado em 09 de jun. 2019. Sobre a Future Law, cabe mencionar que é uma plataforma 
que “tem o propósito de conectar os profissionais do direito na realidade exponencial, por meio da 
produção de conteúdo e atividades de ensino para acelerar a transformação digital”, está disponível 
em: http://futurelaw.com.br/futuristas/). 

https://www.linkedin.com/pulse/jur%C3%ADdico-e-tecnologia-de-onde-viemos-para-vamos-christiano-xavier/
https://www.linkedin.com/pulse/jur%C3%ADdico-e-tecnologia-de-onde-viemos-para-vamos-christiano-xavier/
http://futurelaw.com.br/futuristas/
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Considerando que as mudanças na dinâmica social exigem a 
inovação na regulamentação das relações entre os indivíduos, 
especialmente na atuação do advogado em defesa dos direitos 
do cidadão;  
 
Considerando a necessidade de modernização e atualização 
das práticas advocatícias, em consonância com a dinamicidade 
das transformações sociais e das novas exigências para a 
defesa efetiva dos direitos de seus constituintes e da ordem 
jurídica do Estado Democrático de Direito; (...) 

 

O Conselho Federal da OAB, portanto, ao editar a Resolução que deu origem 

ao normativo infralegal que a este ponto se analisa, não deixou passarem 

despercebidas as mudanças na dinâmica social, advindas da globalização e da 

revolução tecnológica, e a clara necessidade de modernização das práticas 

advocatícias para que estas sejam satisfatórias e suficientes às inovações na 

regulamentação das relações entre os indivíduos. 

Ao analisarmos as considerações iniciais do Código de Ética da OAB em 

conjunto com caput e inciso IV do artigo 2º, depreende-se que a entidade de 

representação nacional dos advogados classifica não apenas como essencial, mas 

também como obrigatório o dever de adequação das práticas advocatícias aos 

novos campos de atuação do advogado que estão surgindo por meio da 

incorporação das mudanças sócio-científico-tecnológicas da sociedade nas 

legislações nacionais e também nas práticas judiciárias. 

O grande questionamento passa a ser: de que maneira o bacharel em direito 

habilitado a advogar está sendo preparado para atuar de maneira eficiente perante 

suas novas responsabilidade? Observa-se que quando esse profissional atua em 

defesa de interesses de terceiros, após exames prévios, presume-se que tenha 

plenas condições para bem garantir a efetivação dos direitos de seus clientes. 

Nesta monografia, atenta-se para a modernização do ensino jurídico nas 

instituições de ensino superior como possível resposta para a questão; uma chave 

capaz de abrir a porta que separa o jovem advogado do sucesso profissional em 

casos como o exposto no capítulo anterior, quando se tratou do direito à explicação 

em decisões automatizadas.  
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Conforme pondera Victor Cabral Fonseca48, é necessário que se entenda que 

no contexto da Quarta Revolução Industrial, vivenciada atualmente, a tecnologia, 

antes de influenciar o próprio Direito, ela também é capaz de promover mudanças 

significativas na educação jurídica.49 

A fim de explorar mais uma possível correlação entre uma formação 

acadêmica adequada do bacharel em Direito e o cumprimento dos preceitos e 

deveres dispostos no Código de Ética da OAB, foi realizada uma pesquisa empírica 

com os alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

O viés da pesquisa é alinhado ao exemplo argumentativo desenvolvido nesta 

monografia por meio do direito à explicação previsto no artigo 20 da LGPD. 

III.2 Estudo empírico: qual a opinião do discente da Faculdade de Direito da 

UFF sobre sua formação acadêmica, sob a ótica do direito à explicação em 

decisões automatizadas. 

