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html Hypertext transfer protocol 

LINDB Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro 
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NR Norma regulamentadora 

ocde Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OEA Organização dos Estados Americanos 
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ONU Organização das Nações Unidas 
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PNB Produto Nacional Bruto 
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ROL DE CATEGORIAS 

ADIAFORIZAÇÃO 

Adiaforização é a “exclusão do domínio da avaliação moral”.1  

AMBIENTE  

Ambiente é “ o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;” 

conforme o artigo 3º, I da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 19812.  

AMBIENTE TRANSNACIONAL DA REDE 

O meio Ambiente digital é denominado nesta pesquisa de Ambiente Transnacional 

da Rede e parte do raciocício construído por Celso Antonio Pacheco Fiorillo3 através 

da manifestação de “pensamento, criação, expressão e informação realizados pela 

pessoa humana com ajuda de computadores” que exercitam seus “direitos culturais” 

que “devem ser” “orientados pelos princípios fundamentais da Constituição Federal” 

no Ciberespaço. 

CIBERDEMOCRACIA 

A Ciberdemocracia composta da junção entre democracia e Rede, consiste na 

interação entre o público e o privado, transformando problemas privados em 

públicos e os impasses públicos em questões privadas, permitindo que todos os 

ciberatores participem das deliberações do corpo coletivo como iguais através da 

Rede4. 

                                            
1 BAUMAN, Zygmunt.; DONSKIS, Leônidas.  Cegueira Moral: a perda da sensibilidade na 

modernidade líquida. Tradução Carlos Alberto Medeiros.Rio de Janeiro: Zahar. 2014, p. 23. 

2 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em 15 jan. 
2016. 

3 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios Constitucionais do Direito da Sociedade da 
Informação: a tutela jurídica no meio ambiente digital. São Paulo: Saraiva. 2015. p. 156. 

4 Conceito criado pela autora da pesquisa com base em BAUMAN, Zygmunt. A Sociedade 
Individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Tradução: José Gradel. Rio de Janeiro: Zahar. 
2008. p.251-252. Título original: The Individualized Society. E, BOBBIO, Norberto. Estado, 
Governo, Sociedade: por uma teoria geral da política. Tradução: Marco Aurélio Nogueira. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra. 1987. p. 135. Título original: Stato, governo, societá. Per uma teoria generale 
dela politica. E, CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet:  reflexões sobre a internet, os 
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CIBERESPAÇO 

Ciberespaço é o mesmo que Espaço Virtual da WEB. Para Pierre Lévy5 o 

ciberespaço é o Ambiente para o desenvolvimento da inteligência coletiva, ou seja: 

“O ciberespaço como suporte da inteligência coletiva é uma das principais condições 

de seu próprio desenvolvimento”. 

CIÊNCIA DO DIREITO 

A Ciência do Direito é “Para a Política do Direito, o conhecimento da realidade 

jurídica indispensável no momento de montar estratégias visando à produção e 

correção de normas”.6 

COMPLEXIDADE 

Complexidade para Edgar Morin se dá “quando os componentes que constituem um 

todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o 

mitológico) são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e inter-

retroativo entre as partes e o todo, o todo e as partes.”7. 

COMUNIDADE 

“[...] a comunidade é representada como um “sistema de interacções”[sic]” cujas 

unidades básicas são os seres humanos como um todo unitário. A Comunidade “se 

forma por acções [sic] conjuntas e interacções[sic] a comunidade”, ou seja, os seres 

humanos atuam juntos, por e contra outros indivíduos, influenciam a serem 

influenciados por eles. Mas, as Comunidades só existem se houver uma 

coordenação das ações individuais em prol de um sentido social, sejam Estados, 

igrejas ou a família. 8 

                                                                                                                                        
negócios e a sociedade. Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges; Revisão Paulo Vaz. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2003, p. 7. Título original: The Internet Galaxy: reflections on the Internet, Business and 
Society. 

5 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999,p. 29, 
62-63. Título original: Cyberculture. 

6 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB-SC Editora. 2000, 
p. 21. 

7 MORIN. Edgar. . A Cabeça Bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento.  8ª ed. . 
Tradução: Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2003, p. 14. Título original: La Tête Bien 
Faite – Repenser la reforme, réformer la pensée.  

8 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Tradução: Karin Praefke-aires Coutinho. 12ª ed. 
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CONCEPÇÃO MODERNA OU TRADICIONAL DOS CONTRATOS 

Expõe Paulo Lôbo9 que: a noção de Contrato, como expressão da liberdade 

contratual ou da autonomia privada, foi desenvolvida no contexto histórico preciso do 

Estado moderno, mais precisamente na fase do Estado liberal. Seu ápice coincide 

com o predomínio do capitalismo industrial da segunda metade do século XIX e da 

primeira metade do século XX, quando se elabora a teoria do negócio jurídico e se 

consagra a ideia de autonomia privada. O Contrato se formaliza pela oferta e 

aceitação, pela livre manifestação de vontades e pela igualdade formal das partes. O 

contrato é sempre justo, a economia é racional e o individualismo jurídico é favorável 

aos grupos econômicos.  

CONCEPÇÃO PÓS-MODERNA OU CONTEMPORÂNEA DOS CONTRATOS 

O Contrato na Concepção Contemporânea, vislumbra-se que é uma justaposição de 

interesses na qual se constata o desequilíbrio em favor da parte que seja mais forte 

na esfera econômica ou técnica, permite-se a inclusão dos princípios sociais, visto 

que no “mundo plano” de Thomas L Friedman10, as relações contratuais se espraiam 

por toda a Sociedade, além dos interesses dos contratantes.  

CONSTITUCIONALISMO 

O constitucionalismo é o conjunto de teorias que a cerca da metade do século XVII 

se propõe a delimitar a Constituição dos Estados Modernos no sentido de limite e 

garantia. Não se estabelece que o poder soberano que decorre do contrato social 

estava sustentado na Constituição do Estado Moderno de modo arbitrário; mas sim, 

pretendia instituir uma lei certa, para estabilizar a vida e as posições dos indivíduos e 

                                                                                                                                        
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1997, p. 23, 35, 39, 41. Título original: Allgemeine 
Staatslehre. 

9 Lôbo, Paulo. Direito Civil: contratos. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 19-20. 

10 Nas palavras de Thomas L. Friedman: “Enquanto o mundo começa a se mover de um sistema 
primordialmente vertical – comande e controle – para criar valores, para um modelo de criação de 
valores horizontal – conecte e colabore -, e enquanto derrubamos mais muros, tetos e chãos ao 
mesmo tempo, sociedades se vêem diante de muitas mudanças profundas, todas de uma vez. [...] 
os muros, tetos e chãos que vão nos definir no futuro provavelmente serão modelos misturados. Ou 
seja, tradicionais estados-nações, governos, corporações e organizações de notícias terão que 
trabalhar juntos com redes emergentes, comunidades virtuais e empresas para forjar 
gradativamente algumas novas normas e noos limites para operar no mundo plano. [...] 
FRIEDMAN, Thomas L. O Mundo é Plano: uma breve história do Século XXI. Tradução da ed. 
atualizada e ampliada por: Cristiana Serra, Sergio Duarte, Bruno Casotti. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2007, p. 272-277. Título original: The World is Flat: a Brief History of the Twenty-First Century. 
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seus direitos fundamentais através do Estado de Direito. 11 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO 

Conforme Paulo Valério dal Pai Moraes12 e Leonardo de Medeiros Garcia13 consiste 

na ressistematização do Direito Privado incluindo normas superiores no 

ordenamento jurídico positivado, a exemplo das normas de Direito Fundamental, que 

permitam a efetividade dos direitos e valores tutelados na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 ante as transformações que acontecem na esfera 

política, econômica, jurídica e social.        

CONTRATO INTERNO  

Expõe Vicente Ráo14 diferenciação entre Direito Interno e Direito Internacional e, 

com fundamento neste pensamento, identifica-se que: os Contratos Internos tem 

suas regras subordinadas ao Estado nacional, não podendo-se contratar nada 

contrário ao que o ordenamento jurídico nacional impõe, mesmo que seja da 

vontade das partes. 

CONTRATO PRIVADO  

São privados os contratos que vinculam particulares. Nas palavras de Vicente Ráo15: 

“[...] no direito privado é ao indivíduo que compete atualizar e impor a defesa do seu 

direito, exercendo, ou não, a sua faculdade de, por meio da ação, invocar a proteção 

                                            
11  O constitucionalismo es concebido como el conjunto de doctrinas que aproximadamente a partir de 

la mitad del siglo XVII se han dedicado a recuperar em el horizonte de la constitución de los 
modernos el aspecto del límite y de la garantía. Obviamente, es cierto que no se puede sostener 
que el poder soberano que Hobbes y Rousseau habían situado en el centro de la constitución de 
los modernosfuesse por ellos configurado como un poder arbitrario. Al contrario, era entendido por 
ellos como un poder llamado por los mismos individuos – a través del pacto social- a instituir una lei 
cierta, a través de la cual fuesse posible estabilizar la vida y las posesiones de esos mismos 
individuos y, entonces, crear las condiciones para que pudiesen comenzar a tomar forma los 
derechos individuales. Conforme FIORAVANTI, Maurizio. Constitucion: de la antigüedad a 
nuestros días. Tradução: Manuel Martínez Neira. Madrid: Editorial Trotta. 2001, p. 85-86. Título 
original: Costituzione. 

12 MORAES, Paulo valério dal Pai. Macrorrelação Ambiental de Consumo: responsabilidade pós-
consumo ou relação coletiva de consumo. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2013. p.67. 

13 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. 5ª edição. Niterói: Impetus. 2009, p. 3. 

14 RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 4ª ed. anotada e atual. por Ovídio Rocha Barros 
Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1997. p. 146. 

15 RÁO, Vicente. O Direito e a vida dos Direitos. 5ª ed. anotada e atual. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais. 1999. p. 221. 
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coercitiva dispensada pelo Estado;[...]”. 

CONTRATO INTERNACIONAL 

Na presente pesquisa é utilizado como sinônimo de Contrato Internacional Privado, 

em razão da delimitação do trabalho. Embora, o Contrato Internacional possa 

também ser público, no caso de ser desenvolvido entre dois Estados ou entre 

Estado e particular. Explana Carla Noura Teixeira16 que o Contrato Internacional será 

objeto do Direito Público quando tratar da regulamentação e organização da 

atividade do Estado em relação a outro Estado ou particular; e será tratado pelo 

Direito Privado quando disciplinar as relações entre particulares fazendo referência 

aos interesses de ordem privada. Mas, são sujeitos de Direito Internacional os 

Estados17, os organismos internacionais, as organizações não estatais ou outras 

coletividades18 e o indivíduo.  

CONTRATO INTERNACIONAL PRIVADO 

Os Contratos desenvolvidos entre Empresas de âmbito internacional  

regulamentados pela lex mercatória. A lex mercatoria propicia que as Empresas de 

âmbito se guiem por suas próprias regras, mas não pode ser vista como sistema 

jurídico completo, é um processo, um movimento em contínua elaboração pelos 

usos cuja imposição é obrigatória pelos resultados e faculdades operacionais. Expõe 

Irineu Strenger19. Estes Contratos são denominados como Internacionais por 

interferir na Economia dos Estados em que as Empresas tem sede.  

 

                                            
16 TEIXEIRA, Carla Noura. Direito Internacional: público, privado e dos direitos humanos. 4ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. p. 21 

17 Entenda-se por  Estado-Nação pela justaposição dos conceitos operacionais das duas categorias, 
segundo Clóvis Demarchi é“[...] o Estado como sendo a ordem jurídica que possui a finalidade de 
regular e assim organizar as diferentes relações entre os indivíduos em determinado espaço 
geográfico, valorizando e defendendo o interesse coletivo e categoria Nação, entendida na sua 
mais simples definição cultural ou voluntariosa,[...]. DEMARCHI, Clóvis. Direito e Educação:  a 
regulação da Educação Superior no Contexto Transnacional. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. p. 42.  

18  As Empresas Transnacionais e Internacionais conforme Carla Noura Teixeira se enquadram nesta 
categoria: “[...] as empresas transnacionais e multinacionais têm sido apontadas como entes 
dotados de personalidade jurídica internacional, considerando a área do Direito Internacional do 
Comércio; contudo, ainda é tema bastante controverso.” TEIXEIRA, Carla Noura. Direito 
Internacional: público, privado e dos direitos humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 32. 

19 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria. São Paulo: LTr Editora, 
1996. p. 121-126. 
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CONTRATOS DE ADESÃO 

“[...] contrato de adesão é aquele cujas cláusulas são preestabelecidas 

unilateralmente pelo parceiro contratual economicamente mais forte (fornecedor), ne 

varietur, isto é, sem que o outro parceiro (consumidor) possa discutir ou modificar 

substancialmente o conteúdo do contrato escrito.“20 

CONTRATOS PARITÁRIOS 

“Os contratos gré à gré ou amigáveis, chamados ainda paritários, formam-se 

mediante diálogo entre as partes, diretamente ou por representantes. O ajuste final 

surge como o resultante da conveniência no momento da declaração de vontade. 

[...]”21. 

CONTRATOS TRANSNACIONAIS DO CONSUMIDOR 

Contrato desenvolvido entre Fornecedor de Produto estrangeiro e Consumidor 

nacional que tem por regulamentação legal o direito difuso do Consumidor, que é 

Direito Fundamental no Brasil, o qual se propõe a delimitar o ramo do Direito na 

“Sociedade Líquido-Moderna” que tem o Consumo excessivo como necessidade, 

com o objetivo de manter a liberdade, igualdade e solidariedade entre os 

contratantes e a sociedade em geral.22 

CONSUMIDOR 

O conceito legal de Consumidor no Brasil está indicado no art. 2° do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual giza que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica 

que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 23 

CONSUMISMO 

Modo de cultura que caracteriza a vida do ser humano na contemporaneidade, 

                                            
20 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 

relações contratuais. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 58. 

21 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: contratos. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 47. 

22 Conceito proposto como parte das considerações finais da tese.  

23 “ Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.” Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em: 08 dez 2014. 
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desde a infância. O consumo deixou de servir para suprir as necessidades naturais24 

dos seres humanos. Surgiram as necessidades artificiais25. O consumo desenfreado 

que é condição para o pertencimento social. Afirma Zigmunt Bauman26 que: ”Os 

membros da sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de 

consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna 

membros autênticos dessa sociedade.” Eduardo C. B. Bittar27 expõe que a pobreza 

espiritual do homem que adentra o século XXI contribui para o culto consumista. O 

consumismo preenche a necessidade primitiva não encontrada no trabalho, na 

família, nem nas realizações pessoais, nem na sociedade. Carências espirituais e 

morais se canalizam para realizações materiais, preenchendo-se com isto 

necessidades afetivas básicas de cada ser. 

CULTURA 

Expõe Jean-Pierre Warnier que cultura é mais que mero ministério ou indústria 

restritiva ao patrimônio e criação artística e literária, deixando de fora desporto, 

vestuário, alimentação, etc.; engloba o conjunto de tudo o que aprendeu cada ser 

humano enquanto membro de uma sociedade determinada.28  

CULTURA GLOBAL OU “CULTURA-MUNDO” 

Conforme Mike Featherstone29 a cultura global, aqui denominada de hipercultura 

mundial, é diferente da cultura do Estado nacional no todo. É processo dinâmico de 

integração e desintegração cultural que não se confunde com a homogeneização da 

                                            
24 Necessárias à sobrevivência do ser humano, tais como alimentação, moradia, saúde, entre outras.  

25 “Novas” necessidades derivadas da criação de novos hábitos pelo ser humano, tais como o uso do 
celular e o acesso a internet.  

26 BAUMAN, Zigmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. 
Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor. 2008, p. 76. Título original: 
Consuming Life. 

27 BITTAR, Eduardo C. P. Contribuições para a Crítica da Consciência Consumista e acerca da 
construção dos Direitos do Consumidor. In: BITTAR, Eduardo C.B.; CHINELATO, Silmara Juny 
(coord.). Estudos de Direito de Autor, Direito de Personalidade, Direito do Consumidor e Danos 
Morais: em homenagem ao Professor Carlos Alberto Bittar. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2002, p. 139. 

28 WARNIER, Jean_Pierre. A mundialização da Cultura. Lisboa: Editorial Notícias. Tradução: Luis 
Filipe Sarmento. 1999, p. 20-21. Título original: La Mondialisation de la Culture. 

29 FEATHERSTONE, Mike. Cultura Global: Introdução. In: FEATHERSTONE, Mike. Cultura Global: 
nacionalismo, globalização e modernidade. 3ª edição. Petrópolis: Vozes, 1999. Tradução de Attílio 
Brunetta. P. 7-8. Título original: “Global Culture: Nationalism, Globaization and Modernity”. 
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cultura, nem com o enfraquecimento da soberania do Estado.  

DEVIR 

Devir entende Nicola Abbagnano30: “O mesmo que mudança.[...]” O cenário mundial 

toma por base acontecimentos que estão identificando mudanças na forma de 

pensar o Estado. 

DIREITO 

Direito é o “Complexo de princípios e normas comprometidos com os valores sociais, 

que o Estado torna incondicionais e coercitivos para regular a convivência 

social.[...]”31  

DIREITO PRIVADO 

Nas palavras de Vicente Ráo32: “[...] no direito privado é ao indivíduo que compete 

atualizar e impor a defesa do seu direito, exercendo, ou não, a sua faculdade de, por 

meio da ação, invocar a proteção coercitiva dispensada pelo Estado;[...]”. 

DIREITOS DO HOMEM 

Direitos do Homem “no sentido de direitos naturais não, ou ainda não positivados”.33 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Direitos fundamentais são “direitos reconhecidos ou outorgados e protegidos pelo 

direito constitucional interno de cada Estado.”34 

DIREITOS HUMANOS 

Direitos Humanos como direitos “[...] positivados na esfera do direito 
                                            
30 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1ª edição brasileira coordenada e 

revista por Alfredo Bosi; revisão de tradução e tradução dos novos textos por Ivone Castilho 
Benedetti. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes. 2000, p. 268. Título original: Dizionario di Filosofia. 

31 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB-SC Editora. 2000, 
p. 30. 

32 RÁO, Vicente. O Direito e a vida dos Direitos. 5ª ed. anotada e atual. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais. 1999, p. 221. 

33 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora. 2012, p. 18 (versão em e-book). 

34 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora. 2012, p. 18 (versão em e-book). 
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internacional)“.35 

DIREITO INTERNO 

Expõe Vicente Ráo36 que: “Direito interno é o direito do Estado, denominado também 

de direito nacional. É o que rege as relações jurídicas que se processam no território 

do Estado. Pode ser direito público [...] e direito privado [...]. Direito interno e direito 

internacional são direitos inconfundíveis – o interno é direito de subordinação, 

imposto ou assegurado pelo Estado [...].”  

DIREITO INTERNACIONAL 

Expõe Vicente Ráo37 que: “Já o direito internacional disciplina relações jurídicas não 

delimitadas pelas fronteiras do Estado, ou seja, as relações internacionais entre 

Estados soberanos, isto é, a comunidade internacional. [...] Direito interno e direito 

internacional são direitos inconfundíveis – [...] o internacional é direito de 

coordenação, garantido pelo comum acordo dos países, e, de certa forma, por 

decisões da ONU.[...]. 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Ramo do Direito que versa sobre “interesses estatais e conflitos entre soberanias”, 

que tem com fonte “Tratados e Convenções multi e bilaterais, controlada a 

observância de suas normas por órgãos internacionais e regionais, [...]”.38 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

Ramo do Direito “composto de normas produzidas pelo legislador interno.” Trata de 

“interesses de pessoas privadas, sejam físicas ou jurídicas, e quando cuida de 

interesses do Estado, este figura tão somente como membro da sociedade comercial 

                                            
35 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora. 2012, p. 18 (versão em e-book). 

36 RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 4ª ed. anotada e atual. por Ovídio Rocha Barros 
Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1997. p. 146. 

37 RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 4ª ed. anotada e atual. por Ovídio Rocha Barros 
Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1997. p. 146. 

38  DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: parte geral. 10ª ed. revista e atualizada. Rio de 
Janeiro: Forense. 2011, p. 23. 
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internacional, mas não na sua manifestação de ente soberano.” 39  

DIREITO TRANSNACIONAL 

“A expressão “transnacionalidade do direito” é semanticamente ambígua. Muitas 

vezes é utilizada para referir, de maneira abrangente, não apenas a ordens e 

problemas jurídicos transnacionais no sentido estrito, mas também a ordens e 

problemas jurídicos internacionais e supranacionais. O núcleo básico desse conceito 

genérico reside na noção de ordens e problemas jurídicos que ultrapassam as 

fronteiras do Estado. No sentido mais estrito (sem que se negue aqui que haja 

empregos intermediários), a mesma expressão refere-se a ordens jurídicas 

transnacionais no sentido proposto por Teubner, que aponta para ordens normativas 

privadas que surgem e se desenvolvem no plano global independentemente tanto do 

Estado e de suas fronteiras quanto de ordens construídas com base em Estados, ou 

seja, supranacionais e internacionais.” 40 

DIREITO TRANSNACIONAL DO CONSUMIDOR 

Trata-se de direito difuso do Consumidor que se propõe a delimitar o ramo do Direito 

na “Sociedade Líquido-Moderna” que tem o Consumo excessivo como 

necessidade.41 

DIRIGISMO CONTRATUAL 

Dirigismo Contratual é a “atuação estatal, de início, com os denominados “corretivos 

sociais” e, depois, com a franca intervenção na economia (através da definição de 

leis próprias de planejamento; da criação de órgãos de controle e de fiscalização de 

setores; [...] com regras de vedação de cláusulas e de regulação de conteúdo e 

outras.42 

EMPRESA TRANSNACIONAL 

                                            
39  DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: parte geral. 10ª ed. revista e atualizada. Rio de 

Janeiro: Forense. 2011, p. 23-24. 

40 NEVES, Marcelo. Introdução. In: NEVES, Marcelo (cood.). Transnacionalidade do Direito: novas 
perspectivas dos Conflitos entre Ordens Jurídicas. São Paulo: Quartier Latin. 2010, p. 10. 

41 Conceito proposto como parte das considerações finais da tese.  

42 BITTAR, Carlos Alberto. Direitos do Consumidor: Código de Defesa do Consumidor. 7ª ed. 
revista, atualizada e ampliada por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Editora Forense.  2011, p. 4. 

  



20 
 

Deilton Ribeiro Brasil43 comenta que a ONU consagrou a expressão transnacional 

para as empresas que atuam além e através das fronteiras estatais. É mais correto 

se fosse interpretado ao pé da letra, vez que estas empresas não têm muitas 

nacionalidades. Acrescenta Deilton Ribeiro Brasil44, citando Celso Duvivier de 

Albuquerque Mello45 que: “[...] não é fácil definir empresa transnacional, porque não 

existe nenhuma definição que esteja consagrada em tratado ou ainda estabelecida 

por costume internacional”. Afirma Deilton Ribeiro Brasil46 que diferentes critérios têm 

sido propostos para identificar uma Empresa Transnacional: I – seriam aquelas 

capazes de influenciar a economia de diversos países ao exercerem atividades 

neles; II – seriam as sociedades comerciais em que o poder de decisão está 

disperso nas suas subsidiárias; III- seriam aquelas que atuam no estrangeiro por 

meio de subsidiárias ou filiais, etc. Portanto, a Empresa é considerada Transnacional 

quando atua em diferentes Estados Contemporâneos, influenciando a economia 

destes países em razão do porte de sues negócios cujo poder de decisão está 

disperso em várias empresas subsidiárias ou filiais.  

ERA DA INFORMAÇÃO 

Era da Informação é “uma estrutura social organizada em torno de fluxos de 

informação e manipulação de símbolos.” 47 

ESPAÇO DE FLUXOS EM REDE 

O espaço é “um local cuja forma, função e significaso são independentes dentro das 

fronteiras da contiguidade física.” Um espaço de fluxos em rede, o espaço virtual se 

compõe de locais segmentados e espalhados, cada vez menos relacionados uns 

                                            
43 BRASIL. Deilton Ribeiro. Empresas Transnacionais sob o Império da nova Ordem Mundial e 

sua Integração no Direito Internacional. In:  Revista dos Tribunais, v. 792, outubro de 2001, p. 50-
51. 

44 BRASIL. Deilton Ribeiro. Empresas Transnacionais sob o Império da nova Ordem Mundial e 
sua Integração no Direito Internacional. In:  Revista dos Tribunais, v. 792, outubro de 2001, p. 50. 

45 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 11 ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1997, V. I 

46 BRASIL. Deilton Ribeiro. Empresas Transnacionais sob o Império da nova Ordem Mundial e sua 
Integração no Direito Internacional. In:  Revista dos Tribunais, v. 792, outubro de 2001, p. 50. 

47 CASTELLS, Manuel.  A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura, volume 2, O poder da 
Identidade. Tradução: Klauss Brandini Gerhardt. 8ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2013, p. 
426. Título original: The power of identity. 
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com os outros48. 

ESTADO 

O Estado é uma institucionalização do poder, o monopólio do poder, é um povo 

fixado num território e organizado sob um poder supremo originário de império para 

atuar com ação unitária os seus próprios fins coletivos.49 É uma instituição abstrata, 

um ator no embate das forças políticas, no exercício do poder estatal. 50 O Estado é 

uma Comunidade. E, uma “comunidade jurídica” pois é composta por uma e pela 

mesma ordem jurídica que regula a conduta recíproca da pluralidade de indivíduos, 

a qual se caracteriza por estarem as normas em graus diferenciados, como estrutura 

de ação juridicamente organizada. O Estado é “uma determinada “constituição” de 

convivência cogente.51 E, é o poder estatal soberano tanto interna quanto 

externamente.52  

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

Por Estado Democrático de Direito entende-se o princípio estruturante do Estado 

brasileiro que figura no caput do artigo 1º da CFRB que consiste na “organização 

política em que o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de 

representantes, escolhidos em eleições livres e periódicas, mediante sufrágio 

universal e voto direto e secreto, para o exercício de mandatos periódicos”. 

“Considera-se democrático aquele Estado de Direito que se empenha em assegurar 

aos seus cidadãos o exercício efetivo não somente dos direitos civis e políticos, mas 

também e sobretudo dos direitos econômicos, sociais e culturais, sem os quais de 

                                            
48 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 

colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003, p. 517-518. 
Título original:  The rise of the the network society. 

49 “Comunidad política es el Estado o aquellas asociaciones dotadas por él, con poder dominador, 
político quiere decir estatísta, porque en el concepto de lo político se encuentra ya comprendido el 
concepto del Estado.” Conforme JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Tradução: 
Fernando de los Ríos. México: Fondo de Cultura Económica. 2000, p. 193. Título original: 
Allgemeine Staatslehre 

50 GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Malheiros Editores. 2011, p. 253. 

51 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Tradução: Karin Praefke-aires Coutinho. 12ª ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1997, p. 43,61-62. Título original: Allgemeine Staatslehre. 

52 HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro: estudos de teoria política. Edição de texto: Marcos 
Marcionilo. São Paulo: Loyola. 2007. P. 128. Título original: Studien zir politischen Theorie. 
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nada valeria a solene proclamação daqueles direitos. Noutras palavras, [...] o Estado 

Democrático de Direito é aquele que se pretende aprimorado, na exata medida em 

que não renega, antes incorpora e supera, dialeticamente, os modelos liberal e 

social que o antecederam e que propiciaram o seu aparecimento no curso da 

História.53  

ESTADO DE DIREITO 

Estado de Direito é o sistema de direitos solidamente confiados a lei do Estado 

soberano, disciplinada pelas regras constitucionais que garantem que em sua 

formação concorram poderes limitados em si, pois não são expressão de nenhum 

princípio político dominante, mas de poder do Estado.54  

ESTADO LEGÍTIMO OU ESTADO LEGITIMADO 

O Estado legitimado é aquele que tem como fundamento a Constituição. Portanto, 

também denominado de Estado Constitucional.55  

ESTADO-NAÇÃO 

José Joaquim Gomes Canotilho afirma que Estado-Nação é “um centro político – o 

Estado -, conformado por normas – as normas da Constituição – exerce a “coação 

física legítima” – poder – dentro de um território nacional. 56 

FORNECEDOR DE PRODUTO 

Conforme o Código de Defesa do Consumidor57: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

                                            
53 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 

de Direito Constitucional. 4ª ed. revista e atualizada. São Paulo: Saraiva. 2009, p.170-171. 

54 [...] em el sistema del Estado de derecho los derechos están sólidamente confiados a la ley del 
Estado soberano, disciplinada por las reglas constitucionales que garantizan que en su formación 
concurran poderes limitados en sí ya que no son expresión de ningún principio político dominante, 
ya que son conscientes de ser sólo y exclusivamente poderes del Estado. Conforme FIORAVANTI, 
Maurizio. Constitucion: de la antigüedad a nuestros días. Tradução: Manuel Martínez Neira. 
Madrid: Editorial Trotta. 2001, p. 141. Título original: Costituzione. 

55 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993, p. 63. 

56 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993, p. 17. 

57 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art118>. 
Acesso em 20. jul. 2016. 
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despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou 

imóvel, material ou imaterial. [...]  

FUNDAMENTALIDADE DA NORMA 

A fundamentalidade da norma consiste em afirmar que é considerada Direito 

Fundamental por questão de ordem formal e material. A fundamentalidade formal 

decorre de ser a norma parte integrante da Constituição escrita, se submetem a 

limites de reforma constitucional e que vinculam as entidades públicas e privadas. A 

fundamentalidade material decorre da circunstância de serem os direitos 

fundamentais elementos constitutivos, contendo decisões sobre a estrutura básica 

do Estado e da Sociedade; conforme Ingo Wolfgang Sarlet.58 

GOVERNANÇA 

“Governança é termo oriundo de governance, expressão que surgiu a partir de 

reflexões conduzidas pelo Banco Mundial, que pretende aprofundar o conhecimento 

das condições que garantem um Estado eficiente na esfera econômica, social e 

política de gestão pública. O documento Governance and Development do Banco 

Mundial, formalizado em 1992, precisa a expressão como “exercício de autoridade, 

controle, administração, poder de governo. Alcindo Gonçalves explica: “é a maneira 

pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de 

um país visando o desenvolvimento, implicando ainda a capacidade dos governos 

de planejar, formular e implementar políticas e cumprir funções.”59 

 

 

                                            
58 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora. 2012, p. 59. (versão em e-book). 