 

Não é de hoje que se discute a atualização do ensino superior de diversas 

áreas; o direito não é exceção. Com as grandes transformações observadas ao 

longo dos últimos anos no cenário jurídico nacional, que vão desde a substituição 

dos processos físicos pelos digitais à promulgação da LGPD, uma formação 

acadêmica adequada às inovações se tornou – ou deveria ter se tornado – um 

grande ponto de preocupação.50  

Diante desse cenário e tomando por base a metodologia à argumentação 

exemplificativa desenvolvida até aqui foi elaborado, por meio da ferramenta de 

criação de formulários do Google, um questionário direcionado ao corpo discente da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. A intenção com o 

                                                           
48

 FONSECA, Vitor Cabral. Desenvolvimento tecnológico e ensino jurídico : novos paradigmas e 

desafios para a formação do profissional do Direito.  2019. 
49

 Idem, ibdem, 
50

 Merece ser mencionado que, passados quase 20 anos da Lei que tratou de inserir os processos 

eletrônicos ainda é possível encontrar, até mesmo na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, que ainda há 
muito por ser feito, pois o sistema não está totalmente integrado ao sistema digital, de forma que é 
comum encontrar processos físicos, os quais acabam dificultando o trabalho dos operadores do 
Direito que precisam trabalhar em primeira instancia com processos físicos e eletrônicos ao mesmo 
tempo, demando, de certa forma, uma ineficiência processual e um atraso na entrega do Direito ao 
seu cliente, haja vista a perda de tempo em fazer cópia dos autos em momento no qual a sociedade e 
as relações humanas em vários setores já está amplamente inserida na era digital. 
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questionário era a de coletar as respostas, transformando-as em material de análise 

para este trabalho.51  

O formulário em questão era composto de duas questões objetivas, onde os 

participantes deveriam escolher uma dentre as respostas pré-definidas52, e duas 

questões discursivas, nas quais as respostas poderiam ser escritas de maneira livre, 

conforme as opiniões dos participantes. As questões objetivas possuíam caráter 

obrigatório, enquanto as questões discursivas eram respondidas opcionalmente. 

A seguinte introdução foi incluída no formulário, a fim de contextualizar os 

alunos e possibilitar suas contribuições: 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) dispõe sobre um direito 
à explicação, que diz respeito ao direito de receber informações suficientes 
e inteligíveis que permitam ao titular dos dados entender a lógica e os 
critérios para tratar seus dados. Esse direito ainda inclui a possibilidade de 
conhecer os critérios utilizados para a tomada de decisões automatizadas, 
ou seja, decisões tomadas exclusivamente por meio de algoritmos, 
softwares ou inteligência artificial.

53
 

Tendo isso em mente, responda aos questionamentos abaixo do seu ponto 
de vista de advogado/estudante

54
 de Direito que irá auxiliar seus clientes a 

exercer o direito à informação.  

                                                           
51

 Sobre o questionário vale mencionar que o mesmo foi criado na data do dia 24 junho de 2019, 

sendo a análise parcial dos dados coletados realizada na data do dia 10 de julho de 2019. Registra-
se, assim, que o mesmo ainda encontra-se disponível por um período ainda indeterminado, que 
servirá para futuras avaliações de tais dados vão para além do objetivo da construção dessa 
monografia. Diante disso, os dados apresentados nesse trabalho são parciais e compreendidos 
dentro do período acima apontado, podendo sofrer modificações até o encerramento efetivo da 
pesquisa ainda disponível, conforme mencionado. 
52

 Vale mencionar que, após a realização da pesquisa, foi possível perceber que nem todas as 

proposições feitas podem ser incorporadas a grade da Faculdade de Direito por demandarem 
técnicas e estudos específicos, os quais já se encontram em outras Faculdades que possuem o 
propósito específico de preparar o indivíduo para determinada profissão. Em que pese tal 
observação, de maneira alguma a pesquisa pode ser considerada nula ou inválida, haja vista que o 
propósito maior era mesmo verificar a necessidade de implementação de matérias obrigatórias ou 
optativas que pudessem fornecer ao aluno do curso de Direito o instrumental adequado para a nova 
realidade social advinda dos processos disruptivas das tecnologias. 
53