59 Conforme VIEIRA, Patrícia Elias; GARCIA, Marcos Leite; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes. A 
Governança Ambiental Global e a Economia de Mercado Sustentável: e devir para o século 
XXI. In: Direito e Justiça: reflexões sócio-jurídicas. Santo Ângelo: Universidade Regional Integrada 
do Alto Uruguai e das Missões. 2014, p. 181; e GONÇALVES, Arlindo. O Conceito de Governança. 
In: Anais do XIV Congresso Nacional do CONPEDI-Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-
graduação em Direito. Disponível em: http://conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/XIVCongre 
sso/078.pdf. Acesso em 29 de agosto de 2013. 
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GOVERNO 

Governo é o modo como é exercido o poder político do Estado.60  

INTERNET 

É “a base tecnológica para a forma organizacional da Era da Informação: a rede.”61 

INDIVIDUALIZAÇÃO 

“[...] é a emancipação do indivíduo da determinação atribuída, herdada e inata do 

caráter social dele ou dela [...] a “individualização” consiste em transformar a 

“identidade” humana de uma coisa “dada” em uma “tarefa” – e encarregar os atores 

com a responsabilidade de desempenhar essa tarefa e de arcar com as 

conseqüências[sic] (e também com os efeitos colaterais) de seu desempenho; em 

outras palavras, consiste em estabelecer uma autonomia “de jure” (porém não 

necessariamente uma autônoma de facto).”62 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Internacionalização é um fenômeno que envolve os agentes do processo de 

Globalização, ou seja: é um fenômeno relacionado aos agentes, os atores sociais” 

que podem ser “empresas privadas e públicas, instituições governamentais e 

supragovernamentais e organizações não governamentais. ”  A internacionalização é 

a conduta comissiva ou omissiva dos atores globais. A Internacionalização decorre 

da Globalização e a Globalização se retroalimenta da internacionalização. 63 

NAÇÃO 

É “comunidade política marcada por uma ascendência comum, ao menos por uma 

                                            
60 Conforme BOBBIO, Norberto.  Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política. 

Tradução: Marco Aurélio Nogueira. 9ª ed. São Paulo: Paz e Terra. 2001, p. 135. Título original: 
Stato, governos, società. Per uma teoria generale dela politica. 

61 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet:  reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. 
Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges; Revisão Paulo Vaz. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 7. Título 
original: The Internet Galaxy: reflections on the Internet, Business and Society. 

62 BAUMAN, Zigmunt. A Sociedade Individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Tradução: 
José Gradel. Rio de Janeiro: Zahar. 2008, p. 183. Título original: iThe Individualizes Society. 

63 FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. Multinacionais Brasileiras: competências para a 
internacionalização. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012, p. 28. 
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língua, cultura e história em comum.” 64  Nações são as convicções, lealdades e 

solidariedade entre os seres humanos da mesma comunidade por terem cultura e 

idioma comum e que reconhecem entre si direitos e deveres comuns. Portanto, 

pode-se afirmar que Nação é o vínculo espiritual que reúne os seres humanos sob a 

mesma organização social de interações humanas. 65 

MÍDIA 

“A mídia é o suporte ou veículo da mensagem. O impresso, o rádio, a televisão, o 

cinema ou a Internet, por exemplo, são mídias.” 66 

PARADIGMA 

Paradigma é: “[...]Modelo ou exemplo. Afim de entender paradigma, busca-se o 

conceito de modelo, ou seja: “Uma das espécies fundamentais de conceitos 

científicos, [...], mais precisamente o que consiste na disposição caracterizada pela 

ordem dos elementos de que se compõe, e não pela natureza desses elementos. 

Por isso, dois Modelos são idênticos se a relação de suas ordens puder ser 

expressa como correspondência biunívoca, ou seja, tal que a um termo de um 

corresponda um, e apenas um, do outro, e que a cada relação de ordem entre os 

elementos de um corresponda idêntica relação entre os elementos correspondentes 

do outro. O cálculo numérico ordinário é o melhor exemplo de correspondência 

biunívoca: se, de um lado, houver cinco livros e, de outro, cinco lápis, essas duas 

séries de objetos podem ser alinhadas na mesma ordem ou os objetos podem ser 

colocados um sobre o outro. [...]. Lévi-Strauss considerou a estrutura como um 

modelo desse gênero, para a explicação dos fatos sociais.67  

                                            
64 HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro: estudos de teoria política. Edição de texto: Marcos 

Marcionilo. São Paulo: Loyola. 2007. P. 130. Título original: Studien zir politischen Theorie. 

65 Two men and the same nation if an onlu if they recognize each other as belonging to the same 
nation. In other words, nations maketh man; nations we are the artefacts of men's convictions and 
loyalties and solidarieties. A mere category of persons (say, occupants of a given language, for 
example) becomes a nation if and when the members of the category firmly recognize certain 
mutual rigents and duties to each other in virtue of theri shared membreship of it. It is ther 
recognition of each other shares atributes, whatever they might be, which separat that category from 
non- member. Conforme GELLNER, Ernest. National and Nationalism. 2ªed. MalysyaBlackwell 
Publishing. 2006, p. 7 

66 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999,p. 61 
Título original: Cyberculture. 

67 Explica ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1ª edição brasileira coordenada 
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PODER CONSTITUINTE 

Entende-se por Poder Constituinte o “poder inicial, soberano e incondicionado.”68. O 

Poder Constituinte: “visa “constituir”, “criar”, “positivar”, normas jurídicas de valor 

constitucional.”69   

POLÍTICA 

É o “conjunto de esforços feitos com vistas a participar do poder ou a influenciar a 

divisão do poder, seja entre Estados, seja no interior de um único Estado.”70 A 

Política organiza os seres humanos desiguais, considerando uma igualdade relativa 

e para diferenciar os que são relativamente desiguais.71 É o  “Estudo das formas de 

Poder nas relações humanas.”72 Portanto, Política, para o presente trabalho é o 

conjunto de formas de poder nas relações humanas para organizar os seres 

humanos como relativamente iguais.  

POLÍTICA DO DIREITO 

A Política do Direito, também denominada de Política Jurídica: É disciplina que tem 

como objeto o Direito que deve ser e como deva ser, em oposição funcional à 

Dogmática Jurídica, que trata da interpretação e da aplicação do Direito que é, ou 

seja, do Direito vigente.” “Diz-se do conjunto de estratégias que visam à produção de 

conteúdo da norma e sua adequação aos valores Justiça e Utilidade Social.” 

“Complexo de medidas que têm como objetivo a correção, derrogação ou 

proposição de normas jurídicas ou de mudanças de rumo na Jurisprudência dos 

                                                                                                                                        
e revista por Alfredo Bosi, revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone Castilho 
Benedetti. 4ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 678.  

68 CRUZ, Paulo Márcio.  Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo. 3ª edição revisada, 
ampliada e atualizada.. Curitiba: Juruá. 2002, p. 58-59. 

69 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993, p. 91.  

70 WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações. Tradução: Leonidas Hegenberg e Octany 
Silveira da Mota. 13ª ed. São Paulo: Editora Cultrix. 2005, p. 56. Título original: Wissenschaft Als 
Beruf e Politik Als Beruf.  

71 “[...]Pues la política orgaza de antemano a los absolutamente diversos em consideración a uma 
igualdad relativa y para diferenciarlos de los relativamente diversos.” ARENDT, Hannah. Qué es 
política? Tradução: Rosa Sala Carbó. Barcelona: Paidós. 1997, p. 47. Título original: Was ist 
Politik? Aus dem Nachlab. 

72 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB-SC Editora. 2000, 
p. 76. 
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Tribunais, tendo como referente a realização dos valores jurídicos.”73 

POVO/POPULAÇÃO 

População, ou seja, a existência de um “povo” ou comunidade historicamente 

definida;”74   

POLITICIDADE 

“[...] politicidade: prossecução de fins definidos e individualizados em termos 

políticos. A organização política do Estado era, por sua vez, uma parte fundamental 

(“parte orgânica”) da Constituição. [...] a tradicional designação de “Constituição do 

Estado” –é também questionada nos esquemas de representação da pós-

modernidade.[...] A organização política não tem centro: (1) é um sistema de 

sistemas autónomos, auto-organizados e reciprocamente interferentes. (2) é 

multipolar e multiorganizativa. Com efeito, ao lado do “Estado”, existem difusos pela 

comunidade, entes autónomos institucionais (ordens profissionais e associações) e 

territoriais (municípios, regiões). Daí a referência à perda do centro (do Estado 

concebido como organização unitária e centralizada) e a existência de um direito 

sem Estado, isto é, de modos de regulação (contratos, concertação social, 

negociações) constitutivos daquilo a que se poderá chamar reserva normativa da 

sociedade civil. [...] ele constitui a forma de racionalização e generalização do 

político nas sociedades modernas.”75  

PRINCÍPIO 

Princípio é: “[...] a emanação do espírito do ordenamento jurídico, ou conceitos 

superiores que se extraem de um conjunto de normas. Nesta medida, tais princípios 

dirigem a atividade integrativa que é desenvolvida pelo intérprete, fornecendo-lhe 

limites e critérios para que chegue à vontade da lei.” 76 Para a presente pesquisa  

                                            
73 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB-SC Editora. 2000, 

p. 77.  

74 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993, p. 14. 

75 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993, p. 14-15. 

76 BIERWAGEN, Mônica Yoshizato. Princípios e Regras de Interpretação dos Contratos no novo 
Código Civil. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 12.   
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entende-se que paradigmas são os modelos e os princípios serão adotados como 

expressões sinônimas.  

PRODUTO 

Conforme o Código de Defesa do Consumidor77: “Art. 3°[...]. § 1° Produto é qualquer 

bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. [...]  

REDE 

Conforme Manuel Castells78: um conjunto de nós interconectados”. 

SER 

Ser no sentido de especificar a Identidade que caracteriza os humanos enquanto 

portadores de comportamento social reconhecido de modo planetário. Manuel 

Castells79 identifica a Identidade com o sentido de “Ser”, ou seja: “Por identidade, 

entendo o processo pelo qual um ator social se reconhece e constrói significado 

principalmente com base em determinado atributo cultural ou conjunto de atributos, a 

ponto de excluir uma referência mais ampla a outras estruturas sociais. [...] Mas as 

relações sociais são definidas vis-à-vis as outras, com base nos atributos culturais 

que especificam a identidade.[...].” 

SISTEMA  

Sistema “[..] uma totalidade ordenada, um conjunto de entes entre os quais existe 

uma certa ordem. Para que se possa falar de uma ordem, é necessário que os entes 

que a constituem não estejam somente em relacionamento com o todo, mas também 

num relacionamento de coerência entre si.[...]”80. 

                                            
77 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 

outras providências. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art118>. 
Acesso em 20. jul. 2016. 

78 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet:  reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. 
Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges; Revisão Paulo Vaz. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 7. Título 
original: The Internet Galaxy: reflections on the Internet, Business and Society. 

79 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003, p. 57-58. 
Título original:  The rise of the the network society. 

80 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico.  6ª ed. Tradução: Maria Celeste Cordeiro 
Leite dos Santos. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995, p. 71 [Título original: Teoria dell’ 
ordenamento giuridico]. 
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SOBERANIA 

A Soberania, entendida como o poder organizado politicamente como pressuposto 

do Direito.81 

“SOCIEDADE SÓLIDO-MODERNA”  

É a Sociedade que se identifica pela estabilidade das relações sociais, conforme 

Zygmunt Bauman.82  

“SOCIEDADE LÍQUIDO-MODERNA” 

Se estabelece nos tempos “Líquidos-Modernos” conforme Zygmunt Baumann83 em 

que a vulnerabilidade e a vontade de estar à frente é universal e o “controle, 

abstinência e cautela não são aceitos como alternativa. Identifica-se pelo 

Consumismo. 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Tecnologia da Informação: elemento novo que “pode ser individualizado nas formas 

de difusão da informação”, “que se valem em escala planetária das transmissões por 

satélites artificiais, computadores eletrônicos e cabos de fibra ótica”.84  

TEMPO VIRTUAL 

Manuel Castells85 afirma que o tempo enquanto Tempo Virtual passa a ser 

caracterizado pela simultaneidade e intemporalidade. A simultaneidade é “uma 

cultura do eterno e do efêmero.” Eterna porque alcança todo o passado e futuro das 

expressões culturais e, efêmera porque todo acontecimento depende do contexto e 

objetivo da construção cultural solicitada.  

                                            
81 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade – volume I. Tradução: 

Flávio Beno Siebeneischler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997, p. 171. Título original: Faktizitãt 
und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechits und des demokratische Rechitstaats. 

82 BAUMAN, Zygmunt. Capitalismo Parasitário:  e outros temas contemporâneos. Tradução: Eliana 
Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar. P. 22-33, 36-39. Titulo original: Capitalismo parassitario. 

83 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 
2009,p. 23, 28, 38-39. Título original: The Art of Life. 

84 PAESANI, Liliana Minardi. Direito de Informática: comercialização e desenvolvimento 
internacional do software. 8ª ed. Sâo Paulo: Editora Atlas.  2012, p. 8.  

85 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003, p. 553-554. 
Título original:  The rise of the the network society. 
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TEORIA DO CONTRATO ABERTO 

Por Teoria do Contrato Aberto identifica-se a tese de que os contratos na atualidade 

identificam relações que se espraiam para além dos sujeitos diretamente 

intervenientes no contrato, as relações obrigacionais deixam de ser lineares e 

“passam a ser definidas num espaço multidimensional, estabelecendo-se uma teia 

de relações de geometria variável. O Contrato deixa de ser um instrumento 

normativo fechado entre as partes para “passar a traduzir uma esfera de relações 

entre pessoas, evoluindo com o tempo, ajustando-se à dinâmica própria da 

sociedade.”86 

TERRITORIALIDADE 

A existência de um território concebido como “espaço da soberania estadual”.87  

TRANSNACIONALIDADE 

Transnacionalidade é fenômeno reflexivo porque cria uma terceira dimensão social, 

política e jurídica que vai além do espaço nacional, mas é diferente do espaço 

internacional. A transnacionalidade é identificada pela primeira vez por Philip C. 

Jessup88 como: “o direito aplicável à complexa comunidade mundial inter-

relacionada, a qual se pode descrever como principiando com o indivíduo e 

chegando até a chamada ‘comunidade de Nações’ ou ‘sociedade de Estados’.”  

VIRTUAL 

Pierre Lévy89: “É virtual toda entidade ‘desterritorializada’, capaz de gerar diversas 

manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem 

contudo estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular90.[...]”  

                                            
86 SUBRIL, António Raposo. O Contrato e a Intervenção do Juiz: estudo temático, jurisprudência 

relevante. Porto: Vida Econômica Editorial SA. 2012, p.22-23. 

87 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993, p. 14. 

88 JESSUPE, Philip C. Direito Transnacional. Tradução: Carlos Ramires Pinheiro da Silva. Lisboa: 
Editora Fundo de Cultura. 1965, p. 11. Título original: Transnational Law.  

89 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999,p. 47 
Título original: Cyberculture. 

90 “[...] Para usar um exemplo fora da esfera técnica, uma palavra é uma entidade virtual.[...]”. In: 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999,p. 47 
Título original: Cyberculture. 
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WEB 

World Wide Web, ou simplesmente Web, conforme Pierre Lévy91 é uma função da 

Internet que junta, em um único e imenso hipertexto ou hiperdocumento 

(compreendendo imagens e sons), todos os documentos e hipertextos que a 

alimentam. A teia mundial, conforme Manuel Castells92. 

                                            
91 “A World Wide Web é uma função da Internet que junta, em um único e imenso hipertexto ou 

hiperdocumento (compreendendo imagens e sons), todos os documentos e hipertextos que a 
alimentam. “LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 
1999,p. 27 Título original: Cyberculture. 

92 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003, p. 88-89. 
Título original:  The rise of the the network society. 
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RESUMO 
 

A presente Tese de Doutorado em Ciência Jurídica está inserida na linha de 

pesquisa Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade, dentro da área de 

concentração Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito. O tema 

objeto da investigação é: o Consumidor no Ciberespaço Transnacional: o devir da 

“Sociedade Líquido-Moderna” e do Estado Contemporâneo na construção da 

Ciberdemocracia. O objetivo geral da pesquisa é identificar a viabilidade de forma(s) 

de proteção aos direitos do Consumidor brasileiro no Ciberespaço Transnacional, 

ante as mudanças que caracterizam a “Sociedade Líquido-Moderna” e o Estado 

Contemporâneo no cumprimento inadequado do Contrato de Compra e 

Venda/Fornecimento do Produto entre Consumidor brasileiro e Fornecedor de 

Produtos estrangeiro. Observa-se que a “Sociedade Líquido-Moderna” é produto da 

metamorfose ainda em desenvolvimento da “Sociedade Sólido-Moderna” advinda de 

fatores que mesclam a realidade real e virtual contextualizada via Internet. Surgiram 

direitos e obrigações que exigem uma nova forma de pensar o Direito pelo Estado 

Contemporâneo e pelas pessoas que são atores desta forma de viver e sentir 

real/virtual, especialmente no que tange a defesa do Consumidor. Desenvolve-se a 

tese abordando o Estado Contemporâneo, a “Sociedade Líquido-Moderna” Real e o 

Direito, a Transnacionalidade, o Direito Transnacional e a Economia, os Contratos 

Privados no cenário jurídico da Transnacionalidade e a Sociedade em Rede: análise 

sob o olhar do pensamento de Zygmunt Bauman e a Compra e Venda de Produto 

por Consumidor brasileiro de Fornecedor Estrangeiro na Rede. Os principais 

resultados da pesquisa consistem na proposta da delimitação do Contrato 

Transnacional do Consumidor e sua regulamentação. O Método a ser utilizado na 

fase de Investigação será o indutivo; na fase de Tratamento dos Dados será o 

Método Cartesiano, e, o resultado das análises, no Relatório da Pesquisa, na base 

lógico-indutiva.  

Palavras-chave: DIREITO TRANSNACIONAL DO CONSUMIDOR. ESTADO 

CONTEMPORÂNEO. SOCIEDADE EM REDE. “SOCIEDADE LÍQUIDO-

MODERNA”.  TRANSNACIONALIDADE. 

 

 



ABSTRACT 

 

This Doctoral Thesis in Legal Science is part of the line of research State, 

Transnationality and Sustainability, within the area of Constitutionalism, 

Transnationality and Production of Law. The focus of investigation is the Consumer in 

Transnational Cyberspace: the duty of the “Modern-Liquid Society” and the 

Contemporary State in the construction of Cyberdemocracy.  The general objective of 

the research is to identify the feasibility of protection of Brazilian Consumer rights in 

the Transnational Cyberspace, in view of the changes that characterize the “Modern-

Liquid Society” and the Contemporary State in the inadequate fulfilment of the 

Purchase/Sale/Supply Agreement between Brazilian Consumer and the Supplier of  

Foreign products. It is observed that today’s "Modern-Liquid Society" is the product of 

the ongoing metamorphosis of the "Solid Modern Society", arising from factors that 

mix real and virtual realities, contextualized via the Internet. Rights and obligations 

have arisen that require a new way of thinking of Law by the Contemporary State, 

and the actors in this real/virtual way of living and feeling, especially in relation to 

Consumer defense. This thesis addresses the Contemporary State, the Real 

"Modern-Liquid Society" and the law, Transnationality, Transnational Law, 

Economics, the Private Contract in the context of Transnationality, and the Internet 

Society: it analysis, from the perspective of the thought of Zygmunt Bauman, the 

Purchase and Sale of Products by Brazilian Consumers from foreign Suppliers of 

produtcts purchased over the Internet. The main results of the research consist of a 

proposed delimitation of the Transnational Consumer Contract and its regulation. The 

inductive method is used in the research phase; the Cartesian method is used in the 

data processing phase; and the logical-inductive base is used in the results of the 

analysis, expressed in the research report. 

Keywords: TRANSNATIONAL CONSUMER LAW. CONTEMPORARY STATE.  

NETWORK SOCIETY. “LIQUID-MODERNITY SOCIETY”. TRANSNATIONALITY. 
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RESUMEN 

 

Esta Tesis Doctoral en Ciencias Jurídicas pertenece a la línea de investigación de 

Estado, Transnacionalidad y Sostenibilidad, dentro del área de concentración de 

Constitucionalismo, Transnacionalidad y Producción del Derecho. El tema objeto de 

la investigación es el Consumidor em el ciberespacio transnacional: el devenir de la 

“sociedad líquida moderna” y el Estado contemporáneo em la contrucción de la 

ciberdemocracia. El objetivo general de la investigación es estudiar la factibilidad de 

forma(s) de protección de los derechos del consumidor brasileño em el ciberespacio 

transnacional ante los cambios que caracterizam a la “sociedade líquida moderna” y 

al Estado contemporáneo em inadecuado cumplimiento del Acuerdo de Compra y 

Venta/Suministro de productos entre el proveedor del productos extranjeros y 

consumidor brasileño. Se observa que la "sociedad moderna líquida" es el producto 

de la metamorfosis aún en desarrollo de la "sociedade moderna sólida", resultante 

de factores que mezclan la realidad real y la virtual, contextualizada a través de 

Internet. Surgieron derechos y obligaciones que requieren una nueva forma de 

pensar el Derecho por el Estado Contemporáneo y por las personas que son actores 

de esta manera de vivir y sentir real/virtual, en especial con respecto a la Defensa 

del Consumidor. Se desarrolla la tesis abordando el Estado contemporáneo, la 

"sociedade moderna líquida" real y el Derecho, la Transnacionalidad, el Derecho 

Transnacional y la Economía, los Contratos Privados en el escenario jurídico de la 

Transnacionalidad y la Sociedad en Red. El análisis se realiza a partir del 

pensamiento de Zygmunt Bauman y la Compra y Venta de Productos al Consumidor 

Brasileño de Proveedor Extranjero en la red. Los principales resultados de la 

investigación consisten en la propuesta de la delimitación del Contrato Transnacional 

del Consumidor y su regulación. El método que se utilizará en la fase de 

investigación será inductivo; en la fase de procesamiento de datos será el método 

cartesiano, y los resultados de los análisis, em el Informe de la Investigación, se 

fundamentan e la base lógica inductiva. 

Palabras clave: DERECHO TRANSNACIONAL DEL CONSUMIDOR. ESTADO 

CONTEMPORÁNEO. SOCIEDAD EM RED. "SOCIEDAD MODERNA LÍQUIDA”. 

TRANSNACIONALIDAD. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Consumidor no Ciberespaço Transnacional: o devir da “Sociedade 

Líquido-Moderna” e do Estado Contemporâneo na construção da Ciberdemocracia é 

o tema objeto da investigação. Observa-se que os Contratos de Compra e Venda de 

Produto, via Internet, entre Consumidor brasileiro e Fornecedor de Produto 

Estrangeiro são institutos que não se identificam como Contratos Internos, e também 

não se qualificam como Contratos Internacionais. São na realidade Contratos de 

Direito Transnacional na “Sociedade Líquido-Moderna”. E o não cumprimento 

espontâneo das obrigações contratuais pelo Fornecedor torna, algumas vezes, 

economicamente inviável ao Consumidor exigir a aplicação do pacto que encetou e 

cumpriu.  

O que se pretende identificar como Consumidor brasileiro é a pessoa 

física ou jurídica que adquira Produto como destinatário final, não importando sua 

nacionalidade. O adjetivo brasileiro, diz respeito a situação geográfica do adquirente 

do Produto e não a sua identidade nacional. 

A delimitação do tema se dá pelo Referente da Pesquisa que é: Os 

Contratos de Compra e Venda de Produto na Internet entre Consumidor brasileiro e 

Fornecedor de Produto estrangeiro realizado no Ciberespaço, a “Sociedade Líquido-

Moderna”, a Transnacionalidade, o Estado Contemporâneo e a Ciberdemocracia.   

Justifica-se a reflexão em razão da disseminação do acesso ao Comércio 

Eletrônico para o Consumidor em Ambiente que não se encouraça em limites 

territoriais ou nacionais, aqui identificados como internos, pois os avanços 

tecnológicos da Era da Informação e a Globalização formalizaram conexões virtuais, 

através da Internet. E, estas relações jurídicas não se qualificam no âmbito do 

Direito Interno, nem na delimitação do Direito Internacional; tratam-se de Direito 

Transnacional. 

O Direito Transnacional pensado como aquele Direito que entrelaça mais 
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de um Sistema Jurídico Nacional ao caso concreto, sem solapar ou relativizar a 

Soberania do(s) Estado(s) Contemporâneo(s) envolvidos de modo a permitir o 

diálogo entre tais sistemas. Esta relação entre os sistemas jurídicos diferentes pode 

estar ou não positivada em Tratado ou Convenção Internacional. E, quando não está 

regulamentada pode dificultar o exercício dos direitos do Consumidor.  

Ressalta-se que as relações jurídicas que envolvem Consumidor 

brasileiro e Fornecedor de Produto estrangeiro, quando encontram dissonância na 

vontade e no cumprimento dos direitos e obrigações dos sujeitos envolvidos 

encontram amparo na legislação brasileira, através da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, do Marco 

Civil da Internet e da Lei que regulamenta o Comércio Eletrônico - E-Commerce, no 

Brasil no âmbito do Direito Interno. Entretanto, todo este aparato de fontes algumas 

vezes não soluciona os problemas decorrentes da falha no cumprimento do Contrato 

entabulado entre as partes.  

O impasse entre o Consumidor e o Fornecedor de Produtos na esfera da 

solução de conflitos, encontra abrigo junto aos PROCON’s e Juizados Especiais 

Civis, aptos a resolver as denominadas “pequenas causas”. A vulnerabilidade do 

Consumidor brasileiro não lhe resulta em desvantagem perante o Poder Judiciário, 

pelo contrário, o Estado disponibiliza meios de facilitar ao hipossuficiente a 

vindicação e respaldo de seus direitos. E, se o Fornecedor de Produto for Empresa 

nacional, estrangeira ou Transnacional com sede no Brasil, encontrar-se-á meios de 

fazer cumprir a decisão judicial porventura favorável ao Consumidor. 

Contudo se o Fornecedor de Produto estrangeiro, não tiver sede no 

Brasil, a decisão judicial que dê guarida a tutela dos direitos do Consumidor poderá 

encontrar dificuldade no cumprimento, em razão de tempo e custo. Em tempos de 

“Sociedade Líquido-Moderna”, a “Sociedade em Rede” alargou a viabilidade de 

compras ao Consumidor miscigenando o relacionamento das pessoas no espaço 

real e virtual. Os seres humanos conectados a Rede estão em um Ambiente 

virtualmente real, arrisca-se a dizer em um Ambiente Transnacional da Rede, aqui 

denominado de Ciberespaço. 
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No âmbito do Direito Interno o Código de Defesa do Consumidor – CDC é 

considerado como norma supralegal, em razão do status de Direito Fundamental 

que lhe garante a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portanto, 

se sobrepõe em caso de conflito sobre a legislação infraconstitucional que seja 

dissonante consigo. Este fato permite que os tribunais brasileiros apliquem o Código 

de Defesa do Consumidor - CDC sempre que o Consumidor assim invocar, 

independentemente da situação geográfica do fato ou vício do Produto. Portanto, o 

Direito Interno pode ser aplicado no Brasil no Ambiente Transnacional da Rede, 

quando se trata de dissídio envolvendo Direito do Consumidor. Mas o cumprimento 

da decisão judicial que aplique tal direito “deve ser” pensada sob o olhar do 

desiderato da referida lei protetiva ao Consumidor.  

Os caminhos trilhados pela estável “Sociedade Sólido-Moderna” levaram 

os seres humanos à “Sociedade Líquido-Moderna” caracterizada pela volatilidade e 

insegurança das relações humanas. Os negócios acontecem na velocidade da 

dimensão virtual, e a repressão dos abusos no caminhar do espectro real. A 

Sociedade tem novas características derivadas da Globalização e dos avanços 

tecnológicos que compõe a Era da Informação. O Estado Contemporâneo continua 

sendo o gestor da Sociedade, mas desenvolve esta empreitada ao lado de outros 

atores de Governança social, a exemplo das Empresas Transnacionais. E, na 

qualidade de gestoras as Empresas Transnacionais na qualidade de Fornecedores 

de Produtos detêm maior força econômica, jurídica e técnica na relação contratual 

com o Consumidor. 

A força motriz que estimula as Empresas Transnacionais não se 

desenvolve de modo equivalente em todas as regiões do planeta. A idealização dos 

negócios geralmente pensados em conjunto com os Estados Contemporâneos sede, 

ou seja, de origem das Empresas Transnacionais coloca em desvantagem os 

Consumidores e seus respectivos Estados Contemporâneos, visto que não têm o 

mesmo poder organizacional.  

Refletir sobre o devir que está se amoldando na “Sociedade Líquido-

Moderna” em prol de uma Comunidade planetária que consista na síntese do local 

em harmonia ao global exige pensar sobre essa realidade, a fim de buscar caminhos 
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para promover o bem-estar, denominado no trabalho como felicidade das pessoas 

em harmonia com o Ambiente. Esta busca eudemonista por uma sociedade 

democrática tabém envolve o Ciberespaço que se identifica como Ambiente cultural 

e, que também “deve ser” arquitetado no viés da denominada Ciberdemocracia. 

O objetivo institucional da presente Tese é a obtenção do título de Doutora 

em Ciência Jurídica pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da Universidade 

do Vale do Itajaí – UNIVALI.   

O objetivo geral da pesquisa é identificar a viabilidade de forma(s) de 

proteção aos direitos do Consumidor brasileiro no Ciberespaço Transnacional, ante 

as mudanças que caracterizam a “Sociedade Líquido-Moderna” e o Estado 

Contemporâneo no cumprimento inadequado do Contrato de Compra e 

Venda/Fornecimento do Produto entre Consumidor brasileiro e Fornecedor de 

Produtos estrangeiro. 

Os objetivos específicos serão trabalhados ao longo de cada um dos 

cinco capítulos da tese e são:  

a) investigar a concepção do Estado Contemporâneo na “Sociedade 

Líquido-Moderna”;  

b) contextualizar a “Sociedade Líquido-Moderna” conforme Zygmunt 

Bauman e o devir do Direito como mediador dos atores de Governança social, 

especialmente no que tange ao Direito do Consumidor como Direito Fundamental no 

Brasil; 

c) delinear a Transnacionalidade e o Direito Transnacional na esfera 

político-jurídica como gênero do Direito Transnacional do Consumidor na Rede, 

identificado como Ciberespaço, em busca da construção da Ciberdemocracia; 

d) demonstrar a caracterização fundamentada na solidariedade dos 

Contratos Privados Internos e dos Constratos Privados Internacionais, a fim de 

diferenciá-los do Contrato Privado Transnacional de Consumo;  

e) avaliar o Contrato Privado de Compra e Venda de Produto por 
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Consumidor brasileiro de Fornecedor Estrangeiro na Rede, ou seja, no Ciberespaço, 

a fim de identificar se o instituto se caracteriza, ou não, como novel espécie de 

Contrato Privado, ou, se pertence ao âmbito interno ou internacional do Direito. 

 O problema que instiga a pesquisa se identifica pela seguinte indagação: 

Os Contratos realizados entre Fornecedor de Produto estrangeiro e Consumidor 

brasileiro, via Internet, após as mudanças acionadas pela Globalização na 

“Sociedade Líquido-Moderna” são Contratos Internos de Consumo ou Contratos 

Internacionais? 

A reflexão sobre o problema de pesquisa acima levantado identifica duas 

hipóteses. A primeira é: 

a) No Brasil, o Estado intervém no Direito do Consumidor através da Lei 

nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o CDC e, da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 

2014 na esfera federal; objetivando resguardar o Consumidor brasileiro dos abusos 

que poderão ser praticados pelo Fornecedor do Produto na esfera nacional e 

internacional, conforme o artigo 3º do CDC. Os Contratos realizados entre 

Fornecedor de Produto estrangeiro e Consumidor brasileiro são considerados 

Contratos Transnacionais, permitindo-se ao Consumidor brasileiro optar por ter seus 

direitos resguardados no Brasil, conforme o artigo 101, I do CDC. Nos casos de 

responsabilidade civil, que permite a propositura de ação judicial no domicílio do 

consumidor. Entretanto, nos termos do artigo 9º, caput e parágrafo 2º do Decreto-Lei 

nº 4.657, de 04 de setembro de 1942, a LINDB, a legislação aplicada é a da 

residência do proponente. A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de 

Processo Civil, estabelece no artigo 22, II, ser da competência da autoridade 

brasileira processar e julgar ações decorrentes de relações de consumo quando o 

Consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Nos Contratos de Consumo 

realizados pela Internet se demonstra dificuldade de exigir o cumprimento dos 

direitos do Consumidor, em caso de conflito entre Consumidor e Fornecedor do 

Produto, mesmo quando da propositura da ação judicial em território nacional, visto 

que atos judiciais como a penhora de bens, por exemplo, dependem de cooperação 

internacional ativa do Estado estrangeiro. E, a segunda hipótese da investigação é: 
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b) O cenário identificado como “Sociedade Líquido-Moderna” foi grafitado 

pela Globalização nos muros de um tempo denominado de “Era Sólido-Moderna”. A 

Volatilidade, a instabilidade e a Complexidade tomaram o lugar da estabilidade, da 

solidez e da segurança que caracterizavam o palco anterior. Novos hábitos foram 

introduzidos na cultura da população mundial que agora veste o figurino do 

Consumismo. A Internet facilitou o acesso a produtos de culturas locais que 

acabaram por integrar uma Cultura Global e as relações contratuais não são mais 

internas/nacionais ou internacionais, somente; podem ser relações jurídicas 

transnacionais. Os Contratos Privados de Consumo tratados entre Consumidor 

brasileiro e Fornecedor de Produto estrangeiro são ramo específico do Direito que 

exigem o dirigismo do Estado brasileiro a fim de efetivamente cumprir os propósitos 

constitucional e infraconstitucional de proteção do Consumidor.  

O resultado do trabalho de exame das hipóteses está exposto na presente 

Tese, de forma sintetizada, como segue. 

Principia–se, no Capítulo 1, abordando o Estado Contemporâneo, os 

elementos matizadores da metamorfose e o devir na “Sociedade Líquido-Moderna” 

Complexa, estruturando as diferenças entre Estado, Nação e a Comunidade Política 

até identificar-se o devir do Estado Moderno para o Estado Contemporâneo 

conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

O Capítulo 2 trata da “Sociedade Líquido-moderna” Real e o Direito, 

partindo-se da demonstração da análise da “Sociedade Líquido-moderna” de 

Zygmunt Bauman até a análise do Direito, aborda-se também o Direito e a 

Governança da “Sociedade Líquido-Moderna” sob o olhar dos Direitos 

Fundamentais, identificando-se o Direito do Consumidor como Direito Fundamental 

no Brasil.   

O Capítulo 3 discorre sobre a Transnacionalidade, o Direito 

Transnacional, a Economia, o Ciberespaço e a Ciberdemocracia. Neste capítulo 

identifica-se a Globalização, a Internacionalização, a Transnacionalidade e as 

Empresas Transnacionais. A seguir, trata-se da Transnacionalidade do Direito e da 

Economia: interconexões contratuais. E, discorre-se sobre o Ciberespaço 
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Transnacional e a Ciberdemocracia.  

Segue-se para o Capítulo 4, onde o tema em discussão envolve os 

Contratos Privados no cenário jurídico da Transnacionalidade. A análise toma partida 

nos Contratos Privados no Tempo, abordando-se a Concepção Moderna na 

“Sociedade Sólido-moderna” e a Concepção Contemporânea na “Sociedade 

Líquido-moderna”. Identifica-se a Solidariedade e os Contratos sob a Concepção 

Contemporânea na “Sociedade Líquido-moderna”, até encontrar esteio para tratar-se 

dos Contratos Internos e Internacionais sob o cenário jurídico da Transnacionalidade 

e o Estado Contemporâneo. 

E, por fim, no Capítulo 5, o tema de enfoque é a Sociedade em Rede: 

análise sob o olhar do pensamento de Zygmunt Bauman e a Compra e Venda de 

Produto por Consumidor brasileiro de Fornecedor Estrangeiro na Rede. Inicia-se 

abordando a Realidade Virtual da Sociedade em Rede, a Internet, o “Ser” Humano, 

segue-se trilhando o Tempo, o Espaço e a Governança na Sociedade em Rede e, 

por fim o Direito do Consumidor no Brasil, a Rede Virtual e a “Sociedade Líquido-

Moderna”: “novos” Contratos Contemporâneos entre Consumidor brasileiro e 

Fornecedor de Produto estrangeiro. Neste tópico dedica-se a discorrer sobre a 

proteção ao Consumidor como Direito Fundamental no Brasil e o Comércio 

Eletrônico, o Consumidor e a União Europeia e o Direito do Condumidor no Brasil e 

as compras de produtos de Fornecedor estrangeiro: o trilhar de “novos” horizontes 

em um Ambiente sem fronteiras e o Contrato Transnacional do Consumidor. Finda-

se o capítulo abordando a análise de um modelo de contrato entre Consumidor 

brasileiro e Fornecedor de Produto estrangeiro.  

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Conclusões, nas 

quais são apresentados aspectos destacados da criatividade e da originalidade na 

investigação e/ou no relato, e das fundamentadas contribuições que traz à 

comunidade científica e jurídica quanto ao Tema, seguidos de estimulação à 

continuidade dos estudos e das reflexões sobre “o Consumidor no Ciberespaço 

Transnacional: o devir da Sociedade Líquido-moderna e do Estado Contemporâneo 

na construção da Ciberdemocracia”. 
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O Tema será desenvolvido na linha de pesquisa Estado, 

Transnacionalidade e Sustentabilidade, dentro da área de concentração 

Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito.  

O marco teórico referencial da investigação são as obras de Zygmunt 

Bauman, especificamente a Arte da Vida, A Cultura no Mundo Líquido Moderno, A 

Sociedade Individualizada, Capitalismo Parasitário: e outros Temas 

Contemporâneos, Comunidade, Identidade, Legisladores e Intérpretes, Modernidade 

Líquida, Vida à Crédito e Vida para Consumo.  

O Método93 a ser utilizado na fase de Investigação será o indutivo94; na 

fase de Tratamento dos Dados será o Método Cartesiano95, e, o resultado das 

análises, no Relatório da Pesquisa, na base lógico-indutiva. As técnicas96 de 

investigação acionadas serão do Referente97, da Categoria98, do Conceito 

Operacional99 e da Pesquisa Bibliográfica100.  

                                            
93 “Forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar os dados 
colhidos e relatar os resultados.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e 
prática. 12ª ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 204. 

94 “Base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as partes 
de um fenômeno e coleciona-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral.” PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12ª ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. 
p. 205. 

95 “Base lógico-comportamental proposta por Descartes, muito apropriada para a fase de Tratamento 
dos Dados Colhidos, e que pode ser sintetizada em quatro regras: 1. duvidar; 2. decompor; ordenar; 4 
classificar e revisar. Em seguida, realizar o Juízo de Valor. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12ª ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 204. 

96 “Conjunto diferenciado de informações, reunidas e acionadas em forma instrumental, para realizar 
operações intelectuais ou físicas, sob o comando de uma ou mais bases lógicas de pesquisa.” 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12ª ed. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2011. p. 210. 

97 “[...] explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitando o alcance temático e de 
abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12ª ed. São Paulo: Conceito Editorial, 
2011. p. 209. 

98 “[...] é a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.” PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12ª ed. São Paulo: Conceito 
Editorial, 2011. p. 34.  

99 “[...] é uma definição para uma palavra e expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das ideias que expomos.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: 
teoria e prática. 12ª ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 50. 

100 “[...] atividade investigatória, conduzida conforme padrões metodológicos, buscando a obtenção de 
informações que permitam a ampliação da cultura geral ou específica de uma determinada área, e 
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Nesta Tese as categorias principais estão grafadas com a letra inicial em 

maiúscula e os seus conceitos operacionais são apresentados em glossário inicial. 

A seguir, passar-se-á a relatar o desenvolvimento da pesquisa, partindo-

se da análise do Estado Contemporâneo e os elementos que identificam o devir do 

Estado Moderno para o Estado Contemporâneo conforme a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988.  

 

 

 

 

                                                                                                                                        
na qual são vivenciadas cinco fases: Decisão; Investigação; Tratamento dos Dados Colhidos; 
Relatório; e, Avaliação.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 
12ª ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 207. 

 



CAPÍTULO 1 

O ESTADO CONTEMPORÂNEO 

 

O Estado Contemporâneo está se amoldando como resultado da 

metamorfose pela qual está se desenhando a “Sociedade Líquido-Moderna”. A 

Nação e a Comunidade Política apresentam características que influenciam a 

mudança que está se desenrolando: do Estado Moderno para o Estado 

Contemporâneo.  

1.1 O ESTADO, OS ELEMENTOS MATIZADORES DA METAMORFOSE E O 

DEVIR NA “SOCIEDADE LÍQUIDO-MODERNA” COMPLEXA 

Viver em Sociedade é uma realidade indissociável à existência dos seres 

humanos, seja em decorrência de necessidade natural101 ou da vontade102 das 

                                            
101  Aristóteles entende que a sociedade decorre da necessidade natural de associação e cooperação 

do ser humano. Neste sentido: “As primeiras uniões entre pessoas, oriundas de uma necessidade 
natural, são aquelas entre seres incapazes de existir um sem o outro, ou seja a união da mulher e 
do homem para a perpetuação da espécie (isto não é o resultado de uma escolha, mas nas 
criaturas humanas, tal como nos outros animais e nas plantas, há um impulso natural no sentido  
de querer deixar depois de um indivíduo um outro ser da mesma espécie),[...] A comunidade 
formada naturalmente para as necessidades diárias é a casa, [...]  A primeira comunidade de 
várias famílias para satisfação de algo mais que as simples necessidades diárias constitui um 
povoado. A mais natural das formas de povoado parece consistir numa colônia oriunda de uma 
família, composta daqueles que alguns chamam de “alimentados com o mesmo leite’, ou filhos e 
filhos dos filhos). Em decorrência desta circunstância nossas cidades foram inicialmente 
governadas por reis, e raças estrangeiras ainda o são, pelo fato de se distribuírem em povoados 
organizados à maneira monárquica. [...]. A comunidade constituída a partir de vários povoados é a 
cidade definitiva, após atingir o ponto de uma auto-suficiência praticamente completa; assim, ao 
mesmo tempo que já tem condições para assegurar a vida de seus membros, ela passa a existir 
também para lhes proporcionar uma vida melhor. Toda cidade, portanto, existe naturalmente da 
mesma forma que as primeiras comunidades, aquele é o estágio final destas, pois a natureza de 
uma coisa é o seu estágio final, porquanto o que cada coisa é quando o seu crescimento se 
completa nós chamamos de natureza de cada coisa quer falemos de um homem, de um cavalo ou 
de uma família.[...]”. Conforme ARISTÓTELES. Política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1985. Tradução: Mário da Gama Kury. p. 1252a e 1253a 

102 Jean Jacques Rousseau afirma que a Sociedade é produto de acordo de vontades representado 
por um contrato hipotético celebrado entre as pessoas. Neste sentido: “Suponho aos homens 
terem chegado a um ponto em que os obstáculos que atentam a sua conservação no estado 
natural, excedem pela sua resistência, as forças que cada indivíduo pode empregar para manter-
se nesse estado. Então este estado primitivo não pode subsistir, e o gênero humano pereceria se 
não mudasse de modo de ser. Pois bem, como os homens não podem engendrar novas forças, 
senão somente unir e dirigir as existentes além de formar por agregação de uma soma de forças 
que possa sobrepujar a resistência, pô-las em jogo para um só móvel e fazê-las agir 
conjuntamente. Esta soma de forças não pode nascer senão do concurso de muitas; porém sendo 
a força e a liberdade de cada homem os primeiros instrumentos de sua conservação, como poderá 
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pessoas conviverem em conjunto com seus semelhantes. A gerência desta 

convivência comum na “Sociedade Sólido-Moderna” foi realizada pelo Estado na 

perspectiva interna e externa a outros Estados, através do Direito.  

A “Sociedade Sólido-Moderna” é a Sociedade que se identifica pela 

estabilidade das relações sociais, conforme Zygmunt Bauman103. Identificada no 

século XIX e no início do século XX. No final do século XX, até os dias atuais 

contextualizou-se a “Sociedade Líquido-Moderna”, caracterizada pela 

Complexidade104, instabilidade, volatilidade, individualidade e pelo Consumismo105. 

O Estado era o ator gestor do Direito e a Sociedade a destinatária desta 

atuação. Hoje o Estado é um dos gestores da organização social ao lado de outros 

atores, a exemplo das Empresas Transnacionais. Este “novo” aspecto social, 

histórico e cultural traz matizes do Devir do Estado Contemporâneo e, justifica a 

reflexão que se inicia empreender. 

                                                                                                                                        
combiná-las sem destruí-las e sem esquecer op1rty7hu7s seus cuidados? [...]Tal é o problema 
fundamental que o Contrato Social solucional. Conforme ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato 
Social:  princípios de direito político. Tradução: Antônio de P. Machado. Estudo crítico: Afonso 
Bertagnoli. 19ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro. 1999, p.34-35. 

103 BAUMANN, Zygmunt. Capitalismo Parasitário:  e outros temas contemporâneos. Tradução: 
Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar. P. 22-33, 36-39. Titulo original: Capitalismo parassitario. 

104 Complexidade para Edgar Morin se dá “quando os componentes que constituem um todo (como o 
econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico) são inseparáveis e 
existe um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre as partes e o todo, o todo e as 
partes.” In: MORIN. Edgar. A Cabeça Bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento.  8ª 
ed. Tradução: Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2003, p. 14. Título original: La Tête 
Bien Faite – Repenser la reforme, réformer la pensée.  

105 Consumismo para Zygmunt Bauman consiste no consumo como ponto central para a existência 
das pessoas, ou seja, “é quando ‘nossa capacidade de ‘querer’, ‘desejar’, ‘ansiar por’ e 
particularmente de experimentar tais emoções repetidas vezes de fato passou a sustentar a 
economia do convívio humano. Ou seja: “Pode-se dizer que o ‘consumismo’ é um tipo de arranjo 
social resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes e, 
por assim dizer, ‘ neutros quanto ao regime’, transformando-os na principal força propulsora e 
operativa da sociedade, uma força que coordena a reprodução sistêmica, a integração e a 
estratificação sociais, além da formação de indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo 
um papel importante nos processos de auto-identificação individual e de grupo, assim como na 
selação e execução de políticas de vida individuais. O ‘consumismo’ chega quando o consumo 
assume o papel-chave que na sociedade de produtores era exercido pelo trabalho. [...]”. Conforme 
BAUMAN, Zygmunt.  Vida para Consumo: a transformação das pessas em mercadoria. Tradução: 
Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed. 2008, p. 40-41. Título original: Consuming 
Life. 
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Nas palavras de Edgar Morin106: “Quando um sistema é incapaz de tratar 

seus problemas vitais, ou ele se degrada, se desintegra, ou se revela capaz de 

suscitar um metassistema apto a tratar de seus problemas: ele se metamorfoseia.” 

Na atualidade, a sociedade que se denomina “Sociedade Líquido-Moderna” está 

vivendo esta metamorfose que gera efeitos nas funções e mecanismos do Estado 

Contemporâneo. 

Os efeitos que se está a observar parecem estar camuflados nos “novos” 

problemas sociais que exigem mudança de atuação dos seus atores. Pensando na 

realidade brasileira, fato é que tais problemas já se apresentam há décadas, mais 

sente-se que estão intensificados ante a crise que assola o país, na esfera política, 

econômica e social. 

Para Herman Heller107 “o Estado é uma unidade que atua na realidade 

histórico-social.” E, como tal precisa levar em consideração o contexto social no 

espaço e no tempo sobre o qual tem o poder de gestão. Ressaltando-se que este 

poder não é mais exclusivo. José Joaquim Gomes Canotilho108 acrescenta que o 

conceito de Estado segue o contexto histórico da modernidade, tendo como 

elementos constitutivos a Territorialidade109, a População110, a Politicidade111.  

                                            
106 MORIN, Edgar. A Via: para o futuro da humanidade. Tradução: Edgard de Assis Carvalho e Mariza 

Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2013, p. 37. Título original: La Vie pour l”avenir de 
l’humanité. 

107 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Mestre 
Jou.1968, p. 93 Título original : Staatslehre. 

108 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993, p. 14. 

109 “[...] territorialidade, isto é, a existência de um território concebido como “espaço da soberania 
estadual”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: 
Livraria Almedina. 1993, p. 14. 

110 “[...] população, ou seja, a existência de um “povo” ou comunidade historicamente definida;”  
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993, p. 14. 

111 “[...] politicidade: prossecução de fins definidos e individualizados em termos políticos. A 
organização política do Estado era, por sua vez, uma parte fundamental (“parte orgânica”) da 
Constituição. [...] a tradicional designação de “Constituição do Estado” –é também questionada 
nos esquemas de representação da pós-modernidade.[...] A organização política não tem centro: 
(1) é um sistema de sistemas autónomos, auto-organizados e reciprocamente interferentes. (2) é 
multipolar e multiorganizativa. Com efeito, ao lado do “Estado”, existem difusos pela comunidade, 
entes autónomos institucionais (ordens profissionais e associações) e territoriais (municípios, 
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O contexto histórico contemporâneo não se confunde com a modernidade 

materializada após o período medieval onde ocorreu o surgimento da indústria. 

Paolo Grossi112 afirma: “’Medieval ‘ e ‘Moderno’: dois planetas interligados por uma 

continuidade cronológica, mas marcados por uma efetiva descontinuidade, [...]”. O 

medieval era caracterizado por “um poder político não consumado”, ou seja, não 

totalizante no sentido de não estar no controle de áreas que não intervém no 

governo da coisa pública. O Direito permanecia nas profundezas da sociedade 

medieval. E, o período moderno identificou-se pela concentração e controle do poder 

político nas mãos do Estado, tornando o Direito a voz, o instrumento, do poder113. 

A diferenciação entre um período e outro é marcada especialmente pela 

diferença de interação entre os já citados elementos constitutivos, especialmente no 

que tange a população e politicidade, ou seja, a relação entre sociedade e poder. 

A modernidade, conforme Anthony Giddens114 é o termo que identifica às 

instituições e modos de comportamento estabelecidos pela primeira vez na Europa 

depois do feudalismo, mas que no século XX se tornou mundial. É o equivalente ao 

“mundo industrializado”, ao capitalismo como “sistema de produção de mercadorias”, 

mercados competitivos de produtos e a mercantilização da força de trabalho; e a 

reflexividade das atividades sociais, das relações com a natureza e a revisão quanto 

ao conhecimento ou informação. Surge o Estado-nação. Ocorre a “ascensão da 

organização” que permite o controle regular das relações no tempo e no espaço. Vê-

se um “mundo em disparada”. 

A aceleração das relações que identificam o mundo industrializado e 

                                                                                                                                        
regiões). Daí a referência à perda do centro (do Estado concebido como organização unitária e 
centralizada) e a existência de um direito sem Estado, isto é, de modos de regulação (contratos, 
concertação social, negociações) constitutivos daquilo a que se poderá chamar reserva normativa 
da sociedade civil. [...] ele constitui a forma de racionalização e generalização do político nas 
sociedades modernas.” In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. 
revista. Coimbra: Livraria Almedina. 1993, p. 14-15. 

112 GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. 2ª ed. rev. e atual. Tradução: Arno Dal Ri 
Júnior. Florianópolis: Fundação Boitex. 2007, p. 26-27. 

113 GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. 2ª ed. rev. e atual. Tradução: Arno Dal Ri 
Júnior. Florianópolis: Fundação Boitex. 2007, p.27-41. 

114 GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor. 2002, p. 21-26. Título original: Modernity and Self-Identity:Self and  Society in the 
Late Modern Age.  
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capitalista faz com que o Estado intervenha em todos os setores sociais no afã de 

manter o controle. E, tudo parece sofrer influência das condutas omissivas e 

comissivas de modo reflexo. Observa-se que indivíduo se liberta das amarras que o 

vinculavam de modo estático ao Estado, torna-se empreendedor. Esta conduta 

identifica que a sociedade se desenvolve com a dinâmica de criar alternativas na 

busca eudemonista do viver.   

Pensar a modernidade, para Zygmunt Bauman115, é identificar uma era 

em que a ordem do mundo, do habitat humano, do indivíduo em si mesmo e da 

conexão dos três, é refletida em seu interior.116 

O final do século XX e início do século XXI têm fomentado uma outra 

época identificada como pós-modernidade, hipermodernidade ou modernidade 

tardia. Fato é que este tempo contemporâneo toma por paradigma a modernidade 

para se considerar uma etapa posterior, que intensifica ou que modela tardiamente 

as características da modernidade. 

A modernidade, para Slavoj Žižek117 caracteriza o vazio do objeto onde a 

ênfase diz respeito a seus “reflexos e efeitos”, “o jogo funciona sem bola”. Enquanto 

na pós-modernidade o objeto é visível, embora seu caráter seja “indiferente e 

arbitrário, pode-se revelar algo carismático ou repulsivo. A modernidade busca a 

interpretação enquanto a pós-modernidade a bloqueia, em razão da proximidade do 

objeto. O vazio permanece, mas em um novo contexto.  

A pós-modernidade a partir do final dos anos setenta, expõe Gilles 

Lipovetsky118 ingressa no “palco intelectual com o fim de qualificar o novo estado 

cultural das sociedades desenvolvidas.” Um período que indicava “uma 

                                            
115 BAUMAN, Zygmunt. Modernidad y ambivalência. In: GIDDENS, Anthony; BAUMAN, Zygmunt; 

LUHMANN, Niklas; BECH, Ulrich. Las consecuencias perversas de la modernidade: 
modernidad, contingencia y riesgo. Tradução: Celso Sanchés Capdequí. Revisão técnica: Josetxo 
Beriain. Barcelona: Anthropos. 1996, p. 78. Título original: não informado na obra. 

116 Tradução livre.  

117 ŽIŽEK, Slavoj. Eles não sabem o que fazem: o sublime objeto da ideologia. Tradução: Vera 
Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1992, p. 183-188. Título original: Its ne savent pas ce 
qu’ils font (Le sinthome idéologique). 

118 LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sébastien. Os Tempos Hipermodernos.  Tradução: Mário 
Vilela. São Paulo: Editora Barcarolla. 2004, p 51. Título original: Les teps hypermodernes. 



51 
 

temporalidade social inédita, marcada pela primazia do aqui-agora.” Mas, de fato 

não há a sobreposição da modernidade mas a sua intensificação. A 

hipermodernidade, conforme acrescenta Gilles Lipovetsky119: “[...] se caracteriza pelo 

enfraquecimento do poder regulador das instituições coletivas e pela autonomização 

correlativa dos atores sociais em face das imposições de grupo, sejam da família, 

sejam da religião, sejam dos partidos políticos, sejam das culturas de classe.” 

Fato é que a contemporaneidade mantém a industrialização, o capitalismo 

e a reflexibilidade da modernidade; mas, com características diferentes. Nas 

palavras de Anthony Giddens120 observa-se que diferentes terminologias estão 

sendo empregadas para identificar a concepção epistemológica em formação que se 

está vivendo, ou seja:  

[...] Uma estonteante variedade de termos tem sido sugerida para 
esta transição, alguns dos quais se referem positivamente à 
emergência de um novo tipo de sistema social (tal como a 
“sociedade de informação” ou a “sociedade de consumo”), mas cuja 
maioria sugere que, mais que um estado de coisas precedente, está 
chegando a um encerramento (“pós-modernidade”, “pós-
modernismo’, “sociedade pós-industrial”, e assim por diante).  

As instituições da modernidade tardia se identificam pelo seu dinamismo e 

impacto global, mas também com a vida individual de cada ser humano. Ocorre a 

interconexão entre os extremos, em que se institui uma ordem pós-tradicional em 

que existem múltiplas fontes de autoridade com frequência divergentes entre as 

suas implicações. Está se observando a cultura do risco. Risco derivado do caráter 

globalizado dos sistemas sociais.  Um modelo onde impera a organização reflexiva 

dos ambientes do conhecimento. A modernidade tardia é um mundo único que 

possui o marco unitário de experiência na qual os eixos de tempo e espaço e a 

interação dialética entre local e global caracterizam a ordem pós-tradicional da 

modernidade. Afirma Anthony Giddens121. 

                                            
119 LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sébastien. Os Tempos Hipermodernos.  Tradução: Mário 

Vilela. São Paulo: Editora Barcarolla. 2004, p 57-58. Título original: Les teps hypermodernes. 

120 GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade. Tradução: Raul Fiker. 5ª reimpressão. 
São Paulo: Editora UNESP. 1991, p.8. 

121 GIDDENS, Anthony. Modernidad y Autoidentidad. In: GIDDENS, Anthony; BAUMANN, Zygmunt; 
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Zygmunt Bauman122 identifica esta ordem pós-tradicional como  

modernidade líquida. Ou ainda, a sociedade de produtores e a sociedade de 

consumidores123. E a sociedade identificada como modernidade é denominada de 

modernidade sólida. Aliás, “a modernidade é o tempo em que o tempo tem uma 

história. ” E, a influência deste na vivência humana, vez que se observa na 

modernidade líquida “a irrelevância do espaço, disfarçada de aniquilação do 

tempo”.124 Acrescenta: 

A estratégia moderna de combater a ambivalência fracassou 
principalmente por causa de seu impacto conservador e restritivo, 
que colidiu com outros aspectos inerentemente dinâmicos da 
modernidade – os contínuos “novos começos” e “destruições 
criativas” como modo de vida. O “Estado firme”, o “Estado 
ponderado”, o “Estado de equilíbrio”, o Estado da completa 
satisfação da (em teoria invariável) soma total das necessidades 
humanas, este Estado, estabelecido pelos primeiros economistas 
modernos como a condição final da humanidade, para o qual a “mão 
invisível” do mercado estava nos guiando, mostrou-se um horizonte 
que recua constantemente, empurrado pelo poder que a capacidade 
de satisfazê-la. A estratégia moderna de combater a ambivalência só 
poderia ser aplicada com alguma chance de sucesso se as 
necessidades/carências/desejos tivessem papel secundário na 
“possibilidade objetiva” de satisfazê-las.  

O que identifica a modernidade líquida, o estágio presente da era 

mundial125 é a sua constante mudança de forma quando exposto a tensão, não fixam 

o espaço e não prendem o tempo. A época em que ocorre a liquifação “dos padrões 

de dependência e interação”126 

                                                                                                                                        
LUHMANN, Niklas; BECH, Ulrich. Las consecuencias perversas de la modernidade: 
modernidad, contingencia y riesgo. Tradução: Celso Sanchés Capdequí. Revisão técnica: Josetxo 
Beriain. Barcelona: Anthropos. 1996, p. 33-43. Título original: não informado na obra. 

122 BAUMAN, Zygmunt. A sociedade individualizada:  vidas contadas e histórias vividas. Tradução: 
José Gradel.  Rio de Janeiro: Zahar. 2008, p. 91. Título original: The Individualized Society.  

123 BAUMAN, Zygmunt. A modernidade líquida.  Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor. 2001, p. 90. Título original: Liquid modernity 

124 BAUMAN, Zygmunt. A modernidade líquida.  Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor. 2001, p. 129, 136. Título original: Liquid modernity. 

125 BAUMAN, Zygmunt. A modernidade líquida.  Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor. 2001, p. 9. Título original: Liquid modernity. 

126 BAUMAN, Zygmunt. A modernidade líquida.  Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor. 2001, p. 14. Título original: Liquid modernity. 
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E, ao que parece, no Brasil, o Estado ainda atua na sociedade sob as 

mesmas lentes, embora o horizonte tenha luminosidade e contraste diferentes na 

modernidade líquida. Este momento da história da sociedade, chamado nesta 

pesquisa de a “Era Líquido-Moderna” é identificado pelos seguintes elementos 

matizadores: interconexão dialética dos opostos (local/global), (individual/coletivo), 

da reflexão no cotidiano dos ambientes de conhecimento e do que se tinha por 

balizado como tempo e espaço.  

1.1.1 O Estado e o devir do Estado Contemporâneo na “Sociedade Líquido- 

Moderna” Complexa  

A concepção de Estado está estritamente ligada a Soberania exercida 

pelo governo em nome de determinada população que habita território específico 

como visto anteriormente e se amolda ao contexto histórico da época da análise, 

mas que detém inalterada a sua estrutura humana fundamental.  

Tem que se ter em mente que o Estado é objeto das ciências da cultura 

pois advém de conduta humana direcionada a uma finalidade e a sua teorização é 

uma “ciência sociológica da realidade” e não do espírito. O Estado é calcado em 

“uma estrutura humana fundamental que permanece através das mudanças.” 

Conforme expõe Hermann Heller127. 

E, se o ser humano convive em sociedade não há como organizar tal 

convivência sem o Estado. As mudanças caracterizam a crise do Estado, mas de 

forma nenhuma predestinam o seu fim. Norberto Bobbio128 explica a referida crise: 

[...] Por crise do Estado, entende-se, da parte de escritores 
conservadores, crise do Estado democrático, que não consegue mais 
fazer frente às demandas provenientes da sociedade e por ele 
mesmo provocadas; de parte de escritores socialistas ou marxistas, 
crise do Estado capitalista, que não consegue mais dominar o poder 
dos grandes grupos de interesse em concorrência entre si. Crise do 

                                            
127 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Tradução: Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Editora 

Mestre JOU. 1968, p. 54-56, 59-71, 72. Título original: Staatslehre. 

128 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política. Tradução: 
Marco Aurélio Nogueira. 9ª ed. São Paulo: Paz e Terra. 2001, p. 126. Título original: Stato, governo 
società. Per uma teoria generale dela politica. 
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Estado quer portanto dizer, de uma parte e de outra, crise de um 
determinado tipo de Estado, não fim do Estado. Prova disso é que 
retornou à ordem do dia o tema de um novo “contrato social”, através 
do qual dever-se-ia precisamente dar vida a uma nova força de 
Estado, diverso tanto do Estado capitalista ou Estado de injustiça, 
quanto do Estado socialista ou Estado de não-liberdade.  

No Brasil, vive-se em território certo, entretanto em razão da extensão 

territorial a população se qualifica como heterogênea no que tange ao que se 

pretende como cultura comum. Entretanto sob o manto dos elementos constitutivos 

da territorialidade, população e politicidade, o Estado brasileiro exerce sua 

Soberania.  

A Soberania, entendida como o poder organizado politicamente como 

pressuposto do Direito, conforme Jürgen Habermas129; continua a identificar no 

Estado Contemporâneo o que especificava o Estado materializado na “Sociedade 

Sólido-Moderna”. Portanto, o Estado deverá conter população, território certo e a 

politicidade entendida como organização política unitária centralizada com 

Soberania, ou seja, o Governo.   

Na “Era Líquido-Moderna” a organização central do Governo no Estado 

Contemporâneo coexiste com outras formas sociais de organização, ou seja, de 

Governança130. Embora a grande massa populacional ainda espere que o Estado 

Contemporâneo lhes garanta saúde, educação, condições mínimas de subsistência 

                                            
129 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade – volume I. Tradução: 

Flávio Beno Siebeneischler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997, p. 171. Título original: 
Faktizitãt und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechits und des demokratische 
Rechitstaats. 