 A proposta da pesquisa teve por fundamentação o uso de parte do texto exposto no artigo “Existe 

um direito à explicação na Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil?”de  autoria de Renato Leite 
Monteiro, publicado pelo INSTITUTO IGARAPÉ, ARTIGO ESTRATÉGICO 39, DEZEMBRO 2018. 
Disponível em: https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/12/Existe-um-direito-a-explicacao-na-
Lei-Geral-de-Protecao-de-Dados-no-Brasil.pdf. Acessado em 10 jun. 2019, p.4. 
54

 Quando da criação dos questionamentos o termo advogado/estudante foi pensado e direcionado ao 

aluno que opta pelo exercício da advocacia após a conclusão do Curso de Direito, mas não foi 
direcionado a advogados já formados, mas tão somente ao aluno com tal predisposição do exercício 
efetivo da advocacia, descartadas as demais possibilidades atinentes aos operadores do Direito, 
como, por exemplo, a magistratura. Pode-se compreender que talvez a proposição esteja enviesada, 
mas esta também não invalida a pesquisa e tampouco a torna nula. 

https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/12/Existe-um-direito-a-explicacao-na-Lei-Geral-de-Protecao-de-Dados-no-Brasil.pdf
https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/12/Existe-um-direito-a-explicacao-na-Lei-Geral-de-Protecao-de-Dados-no-Brasil.pdf
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Uma vez contextualizados sobre o assunto que serviu de base para a 

formulação do questionário, passaram às respostas efetivamente. Trinta e cinco 

foram os estudantes que participaram da pesquisa, contribuindo com suas 

respostas. 

O enunciado da primeira questão, a qual possuía como opções objetivas de 

respostas “sim” e “não”, consistia no seguinte: Você considera que a grade curricular 

do seu curso de Direito te prepara(ou) para auxiliar seus clientes a entenderem o 

funcionamento de uma decisão automatizada, conforme mencionado na descrição 

acima?  

A questão recebeu 100% (cem por cento) de respostas “não” por parte dos 

alunos. Ou seja, todos os participantes da pesquisa, de acordo com os dados 

colhidos entre a data do dia 24 de junho e 10 de julho, acreditam que a grade 

curricular da Faculdade de Direito da UFF não os prepara ou preparou 

adequadamente para auxiliar seus clientes que eventualmente necessitem de seus 

serviços para a efetivação do direito previsto pelo art. 20 da LGPD. Em que pese o 

pequeno espaço de tempo entre o inicio da pesquisa e a avaliação parcial dos dados 

até então coletados para a realização deste trabalho, e o número de participantes, 

não se pode deixar de mencionar que é bastante alarmante.  

 

Figura 1: Gráfico fornecido pela plataforma de formulário da Google, que demonstra percentualmente as 

respostas recebidas na primeira questão. 
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A segunda pergunta, por sua vez, refletia a seguinte provocação: Algumas 

faculdades de direito e instituições de ensino já ofertam disciplinas e cursos de pós-

graduação que buscam preparar os profissionais do direito para atuar em áreas 

nascentes da advocacia como, por exemplo, a disciplina de "Programação (de 

computadores) para advogados". Sabendo disso, você acredita que a grade 

curricular do seu curso deveria ofertar disciplinas relacionadas às inovações 

tecnológicas que já se refletem em nossas leis - como é o caso da LGPD?  

As opções de respostas, previamente delimitadas, para essa questão 

consistiam em três diferentes alternativas: (i) “Sim”, (ii) “Não” e (iii) “Já oferta 

disciplinas do gênero”. A primeira opção, demonstrando o interesse do discente em 

que fossem ofertadas disciplinas condizentes com o atual contexto de mudanças 

socio-jurídicas, foi escolhida por trinta dos participantes, totalizando 85,7% das 

respostas. Outros 8,6% - percentual correspondente a três alunos – demonstraram 

acreditar que a instituição não deva ofertar disciplinas do gênero e escolheram a 

opção “não”. Por fim, dois alunos, 5,7% dos participantes, entendem que o curso de 

Direito da UFF já oferta disciplinas do gênero. 
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Figura 2: Gráfico fornecido pela plataforma de formulário da Google, que demonstra percentualmente as 
respostas "Sim" recebidas na segunda questão. 
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Figura 3: Gráfico fornecido pela plataforma de formulário da Google, que demonstra percentualmente as 

respostas "Não" recebidas na segunda questão. 
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Figura 4: Gráfico fornecido pela plataforma de formulário da Google, que demonstra percentualmente as 

respostas "Já oferta disciplinas do gênero" recebidas na segunda questão. 

 

O terceiro questionamento do formulário era direcionado exclusivamente aos 

alunos que escolheram a opção “Já oferta disciplina do gênero” na segunda 

questão, trabalhada exatamente acima. Pediu-se aos estudantes que 

mencionassem quais eram as disciplinas ofertadas que, para eles, já se 

enquadravam em uma tentativa de adequação do currículo acadêmico às mudanças 

na dinâmica social. Duas foram as respostas recebidas, uma delas mencionava a 

disciplina de Direito e Informática e a segunda dizia respeito à disciplina de Tutela 

Jurisdicional de Dados Pessoais. 
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Figura 5: Íntegra das duas respostas recebidas na terceira questão do formulário. 

 

Por fim, a última questão assim se apresenta: “Dentro do contexto trabalhado 

neste questionário, qual(is) disciplinas você gostaria que seu curso incluísse na 

grade curricular?”. Vinte e duas contribuições foram recebidas nessa questão, uma 

delas, entretanto, encontra-se em branco. Este último questionamento resultou na 

sugestão de mais de 20 disciplinas diferentes, que não são ofertadas atualmente, 

nem em caráter optativo, pela Faculdade de Direito da UFF.55 

                                                           
55

 Acredito ser não apenas necessário, mas também justo que, a este ponto, se faça menção 

e alguns esclarecimentos quanto aos trabalhos desenvolvidos pelo Laboratório Empresa e 
Direitos Humanos da UFF (LEDH.uff). Referido laboratório desenvolve dentro da UFF 
pesquisas e eventos diversos sobre temas relacionados às novas dinâmicas sociais 
refletidas no Direito, mas não foi mencionado ao longo desta monografia por conta de 
recorte temático aqui adotado que se encontra estritamente ligado às disciplinas, optativas 
ou obrigatórias, da grade curricular do curso de Direito. Entretanto, o Ledh.uff, está 
devidamente hospedado no site Institucional na UFF no endereço: http://ledhuff.sites.uff.br/. 
Possui também pagina no FB, no qual pode ser verificado todo o trabalho que o mesmo vem 
desenvolvendo junto aos alunos da UFF e também são ofertados de forma livre aos demais 
interessados. No decorrer no ano passado (2018) várias atividades foram realizadas pelo Ledh.uff, 
inclusive um curso Intitulado: “Desvendando a tecnologia Blockchain”. Também nas instalações da 
Procuradoria Geral do Estado foi ministrada palestra específica sobre Novas Tecnologias. Durante o 
mês de junho inteiro do corrente ano (2019), em parceria com O PPGD da UERJ, foram realizadas 
mais de vinte mesas de debates no “I Ciclo Internacional de Debates sobre o Direitos Comecial”, 
dentre as mesmas, a equipe do LEDH.uff buscou sempre discutir os temas sob a perspectiva das 
ovas tecnologias. Durante o primeiro semestre de 2019 foram ofertadas duas linhas de pesquisa que 
tratavam do Direito Penal e Inovações e Direito Eleitoral e Inovação. Diante disso, cabe observar que 
há sim fora da grade curricular, como aqui citado, professores que tem a preocupação de trazer aos 
alunos de Direito uma visão ampla da importância das novas tecnologias em face do melhor 
desempenhos do aluno do Curso de Direito em relação à sua formação acadêmica. No entanto, 
repise-se, o que se buscou abordar neste trabalho foi a inclusão de disciplinas que tratam das novas 
tecnologias na grade curricular, seja na forma de disciplina obrigatória ou até mesmo na forma de 
optativa. Outra observação que merece ser feita é do completo desconhecimento também por parte 
do aluno do Curso de Direito da UFF que existe grupo de pesquisa, tal qual o LEDH.uff, coordenado, 
inclusive, pela orientadora deste trabalho, a professora Dra. Marcia Dalcastel que nos últimos vem 
encaixando em suas aulas os novos temas que envolvem as novas tecnologias. Verifica-se, portanto, 

http://ledhuff.sites.uff.br/
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Figura 6: Primeira metade da íntegra das respostas recebidas na quarta questão do formulário. 