130 “Governança é termo oriundo de governance, expressão que surgiu a partir de reflexões 
conduzidas pelo Banco Mundial, que pretende aprofundar o conhecimento das condições que 
garantem um Estado eficiente na esfera econômica, social e política de gestão pública. O 
documento Governance and Development do Banco Mundial, formalizado em 1992, precisa a 
expressão como “exercício de autoridade, controle, administração, poder de governo. Alcindo 
Gonçalves explica: “é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos 
sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento, implicando ainda a capacidade dos 
governos de planejar, formular e implementar políticas e cumprir funções. Conforme VIEIRA, 
Patrícia Elias; GARCIA, Marcos Leite; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes. A Governança Ambiental 
Global e a Economia de Mercado Sustentável: e devir para o século XXI. In: Direito e Justiça: 
reflexões sócio-jurídicas. Santo Ângelo: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões. 2014, p. 181; e GONÇALVES, Arlindo. O Conceito de Governança. In: Anais do XIV 
Congresso Nacional do CONPEDI-Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito. 
Disponível em: http://conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/XIVCongre sso/078.pdf. Acesso em 29 
de agosto de 2013. 
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como vagas de emprego, por exemplo. A gestão de setores tão diferentes da 

sociedade passou a ser especializada em setores que se interligam de modo 

complexo.  

As complexidades das novas relações sociais não propiciam mais a 

gerência de uma coletividade nos moldes de reduzir sua complexidade; mas na 

análise dos sistemas de modo conjunto e. particular, de modo reflexivo. Niklas 

Luhman131 afirma: “Não é demais dizer que o mundo é um sistema complexo. A 

sociedade vinha determinar resultados decorrentes da redução da complexidade.”132 

Refletir sobre o complexo e o específico matizado nas mudanças 

histórico-sociais leva a pensar sobre o devir que do Estado Contemporâneo. Por 

devir entende Nicola Abbagnano133: “O mesmo que mudança.[...]” O cenário mundial 

toma por base acontecimentos que estão identificando mudanças na forma de vida 

das pessoas e por consequência do Estado. 

Na segunda metade do Século XX e no Século XXI alguns fatos 

marcaram a história, como: a queda do muro de Berlim em 1989, o fim da União 

Soviética em 1991, a crise econômica da década de 1990. Estes fatos estimularam a 

expansão do capitalismo, a Globalização na concepção atual, o estímulo e a 

massificação das relações de consumo. No século XXI, o aumento do número de 

ataques terroristas após 2001 contra as duas torres do World Trade Center e o 

Pentágono nos Estados Unidos da América – EUA, os refugiados advindos da Síria, 

Afeganistão, Iraque, entre outros países buscando condições de sobrevivência nos 

países da Europa ante a violência que assola seus países de origem, a queda do 

valor do barril de petróleo, a contaminação por vírus ebola, vírus da dengue, o 

Zikavírus disseminam anomalias que causam a morte de muitas pessoas. Estes são 

                                            
131 LUHMANN, Niklas. Ecological Communication. Tradução: John Bednarz Júnior. Chicago: The 

University of Chicago Press. 1989, p. 11. Título original: Ökologische Kommunikation: Kann die 
moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? 

132 Texto em tradução livre da seguinte citação: “It is not saying much to state that the world or a 
system is ‘complex’. From this point of view everything determinate results from the reduction of 
complexity.” 

133 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1ª edição brasileira coordenada e 
revista por Alfredo Bosi; revisão de tradução e tradução dos novos textos por Ivone Castilho 
Benedetti. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes. 2000, p. 268. Título original: Dizionario di Filosofia. 
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alguns exemplos de acontecimentos que geraram e estão promovendo a mudança 

no viver das pessoas na esfera local e global atualmente.  

O cenário que envolveu estes citados acontecimentos identifica a 

disseminação do Capitalismo, a expansão da Globalização, o Consumo em Massa, 

a violência, o terrorismo, a crise biológica; fatores que efetivamente induzem os 

seres humanos a identificar as crises como algo que deve ser modificado.  

A Sociedade foi surpreendida. Fatos que representaram para a população 

mundial a sensação da ascensão centrífuga da liberdade, permitiram a Governança 

multilateral da Sociedade ao nível de muitos ansiarem por ter mais segurança, mais 

estabilidade, ante a falta de controle da violência, a falta de saúde, a instabilidade 

econômica. Entretanto, se pretende a segurança, sem abrir mão de qualquer 

liberdade. E, acrescenta Zygmunt Bauman134: “[...] a mobilidade e a flexibilidade da 

identificação que caracterizam a vida do ‘ir as compras’ não são tanto veículos de 

emancipação quanto instrumentos de redistribuição de liberdades.” 

Ademais, a facilitação do acesso da internet à população, a redução do 

custo dos meios de transporte, o rompimento das fronteiras para cidadãos reais e 

virtuais trouxeram novos aspectos, ou seja, um “novo” colorido, um novo Ambiente 

para a Sociedade que deve ser ponderado pelo Estado para que mantenha a sua 

Soberania no novo cenário mundial. 

A propósito meio ambiente conforme o artigo 3º, I da Lei nº 6.938, de 31 

de agosto de 1981135, recepcionada pela Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 conforme Celso Antônio Pacheco Fiorillo136 posto que tutela o 

Ambiente natural137, artificial138, cultural139 e do trabalho140 e pretende a “sadia 

                                            
134 BAUMAN, Zygmunt. A modernidade líquida.  Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor. 2001, p. 106. Título original: Liquid modernity 

135 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em 18 jun. 2016. 

136 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14ª ed. rev. ampl. E 
atual em face da Rio +20 e do novo Código Florestal. São Paulo: Saraiva. 2013, p. 49 

137 Ambiente natural é: “[...]constituído pela atmosfera, pelos elementos da biosfera, pelas águas 
(inclusive mar territorial), pelo solo, pelo subsolo (inclusive recursos minerais), pela fauna e flora. 
Concentra o fenômeno da homeostase, consistente no equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm
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qualidade de vida”141 dispõe que:  

                                                                                                                                        
meio em que vivem.” Conforme FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental 
Brasileiro. 14ª ed. rev. ampl. E atual em face da Rio +20 e do novo Código Florestal. São Paulo: 
Saraiva. 2013, p. 50. 

138 Ambiente artificial é: “[...] compreendido pelo espaço urbano construído, consistente no conjunto 
de edificações (chamado de espaço urbano fechado), e pelos equipamentos públicos (espaço 
urbano aberto). [...] Vale lembrar que o vocábulo” urbano” do latim urbs, urbis, significa cidade e, por 
extensão seus habitantes. Não está empregado em contraste com o termo campo ou rural, 
porquanto qualifica algo que se refere a todos os espaços habitáveis, “não se opondo a rural, 
conceito que nele se contém: possui, pois, uma natureza ligada ao conceito de território.” Conforme 
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14ª ed. rev. ampl. E 
atual em face da Rio +20 e do novo Código Florestal. São Paulo: Saraiva. 2013, p. 50-51. 

139 Ambiente cultural e neste incluído o digital é o conjunto de bens material e imaterial, 
individualmente e no todo, o seu patrimônio cultural, que deve dizer respeito a identidade, ação e 
memória dos grupos da sociedade conforme o artigo 216 da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988. E, “[...] O bem que compõe o chamado patrimônio cultural traduz a história de 
um povo, a sua formação, cultura e, portanto, os próprios elementos identificadores de sua 
cidadania, que constitui o princípio fundamental norteador da República Federativa do Brasil”. 
Conforme FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14ª ed. 
rev. ampl. E atual em face da Rio +20 e do novo Código Florestal. São Paulo: Saraiva. 2013, p. 51-
52. Dispõe o citado artigo 216 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Art. 
216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de 
expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. [...]” Previsto em BRASIL. 
Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988. Dispõe sobre a Cosntituição da 
República Federativa do Brasil - 1988. Disponível 
m:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.Acesso em 18 jun. 
2016. E, acrescenta Celso Antônio Pacheco Fiorillo: “O meio ambiente cultural por via de 
consequência manifesta-se no século XXI em nosso país exatamente em face de uma 
cultura que passa por diversos veículos reveladores de um novo processo civilizatório 
adaptado necessariamente à sociedade da informação, a saber de uma nova forma de viver 
relacionada a uma cultura de convergência em que as emissoras de rádio, televisão, o cinema, os 
videogames, a internet, as comunicações por meio de ligações de telefones fixos e celulares etc. 
moldam uma “nova vida” reveladora de uma nova faceta do meio ambiente cultural, a saber, o 
meio ambiente digital.” (Com grifo no original). Conforme FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. 
Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14ª ed. rev. ampl. E atual em face da Rio +20 e do novo 
Código Florestal. São Paulo: Saraiva. 2013, p. 52-53. 

140 Ambiente do trabalho é “[...] o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais 
relacionadas a sua saúde, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade 
do meio e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos 
trabalhadores, independente da condição que ostentem [...]. Conforme FIORILLO, Celso Antônio 
Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14ª ed. rev. ampl. E atual em face da Rio +20 e 
do novo Código Florestal. São Paulo: Saraiva. 2013, p. 53.  

141 Dispõe o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasiil: “Art. 225. Todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações.” Conforme BRASIL. Constituição da Republica 
Federativa do Brasil de 1988. Dispõe sobre a Cosntituição da República Federativao do Brasil 
–1988.Disponível m:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
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Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio 

ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 
em todas as suas formas; [...] 

Edgar Morin142 expõe que: “O presente não é perceptível senão na 

superfície. Ele é trabalhado em profundidade por galerias subterrâneas, por 

correntes invisíveis, sob um solo aparentemente firme e sólido”. O conhecimento fica 

desorientado pela velocidade das inovações contemporâneas e pela “complexidade 

própria à globalização:[...]” das interações econômicas, sociais, demográficas, entre 

outras.  

Este contexto ambiental determinado pela velocidade das mudanças e 

pela complexidade global da sociedade é que faz sentir o Estado Contemporâneo e 

seu devir. 

Este mundo complexo e avançado busca a rápida solução de seus 

conflitos. Nas palavras de Paulo Márcio Cruz143 destaca-se: “[...]à necessidade de, 

numa Sociedade tecnologicamente avançada, resolução rápida para os conflitos 

sociais.” E, portanto, não há como pensar no fim dos Estados, sob pena de tornar-se 

utópica a igualdade entre os seres humanos. Afirma Zygmunt Baumann144 sobre o  

Estado Moderno: “O Estado, seja em sua forma atual “casado com a nação” e 

territorialmente confinado, seja em qualquer outra forma ainda não testada, 

desconhecida ou hoje ainda inconcebível, é indispensável.” 

A fim de buscar o conceito operacional para a categoria Estado 

Contemporâneo, parte-se da reflexão de que o Estado está nucleado na ideia de 

poder. O Estado é uma institucionalização do poder, o monopólio do poder, é um 

                                                                                                                                        
Acesso em 18 jun. 2016. 

142 MORIN, Edgar. A Via: para o futuro da humanidade. Tradução: Edgard de Assis Carvalho e Mariza 
Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2013, p. 19. Título original: La Vie pour l”avenir de 
l’humanité. 

143 CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia & Estado Contemporâneo. 3ª ed. revisada, 
ampliada e atualizada. Curitiba: Juruá Editora. 2002, p. 35. 

144 BAUMAN, Zygmunt. Vida a Crédito: conversa com Citlali Rovirosa-Madrazo. Tradução: Alexandre 
Werneck. Rio de Janeiro: Zahar. 2010, p. 82. Título original: Living on Borrowed Time. 
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povo fixado num território e organizado sob um poder supremo originário de império 

para atuar com ação unitária os seus próprios fins coletivos145; ou ainda, a 

corporação territorial dotada de um poder de mando originário146; expressa Georg 

Jellinek.  É uma instituição abstrata, um ator no embate das forças políticas, no 

exercício do poder estatal, identifica Eros Roberto Grau147. 

A especificação de Estado a fim de diferenciá-lo de outros institutos 

consiste em dizer que é a organização destinada a aplicar o Direito, a fim de manter 

as condições para a ordem social, ou seja, a convivência mútua; conforme Sahid 

Maluf148. O Estado é ordem política da Sociedade, afirma Paulo Bonavides149.  

Entretanto, além do poder, a reflexão sobre a realidade histórico-social e o 

Estado conecta às ideias de dominação política, produção econômica, capitalismo e 

a relação entre a Política e as classes sociais.  

Política para Max Weber150 é o “conjunto de esforços feitos com vistas a 

participar do poder ou a influenciar a divisão do poder, seja entre Estados, seja no 

interior de um único Estado.” Hannah Arendt151 entende que a Política organiza os 

seres humanos desiguais, considerando uma igualdade relativa e para diferenciar os 

                                            
145 “Comunidad política es el Estado o aquellas asociaciones dotadas por él, con poder dominador, 

político quiere decir estatísta, porque en el concepto de lo político se encuentra ya comprendido el 
concepto del Estado.” Conforme JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Tradução: 
Fernando de los Ríos. México: Fondo de Cultura Económica. 2000,  193. Título original: 
Allgemeine Staatslehre 

146 “Como concepto de derecho es, pues, el Estado, la Corporación formadapor un pueblo, dotada de 
un poder de mando originario y asentada en undeterminado territorio; o para aplicar un término 
muy en uso, la Corporación territorial dotada de un poder de mando originario.” Conforme 
JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Tradução: Fernando de los Ríos. México: Fondo 
de Cultura Económica. 2000,  196. Título original: Allgemeine Staatslehre 

147 GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Malheiros Editores. 2011, p. 253. 

148 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 31ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2013/2014, p. 15. 

149 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10ª ed rev. e atual. . 9ª tiragem. São Paulo: Malheiros. 
2000, p. 73 

150 WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações. Tradução: Leonidas Hegenberg e Octany 
Silveira da Mota. 13ª ed. São Paulo: Editora Cultrix. 2005, p. 56. Título original: Wissenschaft Als 
Beruf e Politik Als Beruf.  

151 “[...]Pues la política orgaza de antemano a los absolutamente diversos em consideración a uma 
igualdad relativa y para diferenciarlos de los relativamente diversos.” ARENDT, Hannah. Qué es 
política? Tradução: Rosa Sala Carbó. Barcelona: Paidós. 1997, p. 47. Título original: Was ist 
Politik? Aus dem Nachlab. 
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que são relativamente desiguais. E, Osvaldo Ferreira de Melo152 trata de três 

concepções diferentes de Política, sendo que para este trabalho, identifica-se como 

“Estudo das formas de Poder nas relações humanas.” 

Política, para o presente trabalho é o conjunto de formas de poder nas 

relações humanas para organizar os seres humanos como relativamente iguais.  

O Estado, conforme Nicos Poulantzas153, “apresenta uma ossada material 

própria que não pode de maneira alguma ser reduzida à simples dominação 

política.”; referindo-se, com dominação política, a burguesia e a luta 

política/burguesia e classe operária. As funções econômicas articuladas e baseadas 

nas relações de produção e no capitalismo são a base da materialidade institucional 

do Estado e de sua separação da economia. As mudanças do papel e das atividades 

econômicas do Estado partem delas e geram efeitos sobre elas, ou seja: “As 

transformações do Estado estão ligadas, principalmente, às transformações das 

relações de produção capitalistas que induzem transformações desta separação e, 

daí, às lutas de classes. ”  

Estado é o poder que promove a organização da vida em comum 

mediante normas de conduta cujo cumprimento poderá ser exigido coativamente, se 

necessário. Além do poder, as interações sociais como as decorrentes das relações 

de produção e da economia interferem na caracterização do Estado. Portanto, o 

Estado é uma Comunidade. E, uma “comunidade jurídica” afirma Reinhold 

Zippelius154 pois é composta por uma e pela mesma ordem jurídica que regula a 

conduta recíproca da pluralidade de indivíduos, a qual se caracteriza por estarem as 

normas em graus diferenciados, como estrutura de ação juridicamente organizada. 

O Estado é “uma determinada “constituição” de convivência cogente. 

As normas de conduta direcionadas pelo Estado devem estar 

                                            
152 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB-SC Editora. 

2000, p. 76. 

153 POULANTZAS, Nicos. O Estado, o Poder, o Socialismo. Tradução: Rita Lima. 4ª ed. São Paulo: 
Paz e Terra. 2000, p. 12, 51. Título original: L’état, le pouvoir, le socialisme.  

154 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Tradução: Karin Praefke-aires Coutinho. 12ª ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1997, p. 43,61-62. Título original: Allgemeine Staatslehre. 
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harmonizadas entre si, compondo “um modelo global funcional de uma ordem 

comunitária”, ou seja, um sistema jurídico155; conforme Reinhold Zippelius156. Neste 

sistema de regulação se determina os preceitos de conduta157 e as normas de 

competência158. No “Estado solidamente organizado” há “uma hierarquia, uma 

“construção escalonada”, de competências: o poder legislativo deriva o seu poder de 

regulação do Poder Constituinte, o poder regulamentar deriva o seu do legislativo. ” 

As leis “são emanadas com base na Constituição, pelo órgão e através do 

procedimento constitucionalmente determinados e dentro dos limites constitucionais, 

sobretudo, dos direitos fundamentais”.  

Entretanto, estas normas constitucionais e infraconstitucionais devem 

estar aplicadas e interpretadas conforme os acontecimentos sociais locais e globais 

e que levem em conta o território, o povo e a politicidade, sob pena de constituir letra 

morta. Uma realidade utópica insustentável sobre a delgada harmonização de 

convivência entre os seres humanos.  

Assim, verifica-se que o Estado se caracteriza no tempo e espaço social 

através do poder materializado pela ordem coercitiva emanada da Constituição que 

organiza as interações entre as pessoas e a competência. Interações calcadas na 

produção e no capitalismo que devem estar ajustadas aos acontecimentos sociais 

sob pena de tornar a organização social uma utopia. Organização que une os 

indivíduos em uma Comunidade Política. 

                                            
155 “Se se designa como “sistema” a conexão ordenada de forma não-contraditória de diversos 

elementos, então, as normas jurídicas constituirão um sistema de regulação da conduta (um 
“sistema sócio-cibernético”). A estrutura de acção projectada mediante estas normas será uma 
ordem de condutas humanas harmonizadas entre si (um “sistema de interacções”).” [sic]. In: 
ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Tradução: Karin Praefke-aires Coutinho. 12ª ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1997, p. 63-64. Título original: Allgemeine Staatslehre. 

156 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Tradução: Karin Praefke-aires Coutinho. 12ª ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1997, p. 63. Título original: Allgemeine Staatslehre. 

157 Os preceitos de conduta prescrevem ações e omissões às pessoas da comunidade. In: 
ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Tradução: Karin Praefke-aires Coutinho. 12ª ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1997, p. 63. Título original: Allgemeine Staatslehre. 

158 As normas de competência fixam “poderes de regulação (“competências”) e procedimentos de 
regulação, isto é, determinam quem tem a faculdade de estabelecer deveres de conduta – gerais 
ou individuais – e qual o procedimento a observar para tal fim. In: ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria 
Geral do Estado. Tradução: Karin Praefke-aires Coutinho. 12ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian. 1997, p. 63. Título original: Allgemeine Staatslehre. 
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O Estado Contemporâneo como detentor da Soberania deve estar 

ajustado a estas características que identificam a complexa “Sociedade Líquido 

Moderna” imersa no Ambiente natural, artificial, do trabalho e especialmente cultural. 

As matizes que colorem a sociedade atual e também o Estado Contemporâneo têm 

início no Ambiente cultural e se espraiam para o Ambiente natural, artificial e do 

trabalho. 

1.2 O ESTADO, A NAÇÃO E A COMUNIDADE POLÍTICA 

Desenhar o Estado é mais que identificá-lo como elemento físico-jurídico 

(território, povo e politicidade), consiste em compreender o elemento sensorial que 

une os seres humanos, entender a Comunidade Estatal através do que se denomina 

por Nação.  

Para Hans Kelsen159, Estado é a comunidade criada por uma ordem 

jurídica nacional (em contraposição a uma internacional), a personificação dessa 

Comunidade ou a ordem jurídica nacional que constitui essa Comunidade, a 

corporação. E, é o poder estatal soberano tanto interna quanto externamente para 

Jürgen Habermas160.  

No âmbito do direito internacional, Estado é o sujeito originário ou primário 

da sociedade internacional que é o destinatário das normas internacionais, são 

também criadores delas, ou seja, são os titulares plenos de direitos e deveres na 

esfera jurídica internacional, afirma Sydney Guerra161.  

Antes de seguir com outras considerações é salutar lembrar que Estado e 

Nação são institutos diferentes, embora ambos sejam criações humanas e não da 

natureza e, possam estar relacionados através do Estado-Nação.  

                                            
159 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução: Luís Carlos Borges. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000, p. 261-262. 

160 HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro: estudos de teoria política. Edição de texto: Marcos 
Marcionilo. São Paulo: Loyola. 2007. P. 128. Título original: Studien zir politischen Theorie. 

161 GUERRA, Sidney. Curso de Direito Internacional Público. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 
54. 



63 
 

Jürgen Habermas162 afirma que “hoje a sociedade mundial é constituída 

por Estados nacionais.” As Nações-Estado no norte e oeste europeus surgiram no 

interior de Estados territoriais, faziam parte do sistema estatal que já tomara forma 

na Paz Westfaliana de 1648; e as nações “tardias” (Itália e Alemanha) e outros 

países da Europa central e oriental surgiram da consciência nacional, ou seja, o 

Estado decorreu da Nação. Uma terceira geração de Estados surgiu após a 

Segunda Guerra Mundial, em consequência da descolonização na África e na Ásia.   

O conceito de Nação nas palavras de Ernest Gellner163 consiste no grupo 

de pessoas que objetiva persistir enquanto Comunidade, mas tal conceito traz para 

dentro do instituto uma série, ou, um rico mar de institutos que estariam longe do 

que se pretende entender como Nação. Para Said Maluf164, Nação é: “substância 

humana do Estado”, o “conjunto homogêneo de pessoas ligadas entre si por 

vínculos permanentes de sangue, idioma, religião, cultura e ideais.” E, para Jürgen 

Habermas165 é “comunidade política marcada por uma ascendência comum, ao 

menos por uma língua, cultura e história em comum.”  

Ernest Gellner166 acrescenta que dois homens pertencem a uma mesma 

Nação se eles se reconhecem como tal. Em outras palavras, o homem faz as 

nações; nações são as convicções, lealdades e solidariedade entre os seres 

humanos da mesma Comunidade por terem cultura e idioma comum e que 

reconhecem entre si direitos e deveres comuns.  

                                            
162 HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro: estudos de teoria política. Edição de texto: Marcos 

Marcionilo. São Paulo: Loyola. 2007. P. 121. Título original: Studien zir politischen Theorie. 

163 “[…] groups which will themselves to persist as comunities, a definition-net that we have cas tinto 
the sea will bring forth far too rich a catch.” Conforme GELLNER, Ernest. National and 
Nationalism. 2ªed. MalysyaBlackwell Publishing. 2006, p. 52. 

164 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. Atualizador: Miguel Alfredo Malufe Neto. 31ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. p30 

165 HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro: estudos de teoria política. Edição de texto: Marcos 
Marcionilo. São Paulo: Loyola. 2007. P. 130. Título original: Studien zir politischen Theorie. 

166 “Two men and the same nation if an onlu if they recognize each other as belonging to the same 
nation. In other words, nations maketh man; nations we are the artefacts of men's convictions and 
loyalties and solidarieties. A mere category of persons (say, occupants of a given language, for 
example) becomes a nation if and when the members of the category firmly recognize certain 
mutual rigents and duties to each other in virtue of theri shared membreship of it. It is ther 
recognition of each other shares atributes, whatever they might be, which separat that category 
from non- member”. Conforme GELLNER, Ernest. National and Nationalism. 2ªed. 
MalysyaBlackwell Publishing. 2006, p. 7 
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Portanto, pode-se afirmar que Nação é o vínculo espiritual que reúne os 

seres humanos sob a mesma organização social de interações humanas. 

José Joaquim Gomes Canotilho167 afirma que Estado-Nação é “um centro 

político – o Estado -, conformado por normas – as normas da Constituição – exerce 

a “coação física legítima”, ou seja o poder dentro de um território nacional.  

Fato é que nem toda Nação corresponde a um Estado. Mas, é essencial 

que o Estado tenha seu Povo sensibilizado como membros que partilham a cultura, 

idioma, religião, etnia, ou seja, que se sintam membros de uma mesma Nação por 

fatores comuns naturais, culturais e psicológicos.  

Clóvis Demarchi168 cita que muitas Nações se encontram divididas entre 

vários Estados como os Curdos, ou, não tem território e Estado definido como os 

ciganos. Acrescenta-se a estes os palestinos, os bascos e os chechenos que 

também vindicam seus territórios no Oriente Médio, norte da Espanha e sul da 

França e na Rússia. Por outro norte, o Estado não está necessariamente 

relacionado a uma única Nação, cita-se o exemplo da Espanha, com os catalães, 

bascos, espanhóis, entre outros; o Canadá com os franceses e ingleses e dos 

países que compõe a União Europeia, a exemplo de Portugal, que mantém a sua 

nacionalidade enquanto país, ou seja, cada português reconhece a si como nacional 

português e membro da comunidade europeia, ou seja, europeu.  

A concepção de Nação está vinculada a(s) Identidade(s) de cada pessoa. 

Os seres humanos que detêm Identidade comum, compõe a Comunidade que é 

gênero de Nação. O Estado consiste na organização política dotada de poder sobre 

um grupo de pessoas e a Nação consiste na similitude natural, cultural e psicológica 

que reúne as pessoas no mesmo grupo social como titulares de direitos e deveres 

entre si. 

A concepção de Estado como Comunidade se delimita ao Estado da 

                                            
167 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 

Almedina. 1993, p. 17. 

168 DEMARCHI, Clóvis. Direito e Educação: a regulação da Educação Superior no contexto 
transnacional. Jundiaí: Paco Editoria, 2014, p. 39-40. 
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“Sociedade Sólido-Moderna”, o denominado Estado Moderno. Atualmente, em 

tempos de Estado Contemporâneo, observa-se que o Estado é pessoa que 

centraliza no universo multilateral de organização social o poder de gestão. Mas de 

modo nenhum tem a exclusividade deste poder. A ideia de Nação se qualifica como 

espécie do gênero Comunidade Política, por terem os indivíduos a mesma 

Identidade (nacional) comum. O Estado-Nação, mantém-se no campo do dever, mas 

nem sempre persiste no campo do ser. 

1.3 O DEVIR DO ESTADO MODERNO PARA O ESTADO CONTEMPORÂNEO 

CONFORME A CONSTITUIÇÃO  

Ao longo da história da humanidade o Estado teve características próprias 

em razão da localização geográfica e momento temporal em que se apresentou. 

Pensa-se o Estado legítimo e não de todas as formas de Governança social.  

Trata-se aqui do Estado legítimo, fundamentado na Constituição, ou seja, 

que estabelece as liberdades e direitos fundamentais.  Nas palavras de Nuria 

Belloso Martín169: “[...] legitimar o Estado é também legitimar uma forma de 

organização estatal em que seja possível o exercício das liberdades e direitos 

fundamentais, da paz, da segurança, etc.” 170  

O Estado legitimado é aquele que tem como fundamento a Constituição. 

Portanto, também denominado de Estado Constitucional. Nas palavras de José 

Joaquim Gomes Canotilho171 o “conceito ideal de Constituição” deve conter os 

seguintes elementos: a) “deve consagrar um sistema de garantias da liberdade”, ou 

seja, reconhecer direitos individuais e a participação dos cidadãos no Poder 

Legislativo; b) deve conter o “principio da divisão de poderes, no sentido de garantia 

orgânica contra os abusos dos poderes estaduais;”; c) “deve ser escrita”.  

                                            
169 MARTÍN, Nuria Belloso. Política y utopia democrática: los princípios de libertad y de igualdad. In:  

OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebíades de. (org.) O novo em Direito e Política. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado. 1997, p.162 

170 Tradução livre do texto que segue: “[...]legitimar el Estado es também legitimar uma forma de 
organización estatal que haga posible el ejercicio de las liberdades y derechos fundamentales, de 
la paz, de la seguridade, etc.”. 

171 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993, p. 63. 
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 A análise do Estado no contexto histórico, parte do estudo do sistema 

geral das relações sociais e políticas que tomaram a Constituição como objeto em 

seu tempo. “[...] A Constituição por seu conteúdo, mas especialmente por suas 

concepções está inserida completamente na mudança da história.[...]” 172. Inexiste 

história ou história constitucional, mas a história das constituições.  

A Constituição173 está centrada na imutabilidade pois pretende 

permanecer no futuro em paradoxo com a renovação de modo a manter a hierarquia 

e respeitar as características temporais do momento histórico que regulamenta. As 

Constituições não se repetem, não são acumulações de experiências do passado, 

mas pré-inscrições do futuro. Ou seja, as constituições não têm e não querem ter 

uma história do passado, pois se propõe a fazer a história no seu futuro174, conforme 

Gustavo Zagrebelsky175.  

Maurizio Fioravanti176 enumera estes sistemas ao longo da história 

tomando por base a Constituição histórico-universal como: a Constituição da 

Antiguidade, a Constituição Medieval, a Constituição Moderna e por último os 

Estados nacionais e as democracias contemporâneas. 

Os povos da antiguidade são os egípcios, persas, sumérios, babilônicos e 

fenícios. Nestes povos o poder político era influenciado pela religião, a economia era 

essencialmente agrícola, mas se observa em algumas destas civilizações o 

comércio. A organização social era delimitada por castas, o que identificava o 

                                            
172 Tradução livre do texto que segue: “[...] la constitución, no solamente por sus contenidos sino 

sobre todo por sus concepciones, esté plenamente inserta en la mutabilidade de la historia[. 

173 “As constituições escritas são uma criação da época moderna. No entanto todas as sociedades 
politicamente organizadas, quaisquer que sejam as suas estruturas sociais, possuem certas 
formas de ordenação susceptíveis de serem designadas por constituição.” Portanto, para 
Canotilho o conceito histórico-universal abordado aqui segue esta concepção de ordenação. In: 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993, p. 57. 

174 Tradução livre do texto que segue: “[...] las constituciones no tienen y no quieren tener uma 
historia a sus espaldas sino que se proponen hacer la historia em su futuro” . 

175 ZAGREBELSKY, Gustavo. Historia y Constitución. Madrid: Editora Trota. 2005, p. 28, 37, 44, 46, 
52. Título original: Storia e costituzione. 

176 FIORAVANTI, Maurizio. Constitucion: de la Antigüedad a nuestros Días. Tradução: Manuel 
Martínez Neira. Madrid: Editora Trotta. 2001, p. 11-12,22. Título original: 
Constituzioncontemporanease 
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conservadorismo destes povos.177 Estes agrupamentos são anteriores ao período 

grego-romano e, portanto distante do enfoque que parte da Constituição pretendido 

nesta abordagem.  