                                                                                                                                                                                     
uma falha de divulgação por parte da Instituição e do próprio LEDH.uff.  Tal nota decorre de conversa 
havida entre orientando e orientadora, demonstrando que por vezes não é preciso aguardar que as Instituições 
efetivamente promovam meios de aperfeiçoamento do ensino, visto que professores já buscam proporcionar 
ao aluno de Direito da UFF o conhecimento, ainda que não instituída por reforma curricular. 
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Figura 7: Segunda metade da íntegra das respostas recebidas na quarta questão do formulário. 

Como se pode perceber analisando as imagens acima, as sugestões do corpo 

discente participante da pesquisa abrangem diversos novos campos de atuação 

para os quais o advogado do presente precisa estar preparado. 

Disciplinas relacionadas à manipulação e tratamento de dados, proteção de 

dados pessoais e de aprofundamento em novas tecnologias, tais quais blockchain e 

criptomoedas, foram bastante mencionadas nas respostas dos alunos. O advento do 

Big Data e a edição de legislações de proteção de dados ao redor do globo, como os 

casos já mencionados anteriormente da GDPR e da LGPD, estão intimamente 

ligados às sugestões desse tipo de disciplina. A crescente preocupação do corpo 

estudantil com uma formação acadêmica mais adequada é reflexo das constantes 

mudanças sociais, científicas e tecnológicas às quais estão sujeitos. 

A disciplina que foi citada em maior número de vezes, ainda que com 

nomenclaturas um pouco variantes em cada uma das respostas, é a que prevê o 

ensino da programação computacional ao estudante de Direito. Entender a 

necessidade de se aprender noções, ainda que básicas, sobre programação não é 
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exclusividade dos alunos da Faculdade de Direito da UFF que responderam a 

pesquisa. Conforme mencionado no enunciado da segunda pergunta do formulário, 

a disciplina já vem sendo ofertada por algumas instituições.56 

A preocupação em absorver às novas dinâmicas sociais ao ensino jurídico no 

país não é exclusividade do corpo discente. Nessa mesma linha, o Conselho 

Nacional do Ministério da Educação (MEC) publicou o Parecer CNE/CES nº 

635/2018, cuja Resolução ainda não possui numeração. 

III.3 O Ministério da Educação e sua tentativa de modernizar a estrutura 

pedagógica básica do curso de Direito 

 

Em dezembro de 2018, o então Ministro da Educação, Rossieli Soares, no 

uso de suas atribuições, decidiu homologar o Parecer CNE/CES nº 635/2018, da 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, aprovado na 

Sessão Pública de quatro de outubro de 2018. Referida homologação se deu por 

meio da Portaria nº 1.351, de 14 de dezembro de 2018, que foi publicada no Diário 

Oficial da União no dia 17 de dezembro de 2018. 

O documento homologado institui as novas diretrizes curriculares nacionais 

do curso de graduação em Direito. Em outras palavras, o ensino jurídico possuirá 

um novo marco regulatório. Todas as faculdades de Direito do país deverão, então, 

observar as novas disposições. 