Os gregos178 situaram-se na Antiguidade clássica e, viviam em cidades-

Estados ou polis. A cidade-Estado comportava o “Estado” no espaço territorial de 

uma cidade edificada no alto das colinas para proteção, na qual na parte central 

estavam os templos, palácios e locais da administração da polis, que era fortificada e 

seu entorno. A religião não influía na administração do Estado e, entre as cidades-

Estados mais conhecidas estão: Atenas, Esparta, Corinto, Éfeso, Tebas e Taranto. E, 

o Estado Romano179 foi um dos maiores Estados de todos os tempos. Aconteceu na 

Antiguidade clássica e teve a influência do Estado Grego. As cidades eram similares 

às polis, mas eram mais urbanizadas e eram denominadas de civitas. Era um Estado 

organizado que unificava e fundamentava sua vontade no Direito. Buscava a 

expansão territorial e econômica mediante dominação militar. 

A Constituição da Antiguidade conforme Maurizio Fioravanti180 é doutrina 

política que se destaca com Platão e Aristóteles na Grécia e Cicerón em Roma, 

considerada como um tempo de crise política do mundo clássico grego, 

caracterizado por desentendimentos e particularidades locais. Busca a necessidade 

de unidade e equilíbrio social e a seus poderes públicos, não pressupõe Soberania e 

nem Estado, mas um sistema de organização e controle dos componentes sociais. 

Busca-se uma Constituição mista como resposta à crise, a necessidade de 

segurança e estabilidade, ou seja, de conciliação. A Constituição da antiguidade teve 

a contribuição dos gregos e dos romanos. A res publica forte deve ter origem pacífica 

e consensual, ela não pode se restringir a vontade do tirano, aristocracia ou do povo.   

                                            
177 DALLARI JÚNIOR. Hélcio de Abreu. Teoria Geral do Estado. 4ª ed. São Paulo: Rideel, 2011, p. 

26-31. 

178 DALLARI JÚNIOR. Hélcio de Abreu. Teoria Geral do Estado. 4ª ed. São Paulo: Rideel, 2011, p. 
26-31 

179 DALLARI JÚNIOR. Hélcio de Abreu. Teoria Geral do Estado. 4ª ed. São Paulo: Rideel, 2011, p. 
26-31 

180 FIORAVANTI, Maurizio. Constitucion: de la Antigüedad a nuestros Días. Tradução: Manuel 
Martínez Neira. Madrid: Editora Trotta. 2001, p. 15-17,25, 28-36. Título original: 
Constituzioncontemporanease 
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Na Idade Média181 sobre a Europa ocidental. A organização social era 

composta pelo clero que detinha o controle sobre a religião e terras, a nobreza em 

diferentes graus hierárquicos que possuía o controle sobre as armas, exército e 

sobre as terras e o campesinato, composto pela população que contribuía com o 

trabalho braçal nas terras. Houve a descentralização política ante as invasões 

bárbaras e enfraquecimento do comércio. A população se concentrava nos feudos 

que eram regiões rurais cujas terras eram da propriedade de um nobre identificado 

como senhor feudal que detinha a autoridade política do feudo em troca de proteção 

aos campesinos. O poder estava fundamentado na propriedade das terras. O clero 

através da Igreja Católica era independente da nobreza, mas influenciava o poder. O 

acesso ao ensino era exclusivo aos nobres. 

O período medieval é denominado de “eclipse da Constituição”, pois 

compreendido entre o período antigo e moderno, pois se dissolve a consciência 

coletiva da necessidade de uma lei fundamental conforme Maurizio Fioravanti182. 

Delimita-se da queda do império romano no século V até a aparição da Soberania 

estatal no Século XV e se caracteriza pela limitação dos poderes públicos dirigida a 

tutela da ordem jurídica dada. 

O cenário contemporâneo reflete a realidade da interdependência entre 

os Estados, o que identifica a necessidade de cada um dos Estados “relativizar” sua 

Soberania no afã de conviver pacificamente. Trata-se da extinção da concepção 

clássica de Soberania e, do surgimento de uma concepção contemporânea, ou 

melhor, democrática de Soberania. 

Luigi Ferrajoli183 trata das três dificuldades que envolvem a Soberania do 

Estado sob o olhar moderno: o seu significado filosófico base jusnaturalista e 

juspositivista do Estado que considera a Soberania um atributo do Estado, o fato de 

                                            
181 DALLARI JÚNIOR. Hélcio de Abreu. Teoria Geral do Estado. 4ª ed. São Paulo: Rideel, 2011, p. 

26-31. 

182 FIORAVANTI, Maurizio. Constitucion: de la Antigüedad a nuestros Días. Tradução: Manuel 
Martínez Neira. Madrid: Editora Trotta. 2001, p. 33-34. Título original: 
Constituzioncontemporanease 

183 FERRAJOLLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 
Tradução: Carlo Coccioli. São Paulo: Martins Fontes. 2002, p.2-3. 
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considerar um poder que não reconhece outro poder acima dela e a antinomia da 

Soberania com a sua sujeição ao direito.  

A modernidade184 aconteceu no fim da Idade Moderna e início da Idade 

Contemporânea. Surgiram Estados individuais e independentes com Soberania. Os 

liberais se opuseram a Monarquia em meados do século XVIII. Se compõe de fase 

monárquica, liberal e liberal democrática. Na fase monárquica houve o avanço do 

capitalismo burguês e mercantilismo, permitindo investimentos econômicos e 

desenvolvimento que foi brecado pelas barreiras criadas pela própria monarquia. A 

fase liberal tem seu marco na Revolução Francesa em 1789, a qual deu início a 

Idade Contemporânea, nesta fase surgiram as lutas pelos direitos individuais, a 

busca por direitos sociais e a separação dos poderes do Estado. Após a crise 

econômica mundial de 1929 e duas guerras mundiais surge no Estado Moderno a 

fase liberal democrática, no qual busca-se uma maior fixação da democracia 

procurando envolver toda a Sociedade na busca da satisfação de todas as suas 

necessidades fundamentais.  

O Poder Constituinte é uma das novidades político-constitucionais da 

época moderna. E, observando com profundidade a Constituição deixou de ser ato 

criativo de regras para ser texto de resposta às necessidades sociais que passam a 

questionar o cotidiano dos seres humanos, afirma Gustavo Zagrebelsky185. 

Entende-se por Poder Constituinte o “poder inicial, soberano e 

incondicionado.”, afirma Paulo Mário Cruz186. E, para José Joaquim Gomes 

Canotilho187 o Poder Constituinte: “visa “constituir”, “criar”, “positivar”, normas 

jurídicas de valor constitucional.”   

                                            
184 DALLARI JÚNIOR. Hélcio de Abreu. Teoria Geral do Estado. 4ª ed. São Paulo: Rideel, 2011, p. 26-

31 

185 ZAGREBELSKY, Gustavo. Historia y Constitución. Madrid: Editora Trota. 2005, p. 36, 81. Título 
original: Storia e costituzione. 

186 CRUZ, Paulo Márcio.  Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo. 3ª edição revisada, 
ampliada e atualizada.. Curitiba: Juruá. 2002, p. 58-59. 

187 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993, p. 91.  
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Explica Jürgen Habermas188 que: 

A modernidade inventou o conceito de razão prática como faculdade 
subjetiva. [...] produziu um desenraizamento da razão prática, 
desligando-a de suas encarnações nas formas de vida culturais e 
nas ordens da vida política. Isso tornou possível referir a razão 
prática à felicidade, entendida de modo individualista e à autonomia 
do indivíduo, moralmente agudizada – à liberdade do homem tido 
como um sujeito privado, que também pode assumir os papéis de um 
membro da sociedade civil do Estado e do mundo. No papel de 
cidadão do mundo, o indivíduo confunde-se com o do homem em 
geral – passando a ser simultaneamente um eu singular e geral. O 
século XIX acrescenta a esse repertório de conceitos, oriundo do 
século XVIII, a dimensão histórica: O sujeito singular começa a ser 
valorizado em sua história de vida, e os Estados – enquanto sujeitos 
do direito internacional – passam a ser considerados na tessitura da 
história, das nações.  

 

José Joaquim Gomes Canotilho189 identifica que o Estado é “forma de 

racionalização e generalização do político das sociedades modernas.[...]”. (com 

destaque no original). 

Partindo-se de um Estado Moderno neutro, não intervencionista, 

autônomo diante da Sociedade “Sólido Moderna” e chega-se ao Estado 

Contemporâneo entrelaçado de tal modo com a Sociedade “Líquido-Moderna” que 

não há como conceber um sem a intervenção do outro. A Sociedade e o Estado 

moderno sob a ótica de poder estatal soberano atuavam em dueto, paralelamente, 

mas em sintonia. Entretanto a melodia que envolve o enredo do Estado 

Contemporâneo exige que Sociedade e Estado existam como unidade política; um 

aliado ao outro de tal forma como se fossem órgãos de um mesmo organismo vivo, 

dinâmico. 

Gilberto Bercovici190 explica ainda o Estado Moderno como Estado Liberal 

                                            
188 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade – Volume I. Tradução: 

Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 17. Título original: Faktizität 
und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechits und des demokratische Rechitstaats. 

189 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993, p. 38. 

190 BERCOVICI, Gilberto. As possibilidades de uma Teoria do Estado. In LIMA, Martonio Mont ‘ 
Alverne et ALBUQUERQUE, Paulo Antônio de Menezes. (organizadores). Democracia, Direito e 
Política: estudos internacionais em homenagem a Friedrich Muller. Florianópolis: Fundação 
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caracterizado na liberdade e igualdade, ou seja: 

O Estado Liberal neutro e não-intervencionista tinha autonomia 
perante a sociedade. Com a separação clara entre Estado e 
sociedade, o Estado Neutro possuía capacidade genuinamente 
política. (...) a extensão e amplitude do sufrágio e da democracia no 
entanto, derrubaram a separação estado/sociedade. O Estado não 
está mais acima das forças sociais, pois o povo ocupa o Estado, que 
passa, então a ser a auto-organização da sociedade.  

Esta auto-organização da Sociedade abriu caminho para o Welfare State 

ou Estado de Bem-Estar Social, também denominado Estado Social191 que substituiu 

o Estado Mínimo192. 

Estado de Bem-Estar Social ou Welfare State é aquele que se propõe a 

estabelecer o Bem Estar Social, que nas palavras de Fábio Guedes Gomes193 é:  

[...] um conjunto de serviços e benefícios sociais de alcance universal 
promovidos pelo Estado com a finalidade de garantir uma certa 
"harmonia" entre o avanço das forças de mercado e uma relativa 
estabilidade social, suprindo a sociedade de benefícios sociais que 
significam segurança aos indivíduos para manterem um mínimo de 
base material e níveis de padrão de vida, que possam enfrentar os 
efeitos deletérios de uma estrutura de produção capitalista 
desenvolvida e excludente. 

 

Celia Lessa Kerstenetzky194 afirma que o Estado de Bem-Estar Social é 

demarcado de 1870 a 1975 e, está sob novos fatores exógenos entre 1975 a 2008. 

                                                                                                                                        
Boiteux/Conceito Editorial, 2006. p.331. 

191 “O Estado social representa efetivamente uma transformação superestrutural por que passou o 
antigo Estado liberal. Seus matizes são riquíssimos e diversos. Mas algo, no Ocidente, o distingue, 
desde as bases, do Estado proletário, que o socialismo marxista intenta implantar: é que ele 
conserva sua adesão à ordem capitalista, princípio cardeal a que não renuncia.” Conforme 
BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7ª ed. 2ª tiragem. São Paulo> 
Malheiros Editores. 2004, p. 184. 

192 “[...] Estado Mínimo – onde lhe cabia tão só assegurar o não impedimento do livre 
desenvolvimento das relações sociais e dos projetos individuais no âmbito do mercado 
caracterizado por vínculos intersubjetivos a partir de indivíduos formalmente livres e iguais.” 
Conforme MORAIS, José Luis Bolzan de. As Crises do Estado e da Constituição e a 
Transformação Espaço-Temporal dos Direitos Humanos. 2ª ed. rev. e ampl.. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 37. 

193 GOMES, Fábio Guedes. Conflito social e welfare state: Estado e desenvolvimento social no 
Brasil. In: Revista de  Administração Pública. Rio de Janeiro. V. 40, nº 2 Mar./Apr. 2006. Disponível 
em:< http://dx.doi.org/10.1590/S0034-76122006000200003>. Acesso em 10 mai 2015.   

194 KERSTENETZKY, Celia Lessa. O Estado de Bem-Estar Social na Idade da Razão: a reinvenção 
do Estado Social no Mundo Contemporâneo. Rio de Janeiro: elsevier, 2012, p. 5-20 e 61-90. 



72 
 

O Estado de Bem-Estar surgiu do vazio da intervenção pública voltada ao Bem-Estar 

e seu marco inicial foi à introdução da seguridade social na Alemanha, estendendo-

se a vários países posteriormente que implantaram programas similares, a exemplo 

da França, Itália e Dinamarca.  

Até a Primeira Guerra Mundial quase todos os países da Europa Central 

contavam com tais programas conforme Celia Lessa Kerstenetzky195. Passa a ser 

permitida a participação política dos beneficiários e surgem novos programas sociais 

como por exemplo o seguro-desemprego. Mas, surgiram novos fatores exógenos 

como a crise econômica dos anos 1970 e a Globalização a partir de 1980. Surgiu a 

reestruturação do mercado de trabalho motivadas por avanços tecnológicos 

limitativos ao crescimento do emprego, a desindustrialização, a proeminência da 

Economia de serviços, a terceirização da Economia e o avanço da Economia do 

conhecimento. 

Acrescenta por fim Celia Lessa Kerstenetzky196 que este processo de 

Bem-Estar não aconteceu paritariamente em todos os países. Na Europa 

mediterrânea e no leste da Ásia a Constituição dos Estados de Bem-Estar 

aconteceram entre 1970 e 1980. E, na América nos anos de 1990 a 2000. 

No contexto dos Estados de Bem-Estar social tardios surge a discussão 

do Neoconstitucionalismo. E, para alcançá-lo, parte-se do Constitucionalismo. O 

Constitucionalismo, propõe através da Constituição do Estado a formação e 

organização deste, limitando o poder dos governantes e criando condições de 

estruturar a Sociedade. 

Afirma Maurizio Fioravanti197 que o Constitucionalismo é o conjunto de 

                                            
195 KERSTENETZKY, Celia Lessa. O Estado de Bem-Estar Social na Idade da Razão: a reinvenção 

do Estado Social no Mundo Contemporâneo. Rio de Janeiro: elsevier, 2012, p. 5-20 e 61-90. 

196 KERSTENETZKY, Celia Lessa. O Estado de Bem-Estar Social na Idade da Razão: a 
reinvenção do Estado Social no Mundo Contemporâneo. Rio de Janeiro: elsevier, 2012, p. 5-20 e 61-
90. 

197 O constitucionalismo es concebido como el conjunto de doctrinas que aproximadamente a partir 
de la mitad del siglo XVII se han dedicado a recuperar em el horizonte de la constitución de los 
modernos el aspecto del límite y de la garantía. Obviamente, es cierto que no se puede sostener 
que el poder soberano que Hobbes y Rousseau habían situado en el centro de la constitución de 
los modernosfuesse por ellos configurado como un poder arbitrario. Al contrario, era entendido por 
ellos como un poder llamado por los mismos individuos – a través del pacto social- a instituir una 
lei cierta, a través de la cual fuesse posible estabilizar la vida y las posesiones de esos mismos 
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teorias que a cerca da metade do século XVII198 se propõe a delimitar a Constituição 

dos Estados Modernos no sentido de limite e garantia. Não se estabelece que o 

poder soberano que decorre do contrato social estava sustentado na Constituição do 

Estado Moderno de modo arbitrário; mas sim, pretendia instituir uma lei certa, para 

estabilizar a vida e as posições dos indivíduos e seus direitos fundamentais através 

do Estado de Direito.  

Explica Alexandre Morais199 que a “origem formal do Constitucionalismo 

está ligada às Constituições escritas e rígidas dos Estados Unidos da América, em 

1787, após a Independência das 13 Colônias, e da França, em 1791, a partir da 

Revolução Francesa,[...]. Destacando-se pela “organização do Estado e limitação do 

poder estatal, por meio da previsão de direitos e garantias fundamentais.” (com grifo 

no original).  

O Constitucionalismo surge liberal para depois tornar-se democrático200. 

Na concepção liberal pretende limitar o poder do Estado e assegurar a existência da 

burguesia. 

Para José Joaquim Gomes Canotilho201: 

Constituição é uma ordenação sistemática e racional da comunidade 
política, plasmada num documento escrito, mediante o qual se 
garantem os direitos fundamentais e se organiza, de acordo com o 
princípio da divisão de poderes, o poder político.  

Acrescenta Maurizio Fiovaranti202 que o Estado de Direito é o sistema de 

                                                                                                                                        
individuos y, entonces, crear las condiciones para que pudiesen comenzar a tomar forma los 
derechos individuales. Conforme FIORAVANTI, Maurizio. Constitucion: de la antigüedad a 
nuestros días. Tradução: Manuel Martínez Neira. Madrid: Editorial Trotta. 2001, p. 85-86. Título 
original: Costituzione. 

198 Acionado pela Revolução Inglesa de 1688, Revolução Americana de 1776 e Revolução Francesa 
de 1789. 

199 MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional. 30ª ed. São Paulo: Editora Atlas. 2014, p.1. 

200 Para Luigi Ferrajoli e Juan Ruiz Manero: nas democracias constitucionais, a soberania pertence 
ao povo. Literalmente: “[...] Se deriva de ello, además, uma redefinición de la noción constitucional 
de <<soberanía popular>>: podemos, en efecto, decir con razón que en las democracias 
constitucionales, en las que no existen poderes legibus soluti, la norma según la cual <<la 
soberanía pertence al pueblo>> tiene el significado de una garantía que equivale, en negativo, al 
principio de que ella pertenece al pueblo y a nadie más y, en positivo, a esta común titularidade de 
la constitución a cargo de todos y de cada uno. Conforme FERRAJOLI, Luigi; MANERO, Juan Ruiz. 
Dos Modelos de Constitucionalismo: uma conversación. Madrid: Editorial Trotta, 2012, p. 53. 

201 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993, p. 12. 
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direitos solidamente confiados a lei do Estado soberano, disciplinada pelas regras 

constitucionais que garantem que em sua formação concorram poderes limitados em 

si, pois não são expressão de nenhum princípio político dominante, mas de poder do 

Estado.  

Paulo Márcio da Cruz203 explica que: “[...]Estado Constitucional Moderno é 

gênero do qual Estado Liberal, [...], Estado de Bem-Estar, Estado Contemporâneo 

[...] são espécies.” 

E, neste contexto o Estado é aquele que detém o monopólio da 

Soberania, tutelada pela Constituição, que é inflexível e não relativizada. O modelo 

de Constituição contemporânea guarda relação direta com o ordenamento jurídico 

nacional e com os sujeitos encarregados de fazê-la ser aplicada. É a 

Constitucionalização do ordenamento jurídico. A Constituição intervém de tal forma 

que condiciona a lei, a jurisprudência, o curso da doutrina, as ações dos atores 

políticos e as relações sociais. Expõe Gustavo Zagrevelsky204. 

Gustavo Zagrebelski205 dispõe que: Uma Constituição sem poder 

sonerano é como uma Soberania indecisa, não pode pretender nortear uma ciência 

constitucional posta a seu serviço.206  

Fato é que vários fatores têm desestabilizado a ideia do 

Constitucionalismo que parte do modelo de Estado organizado como poder do povo 

gerenciado pelo governo. O Constitucionalismo é o “governo das leis e não dos 

                                                                                                                                        
202 [...] em el sistema del Estado de derecho los derechos están sólidamente confiados a la ley del 

Estado soberano, disciplinada por las reglas constitucionales que garantizan que en su formación 
concurran poderes limitados en sí ya que no son expresión de ningún principio político dominante, 
ya que son conscientes de ser sólo y exclusivamente poderes del Estado. Conforme FIORAVANTI, 
Maurizio. Constitucion: de la antigüedad a nuestros días. Tradução: Manuel Martínez Neira. 
Madrid: Editorial Trotta. 2001, p. 141. Título original: Costituzione. 

203 CRUZ, Paulo Márcio da. Da Soberania à Transnacionalidade: democracia, Direito e Estado 
no Século XXI. Itajaí: UNIVALI Editora. 2011, p. 34. 

204 ZAGREBELSKY, Gustavo. Historia y constitución.  Madrid: Editorial Trotta. Tradução: Miguel 
Carbonell. 2005, p. 16. Título original: Storia e costituzione. 

205 ZAGREBELSKY, Gustavo. História y Constitución. Tradução: Miguel Carbonell. Madri: Editorial 
Trotta. 2005, p. 73-74. Título original: Storia e constituzione. 

206 Tradução livre do seguinte texto: “Uma constitución sin soberano o com uma soberania indecisa 
no puede pretender uma ciência constitucional puesta passivamente a su serviço.” 



75 
 

homens“, e segue José Joaquim Gomes Canotilho207:   

A ideia constitucional deixa de ser apenas a limitação do poder e a 
garantia de direitos individuais para se converter numa ideologia 
abarcando os vários domínios da vida política, econômica e social 
(ideologia liberal ou burguesa). Por isso se pôde afirmar já que o 
constitucionalismo moderno é, sob o ponto de vista histórico, um 
<<produto da ideologia liberal>>. Antropologicamente, a ideia de 
constituição liberal (melhor: a ideologia do constitucionalismo) 
orienta-se segundo o arquétipo do indivíduo autónomo>>, capaz de 
desenvolver a sua personalidade, de dominar o seu espaço 
existencial e de conformar livremente a sua <<história>>[...]. 

José Luiz Bolsan de Morais208 afirma que: 

[...]percebe-se que o constitucionalismo se ressente, nos dias atuais, 
seja pela fragilização/fragmentação daquilo que ele mesmo 
“constitui” e do qual se sustenta, o Estado, [...] seja pela tentativa de 
aponta-lo como, ao contrário de sua ideia inicial e a partir do desenho 
que impõe, um instrumento impeditivo do desenvolvimento – 
econômico – apensar de resultante do projeto jurídico-político liberal-
burguês, apesar de ter marcado o seu nascimento como instrumento 
de segurança e legitimidade social. [...] a crise constitucional se 
apresenta, [...] como processo de desconstitucionalização promovido 
pelo dito neoliberalismo, além de se ver constrangida, muitas vezes, 
pelo descompasso entre as promessas quem contempla, a vontade 
política e as condições econômicas para a sua realização.[...] as 
constituições e o constitucionalismo moderno são revisitados, 
sobretudo, quando visto desde o perfil mercadológico característico 
do capitalismo  financeiro globalizado, na medida em que “com o 
prevalecimento da lógica mercantil e [...] contaminação de todas as 
esferas da vida social pelos imperativos categóricos do sistema 
econômico, a concepção de uma ordem constitucional subordinada a 
um padrão político e moral se esvanece”,[...] para pretendermos 
fazer frente [...] far-se-ia necessário percorrêssemos alguns 
caminhos que dizem respeito à compreensão mesma do projeto 
constitucional [...] aquele que se conjuga sob a fórmula  do 
neoconstitucionalismo. 

O Neoconstitucionalismo também é denominado de Constitucionalismo 

contemporâneo, neste modelo a Constituição comporta valores, pois constitui um 

acordo sobre os valores fundamentais que, positivados, irradiam os seus efeitos por 

                                            
207 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 

Almedina. 1993, p. 64-65. 

208 MORAIS, José Luis Bolzan de. As Crises do Estado e da Constituição e a Transformação 
Espaço-Temporal dos Direitos Humanos. 2ª ed. rev. e ampl.. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2011, p. 54. 
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todo o ordenamento jurídico. Nas palavras de Amélia Sampaio Rossi209, a 

Constituição sob o ponto de vista do Neoconstitucionalismo é “[...] norma 

axiologicamente suprema.” 

Lilian Balmant Emerique210 afirma que o Neoconstitucionalismo decorre 

do “reconhecimento da normatividade dos princípios, especialmente do princípio da 

dignidade da pessoa humana, compreendido como uma fonte de normatização e 

justificação das decisões jurídicas.” É uma mudança que repercute nos direitos 

econômicos, sociais, culturais e no Direito Internacional.  “O neoconstitucionalismo é 

um termo utilizado doutrinariamente para indicar o estado do constitucionalismo 

contemporâneo.” Identifica transformações nos Estados ante a consolidação do 

Estado Constitucional de Direito nas últimas décadas do século XX, o pós-

positivismo com a centralidade dos direitos humanos fundamentais e a 

reaproximação entre direito e dimensão axiológica, mudanças como a força 

normativa da constituição e o desenvolvimento de uma nova hermenêutica 

constitucional.  

O Estado Contemporâneo está inserido neste contexto. O Estado está 

diretamente relacionado à Constituição que identifica a unidade política211 de uma 

Nação, a maneira de organização política e social212 como forma de domínio que 

afeta o Estado ou forma de governo; ou ainda, pode fazer referência à norma 

fundamental do país; conforme Carl Schimitt213.  

                                            
209 ROSSI, Amélia Sampaio. Neoconstitucionalismo e Direitos Fundamentais Introdução. 

Constitucionalismo Contemporâneo x Positivismo Jurídico. A realização dos Direitos 
Fundamentais sob a perspectiva Neoconstitucionalista. Conclusão. In: CONPEDI – Conselho 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Disponível em: < 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/salvador/amelia_do_carmo_sampaio_rossi.pdf>, 
´p.. 3816 

210 EMERIQUE, Lilian Balmant. Neoconstitucionalismo e Direitos Sociais: um contributo para a luta 
contra a pobreza. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora. 2009, p.63-64.  

211 Formas de Estado:  unitário e composto. Conforme DALLARI JÚNIOR. Hélcio de Abreu. Teoria 
Geral do Estado. 4ª ed. São Paulo: Rideel, 2011, p. 35-37. 

212 Formas de governo: monarquia e república e sistemas de governo: parlamentarismo e 
presidencialismo. Conforme DALLARI JÚNIOR. Hélcio de Abreu. Teoria Geral do Estado. 4ª ed. 
São Paulo: Rideel, 2011, p. 32-35. 

213 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Tradução: Francisco Ayala.  6ª reimpressão. Madrid: 
Alianza Editorial. 2009, p. 29-34. Título original: Verfassungslebre 
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Afirma Paulo de Tarso Brandão214 que a nota diferencial entre Estado 

Moderno e Estado Contemporâneo é o compromisso com a função social. 

Assim, o Estado Contemporâneo apresenta as características do Estado 

de Bem-Estar social, embora exposto em um novo contexto. Por isso, necessário 

identificar o Estado Contemporâneo como instituto diferente do Estado de Bem-Estar 

social. 

Acrescenta Cesar Luiz Pasold215 que:  

Defendo a tese de que em 1916 encerra-se o período do Estado 
Moderno e surge, a partir da Constituição Mexicana de 1917, um 
Estado que, pelas suas condições muito peculiares [...]prefiro 
denominar Estado Contemporâneo. Proponho que se aplique tal 
denominação ao espectro de variações dos diversos Estados que se 
apresentam na contemporaneidade, os quais, independentemente da 
motivação ideológica de suas Constituições, [...]O Estado é, assim, 
redutível a uma das instituições do grande complexo que é o corpo 
político e, nesta condição, é seu papel especializar-se e dedicar-se 
aos assuntos pertinente ao Bem Comum do corpo político. 

 

A fim de diferenciar o Estado Contemporâneo de outras formas de Estado, 

utiliza-se o conceito de Cesar Luiz Pasold216:  

O Estado deve ser um conjunto de atividades legítimas efetivamente 
comprometidas com uma Função Social, esta entendida na sua 
conexão com ações que – por dever para com a Sociedade – o 
Estado executa, respeitando, valorizando e envolvendo o seu Sujeito 
(que é o Homem individualmente considerado e inserido na 
Sociedade), em correspondência ao seu Objeto (conjunto de áreas 
de atuação que dão causa às ações estatais) e cumprindo o seu 
Objetivo (o Bem Comum ou Interesse Coletivo, fixado de forma 
dinâmica pelo Todo Social).   

 

Ademais, conforme Gustavo Zagrebelsky217: a responsabilidade da 

                                            
214 BRANDÃO, Paulo de Tarso. Transnacionalização e Direitos Fundamentais: uma difícil 

equação. In: Direitos Humanos e sua efetivação na Era da Transnacionalidade: debate luso-
brasileiro. Curitiba: Juruá Editora, 2012, p. 33. 

215 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 3  ed. rev. atual. amp. 
Florianópolis: OAB/SC Editora co-edição Editora Diploma Legal. 2003, p. 34-35. 

216 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 3  ed. rev. atual. amp. 
Florianópolis: OAB/SC Editora co-edição Editora Diploma Legal. 2003, p. 111.  

217 ZAGREBELSKY, Gustavo. Historia y constitución.  Madrid: Editorial Trotta. Tradução: Miguel 
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ciência constitucional compreendida como ciência em ação na jurisprudência 

constitucional na manutenção de um mínimo de caracterização constitucional do 

presente218. 

E, acrescenta Gustavo Zagrebelsky219: As Constituições do nosso tempo 

olham o futuro tendo firme o passado, ou seja, o patrimônio da experiência histórico-

constitucional que quer salvaguardar e enriquecer. Podendo-se dizer que: passado e 

futuro se ligam numa única linha e que os valores do passado orientam a busca do 

futuro, assim as buscas do passado orientam a busca do futuro e as exigências do 

futuro vinculam a pontuar o patrimônio constitucional que vem do passado e a 

incessante redefinição dos princípios de convivência constitucional.220  

Expõe Zygmunt Bauman221 que houve “a erosão da soberania nacional”. 

Ou seja: 

O Estado não pode mais afirmar que tem poder suficiente para 
proteger o seu território e os seus habitantes. [...] O que se segue, 
[...] é um renascimento, ou mesmo uma vingança póstuma, do 
nacionalismo – uma busca desesperada, embora vã, por alternativas 
de solução local para problemas gerados globalmente, numa 
situação na qual não se pode mais contar com a ajuda das forças 
convencionais do Estado. 

Assim, o Estado Contemporâneo apresenta como desiderato a função 

social no contexto de uma Constituição fundamentada nos valores tutelados como 

                                                                                                                                        
Carbonell. 2005, p. 88. Título original: Storia e costituzione. 

218 Tradução livre do seguinte texto: [...]la constitución no disse, somos nosotros los que la hacemos 
decir. Em un momento como éste, habrá que subrayar suficientemente las responsabilidade de la 
ciência constitucional – compreendida em ella esa ciência em acción que es la jurisprudência 
constitucional – em el mantenimiento de un minimo de caracterización constitucional de la época 
presente constitucional na manutenção de um mínimo de caracterização constitucional do 
presente. 

219 ZAGREBELSKY, Gustavo. Historia y constitución.  Madrid: Editorial Trotta. Tradução: Miguel 
Carbonell. 2005, p. 90. Título original: Storia e costituzione. 

220 Tradução livre do seguinte texto: [...]Las constituciones de nuestro tempo miran al futuro teniendo 
firme el passado, es decir, el patrimônio de experiência histórico-constitucional que quieren 
salvaguardar y enriquecer. Incluso se podría decir: passado y futuro se ligan em uma única línea y, 
al igual que los valores del passado orientan lá búsqueda del futuro, así también las exigências del 
futuro oblican a uma continua puntualidazación del patrimônio constitucional que viene del 
passado y por tanto a uma incessante redefinición de los princípios de la convivência 
constitucional.   

221 BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução: Carlos Alberto 
Medeiros.  Rio de Janeiro: Zahar. 2005, p. 62, 66. Título original: Identity: conversatios with 
Benedetto Vecchi. 
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sociais. Estes valores devem estar ajustados a cultura que contextualiza o ambiente 

em que o Estado está atuando, uma cultura local e global que se extende no campo 

da realidade física e virtual do cenário da Sociedade “Líquido-Moderna”. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

 A “SOCIEDADE LÍQUIDO-MODERNA” REAL E O DIREITO 

 

A realidade contemporânea tornou-se uma mescla do real e virtual. As 

relações jurídicas entre as pessoas acontecem simultaneamente nos dois 

Ambientes. A atuação do Direito e da Governança devem seguir o olhar dos Direitos 

Fundamentais.  

2.1 A “SOCIEDADE LÍQUIDO-MODERNA” DE ZYGMUNT BAUMAN 

A Sociedade não se confunde com o Estado, que por sua vez não é 

sinonímia de Política, que também não é o mesmo que Direito. A Sociedade Líquido-

Moderna é o ambiente humano real e virtual, volátil, complexo, fugaz, instável em 

que o Estado, através da Política, compartilha a Governança com o setor privado e 

com os próprios seres humanos.  

Fato é que os seres humanos que devem tomar conta de si próprios nem 

sempre estão aptos a entender o que fazer, não estão certos de como tomar as 

decisões no tempo de um átimo. As pessoas ainda esperam a segurança que o 

Estado pode lhes proporcionar através da garantia do suprimento das necessidades 

de cada membro que compõe a Identidade nacional, entretanto, estas expectativas 

são frustradas por estar-se vivendo as consequências do processo constante e 

irreversível de Globalização mundial.  

Os seres humanos são vítimas e algozes do processo incontrolável em 

que estão imersos, um “processo líquido social”.  

Afirma Zygmunt Bauman222: 

A principal força motora por trás desse processo tem sido desde o 
princípio a acelerada “liquifação” das estruturas e instituições sociais. 
Estamos agora passando da fase “sólida” da modernidade para a 
fase “fluida”. E os “fluidos” são assim chamados porque não 

                                            
222 BAUMAN, Zigmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução: Carlos Alberto 

Medeiros.  Rio de Janeiro: Zahar. 2005, p. 57. Título original: Identity: conversatios with Benedetto 
Vecchi. 
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conseguem manter a forma por muito tempo e, a menos que sejam 
derramados num recipiente apertado, continuam mudando de forma 
sob a influência até mesmo das menores forças.  

Outrora, poder-se-ia dizer que Sociedade é o conjunto de pessoas que 

habitam determinado território, regidas pelas mesmas normas, ligadas pela cultura 

comum de percepção do grupo com a finalidade de preservação e desenvolvimento 

de todos, parafraseando Hélcio de Abreu Dallari Júnior223. Esta não é mais a 

realidade.  

“A modernização compulsivo-obsessiva” foi a essência da modernidade. 

Os seres humanos que nos antecederam “derreteram os sólidos”, mas 

consideravam que esta medida era transitória, ou seja, seria produzida até que os 

sólidos não pudessem mais serem objeto de fusão posterior. Na atualidade os seres 

humanos continuam compulsivos e obsessivos expõe Zygmunt Bauman224. Isso 

significa que a Sociedade ainda continua fazendo a fusão dos “sólidos”, ainda 

continua “líquida”. 

Pensar a Sociedade é entendê-la como a condição vivida pelo ser 

humano após abandonar a vida ao natural, seguindo o pensamento de Norberto 

Bobbio225 que afirma ser a Sociedade diferente da família ou sociedade religiosa; ou 

seja, a Sociedade é maior que estas, caracterizando a coletividade de pessoas após 

o abandono da vida ao natural para agregar a convivência sob a “sociedade 

civilizada” em “contrafação” ao Estado. Esta concepção idealiza a Sociedade, 

entretanto, ainda não especifica o Ambiente social denominado “Sociedade Líquido-

Moderna” que se materializou após meados do século XX.  

A “Sociedade Sólido-Moderna”, que identificou a Idade Moderna, até a 

metade do século XX, era uma Sociedade de “atribuição”, já a “Sociedade Líquido-

                                            
223 DALLARI JÚNIOR. Hélcio de Abreu. Teoria Geral do Estado. 4ª ed. São Paulo: Rideel, 2011, p. 

21. 

224 BAUMANN, Zygmunt. Legisladores e Intérpretes: sobre modernidade, pós-modernidade e 
intelectuais. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar. 2010, p. 11-12. 

225 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo , Sociedade: para uma teoria geral da política. Tradução: 
Marco Aurélio Nogueira. 9ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p.47-52. 
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Moderna” se qualifica pela “realização”, afirma Zygmunt Bauman226. “Uma 

Sociedade em que as pessoas “nasciam em” suas identidades para uma Sociedade 

em que a construção da identidade é tarefa e responsabilidade delas”. A Identidade 

“antes um “projeto para toda a vida” se transformou num atributo momentâneo.”. 

Uma identidade que “precisa ser continuamente montada e desmontada. Ou seja, “O 

modelo pessoal da busca de Identidade torna-se o camaleão”, expõe Zygmunt 

Bauman227. 

Identidade é o pertencimento almejado pelo ser humano. E, conforme  

Zygmunt Bauman228.: “A construção da identidade é um processo sem fim e para 

sempre incompleto.[...]”. Salienta-se que identidade não se confunde com 

Nacionalidade, esta última, nada mais é que a “identidade étnica ou nacional” do 

indivíduo, expõe Zygmunt Bauman229. A “identidade nacional” é uma ficção que 

começou a fazer parte das pessoas como um dever que passou a ser obrigatório no 

Estado moderno para todos que se encontravam na sua soberania territorial230. 

E, “a incompletude da Identidade e a responsabilidade individual para sua 

conclusão estão intimamente relacionadas a todos os outros aspectos da condição 

moderna.”; afirma Zygmunt Bauman231. “A “Identidade” não é uma “questão privada”, 

ou seja: 

Atualmente, o fato de a nossa individualidade ser socialmente 
produzida é uma verdade trivial; mas o oposto dessa verdade ainda 

                                            
226 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 

2009,p. 22. Título original: The Art of Life. 

227 BAUMAN, Zygmunt. A Cultura no Mundo Líquido Moderno. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. 
Rio de Janeiro: Zahar. 2013, p. 27 Título original: Culture in a Liquid Modern World. 

228 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 61. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

229 BAUMAN, Zigmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução: Carlos Alberto 
Medeiros.  Rio de Janeiro: Zahar. 2005, p. 26. Título original: Identity: conversatios with Benedetto 
Vecchi. 

230 BAUMAN, Zigmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução: Carlos Alberto 
Medeiros.  Rio de Janeiro: Zahar. 2005, p. 17. Título original: Identity: conversatios with Benedetto 
Vecchi. 

231 BAUMAN, Zigmunt. A Sociedade Individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Tradução: 
José Gradel. Rio de Janeiro: Zahar. 2008, p. 183. Título original: iThe Individualizes Society. 
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precisa ser repetido com maior frequência: a forma da nossa 
sociabilidade, e assim da sociedade que compartilhamos, depende 
por sua vez da forma como a tarefa de “individualização” é 
enquadrada e respondida. O que a ideia de “individualização” traz é a 
emancipação do indivíduo da determinação atribuída, herdada e 
inata do caráter social dele ou dela: uma separação corretamente 
vista como uma característica muito clara e seminal da condição 
moderna. Em resumo, a “individualização” consiste em transformar a 
“identidade” humana de uma coisa “dada” em uma “tarefa” – e 
encarregar os atores com a responsabilidade de desempenhar essa 
tarefa e de arcar com as conseqüências[sic] (e também com os 
efeitos colaterais) de seu desempenho; em outras palavras, consiste 
em estabelecer uma autonomia “de jure” (porém não 
necessariamente uma autônoma de facto [sic]). 

Acrescenta Zygmunt Bauman232 que a “”Identidade”, [...], deve a atenção 

que atrai e as paixões que desperta ao fato de que é a substituta da comunidade: do 

“lar supostamente natural” ou do círculo que permanece aconchegante [...]”.(com 

destaque no original) “A identidade brota entre os túmulos das comunidades, mas 

floresce graças à promessa de ressureição dos mortos.” 

A Comunidade citada acima não identifica somente a Comunidade Política 

do ser humano, mas todo e qualquer laço sensorial que vincule o ser humano como 

ente pertencente ao grupo de modo estável e seguro.  

Sobre a Comunidade afirma Zygmunt Bauman233:  

[...] a comunidade é um lugar “cálido”, um lugar confortável e 
aconchegante. É como um teto sob o qual nos abrigamos da chuva 
pesada, como uma lareira diante da qual esquentamos as mãos num 
dia gelado. [...] na comunidade, podemos relaxar – estamos seguros, 
não há perigos ocultos em cantos escuros (com certeza, dificilmente 
um “canto” aqui é “escuro”). [...] Nunca somos estranhos entre nós. 
[...]. O que essa palavra evoca é tudo aquilo de que sentimos falta e 
de que precisamos para viver seguros e confiantes. Em suma, 
“comunidade” é o tipo de mundo que não está, lamentavelmente, a 
nosso alcance – mas no qual gostaríamos de viver e esperamos vir a 
possuir. [...] “Comunidade” é nos dias de hoje outro nome do paraíso 
perdido – mas a que esperamos ansiosamente retornar, e assim 

                                            
232 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 

Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 20. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

233 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 
2009,p. 8-9. Título original: The Art of Life. 
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buscamos febrilmente os caminhos que podem levar-nos até lá. 

  

O “paraíso perdido” denominado como Comunidade também se “liquefez”, 

não deixou de existir, apenas tomou a forma do recipiente social em que está 

imerso. As interações humanas que compõe o sistema de pertencimento mútuo 

apenas deixaram de ser sólidas e estáveis.  

Reinhold Zippelius234 afirma que: 

[...] a comunidade é representada como um “sistema de 
interacções”[sic]” cujas unidades básicas são os seres humanos 
como um todo unitário. A comunidade “se forma por acções [sic] 
conjuntas e interacções[sic] a comunidade”, ou seja, os seres 
humanos atuam juntos, por e contra outros indivíduos, influenciam a 
serem influenciados por eles. Mas, as comunidades só existem se 
houver uma coordenação das ações individuais em prol de um 
sentido social, sejam Estados, igrejas ou a família. 

 A reflexão proposta de que buscar a comunidade é um sonho impossível 

é afirmativa no sentido proposto pela “Sociedade Sólido-Moderna”. A impossibilidade 

atual diz respeito a estabilidade e segurança; mas, não no sentido das interações 

humanas que formalizam um todo comum organizado por algum ente de 

Governança, sejam Comunidades de vida ou de destino. 

A “”comunidade” é o tipo de mundo que não está lamentavelmente, a 

nosso alcance-[...]”, acrescenta Zygmunt Bauman235. E acrescenta ainda que: 

“Sentimos falta da comunidade porque sentimos falta da segurança, qualidade 

fundamental para uma vida feliz, mas que o mundo que habitamos é cada vez 

menos capaz de oferecer e mais relutante em prometer. ” 236 “É comum afirmar que 

                                            
234 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Tradução: Karin Praefke-aires Coutinho. 12ª ed. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1997, p. 23, 35, 39, 41. Título original: Allgemeine 
Staatslehre. 

235 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 9. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

236 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 129. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  
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as “comunidades” (às quais as identidades se referem como sendo as entidades que 

as definem) são [...] comunidades de vida e de destino. ” Na primeira as pessoas 

vivem juntas “numa ligação absoluta” e as outras são as ideias e princípios que 

reúnem as pessoas237. 

A Comunidade sob a ótica da “Sociedade Sólido-Moderna” pertence ao 

contexto passado, embora muitos ainda busquem exasperadamente reviver esta 

experiência para fugir das insanidades decorrentes do cotidiano local e global  

descontrolado. 

A Comunidade é a inspiração do ser humano que busca segurança e 

aceitação. “Hoje em dia, a comunidade é procurada como abrigo contra as 

sucessivas correntezas de turbulência global – correntezas originadas em lugares 

distantes que nenhuma localidade pode controlar por si só.” Explica Zygmunt 

Bauman238. 

Correntezas globais que identificam a igualdade de direito dos seres 

humanos, mas de fato essa igualdade é utópica. Igualdade que tenta transparecer 

maior segurança aos indivíduos. “As fontes da irresistível sensação de insegurança 

estão profundamente imbricadas na crescente distância entre a condição de 

“individualidade de jure” e a tarefa de obter a “individualidade de facto”. “A 

construção de comunidades cercadas nada faz para diminuir essa distância, mas 

tudo para dificultar (até impossibilitar) essa diminuição. Em lugar de mirar às fontes 

da insegurança, afasta delas a atenção e a energia.” Conforme Zygmunt Bauman239. 

A Comunidade cedeu lugar a Rede na “Sociedade Líquido-Moderna”. Nas 

                                            
237 BAUMAN, Zigmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução: Carlos Alberto 

Medeiros.  Rio de Janeiro: Zahar. 2005, p. 17. Título original: Identity: conversatios with Benedetto 
Vecchi. 

238 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 128. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

239 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 128. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  
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palavras de Zygmunt Bauman240: 

A distinção essencial das “redes” – nome agora escolhido para 
substituir as antiquadas ideias, que se creem defasadas, de 
“comunidade” ou “comunhão” – é esse direito unilateral de 
abandoná-las. Ao contrário das comunidades, as redes são 
construídas individualmente, e como tal remodeladas ou desfeitas, e 
se baseiam na vontade do indivíduo de persistir como seu único, 
embora volátil, alicerce.  

A Sociedade se caracteriza por ser individualizada, mas o fato é que 

“Somos todos interdependentes neste mundo que rapidamente se globaliza, e 

devido a essa interdependência nenhum de nós pode ser o senhor do seu destino 

por si mesmo.” Expõe Zygmunt Bauman241.  

É o momento do paradoxo. Em que o ser humano olha o caminho que 

trilha e o que ficou para trás. Um caminho diferente, instável, volátil, individualista, 

sempre comparado a história estável, segura e social. Nesta estrada, a líquida, o 

devir aconteceu e está acontecendo, mas de modo nenhum, foram apagadas 

totalmente as Identidades conquistadas na estrada sólida.  

O estudo da sociedade tem que levar em conta a tese e a antítese afim de 

definir a síntese. A tese (o ponto de partida da análise) é a “Sociedade Sólido-

Moderna”, a antítese (o paradoxo da análise) é a “Sociedade Líquido Moderna”, o 

resultado que se pretende alcançar como síntese, ou seja, a Sociedade do futuro 

pondera os pontos de câmbio entre uma e outra, a partir do diálogo entre a tese e a 

antítese, a fim de pensar proposições para o amanhã. 

Nas palavras de Zygmunt Bauman242: Me parece que não resta outra 

opção à sociologia senão seguir a pista do mundo cambiante, sob pena de perder a 

                                            
240 BAUMAN, Zygmunt.; DONSKIS, Leônidas.  Cegueira Moral: a perda da sensibilidade na 

modernidade líquida. Tradução Carlos Alberto Medeiros.Rio de Janeiro: Zahar. 2014, p. 22. 

241 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 133. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

242 BAUMAN, Zygmunt. Daños Colaterales: desigualdades sociales em la era global. Tradução: Lilia 
Mosconi. Madrid: FCE. 2011, p. 228-229. Título original: Collateral Damage: social inequalities in a 
Global Age. 
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relevância. [...] Se trata de um jogo novo. Tem suas promessas, entre as principais, a 

oportunidade de deslocar a moral da conformidade com os mandatos éticos até a 

responsabilidade individual incondicional pelo bem-estar dos demais. Esborda em 

perigos e riscos. Coloca os indivíduos (nós) num estado de aguda e provavelmente 

incurável indeterminação e incerteza. 

 Contudo acrescenta Zygmunt Bauman243 as noções memorizadas e as 

habilidades adquiridas não são suficientes e muito frequentemente são enganosas e 

traiçoeiras como guias de atuação. E o conhecimento disponível transcende a 

capacidade individual de assimilação, enquanto a fração assimilada é insuficiente 

para o que requer o entendimento de situações (dizer como proceder) com a 

condição de fragilidade, fugacidade e contingência do passado existente a bastante 

tempo e ainda durante muito tempo por vir no habitat humano natural. [...] No meu 

entender, os sociólogos tem papéis duplos, devemos desempenhar o diálogo entre o 

desfamiliarizar o familiar e familizar (dominar, domesticar) o desconhecido.244 

Afinal está-se a identificar a “Sociedade Líquido-Moderna de 

Consumidores” que se estabelece nos tempos “Líquidos-Modernos” conforme 

Zygmunt Bauman245 em que a vulnerabilidade e a vontade de estar à frente é 

universal e o “controle, abstinência e cautela não são aceitos como alternativa.  

                                            
243 BAUMAN, Zygmunt. Daños Colaterales: desigualdades sociales em la era global. Tradução: Lilia 

Mosconi. Madrid: FCE. 2011, p. 228-229. Título original: Collateral Damage: social inequalities in a 
Global Age. 

244 Tradução livre do seguinte texto: “A mi parecer, la sociologia casi no tiene outra opción que seguir, 
ahora como siempre, la pista del mundo cambiante; la alternativa seria nada menos que la perdida 
de relevancia. [...] Se trata de um juego totalmente nuevo. Tiene sus promesas; entre las 
principales, la oportunidade de desplazar la moral desde la conformidade com los mandatos éticos 
hacia la responsabilidade incondicional por el bieestar de los demás. Sin embargo, tambíén rebosa 
de peligros y augura uma vida plagada de riesgos. Coloca a los indivíduos (es decir, a todos 
nosotros) em um estado de aguda -y contoda probabilidade incurable-indeterminación e 
incertidumbre. Puesto que las nociones memorizadas y las habilidades adquiridas son insuficientes 
y muy a menudo enganosas y traicioneras como guías para actuar, y puesto que el conocimiento 
disponible transcende la capacidade individual de asimilación, mientras que la fracción assimilada 
suele  ser insuficiente para lo que requiere el entendimento de las situaciones (es decir, el saber 
que indica como proceder), la condición de gragilidad, fugacidady contingencia há passado a ser 
hace bastante tempo, y quizá durante mucho tempo por venir, el habitát humano natural. [...] A mi 
entender, los roles gemelos que nosotros, los sociólogos, debemos desempeñar em dicho diálogo 
son los de desfamiliarizar lo familiar y familiarizar (domeñar, domersticar) lo desconocido. [...].”  

245 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 
2009,p. 23, 28, 38-39. Título original: The Art of Life. 
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Sobre esta “Sociedade Líquido-Moderna” de Consumidores Zygmunt 

Bauman246 identifica que as pessoas estão à busca da felicidade e que este status é 

associado pelos seres humanos ao acúmulo de riquezas, embora este pensamento 

não caracteriza uma verdade. A felicidade só acompanha o crescimento econômico 

até à satisfação das necessidades essenciais, ou seja, “de sobrevivência”. “A 

estratégia de tornar as pessoas mais felizes aumentando suas rendas 

aparentemente não funciona. ” 

Na “Sociedade Sólido-Moderna” os trabalhadores foram transformados 

em “massa”, ou seja, “[...] as unidades humanas privadas de sua individualidade 

pudessem ser condensadas na massa trabalhadora.” Conforme Zygmunt 

Bauman247.  

Afirma Zygmunt Bauman248 que: 

A “ética do trabalho” do início da era industrial foi uma tentativa 
desesperada de reconstituir, no ambiente frio e impessoal da fábrica, 
através do regime de comando, vigilância e punição, a mesma 
habilidade no trabalho que na densa rede de interação comunitária 
era alcançada de modo natural pelos artesãos e outros 
trabalhadores. 

Sobre a organização do trabalho expõe Zygmunt Bauman249 com base no 

gerenciamento de segmentação foi uma estratégia utilizada na “Sociedade Sólido- 

Moderna” para a descentralização do poder. O trabalhador ou empregado deixou de 

conhecer o processo total de trabalho, como acontecia com os artesãos, ou seja: “o 

gerencialismo afastou o poder primeiro dos trabalhadores e empregados de 

escritório, e depois, escalando gradualmente os níveis de autoridade, até dos 

                                            
246 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 

2009,p. 7-9. Título original: The Art of Life. 

247 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 30. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

248 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 31. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

249 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 
2009,p. 165. Título original: The Art of Life. 
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funcionários dos escalões administrativos mais elevados.” 

O controle e a vigilância são maiores se segmentadas as funções. A 

correlação entre os indivíduos no trabalho das indústrias da “Sociedade Sólido-

Moderna” é supérflua. 

Zygmunt Bauman250 ao tratar sobre a solidariedade e comprometimento 

mútuo no trabalho na visão moderna diz terem se tornado “redundantes” e 

“contraproducentes”, ou seja: 

[...]durante a maior parte de sua história a modernidade se 
desenvolveu sob os auspícios do poder “panóptico”251, obtendo a 
disciplina pela vigilância contínua.” Os internos acreditam que estão 
“sob observação contínua e de que nenhum afastamento da rotina, 
por minúsculo e trivial que seja, passará despercebido.” Este método 
“prendia os subordinados ao lugar”, mas também os “supervisores ao 
lugar, aquele de onde deviam vigiar e administrar a punição.  

Para Zygmunt Bauman252 a sociedade contemporânea está carente dos 

prazeres do relaxamento, a necessidade de esperar foi superada pelo instantâneo e 

as pessoas perderam a “alegria de satisfazer o instinto de artífice”, ou seja, “o 

orgulho do trabalho bem-feito”, pela destreza, astúcia e habilidade “, “a superação de 

um obstáculo inexpugnável”. Permanece a “crença de que há um vínculo íntimo 

entre a felicidade e o volume e qualidade do consumo [...]”. (com destaque no 

original) O consumo é o fato gerador de felicidade, a aprovação pública, o 

reconhecimento social, mas a segurança garantida pelo consumo é volátil.  

Este poder panóptico de vigilância hoje, na “Sociedade Líquido Moderna” 

                                            
250 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 

Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 35. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

251 Por poder panóptico entende-se o modelo idealizado conforme Michel Foucault, inspirado na ideia 
de Jeremy Bentham para os prisioneiros em que se permite “ver sem parar e reconhecer 
imediatamente”, ou seja, “visível e inverificável”, pois nunca se sabe onde se está sendo vigiado 
naquele momento, mas se têm ciência de que sempre poderá sê-lo. “É um dispositivo que 
automatiza e desindividualiza o poder”. “É uma máquina que fabrica efeitos homogêneos de poder.” 
“É uma espécie de laboratório do poder” em que “uma sujeição real surge de uma sujeição fictícia.” 
Conforme FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução: Raquel Ramalhete. 
20ª ed. Petrópolis: Vozes. 1987,  p. 162-186. Título original: Surveiller et punir. 

252 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 
2009,p. 13-14, 17-20. Título original: The Art of Life. 
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não se limita as relações de trabalho. Está na informação mantida pelas Empresas 

quanto as pesquisas para aquisição de produto(s) na Internet; na vigilância das vias 

públicas, empresas privadas e outros locais para evitar ou minimizar a possibilidade 

de violência, por exemplo.   

Afirma Zygmunt Bauman253 que o consumo está ligado a aquisição e 

manutenção da posição social, ou seja, a busca de “Identidade”: 

[...] ter e apresentar em público coisas que portam a marca e/ou logo 
certos e foram obtidas na loja certa é basicamente uma questão de 
adquirir e manter a posição social que eles detêm ou a que aspiram. 
A posição social nada significa a menos que tenha sido socialmente 
reconhecida – ou seja, a menos que a pessoa em questão seja 
aprovada pelo tipo certo de “sociedade” (cada categoria de posição 
social tem seus próprios códigos jurídicos e seus próprios juízes) 
como um membro digno e legítimo – como “um de nós”. Marcas, 
logos e grifes são os termos da linguagem do reconhecimento. O que 
se espera que seja e, como regra, deve ser “reconhecido” com a 
ajuda de grifes e logos é o que foi discutido nos últimos anos sob o 
nome de identidade. 

O poder panóptico das Empresas fornecedoras de Produtos permite a 

manipulação (estilização do Produto) como algo indispensável a necessidade do ser 

humano. Mas de fato, essas necessidades são tão instantâneas e efêmeras que a 

Identidade se perde ou se deixa levar. A aceitação social é tão volátil quanto a 

obsolescência do Produto adquirido. Obsolescência estimulada pela própria 

Empresa que busca mais vendas.   

Afirma Zygmunt Bauman254 que o reprocessamento e reciclagem da 

Identidade compõe a manipulação “líquido-moderna”. Cuja prática é colocada ao 

alcance de um “consumidor comum, mediano” exposto a distinção entre “realidade” 

e “ilusão”, “verdadeiro estado” e “simulação”, em “um ambiente em rápido 

movimento e em rápida mudança, características de nossa “Sociedade Líquido- 

                                            
253 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 

2009,p. 21. Título original: The Art of Life. 

254 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 
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Moderna de Consumidores”. Zygmunt Bauman255 acrescenta: 

A volatilidade, vulnerabilidade e fragilidade de toda e qualquer 
identidade coloca sobre os ombros daquele que busca uma 
identidade o dever de se desincumbir diariamente das tarefas da 
identificação.[...] “ser livre” significa ser capaz de agir de acordo com 

os próprios desejos e perseguir os objetivos que se escolheu, a 
versão líquido-moderna, consumista, da arte da vida pode prometer 
liberdade para todos, mas a distribui de modo esparso e seletivo. 

A “Sociedade de Consumidores”, afirma Zygmunt Bauman256, identifica o 

mundo como: “ [...] um depósito de potenciais objetos de consumo, a vida individual 

como uma eterna busca por barganhas, seu propósito como a satisfação máxima do 

consumidor e o sucesso na vida como um acréscimo ao valor de mercado do próprio 

indivíduo.”. Os seres humanos deixaram de ser produtores e passaram a ser 

Consumidores257. 

Uma Sociedade caracterizada pelo hibridismo cultural para Zygmunt 

Bauman258, que acrescenta: 

Para a arte da vida, esse novo ambiente revela paisagens sem 
precedentes. A liberdade de autocriação jamais alcançou uma 
amplitude tão surpreendente, ao mesmo tempo excitante e 
assustadora. Nunca antes a necessidade de pontos de orientação e 
guias prestativos foi tão intensa ou dolorosamente sentida. Mas 
nunca antes houve tanta falta de pontos de orientação fidedignos e 
de guias confiáveis (ao menos em relação ao volume e intensidade 
da necessidade). 

As pessoas têm que procurar “soluções individuais para problemas 

socialmente criados”, e “a implementar essas soluções individualmente usando 

habilidades e recursos individuais. Esta ideologia proclama a “futilidade” e 
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2009,p. 105. Título original: The Art of Life. 

256 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 
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“ridiculariza o princípio da responsabilidade comunal pelo bem-estar de seus 

membros, depreciando-o como uma receita para um enfraquecedor “Estado-babá”, e 

caracterizando a sociedade individualizada, em que “a preocupação com o outro” 

leva a “dependência”; conforme Zygmunt Bauman259.  

Expõe Benedetto Vecchi260 ao tratar do pensamento de Zygmunt Bauman 

sobre a “Sociedade Líquido-Moderna" afirma tratar-se de um processo próprio que 

não pode ser entendido por modelos prontos. As pessoas estão em busca, ou 

melhor, em processo para formar sua Identidade, ou seja: 

[...] Parafraseando uma de suas respostas a respeito da identidade, 
podemos afirmar com segurança que a globalização, ou melhor, a 
“modernidade líquida”, não é um quebra-cabeça que se possa 
resolver com base num modelo preestabelecido. Pelo contrário, deve 
ser vista como um processo, tal como sua compreensão e análise – 
da mesma forma que a identidade que se afirma na crise do 
multiculturalismo, ou no fundamentalismo islâmico, ou quando a 
internet facilita a expressão de identidades prontas para serem 
usadas. A questão da identidade também está ligada ao colapso do 
Estado de bem-estar social e ao posterior crescimento da sensação 
de insegurança, com a “corrosão do caráter” que a insegurança e a 
flexibilidade no local de trabalho têm provocado na sociedade.  

Estas Identidades lembram a figura do jovem. O jovem da “Sociedade 

Líquido-Moderna” se identifica pela agressividade, pois está preocupado com o 

presente e desligado do passado e do futuro, portanto diferente do jovem da 

Sociedade Sólido-Moderna que busca a estabilidade no futuro, ou seja, nas palavras 

de Zygmunt Bauman261:  

A negação do reconhecimento, a recusa do respeito e a ameaça de 
exclusão têm substituído a exploração e a discriminação como as 
fórmulas mais comumente usadas para explicar e justificar os 
rancores que indivíduos podem sentir em relação à sociedade, ou a 

                                            
259 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 

2009,p. 118. Título original: The Art of Life. 

260 VECCHI, Benedetto. Introdução. In: BAUMAN, Zigmunt. Identidade: entrevista a Benedetto 
Vecchi. Tradução: Carlos Alberto Medeiros.  Rio de Janeiro: Zahar. 2005, p. 11. Título original: 
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partes ou aspectos da sociedade aos quais eles estejam diretamente 
expostos (pessoalmente ou pela mídia) e que vivenciem em primeira 
mão.  

A falta de respeito e a exclusão são efeitos da busca incessante por 

segurança, ou seja: “[...] talvez o efeito mais pernicioso, seminal e prolongado da 

obsessão com segurança (o “dano colateral” que ela produz) seja solapar a 

confiança mútua, plantar e cultivar a suspeita recíproca. ”, nas palavras de Zygmunt 

Bauman262. A falta de confiança mútua traça fronteiras difíceis de transpor, o que 

gera a falta de comunicação e o “estranhamento” dos estrangeiros, o que ceifa 

qualquer possibilidade de diálogo ou convivência “segura e agradável”. 

Conforme Zygmunt Bauman263as escolhas do Consumidor não precisam 

ser leais ou morais, não prescindem estar voltadas ao social, mas sim ao individual. 

O objetivo é o Consumo, ou seja:  

As possibilidades de povoar o mundo com pessoas mais dedicadas 
e/ou induzi-las a se dedicarem mais não figuram nas paisagens 
pintadas na utopia consumista. [...] As utopias privatizadas [...] 
ostentam em vez disso um “espaço livre” (para mim, é claro) 

amplamente expandido; um espaço vasto, mas também “cercado”, 
vedado a visitantes indesejados e sem convite. Um tipo de espaço de 
que o consumidor líquido-moderno, inclinado a performances solo e 
apenas a elas, sempre precisa mais, nunca tem o bastante. O 
espaço de que os consumidores líquido-modernos necessitam e pelo 
qual foram aconselhados, estimulados e encorajados a lutar só pode 
ser obtido e desfrutado expulsando-se ou rebaixando-se outros seres 
humanos, mas particularmente aqueles que se preocupam e/ou 
podem precisar de cuidados264. O mercado de consumo é que agora 
tomou da burocracia sólido-moderna a tarefa da adiaforização:[...] 265 

                                            
262 BAUMAN, Zygmunt.; DONSKIS, Leônidas.  Cegueira Moral: a perda da sensibilidade na 
modernidade líquida. Tradução Carlos Alberto Medeiros.Rio de Janeiro: Zahar. 2014, p. 127. 