O Parecer CNE/CES nº 635/2018, no tópico de introdução do seu relatório, 

mais especificamente, salienta a necessidade de “ajustar a estrutura destes cursos 

(de Direito) ao atual momento histórico, considerando as perspectivas do país no 

que diz respeito ao desenvolvimento da sociedade e à sua presença no contexto 

                                                           
56

 Sobre a questão, vale mencionar, a título de exemplo, que, seja durante a graduação ou em caráter 

de curso de pós-graduação a Fundação Getúlio Vargas (FGV) ministra atividade complementar da 
graduação da Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio) denominada “Programação para 
Advogadxs” desde 2013, “fazendo da FGV Direito Rio a primeira escola de Direito do país a oferecer 
disciplina de programação. Recentemente, a iniciativa tem sido replicada em faculdades brasileiras e 
estrangeiras, inclusive com a adoção do mesmo nome. A PUC-Rio tem a disciplina intitulada 
‘Programação para Advogados’ e a Harvard Law School tem a ‘Programming for Lawyers’, ambas 
iniciadas em 2017”. (...) Cabe destacar também que “a disciplina é ministrada pelo professor da FGV 
Direito Rio e líder do Núcleo de Ciência de Dados Jurídicos Ivar A. Hartmann e pelo engenheiro-
lider do Núcleo, Fernando Correia Jr”. Informações colhidas do site da FGV, disponível em: 
https://portal.fgv.br/noticias/disciplina-pioneira-capacita-alunos-programacao-pratica-juridica-e-
empreendedorismo. Acessado em 27 de jun. 2019. 

https://portal.fgv.br/noticias/disciplina-pioneira-capacita-alunos-programacao-pratica-juridica-e-empreendedorismo
https://portal.fgv.br/noticias/disciplina-pioneira-capacita-alunos-programacao-pratica-juridica-e-empreendedorismo
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global”. A ideia encontra amparo no próprio texto do Projeto de Resolução proposto 

pelo referido parecer: 

Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as competências cognitivas, 
instrumentais e interpessoais, que capacitem o graduando a: (...) 

XI - compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica; 

XII - possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente 
compreensão e aplicação do Direito; 
 

Observa-se, na passagem do normativo, acima transcrita, uma preocupação 

para com as novas tecnologias na área jurídica que antes, com a agora revogada 

resolução nº 9 de setembro de 2004, não se era vista.  

O advento do processo judicial eletrônico, audiências por vídeo-chamada, o 

uso de blockchain no ramo jurídico, o direito à explicação de decisões 

automatizadas e afins passam a ser temas de caráter essencial para os futuros 

formandos em Direito. 

Não restam dúvidas de que a tecnologia se tornou uma realidade cada vez 

mais presente no exercício de praticamente todos os tipos de atividade profissional, 

inclusive nas práticas jurídicas.  

Fato é que a Resolução, por ter sido homologada há apenas seis meses, 

quando da escrita deste trabalho, ainda não produziu efeitos significativos no que diz 

respeito à modernização da grade curricular dos cursos de Direito do país, em 

atenção à revolução social, tecnológica e científica que boa parte da população 

brasileira já é capaz de vivenciar. Ainda assim, a movimentação do MEC nesse 

sentido é bastante significativa e demonstra o inicio de uma possível modernização 

das grades curriculares dos Cursos de Direitos, que restarão mais conectados com a 

realidade decorrentes das novas tecnologias, e quiçá das que estão por vir.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme a argumentação construída ao longo desta monografia, grande 

parte da sociedade mundial já está vivenciando o que se chama de Quarta 

Revolução Industrial. O criador desta terminologia, que também é o fundador do 

Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, acredita que a Quarta Revolução se 

difere das demais pelo fato de que não se baseia no surgimento de uma tecnologia 

inédita ou de um novo meio de produção especificamente, mas sim pela comunhão 

de áreas científicas e tecnológicas que antes não interagiam de maneira direita. 

Uma das mais expressivas características deste momento marcado por 

grandes mudança nas estruturais da sociedade é, sem dúvidas, a velocidade com 

que tudo está mudando. Em poucos anos, assistiu-se a novas maneiras de consumir 

dominarem os mercados mundiais em virtude da imensa gama de novos produtos 

que estão sendo ofertados em razão dos avanços científicos e tecnológicos que 

passaram a atuar de maneira conjunta em todos os processos econômico-sociais. A 

multidisciplinaridade, seja ela aplicada ao que for, é uma das características mais 

marcantes do momento econômico e social atual. 