263 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 
2009,p. 142. Título original: The Art of Life. 

264 As mortes e o sofrimento para garantir mais lucro aos comerciantes ilegais são “danos 
colaterais”: “As “pessoas pequenas” não são exatamente o tipo de pessoas a que se 
deva dispensar o tratamento devido aos seres humanos.”, conforme BAUMAN, Zygmunt. A 
Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 2009,p. 157. Título 
original: The Art of Life. Aqueles que não estão aptos a consumir não merecem qualquer 
preocupação, são “danos colaterais” deste processo irreversível que podem ser “descartados”.  

265 Adiaforização para Zygmunt Baumann é: “exclusão do domínio da avaliação moral”. In: BAUMAN, 
Zygmunt.; DONSKIS, Leônidas.  Cegueira Moral: a perda da sensibilidade na modernidade líquida. 
Tradução Carlos Alberto Medeiros.Rio de Janeiro: Zahar. 2014, p. 23. 
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A adiaforização é uma tendência do contexto atual em que se prima pelo 

indivíduo e não pelo social, mas ainda persiste no âmago do ser humano a vontade 

de ser e fazer o melhor. O valor moral ainda está sob o arbítrio do ser humano. Mas, 

seja qual for a escolha, deve ser rápida.  

Acrescenta Zygmunt Bauman266 que os seres humanos estão imersos em 

“uma vida condenada a infindáveis escolhas, forçando o artista da vida a navegar 

entre valores incompatíveis e impulsos contraditórios.” Se a contradição persiste os 

esforços para resolvê-la são inadequados “o ator, acusado de inépcia ou 

negligência. ”  

Afirma Zygmunt Bauman267: 

Duas tendências acompanharam o capitalismo moderno ao longo de 
toda sua história, embora sua força e importância tenham variado no 
tempo. Uma delas já foi assinalada: um esforço consistente de 
substituir o “entendimento natural” da comunidade de outrora, o 
ritmo, regulado pela natureza, da lavoura, e a rotina, regulada pela 
tradição, da vida do artesão, por uma outra rotina artificialmente 
projetada e coercitivamente imposta e monitorada. A segunda 
tendência foi uma tentativa muito menos consistente (e adotada 
tardiamente) de ressuscitar ou criar ab nihilo um “sentido de 

comunidade”, desta vez dentro do quadro da nova estrutura de 
poder.  

Acrescenta Zygmunt Bauman268 quanto a estas tendências: 

A primeira tendência atingiu seu ponto culminante por volta do 
começo do século XX com a linha de montagem e o “estudo do 
tempo e do movimento” e da “organização científica do trabalho [...] 
Os produtores deveriam ser expostos ao ritmo impessoal da 

                                            
266 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 

2009,p. 145. Título original: The Art of Life. 

267 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 37. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

268 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 37. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  
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máquina, que estabeleceria o ritmo do movimento e determinaria 
qualquer gesto; não sobraria espaço, nem ele deveria ser reservado, 
para a escolha pessoal. [...] Os resultados do trabalho não deveriam 
ser afetados por fatores tão pouco confiáveis e flutuantes como o 
“instinto de obra bem-feita” com sua fome de honra, mérito e 
dignidade e, acima de tudo, sua aversão à futilidade. A segunda 
tendência corria paralela à primeira, tendo começado cedo nas 
“cidades modelo” de alguns filantropos que associavam o sucesso 
industrial a um fator de “sentir-se bem” entre os trabalhadores. Em 
lugar de confiar exclusivamente nos poderes coercitivos da máquina, 
apostavam nos padrões morais dos trabalhadores, sua piedade 
religiosa, na generosidade de sua vida familiar e sua confiança no 
chefe-patrão. As cidades modelo construídas em torno das fábricas 
estavam equipadas com moradias decentes, mas também com 
capelas, escolas primárias, hospitais e confortos sociais básicos – 
todos projetados pelos donos das fábricas junto com o resto do 
complexo de produção. A aposta era na recriação da comunidade em 
torno do lugar de trabalho e, assim, na transformação do emprego na 
fábrica numa tarefa para “toda a vida”. 

“O poder moderno dizia respeito antes e acima de tudo à capacidade de 

gerenciar pessoas, de comandar, de estabelecer as regras de conduta e obter 

obediência a essas regras”, no pensamento de Zygmunt Bauman269, embora 

“enfatize a continuidade do desenvolvimento”, como Pós-Modernidade, a Sociedade  

“trata da autoconsciência da sociedade ocidental e das bases (ou da ausência de 

bases) desta consciência. ”270  

A “adiaforização” da consciência busca pela “desregulamentação” do 

mercado. Afirma Zygmunt Bauman271 que: 

A “desregulamentação” é a palavra da hora e o princípio estratégico 
louvado e praticamente exibido pelos detentores do poder. A 
“desregulamentação” é demandada porque os poderosos não 
querem ser “regulados” – ter sua liberdade de escolha limitada e sua 
liberdade de movimento restrita; as também (talvez principalmente) 
porque já não estão interessados em regular os outros. (com 

destaque no original). 

                                            
269 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 

Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 41. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

270 BAUMAN, Zygmunt. Legisladores e Intérpretes: sobre modernidade, pós-modernidade e 
intelectuais. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar. 2010, p. 164-165. 

271 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 42. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  
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“Nada permanece o mesmo durante muito tempo”, “nada dura o suficiente 

para ser absorvido, tornar-se familiar”. Mas as coisas tampouco parecem mais 

sólidas dentro da casa da família do que na rua.” Zygmunt Bauman272 expõe: 

No mundo em que vivemos no limiar do século XXI, as muralhas 
estão longe de ser sólidas e com certeza não estão fixadas de uma 
vez por todas; eminentemente móveis, parecem aos passantes 
divisórias de papelão ou telas destinadas a serem reposicionadas 
mais e mais vezes segundo mudanças sucessivas de necessidades 
ou caprichos.  

 

A nova elite é extraterritorial, sua localização não tem “endereço 

permanente”, aquele “físico e topográfico”, a forma de encontra-las é o e-mail e o 

celular. Afirma Zygmunt Bauman273: “Só a extraterritorialidade é garantida contra a 

comunidade, e a nova “elite global””. Acrescenta Zygmunt Bauman que os 

“globalizados” interagem com outros “globalizados”, “habitam uma bolha 

sociocultural isolada das diferenças mais ásperas entre diferentes culturas 

nacionais”274: 

Ser extraterritorial não significa, no entanto, ser portador de uma 
nova síntese cultural global, ou mesmo estabelecer laços e canais de 
comunicação entre áreas e tradições culturais. Há uma interface 
muito estreita, se houver alguma, entre o “território da 
extraterritorialidade” e as terras em que seus vários postos 
avançados e hospedarias intermediárias por acaso se situam.  

 

Afirma Zygmunt Bauman275 que “[...] a “bolha” em que a elite cosmopolita 

global dos negócios e da indústria cultural passa a maior parte de sua via é [...] uma 

                                            
272 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 

Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 45,46, 47. Título original: Community (Seeking Safety in 
as Insecure World).  

273 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 53. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

274 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 53, 54. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

275 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 55. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  
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zona livre de comunidade.” (com destaque no original). Ou, melhor da Rede.  

Ocorreu a desvalorização das opiniões locais e “o lento mas constante 

desaparecimento dos líderes locais de opinião. ” “Restaram duas autoridades, e só 

duas, capazes de conferir segurança aos juízos que pronunciam ou manifestam em 

suas ações: a autoridade dos expertos, pessoas “que sabem”[...] e a autoridade do 

número (na suposição de que quanto maior o número menor a chance de que 

estejam errados.” Conforme Zygmunt Baumann276.   

As pessoas inspiram-se nos ídolos. Os ídolos sugerem que a não 

permanencia e instabilidade não são desastres completos, e podem acabar 

premiadas na loteria da felicidade; pode-se construir uma vida sensível e agradável 

em meio a areias movediças. “a instabilidade deve ser apreciada e experimentada.” 

Afirma Zygmunt Bauman277.  

Expõe Zygmunt Bauman278 que: “[...] As fontes da irresistível sensação de 

insegurança estão profundamente imbricadas na crescente distância entre a 

condição de “individualidade de jure” e a tarefa de obter a “individualidade de facto” 

Conforme Zygmunt Bauman279: 

É nisso que nós, habitantes do líquido mundo moderno, somos 
diferentes. Buscamos, construímos e mantemos as referências 
comunais de nossas identidades em movimento – lutando para nos 

juntarmos aos grupos igualmente móveis e velozes que procuramos, 
construímos e tentamos manter vivos por um momento, mas não por 
muito tempo.  

Afirma Zygmunt Bauman280: 

                                            
276 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 

Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 60, 61. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

277 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 65. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

278 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução: Plínio 
Dentien. Rio de Janeiro: Zahar. 2003, p. 128. Título original: Community (Seeking Safety in as 
Insecure World).  

279 BAUMAN, Zigmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução: Carlos Alberto 
Medeiros.  Rio de Janeiro: Zahar. 2005, p. 32. Título original: Identity: conversatios with Benedetto 
Vecchi. 

280 BAUMAN, Zigmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução: Carlos Alberto 
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Não há muito no atual estado das coisas que inspire a esperança nas 
probabilidades do patriotismo constitucional. Para que a força 
centrípeta do Estado se sobreponha à força centrífuga dos interesses 
e preocupações regionais, locais e particularistas. Relacionados a 
grupos e autorreferencias, o Estado deve ser capaz de oferecer 
alguma coisa que não possa ser obtida de modo igualmente eficaz 
nos níveis inferiores, e de atar os fios de uma rede de segurança que 
do contrário ficariam soltos. O tempo em que o Estado era capaz 
desse feito, e em que se confiava que fizesse o que fosse necessário 
para completar a sua tarefa de modo geral terminou. O governo do 
Estado é uma entidade à qual é improvável que os membros de uma 
sociedade cada vez mais privatizada e desregulamentada dirijam as 
suas queixas e exigências. Eles têm sido repetidamente orientados a 
confiarem em sua própria sagacidade, habilidades e em seu esforço 
sem esperar que a salvação venha do céu: [...] Sentem-se 
abandonados aos próprios recursos – bastante insuficientes – e à 
própria iniciativa – muito desordenada.  

O agrupamento humano para ser reconhecido como sociedade deve 

conter os seguintes elementos: uma finalidade ou valor social281, manifestação de 

conjunto ordenadas (ordem social e ordem jurídica) e poder social; conforme Dalmo 

de Abreu Dallari282. 

A ordenação da sociedade não é mais exclusividade do Estado e, essa 

“falência de autoridade” não o deixa mais frágil, apenas existem modos “mais 

eficientes de reproduzir e impor seu poder. “A nova tecnologia de poder e controle 

também necessita de especialistas, [...]”; e os intelectuais-legisladores tradicionais 

teriam dificuldades para reconhecer que essa nova demanda está de acordo com 

suas qualificações e ambições.”283 “O pluralismo não é uma experiência recente.” 

Portanto, a “Sociedade Líquido-Moderna” é uma Sociedade instável, 

volátil, fugaz, complexa, individualista, formada por consumidores vulneráveis, 

imersos na adiaforização proposta por uma sociedade de pessoas compulsivas e 

                                                                                                                                        
Medeiros.  Rio de Janeiro: Zahar. 2005, p. 52. Título original: Identity: conversatios with Benedetto 
Vecchi. 

281 Para os deterministas a finalidade social está submetida a leis naturais e determinada por fatores 
imutáveis pelo ser humano (como fatores de ordem geográfica e econômica), portanto não pode ser 
escolhida pelo ser humano. E, para os finalistas a finalidade social é um bem comum que garante 
condições para cada ser humano e cada grupo social a consecução de seus fins particulares. 
Expõe DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 31ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 33-34. 

 
283 BAUMAN, Zygmunt. Legisladores e Intérpretes: sobre modernidade, pós-modernidade e 

intelectuais. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar. 2010, p. 171, 176. 
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obsessivas que buscam a construção de sua Identidade no presente, para se auto-

afirmarem na Rede gerenciada sob o poder panóptico de não se sabe quem, ou, de 

todos.   

2.2 O DIREITO E A GOVERNANÇA DA “SOCIEDADE LÍQUIDO-MODERNA” SOB 

O OLHAR DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Sob a perspectiva interna, o Estado, é o responsável pela edição das 

normas de convivência entre as pessoas nos limites territoriais; bem como pela 

aplicação destas regras a fim de permitir a organização social dos que estão sob sua 

gerência, seja nacional ou estrangeiro. E, no âmbito externo organiza em conjunto 

com os outros Estados às relações travadas entre si. 

Esta organização acionada pelo Estado parte da cessão da liberdade, 

entendida como direito natural, outorgado pelas pessoas cedentes ao Estado 

cessionário, para que este destinatário possa garantir as necessidades individuais e 

sociais. Organização que deve ser ajustada com base nos Direitos Fundamentais 

através das garantias acionadas pela Política.  

Hannah Arendt284 afirma que em geral todas as justificativas e definições 

têm a política como um meio para um fim mais elevado, fim cuja determinação tem 

sido muito diferente ao longo dos séculos. A política é uma necessidade inevitável 

para a existência humana individual e social, pois se propõe, no sentido mais antigo 

a possibilitar a alguns que se ocupem com a filosofia e no sentido contemporâneo 

assegurar a muitos o sustento e um mínimo de felicidade285.  

                                            
284 "Hablando en general, todas estas justificaciones y definiciones vienen a la política como un médio 

para un fin más elevado, fin último, por cierto, cuya determinación ha sido muy diversa a través de 
los siglos.[...] La política, se dice, es una necesidad  ineludible para la vida humana, tanto 
individual como social. Puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende en su existencia 
de otros, el cuidado de ésta debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible. 
Misión y fin de la política es asegurar la vida en el sentido más amplio. Es ella quien hace posible 
al individuo perseguir en paz y tranquilidade sus fines no importunándole —es completamente 
indiferente em qué esfera de la vida se sitúen dichos fines: puede tratarse, en el sentido antiguo, 
de posibilitar que unos pocos se ocupen de la filosofia o, en el sentido moderno, de asegurar a 
muchos el sustento y un mínimo de felicidad.” ARENDT, Hannah. ¿Que es la Política? Tradução: 
Rosa Sala Carbó. Barcelona: Paidós. 1997, p. 67. Título original: Was ist Politik? 

285 Felicidade no sentido de condições de vida dignas como saúde, educação, lazer entre outros 
fatores que garantem ao ser humano a eudemonia.  
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Política também é termo que emprega sentidos diferentes. Conforme 

Nicola Abbagnano286 pode ser identificada como doutrina do direito e da moral, como 

teoria do Estado, arte ou ciência do Governo ou estudo dos comportamentos 

intersubjetivos. Nesta investigação emprega-se o termo no sentido de teoria do 

Estado. E, neste sentido, parte do intuito de descrever a forma de Estado ideal e 

determinar a forma do melhor Estado possível em relação a determinadas 

circunstâncias, partindo do raciocínio de Aristóteles. 

 E chega-se ao pensamento de Heinrich Von Treitschke287 onde a política 

deve investigar, observando o mundo real do Estado, qual é o conceito fundamental 

deste, depois deve indagar historicamente o que os povos quiseram, produziram e 

conseguiram e porque conseguiram na vida política e por fim, fazendo isto, descobrir 

algumas leis histórias e estabelecer os imperativos morais.  

A Sociedade identifica o conjunto de pessoas e culturas que compõe o 

grupo, embora o significado de Sociedade para um grupo não tenha a mesma 

conotação para outro. Cada indivíduo está entrelaçado à rede social de modo que as 

ações, objetivos e planos podem ser planejados ou não; e constituem o meio que os 

indivíduos criaram, mas não controlam. A Sociedade é uma unidade perfeita, 

conforme Norbert Elias288.   

Expõe Jürgen Habermas289 que atualmente a Sociedade não coincide 

mais com a “economia constituída através do direito privado e dirigida através do 

                                            
286 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1ª edição: Alfredo Bosi. Revisão e 

tradução dos novos textos: Ivone Castilho Benedetti. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 
773-774. 

287 Na exposição destas afirmações destaca-se que para Heinrich Von Treitschke o Estado é uma 
comunidade moral que deverá trabalhar para a melhoria da ração humana, objetivando construir 
um caráter nacional sobre si e consigo mesmo, baseado em condutas morais nacionais e 
individuais. Ou seja,  “[...] The State is a moral community called to positive labours for the 
improvement of the human race, and its ultimate aim is to build up real national character through 
and within itself, for this is the highest moral duty of nations as well as individuals. [...]” Conforme 
TREITSCHKE,  Heinrich Von. Politics. Tradução de: Blanche Dugdale & Torben de Bille. New 
York: The Macmillan Company. 1916, V. 1, p. 74. Título original: Politik.ão  

288 ELIAS, Norbert. The Society of Individuals. Tradução: Edmund Jephcott. New York: The Continuum 
International Publishing Group Inc. 2001. p. 3-62. Título original: Die Gesellschaft der Individuen. 

289 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade – Volume II. Tradução: 
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997, p. 99. Título original: Faktizität 
und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechits und des demokratische Rechitstaats. 
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trabalho, do capital e dos mercados de bens. [...]” E acrescenta ainda que esta 

Sociedade atual, a “Sociedade Líquido-Moderna” está “apoiada em direitos 

fundamentais”: 

O seu núcleo institucional é formado por associações e organizações 
livres, não estatais e não econômicas, as quais ancoram as 
estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes 
sociais do mundo da vida. A sociedade civil compõe-se de 
movimentos, organizações e associações, os quais captam os ecos 
dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, 
condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública 
política. O núcleo da sociedade civil forma uma espécie de 
associação que institucionaliza os discursos capazes de solucionar 
problemas, transmando-os em questões de interesse geral no quadro 
de esferas públicas.  

As relações entre Estado, Sociedade e Direito são indissociáveis, não há 

como conceber um sem os outros, funcionam metaforicamente como uma pirâmide 

de três escalas, estando a Sociedade na base e o Estado no vértice, intercalados 

pelo Direito. E, a comunicação entre as três escalas: Sociedade, Direito e Estado; se 

dá através da Política.   

O poder social é administrado pelo Estado que organiza a ordem social e 

jurídica. A concepção de Estado de Direito, na acepção técnica, é o sistema de 

mecanismos e condições jurídicas centrais que presidem o funcionamento do 

Estado, fundamentados nos pressupostos da limitação da atividade dos órgãos do 

poder pela legalidade, a garantia dos direitos públicos subjetivos e teoria ou forma 

de controle jurisdicional. O Estado como organização não pode se dissociar do 

Direito, ou melhor, da legalidade; conforme Antonio Enrique Pérez Luño290.  

                                            
290 En su acepción técnica la expresión “Estado de Derecho” pretende dar cuenta de unos 

mecanismos o condiciones jurídicos de hecho, o supuestamente tales, que presiden el 
funcionamento del Estado. En los teóricos clássicos alemanes e italianos del Derecho público las 
nociones de Rechtssfaat o de Stato di diritto, aí como em parte para la doctrina inglesa ladel Rule 
of law o para la francesa las de Règne de laloi o Séparation des pouvvoirs, son consideradas 
como um modelo teórico que pretende reflejar y explicar, em el plano de la Dogmática jurídica, los 
processos formales a través de los cuales discurre la dinâmica estatal. Los presupuestos 
fundamentales sobre los que gravita esta concepcion: la limitación de la atividade de los órganos 
delo poder por la legalidade; la garantia por parte de ést de los derechos públicos subjetivos 
(subjektiven “offenthlichen Rechte), que adquieren tal cualidade por su positivación, al margen de 
cualquier exigência de tipo iusnaturalista; y la teoria de la forma o control jurisdicional 
(Justizformigkeit) de toda la atividade del Estado. [...] el Estato como organización no puede 
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Portanto, o Estado é uma organização que mantém pela aplicação do 

Direito as condições universais de ordem social. E o Direito é o conjunto de 

condições existenciais da Sociedade, que o Estado deve assegurar.  

A perspectiva de que o Direito regula e ordena a convivência social 

direciona ao fato que avalia sob o olhar jurídico os fatos sociais. Émile Durkhein291 

afirma que:  

É fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, susceptível de 
exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior; ou ainda, toda 
maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, 
ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de 
suas manifestações individuais.  

Na atualidade, o Estado, se identifica como o agente de organização da  

regulamentação e aplicação interna de direitos, mas a organização é partilhada por 

outros atores da Sociedade Civil, tais como Organizações não Governamentais – 

ONG’s, Empresas Multinacionais entre outros. Esta organização também é alvo das 

influências externas ao Estado. A Globalização trouxe “novas” relações que exigem 

repensar a forma de ver a “Sociedade Líquido-Moderna”. 

Expõe Jürgen Habermas292 que: “No âmbito nacional é decerto cada vez 

mais difícil para a política acompanhar o passo de uma concorrência globalizada.”  

Os interesses privados e públicos, nacionais e os que ultrapassam os 

limites territoriais acabam se consolidando na mesma estrutura, acarretando na crise 

da divisão, para o direito do que é público e privado, do que é nacional e do que se 

formaliza como transnacional.  

                                                                                                                                        
disociarse del derecho, o mejor de la legalidade. [...] Conforme LUÑO, Antononio Enrique Pérez. 
Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 9ª ed. Madrid: Tecnos. 2005,  p. 244-
245. 

291 DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. 3ª ed. Tradução: Paulo Neves. São 
Paulo: Martins Fontes. 2007, p. 13. Tradução: Les régles de la méthode sociologique. 

292 HABERMAS, Jürgen. A Constelação Pós-Nacional: ensaios políticos. Tradução: Márcio 
Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi. 2001, p. 2. Título original: Die postnationale 
Konstellation: Poliyidvhr Rddsys 
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Afirma Guilherme José Purvin de Figueiredo293: 

[...] na década de 1960 a clássica divisão entre Direito Público e 
Direito Privado, que orientou toda a formação do Direito Ocidental até 
meados do Século XX, entrou em crise, a partir da constatação da 
existência de novas modalidades de direitos que, a rigor, não se 
enquadrariam adequadamente em nenhuma das duas categorias – 
assertiva, aliás, questionável. Foi nesse período de efervescência 
cultural e política que passamos a sentir a necessidade de 
regulamentação não só do meio ambiente, mas também das 
relações de consumo, das minorias raciais, das pessoas com 
deficiência, das mulheres, da comunicação, do desenvolvimento. 
Uma nova onda de direitos formava-se num cenário histórico 
bastante peculiar: os direitos do consumidor [...] 

Esses “novos” assuntos se estendem para além dos limites territoriais, ou 

seja, assuntos de caráter transnacional, a exemplo do meio ambiente. Neste tema é 

necessária “uma complexa ação multilateral por parte dos Governos, das 

organizações internacionais e de outras partes[...] Exige, também, que os Estados 

nacionais294 trabalhem de forma cooperativa entre si, o que nem sempre é simples”.  

A dificuldade decorre de inexistir uma autoridade supranacional com 

legitimidade e poderes para impor regras de comportamento ou fazer respeitar os 

acordos estabelecidos. “Vai se tornando claro que os Estados nacionais não podem 

ignorar os interesses comuns e se comportar como se fossem sistemas fechados, 

sem considerar os acontecimentos externos”, expõe Maria Augusta Bursztyn e 

Marcel Bursztyn295. No curso destes “novos” temas estão as relações jurídicas 

pactuadas na Rede, caso os sujeitos intervenientes situem-se em Estados nacionais 

diferentes.  

O objetivo do Direito, organizado através do Estado nacional é garantir a 

felicidade dos seres humanos. E, tem-se planejado esta organização através da 

                                            
293 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de Direito Ambiental. 6ª ed. revista, atualizada e 

ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013, p. 31-32. 

294 Estado nacional para esta pesquisa consiste no Estado Legítimo ou Legitimado, ou seja, país 
organizado sob o fundamento de uma Constituição conforme descrito no item 1.3 desta pesquisa. 

295 BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de Política e Gestão 
Ambiental: caminhos para a sustentabilidade. Rio de Janeiro: Garamond. 2012, p. 317. 
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análise de ganho econômico do país, os gestores têm literalmente pensado que a 

felicidade no sentido de “ter”. A busca eudemonista do ser humano com base em 

dados como o PNB – Produto Nacional Bruto é inconsistente.  

Zygmunt Bauman296 afirma: 

[...] alegar que o volume e a profundidade da felicidade humana 
podem ser cuidados e adequadamente servidos fixando-se as 
atenções num único índice – o PNB297 – é deveras enganoso. 
Quando transformada em princípio da governança, tal alegação pode 
também se tornar perigosa, provocando consequências opostas 
àquelas pretendidas e supostamente perseguidas.  

O Sentido de “ter” significará felicidade até o limite do necessário para 

suprir o essencial para a sobrevivência. Uma visão holística do status eudemonista 

almejado pelo ser humano acrescenta outras nuances que devem ser agrupadas 

pela Política para justificar o objetivo da Política do Direito298 enquanto Ciência 

Jurídica299 que é a felicidade enquanto “bem viver e bem agir”.  

                                            
296 BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar. 

2009,p. 16. Título original: The Art of Life. 

297 PNB: Produto Nacional Bruto: “somatório de todos os bens e serviços finais produzidos por 
empresas que são de propriedade de residentes no país. Não incluem as multinacionais 
estrangeiras, ou seja, o PNB compreende tudo o que é produzido por empresas nacionais, 
estejam elas atuando no Brasil ou no exterior.“ O PNB é diferente do PIB, ou seja: PIB - Produto 
Interno Bruto: “somatório de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território 
nacional num dado período, valorizados a preços de mercado, sem levar em consideração se os 
fatores de produção são de propriedade de residentes ou não. O PIB compreende tudo o que não 
é produzido dentro das fronteiras do Brasil, seja por empresas nacionais, seja pelas 
multinacionais.” In: Portal Educação. Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto 
(PNB). Publicado em 25 de janeiro de 2013. 
http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/29781/produto-interno-bruto-pib-e-o-
produto-nacional-bruto-pnb. Acesso em: 01 dez 2015.  

298 A Política do Direito, também denominada de Política Jurídica: É disciplina que tem como objeto o 
Direito que deve ser e como deva ser, em oposição funcional à Dogmática Jurídica, que trata da 
interpretação e da aplicação do Direito que é, ou seja, do Direito vigente.” “Diz-se do conjunto de 
estratégias que visam à produção de conteúdo da norma e sua adequação aos valores Justiça e 
Utilidade Social.” “Complexo de medidas que têm como objetivo a correção, derrogação ou 
proposição de normas jurídicas ou de mudanças de rumo na Jurisprudência dos Tribunais, tendo 
como referente a realização dos valores jurídicos.” Nos termos de MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB-SC Editora. 2000, p. 77.  

299 A Ciência do Direito é “Para a Política do Direito, o conhecimento da realidade jurídica 
indispensável no momento de montar estratégias visando à produção e correção de normas.” 
MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB-SC Editora. 
2000, p. 21. 
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Nas palavras de Aristóteles300: 

[...] Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que 
determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, 
quais são as que cada cidadão deve aprender, e até que ponto; e 
vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a 
estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a 
política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o 
que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência 
deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o 
bem humano. Com efeito, ainda que tal fim seja o mesmo tanto para 
o indivíduo como para o Estado, o deste último parece ser algo maior 
e mais completo, quer a atingir, quer a preservar. Embora valha bem 
a pena atingir esse fim para um indivíduo só, é mais belo e mais 
divino alcançá-lo para uma nação ou para as cidades-Estados. 

O bem humano almejado pela Política, é a felicidade, o ideal eudemonista 

pretendido por cada indivíduo e pela sociedade. Neste sentido acrescenta 

Aristóteles301: 

[...] todo conhecimento e todo trabalho visa a algum bem, quais 
afirmamos ser os objetivos da ciência política e qual é o mais alto de 
todos os bens que se podem alcançar pela ação. Verbalmente, 
quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de 
cultura superior dizem ser esse fim a felicidade e identificam o bem 
viver e o bem agir como o ser feliz. Diferem, porém, quanto ao que 
seja a felicidade, e o vulgo não o concebe do mesmo modo que os 
sábios. Os primeiros pensam que seja alguma coisa simples e óbvia, 
como o prazer, a riqueza ou as honras, muito embora discordem 
entre si; e não raro o mesmo homem a identifica com diferentes 
coisas, com a saúde quando está doente, e com a riqueza quando é 
pobre. Cônscios da sua própria ignorância, não obstante, admiram 
aqueles que proclamam algum grande ideal inacessível à sua 
compreensão. [...] 

O bem-estar e o bem agir como ideia que reflete a felicidade dos seres 

humanos está na possibiidade e oportunidade de escolher o que se quer “Ser”, e 

                                            
300 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 4ª ed. Tradução da versão inglesa de W D Ross por Leonel 

Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo: Nova cultural. 1991, p. 49-50. Título original: Hqika 
Nikomaceia 

301 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 4ª ed. Tradução da versão inglesa de W D Ross por Leonel 
Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo: Nova cultural. 1991, p. 49-50. Título original: Hqika 
Nikomaceia 
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que permite o desenvolvimento humano através do IDH – Indice de 

Desenvolvimento Humano. O PNB- Produto Nacional Bruto e o PIB- Produto Interno 

Bruto são perspectivas de análise limitadas para a indicação de ações que devem 

ser planejadas pelo Estado na busca da felicidade social. 

O PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento302 que 

mede o identifica “a abordagem do desenvolvimento humano” pelo “olhar 

diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades”. E, acrescenta, 

diferenciando a perspectiva econômica da humana para o aprimoramento do “ser”: 

“A renda é importante, mas como um dos meios de desenvolvimento e não como 

seu fim. É uma mudança de perspectiva: com o desenvolvimento humano, o foco é 

transferido do crescimento econômico, ou da renda, para o ser humano”. O IDH – 

índice de Desenvolvimento Humano é “uma medida resumida do progresso a longo 

prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e 

saúde”.  

O IDH – índice de Desenvolvimento Humano é um indicador mais 

verossímil a realidade pois não se limite a análise econômica. Acrescenta o PNUD – 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento303 ao tratar do IDH – índice 

de Desenvolvimento Humano: “É um contraponto a outro indicador muito utilizado, o 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica 

do desenvolvimento. ”  

As ações a serem implementadas pelo Estado e outros atores de 

Governança, as denominadas Políticas Públicas, tomam por base as necessidades 

sociais para o desenvolvimento dos valores sociais que compõe os Direitos 

Fundamentais.  

Os valores304 sociais sobre os quais o Direito estrutura seu complexo de 

                                            
302 PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Desenvolvimento e IDH. 

Disponível em: http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx. Acesso: 23 jan 2016.  

303 PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Desenvolvimento e IDH. 
Disponível em: http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx. Acesso: 23 jan 2016.  