De fato, não é a primeira vez que as estruturas sociais se abalam e se 

remodelam na história humana, mas o que muda é que agora tudo acontece de 

muito rápido, as mudanças estão acontecendo de maneira exponencial, o que, por 

vezes, faz com que nem todos os mercados, as empresas e os profissionais sejam 

capazes de prever e se preparem para esses novos desafios que estão sendo 

impostos pelo processo disruptivo das tecnologias.  

Além disso, muito se discute sobre o futuro das relações de trabalho ao redor 

do globo. Elas também já estão se alterando, seja pela adoção de novos meios 

organizacionais dentro dos ambientes corporativos, como é o caso dos squads57, ou 

porque alguns segmentos profissionais estão alterando profundamente ou, até 

mesmo, desaparecendo, como é o caso da carreira de telemarketing que está sendo 

completamente computadorizada. 

                                                           
57

 Squad, que significa em português “esquadrão”, é um modelo organizacional que consiste em 

dividir a equipe da empresa em pequenos times multidisciplinares. Cada squad fica responsável por 
todos os aspectos de um determinado projeto, produto ou feature, e tem autonomia para tomar 
decisões e definir prioridades, contanto que estejam alinhados aos objetivos macro da empresa. 
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Considerando todas as alterações que estão sendo vivenciadas é que o 

trabalho teve objetivou fazer um levantamento sobre o exercício da advocacia pelos 

futuros advogados que ainda se encontram na qualidade de estudantes do Curso de 

direito e de forma empírica levantar dados que fossem capazes de dar subsídios 

reais para a conclusão deste trabalho. 

O recorte foi muito específico, o que possibilitou uma análise parcial de dados 

que permitiram verificar que há uma necessidade de mudança nas grades 

curriculares dos Cursos de Direito a fim que melhor capacitar o advogado para o 

adequado exercício de sua profissão frente aos desafios impostos pelas novas 

tecnologias. 

Em que pese ter sido escolhido de forma proposital o direito à explicação 

inserido na Lei Geral de Proteção de Dados, dando ao trabalho um recorte 

extremamente específico, o mesmo foi capaz de alcançar o objetivo proposto 

quando da realização da coletas de dados, respondendo ao propósito da pesquisa 

empírica inicialmente proposta. 

Ainda que o espaço amostral utilizado para a pesquisa empírica realizada 

durante a elaboração desta monografia seja reduzido a 35 estudantes de Direito da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, pode-se constatar, em 

conjunto com o restante da argumentação trazida aqui, que existe uma sim uma 

necessidade de modernização das grades curriculares.  

A pesquisa empírica realizada, até o momento em que os dados foram 

coletados para inserção neste trabalho, contou com a participação de trinta e cinco 

alunos da Faculdade de Direito da UFF. O resultado apontou que todos os 

participantes acreditam não estarem sendo preparados pelas disciplinas constantes 

da grade curricular para auxiliar seus eventuais clientes no que diz respeito ao 

direito à explicação, previsto na LGPD. Além disso, trinta dos participantes 

demonstraram interesse em que a instituição de ensino ofertasse disciplinas mais 

alinhadas com as novas dinâmicas sociais, três participantes não demonstraram o 

mesmo interesse e os demais dois participantes acreditam que a grade curricular já 

possui alguma disciplina do gênero. Por fim, a pesquisa recebeu vinte e duas 
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contribuições com sugestões de disciplinas que os alunos gostariam que fossem 

inseridas na grade curricular do curso. 

Por mais que o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB, assim como o mencionado Parecer CNE/CES nº 635/2018, já façam 

menções e estipulem orientações aos profissionais e aos cursos de Direito no 

sentido de que se atualizem a fim de que o advogado continue sendo indispensável 

à administração da Justiça, estas ainda não se refletem na realidade acadêmica 

ofertada por diversas instituições de ensino. 
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