304 Valor é “aquilo que se tem como objeto de preferência, ou seja, o que é digno de escolha. Na 
linguagem político-jurídica, é qualidade de normativa ou critério de juízo. MELO, Osvaldo Ferreira 
de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB-SC Editora. 2000, p. 97. 
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princípios e normas compõe os Direitos Fundamentais positivados na Constituição, 

os quais identificam que o ser humano primeiro tem direitos e depois deveres, pois 

invertida a tradicional relação entre Estado e Direito. Os Direitos Fundamentais são 

nucleados na Dignidade da Pessoa Humana, expõe Gilmar Ferreira Mendes, 

Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Branco305, que acrescentam ainda: 

Não obstante a inevitável subjetividade envolvida nas tentativas de 
discernir a nota de fundamentalidade em um direito, e embora haja 
direitos formalmente incluídos na classe dos direitos fundamentais 
que não apresentam ligação direta e imediata  com o princípio da 
dignidade humana, é esse princípio que inspira os típicos direitos 
fundamentais, atendendo à exigência do respeito à vida, à liberdade, 
à integridade física e íntima de cada ser humano, ao postulado da 
igualdade em dignidade de todos os homens e à segurança. E o 
princípio da dignidade humana que demanda fórmulas de limitação 
do poder, prevenindo o arbítrio e a injustiça. Nessa medida, há de se 
convir em que “os direitos fundamentais, ao menos de forma geral, 
podem ser considerados concretizações das exigências do princípio 
da dignidade da pessoa humana”. Os direitos e garantias 
fundamentais, em sentido material, são, pois, pretensões que, em 
cada momento histórico, se descobrem a partir da perspectiva do 
valor da dignidade humana.  

Os Direitos Fundamentais são baseados nos Direitos Humanos, mas com 

ele não se confundem, nem com os denominados Direitos do Homem. Ingo 

Wolfgang Sarlet306 assim diferencia: 

[...] cumpre traçar uma distinção, ainda que de cunho 
predominantemente didático, entre as expressões “direitos do 
homem” (no sentido de direitos naturais não, ou ainda não 
positivados), “direito humanos” (positivados na esfera do direito 
internacional) e “direitos fundamentais” (direitos reconhecidos ou 
outorgados e protegidos pelo direito constitucional interno de cada 
Estado). 

O olhar histórico sobre os Direitos Fundamentais em seus momentos 

                                            
305 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 

de Direito Constitucional. 4ª ed. revista e atualizada. São Paulo: Saraiva. 2009, p. 267, 271. 

306 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora. 2012, p. 18 (versão em e-book). 
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iniciais reporta às declarações formuladas pelos Estados americanos no século 

XVIII, ao tornarem-se independentes da Inglaterra. É o começo da Era democrática 

liberal do Estado de Direito moderno liberal-burguês. A primeira declaração de 

direitos do homem e do cidadão se deu no Estado de Virginia em 12 de junho de 

1776 até que todos os demais Estados da união emitiram suas declarações. A 

Constituição Federal de 1787 incorporou os direitos humanos em alguns apêndices 

em 1789 a 1791. Destacaram-se os seguintes Direitos Fundamentais: liberdade, 

propriedade privadas, seguridade, direito de resistência e liberdade de consciência e 

de religião. Seguiu-se pela Declaração francesa de direitos do homem e do cidadão 

de 26 de agosto de 1789 que se diferenciou por adotar o conceito de cidadão e se 

dar em um Estado já existente; conforme Carl Schmitt307.  

A correlação entre Estado de Direito e os Direitos Fundamentais parece 

lógica para conciliar os interesses particulares e a Soberania do Estado, tendo como 

produto os Valores consubstanciados nos Direitos Fundamentais.  

Valores que estão positivados na Constituição do Estado Contemporâneo 

considerado Estado Democrático de Direito. Valores que paulatinamente poderão 

estar sendo incluídos pelos tribunais com seus precedentes interpretando o texto 

constitucional.  

Expõe Robert Alexy308: uma teoria dos direitos fundamentais da Lei 

Fundamental é uma teoria de determinados direitos fundamentais positivamente 

válidos.309 E acrescenta: Uma teoria jurídica dos direitos fundamentais da Lei 

Fundamental é teoria de direito positivo de um determinado ordenamento jurídico, 

uma teoria dogmática.310 Difere, portanto dos Direitos Fundamentais que tiveram 

vigência no passado.  

                                            
307 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. 1ª ed., 6ª reimpressão. Madrid: Alianza Editorial. 2009, 

p. 164-166. Título original: Verfassungslebre.  

308 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales. 1993, p. 21-25, 28, 29. Título original: Theorie der Grundrechte. 

309 Tradução livre do seguinte texto: “Uma teoria de los derechos fundamentales de la Ley 
Fundamental es uma teoria de determinados derechos fundamentales positivamente validos.”  

310 Tradução livre do seguinte texto: “Uma teoria jurídica de los derechos fundamentales de la Ley 
Fundamental es, en tanto teoria del derecho positivo de um determinado orden jurídico, uma teoria 
dogmática.”   
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Antonio Enrique Pérez Luño311 afirma: que é muito frequente incluir entre 

os requisitos que implica o funcionamento do Estado de Direito o que se refere a 

defesa dos Direitos Fundamentais. E, a teoria jurídico-política reside na conciliação 

entre os direitos dos particulares e a soberania do Estado, que consiste no modelo 

articulador das exigências, em princípio antagônicas, que refletem as ideias de 

liberdade e da lei, enquanto imperativo da comunidade social. A superação desta 

antinomia só pode chegar a partir de uma síntese entre ambas as noções. A  lei é a 

vontade geral encaminhada diretamente a garantir os Direitos Fundamentais dos 

indivíduos. Os Direitos Fundamentais não são concessões, ou dever, mas sim um 

direito para o indivíduo. Se cumpria assim o axioma de que o homem só pode ser 

livre em um Estado livre, e o Estado só é livre quando se edifica sobre um conjunto 

de homens livres.312  

Já foi dito que a relação entre Estado, Governo e Direitos Fundamentais é 

indissociável a existência de um Estado Democrático de Direito313. O que se reafirma 

                                            
311 LUÑO, Antononio Enrique Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 9ª 

ed. Madrid: Tecnos. 2005, p. 218. 

312 Tradução livre do seguinte texto: Es muy frecuente incluir entre los requisitos que implica el 
funcionamento del Estado de Derecho el que se refiere a la defensa de los derechos 
fundamentales. [...] Uno de los problemas más importantes, si no el principal, de la teoria jurídico-
política reside em la conciliación entre los derechos de los particulares y la soberania del Estado. 
La doctrina de los derechos fundamentales del Estado de Derecho se há presentado como um 
modelo articulador de las exigências, em principio antagónicas, que reflejan las ideas de libertad y 
de ley, em cuanto imperativo de la comunidade social. La superación de esta antinomia sólo podia 
llegar a partir de uma sínteses entre ambas nociones. Para ello era necessário concebir la ley no 
como um produto del arbítrio, sino de uma voluntad general encaminhada diretamente a garantizar 
los derechos fundamentales de los indivíduos. Hacia esa sínteses se dirigió la idea guia del Estado 
de Derecho, em el que los derechos fundamentales no aparecen como concessiones, sino como 
el corolário de la soberania popular, a través de cuyo principio la ley no sólo implica um deber, sino 
también um derecho para el individuo. Se cumplía así el axioma a tenor del cual el hombre sólo 
puede ser libre em um estado libre, y el Estado sólo es libre cuando se edifica sobre um conjunto 
de hombres libres.  

313 Por Estado Democrático de Direito entende-se o princípio estruturante do Estado brasileiro que 
figura no caput do artigo 1º da CFRB que consiste na “organização política em que o poder emana 
do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes, escolhidos em eleições livres e 
periódicas, mediante sufrágio universal e voto direto e secreto, para o exercício de mandatos 
periódicos”. “Considera-se democrático aquele Estado de Direito que se empenha em assegurar 
aos seus cidadãos o exercício efetivo não somente dos direitos civis e políticos, mas também e 
sobretudo dos direitos econômicos, sociais e culturais, sem os quais de nada valeria a solene 
proclamação daqueles direitos. Noutras palavras, [...] o Estado Democrático de Direito é aquele 
que se pretende aprimorado, na exata medida em que não renega, antes incorpora e supera, 
dialeticamente, os modelos liberal e social que o antecederam e que propiciaram o seu 
aparecimento no curso da História. Conforme MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio 
Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 4ª ed. revista e 
atualizada. São Paulo: Saraiva. 2009, p.170-171. 
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nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet314:  

Os direitos fundamentais integram, portanto, ao lado da definição da 
forma de Estado, do sistema de governo e da organização do poder, 
a essência do Estado constitucional, constituindo, neste sentido, não 
apenas parte da Constituição formal, mas também elemento nuclear 
da Constituição material. [...] os direitos fundamentais constituem, 
para além de sua função limitativa do poder (que, ademais, não é 
comum a todos os direitos), critérios de legitimação do poder estatal 
e, em decorrência, da própria ordem constitucional, na medida em 
que “o poder se justifica por e pela realização dos direitos do homem 
e que a idéia[sic] de justiça é hoje indissociável de tais direitos.  

 O Estado orquestra a sociedade, ou seja, ainda é o protagonista da 

organização social. O Estado Contemporâneo não tem nenhum sintoma de que está 

em extinção ante o esvaziamento do poder em razão da Globalização, nem que 

assumiu papel secundário na organização social. O que está em vias de 

redimensionamento são os deveres de abstenção ou atuação do Poder Público, mas 

indubitável o fato de que o Estado continua sendo a instituição organizacional da 

Sociedade; expõe Luis Roberto Barroso315.  

O interesse público primário não pode ser cedido pelo Estado e, sempre 

se justifica a intervenção deste para tutelar tais interesses, mesmo que venham a 

beneficiar exclusivamente uma pessoa. 

Neste sentido, acrescenta Luis Roberto Barroso316:  

O debate contemporâneo acerca da noção de interesse público 
impõe reavivar uma distinção fundamental e pouco explorada, que o 
divide em primário e secundário. O interesse público primário é a 
razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a lee 
promover: justiça, segurança e bem-estar social. Estes são os 
interesses de toda a sociedade. O interesse público secundário é o 

                                            
314 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora. 2012, p. 46-47. (versão em e-book). 

315 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 88-89. 

 

316 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 90-91. 
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da pessoa jurídica de direito público que seja parte em determinada 
relação jurídica – quer se trate da União, quer se trate do Estado-
membro, do Município ou das suas autarquias. Em ampla medida, 
pode ser identificado como o interesse do erário, que é o de 
maximizar a arrecadação e minimizar as despesas. [...] A sepração 
clara dessas duas esferas foi uma importante inovação da 
Constituição Federal de 1988. [...] em um Estado democrático de 
direito, assinalado pela centralidade e supremacia da Constituição, a 
realização do interesse público primário muitas vezes se consuma 
apenas pela satisfação de determinados interesses privados. Se tais 
interesses forem protegidos por uma cláusula de direito fundamental, 
não há de haver qualquer dúvida. [...]. Não é por outra razão que os 
direitos fundamentais, pelo menos na extensão de seu núcleo 
essencial, são indisponíveis, cabendo ao Estado a sua defesa, ainda 
que contra a vontade expressa de seus titulares imediatos. Mesmo 
quando não esteja em jogo um direito fundamental, o interesse 
público pode estar em atender adequadamente a pretensão do 
particular. É o que ocorre, por exemplo, no pagamento de 
indenização pelos danos causados por viatura da política a outro 
veículo; ou, ainda, no conserto de um buraco de rua que traz 
desconforto para um único estabelecimento comercial. O interesse 
público se realiza quando o Estado cumpre satisfatoriamente o seu 
papel, mesmo que em relação a um único cidadão.  

O Direito Fundamental deriva de uma norma de Direito Fundamental 

denominada de iusfundamental que garante o direito subjetivo ao indivíduo para 

vindicar sua aplicação nos termos da Teoria dos Direitos Fundamentais da Lei 

Fundamental, conforme Robert Alexy317. Os Direitos Fundamentais são princípios ou 

regras. Os princípios são “mandatos de otimização”, ou seja, são normas que 

determinam que algo seja realizado dentro das possibilidades jurídicas e reais. 

Enquanto regras são as normas de Direito Fundamental que podem ser cumpridas 

ou não.  

Já Ingo Wolfgang Sarlet318 afirma que os Direitos Fundamentais têm dupla 

perspectiva, são direitos subjetivos individuais e elementos objetivos fundamentais 

da comunidade. 

A Fundamentalidade da Norma consiste em afirmar que a norma é 

                                            
317 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales. 1993, p. 47-48, 86-87. Título original: Theorie der Grundrechte. 

318 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora. 2012, p. 124. (versão em e-book). 
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considerada Direito Fundamental por questão de ordem formal e material. A 

fundamentalidade formal decorre de ser a norma parte integrante da Constituição 

escrita, se submetem a limites de reforma constitucional e que vinculam as 

entidades públicas e privadas. A fundamentalidade material decorre da circunstância 

de serem os direitos fundamentais elementos constitutivos, contendo decisões sobre 

a estrutura básica do Estado e da sociedade; conforme Ingo Wolfgang Sarlet319. 

A concepção clássica de que o Estado através do Direito320 organiza 

sozinho a Sociedade se transformou. A Governança321 não é mais tutela exclusiva 

do Estado; existem outros atores que atuam na gerência do viver em Comunidade. 

 A comunidade deixa de ser somente nacional, surgem interesses 

transnacionais que ultrapassam as fronteiras, a exemplo dos direitos humanos e da 

sustentabilidade. Não se quer identificar uma Sociedade sem Estados, mas a 

necessidade do poder público sob “novo contrato social” para tutelar os espaços 

transnacionais democraticamente. 

Existem três gerações ou dimensões de Direitos Fundamentais, embora 

alguns defendam a existência de uma quarta dimensão e até das quinta e sexta 

dimensões do Direito Fundamental. Estas gerações atuam em complementariedade 

                                            
319 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora. 2012, p. 59. (versão em e-book). 

320 Direito é o “Complexo de princípios e normas comprometidos com os valores sociais, que o Estado 
torna incondicionais e coercitivos para regular a convivência social.[...]” Conforme MELO, Osvaldo 
Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB-SC Editora. 2000, p. 30. 

321 Governança é termo oriundo de governance, expressão que surgiu a partir de reflexões 
conduzidas pelo Banco Mundial, que pretende aprofundar o conhecimento das condições que 
garantem um Estado eficiente na esfera econômica, social e política de gestão pública. O 
documento Governance and Development do Banco Mundial, formalizado em 1992, precisa a 
expressão como “exercício de autoridade, controle, administração, poder de governo. Alcindo  
Gonçalves explica: “é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos 
sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento, implicando ainda a capacidade dos 
governos de planejar, formular e implementar políticas e cumprir funções. Conforme VIEIRA, 
Patrícia Elias; GARCIA, Marcos Leite; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes. A Governança Ambiental 
Global e a Economia de Mercado Sustentável: e devir para o século XXI. In: Direito e Justiça: 
reflexões sócio-jurídicas. Santo Ângelo: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões. 2014, p. 181; e GONÇALVES, Arlindo. O Conceito de Governança. In: Anais do XIV 
Congresso Nacional do CONPEDI-Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito. 
Disponível em: http://conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/XIVCongre sso/078.pdf. Acesso em 29 
de agosto de 2013. 
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e não em alternância no âmbito do Direito Constitucional interno e Direito 

Internacional dos Direitos Humanos.  

Conforme Ingo Wolfgang Sarlet322, os Direitos Fundamentais de primeira 

dimensão são de cunho negativo, “direitos de resistência ou de oposição perante o 

Estado”, no rol destes direitos estão o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à 

igualdade perante a lei. Os direitos fundamentais de segunda dimensão são direitos 

econômicos, sociais e culturais, que tem dimensão positiva, no intuito de propiciar a 

participação do bem-estar social utilizando-se da igualdade por intermédio do 

Estado.  

Na terceira dimensão Ingo Wolfgang Sarlet323 afirma que  estão os direitos 

de solidariedade e fraternidade, objetivando a proteção dos grupos humanos como a 

família, povo e a nação, caracterizando-se como direitos de titularidade coletiva ou 

difusa. Na quarta e quinta dimensão, embora carentes de reconhecimento na esfera 

internacional e no direito constitucional interno, estão os direitos à democracia e a 

informação, assim como pelo direito ao pluralismo (na quarta dimensão), propondo-

se direitos contra a manipulação genética, mudança de sexo, entre outros. As três 

dimensões citadas estão centradas na ideia de liberdade, igualdade e fraternidade; 

embora decorram como já citado da dignidade da pessoa humana, parece que o 

raciocínio se torna incompleto ante a ausência de uma dimensão própria para tal 

princípio.  

Os Direitos Fundamentais determinam que o Estado Contemporâneo e 

seus pares construam a Política organizacional das questões cujos interesses 

transcendem fronteiras. As denominadas práticas transnacionais.  

                                            
322 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora. 2012, p. 31-40. (versão em e-book). 

323 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora. 2012, p. 31-40. (versão em e-book). 
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Boaventura de Souza Santos324 expõe: 

A politização das práticas transnacionais é uma condição sine qua 
non da desocultação das relações de poder que se escondem por 

detrás das necessidades <<naturais>> de produção e de consumo e 
da transformação de tais relações de poder em relações de 
autoridade partilhada. Neste campo, a prática transformadora 
assentará na criação de obrigações políticas horizontais de âmbito 
transnacional, entre cidadãos e grupos sociais das diferentes regiões 
do sistema mundial. [...] A nova teoria de democracia-que também 
poderíamos designar por teoria democrática pós-moderna para 
significar a sua ruptura com a teoria democrática liberal – tem, pois, 
por objetivo alargar e aprofundar o campo político em todos os 
espaços estruturais de interacção[sic] social.  

Esta Governança Transnacional pode ser denominada de Governança 

Global. E, na realidade já se perfectibilizou através do setor privado, exigindo a 

pronta atuação dos Estados Contemporâneos.  

A Governança Global contemporânea é mais que simplesmente o 

Governo325 do Estado. São criados comportamentos, tratados formais e 

organizações intergovernamentais. Vive-se um período de inovação na política 

global. Estados são engajados mutuamente para fora dos canais de diplomacia 

tradicional unidos oficialmente dentro da política transgovernamental de rede. Atores 

privados como organizações não governamentais e empresas estão unidas ditando 

regras, implementando, monitorando, aplicando e suprindo serviços. Explicam 

Thomas Hale e David Held.326 

Ou seja, esses atores privados fazem Governança em todos os níveis. 

Atuam como parceiros dos Estados e das organizações intergovernamentais, 

gerindo seus próprios direitos como uma autoridade privada. Novas formas de 

responsabilidade e coerção baseadas na construção da capacidade, transparência, 

                                            
324  SOUZA, Boaventura de Souza. Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 7ª 

ed. Porto: Edições Afrontamento, 1999, p. 37. 

325 Governo é o modo como é exercido o poder político do Estado. Conforme BOBBIO, Norberto.  
Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política. Tradução: Marco Aurélio 
Nogueira. 9ª ed. São Paulo: Paz e Terra. 2001, p. 135. Título original: Stato, governos, società. Per 
uma teoria generale dela politica. 

326 HALE, Thomas. HELD, David. Handbook of Transnational Governance: institutions and 
innovations. Cambridge: Polity Press. 2011, p. XXIII 
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incentivos de mercado ou persuasão moral são regras formais unificadas como 

características centrais da Governança. Expõem Thomas Hale e David Held.327 

Este cenário transnacional criou uma esfera diferente da estrutura do 

Estado e do Direito nacional/interno e internacional/externo que precisa ser 

compreendida com urgência, sob pena de permitir que o Estado Contemporâneo 

tenha dificuldades em promover as Políticas que proporcionem a felicidade do ser 

humano. 

A felicidade no sentido já demonstrado anteriormente como sentido para a 

Política do Estado, entendida aqui como a viabilidade de ter oportunidades de 

escolha e desenvolvimento depende da construção do Estado Democrático de 

Direito hábil a atender estas “novas” relações sociais. 

 Em sociedades complexas parte da identificação da sua mudança 

estrutural que colocou a mostra o conteúdo jurídico objetivo inerente ao direito geral 

a liberdades iguais buscando a construção do Estado Democrático de Direito. 

Fortaleceu-se uma configuração autônoma e privada da vida em que os que detém a 

igualdade jurídica ante às desigualdades de fato não obtém resultado eficaz na 

convivência de suas relações jurídicas. O Estado teve uma mudança qualitativa e 

quantitativa de suas tarefas, mas deve se especializar na manutenção da ordem, na 

distribuição justa das compensações sociais e na tarefa de dominar as situações de 

perigo coletivo; conforme Jürgen Habermas328. 

Conforme Thomas Hale e David Held329 as novas formas institucionais 

são largamente reorganizadas na literatura, mas não estão bem compreendidas. 

Elas não estão sempre ajustadas com as teorias da política global da academia. O 

que é um problema, visto que muitas instituições estão interferindo cada vez mais na 

                                            
327 HALE, Thomas. HELD, David. Handbook of Transnational Governance: institutions and 

innovations. Cambridge: Polity Press. 2011, p. XXIII 

328 HABERMAS, Jürgen. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade – 
Volume II. Tradução: Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1997, p. 170-
180. Título original: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechits und des 
demokratische Rechitstaats. 

329 HALE, Thomas. HELD, David. Handbook of Transnational Governance: institutions and 
innovations. Cambridge: Polity Press. 2011, p. XXIII 
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paisagem Política gerando profundo impacto na vida das pessoas.  

Conforme Jürgen Habermas330: “[...] hoje a sociedade mundial é 

constituída por Estados nacionais.[...]” Mas, a globalização do trânsito e da 

comunicação, da produção econômica e de seu financiamento, da transferência de 

tecnologia e poderio bélico, dos riscos militares e ecológicos, tudo isso coloca os 

seres humanos em face de problemas que não se podem mais resolver no âmbito 

dos Estados Nacionais, pela via habitual do acordo entre Estados soberanos; 

fazendo-se necessária uma reestruturação da ação política em um plano 

supranacional ainda em fase incipiente para orientar as sociedades pós-nacionais, 

acrescenta Jürgen Habermas331.   

Um plano supranacional332 de organização dos Estados na esfera 

transnacional333 e, não internacional334. Este plano supranacional a ser aplicado na 

esfera transnacional identifica a ideia de democratização do capitalismo. 

Capitalismo para Ludwig von Mises335 é a economia em que os “meios de 

produção pertencem a indivíduos ou a sociedades formadas por indivíduos, tais 

como as empresas.” Em uma economia capitalista a “produção e o consumo são 

determinados exclusivamente pelo mercado, que é o centro nervoso do sistema”. 

Conforme Patrícia Elias Vieira e Newton César Pilau336 o cotidiano se 

apresenta como espaço de transformação dos fenômenos culturais conforme Sérgio 

Ricardo Fernandes de Aquino337. 

                                            
330 HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro: estudos de teoria política. Edição de texto: Marcos 

Marcionilo. São Paulo: Loyola. 2007. P. 127. Título original: Studien zir politischen Theorie. 

331 HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro: estudos de teoria política. Edição de texto: Marcos 
Marcionilo. São Paulo: Loyola. 2007. P. 129. Título original: Studien zir politischen Theorie. 

332 Supranacional no sentido de estar acima dos interesses particulares de cada Estado. 

333 Transnacional para identificar interesses que transitam nos diferentes Estados.  

334 Internacional com o significado de interesses que relacionam Estados. 

335 MISES, Ludwig von. Intervencionismo: uma análise econômica. São Paulo: Instituto Ludwig von 
Mises Brasil. 2010, p. 20-23. 

336 VIEIRA, Patrícia Elias; PILAU, Newton César. A Sustentabilidade e o Capitalismo Democrático. 
In: Direito & Paz, 2014. v. 1, p. 506. 

337 AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Rumo ao desconhecido: inquietações filosóficas e 
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Paulo Mário Cruz e Zenildo Bodnar338 afirmam que a democratização do 

capitalismo, no sentido da distribuição da riqueza num capitalismo sustentável, é 

condição fundamental para qualquer possibilidade de se impedirem novos desastres 

financeiros globais que possam corroer ainda mais a qualidade de vida no planeta.  

Acrescenta Ludwig von Mises339 que ao discorrer sobre o capitalismo 

expõe: 

Um exame superficial poderia nos levar a imaginar que são os 
empresários que decidem o que deve ser produzido e como deve ser 
produzido. Entretanto, como eles produzem não para satisfazer suas 
próprias necessidades, mas para atender a necessidades de 
terceiros, é preciso que seus produtos sejam vendidos, no mercado, 
aos consumidores, ou seja, para aqueles que desejam consumi-los. 
Assim sendo, o empresário só pode ser bem-sucedido e realizar um 
lucro se for capaz de produzir melhor e mais barato, vale dizer com 
um menor dispêndio de material e mão de obra, os artigos mais 
urgentemente desejados pelos consumidores. Portanto, são os 
consumidores e não os empresários que determinam o que deve ser 
produzido. Numa economia de mercado o consumidor é soberano. 
[...] A economia de mercado tem sido denominada democracia dos 
consumidores. [...]. 

Conforme Karl Marx340 capital é o “poder do governo” sobre o trabalho e 

os seus produtos. “O capitalista possui esse poder, não por causa de suas 

qualidades pessoais ou humanas, mas na medida em que ele é proprietário do 

capital.” E, para o capitalista “a aplicação mais útil do capital é aquela que lhe rende, 

com igual segurança, o maior ganho. Esta aplicação não é sempre a mais útil para a 

sociedade.” 

Na medida em que os consumidores determinam a gestão do mercado e 

que a “Sociedade Líquido-Moderna” é uma sociedade de consumidores seria lógico 

                                                                                                                                        
sociológicas sobre o direito na pós-modernidade. Itajai: UNIVALI. 2011, p. 143. 

338CRUZ, Paulo Márcio da; BODNAR, Zenildo. Globalização, Transnacionalidade e 
Sustentabilidade. Itajaí: UNIVALI. 2012, P. 34-38. 

339 MISES, Ludwig von. Intervencionismo: uma análise econômica. São Paulo: Instituto Ludwig von 
Mises Brasil. 2010, p. 20. 

340 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. Tradução: Jesus Ranieri. 1ª ed., 2ª 
reimpressão. São Paulo: Boitempo Editorial. 2008, p. 40, 46. Título original: Ökonomisch-
philosophische Manuskripte. 
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pensar que se está a falar do mundo ideal, visto que as pessoas representam a 

“mão invisível do mercado”. Mas este pensar se mostra equivocado, visto que 

enquanto consumidores pensam suprir suas necessidades individuais de conforto. 

Ao retornar para a convivência social cada ser humano busca no Estado a satisfação 

adequada da saúde, da educação, da segurança, enfim do que anseia enquanto ser 

vivo que compõe a parte de um todo.  

A ideologia do Capital, na atualidade, vive um fenômeno que seguem em 

paralelo a Globalização, o chamado Capitalismo de Estado, também denominado de 

neomercantilismo.  

Ao lado da Globalização, expõe James Rickards341, desenvolveu-se no 

final do século XX o chamado capitalismo de Estado. “O capitalismo de Estado é o 

nome da moda para uma nova versão de mercantilismo, o modelo económico 

dominante dos séculos XVII e XIX.342”; que são os mercados e contas de capitais 

fechados para tingir o seu objetivo de acumular riqueza à custa de outros sob a 

roupagem do poder do estado. Ressalta-se que, “o mercantilismo é a antítese da 

globalização”. E, acrescenta: “Este neomercantilismo é o poder do estado disfarçado 

de empresa moderna[...]” 

Este contexto da Globalização associado ao mercantilismo que identifica 

o Capitalismo de Estado identifica que a liberdade de mercado não é algo real, esta 

liberdade não existe. Os negócios e a economia decorrem do dirigismo dos Estados 

“donos” do Capital, hábeis a ditar as regras da conduta que todos os outros Estados 

deverão respeitar para sobreviver.  

Entender o capitalismo consiste em dizer que é o sistema político-

                                            
341 RICKARDS, James. A Guerra das Moedas: como se está a construir a próxima crise mundial. 

Tradução: Rita Canas Mendes. Queluz de Baixo: Marcador Editora. 2014, p. 199, 201. Título 
original: The Making of the Next Global Crisis. 

342 O mercantilismo clássico consiste na ideia de que a aquisição de riqueza é um jogo de soma nula 
em que a riqueza adquirida no país se dá à custa de outros. Aplica vantagens  a indústrias intermas 
e taxas a bens estrangeiros. “O comércio faz-se entre parceiros amigáveis, excluindo os rivais Os 
subsídios e a discriminação são ferramentas legítimas para atingir objetivos económicos. [sic].” No 
final do século XVIII surge o Capitalismo privado. Conforme RICKARDS, James. A Guerra das 
Moedas: como se está a construir a próxima crise mundial. Tradução: Rita Canas Mendes. Queluz 
de Baixo: Marcador Editora. 2014, p. 199, 200. Título original: The Making of the Next Global Crisis. 
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econômico que pretende a acumulação de riquezas mediada pelo corporativismo de 

Estado. Por corporativismo de Estado, entende-se, conforme Sahid Maluf343 que são 

as associações de direito público de ordem econômica, moral, espiritual e política, 

que no sistema socioeconômico corrige erros e abusos entre a organização patronal 

e operária, delimitando limite de preços de produtos e serviços, limitando a livre 

concorrência em prol da democracia.  

Ao lado destas associações de direito público estão as empresas 

privadas, muitas vezes, financiadas com recursos públicos; as quais são as 

responsáveis pelo planejamento da Economia. Pensar, na atualidade, que a “mão 

invisível” do mercado direciona a economia é falácia.  

O planejamento econômico dos Estados com economias capitalistas, 

mesmo após a queda do comunismo é uma realidade, conforme Ha-Joon Chang344. 

O planejamento se dá por intermédio das empresas estatais, bem como planejam a 

configuração futura dos setores industriais por intermédio da política industrial 

setorial ou até mesmo a da economia nacional por intermédio do planejamento 

indicativo inclusive com o investimento em pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias. E acrescenta: “As economias capitalistas são formadas por grandes 

corporações hierárquicas que planeja detalhadamente suas atividades, até mesmo 

além das fronteiras nacionais”. 

A Sociedade que denominados de “Sociedade Líquido-Moderna” vive a 

economia organizacional e não a economia de mercado. Nas palavras de Ha-Joo 

Chang345, observa-se:  

[...] uma quantidade cada vez maior de áreas da economia passou a 
ser dominada por grandes corporações. Isso significa que a área da 
economia capitalista que é coberta pelo planejamento na realidade 

                                            
343 Conforme MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. Atualizador: Miguel Alfredo Malufe Neto. 31ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 369-371.  

344 CHANG, Ha-Joo. 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo. Tradução: Cláudia 
Gerpe Duarte. São Paulo: Cultrix. 2013, p. 273-274, 281. Título original: 23 Things They Don’t Tell 
you about Capitalism. 

345 CHANG, Ha-Joo. 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo. Tradução: Cláudia 
Gerpe Duarte. São Paulo: Cultrix. 2013, p. 284-285. Título original: 23 Things They Don’t Tell you 
about Capitalism. 
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cresceu. Para dar um exemplo concreto, hoje em dia, dependendo 
da estimativa, de um terço à metade do comércio internacional 
consiste de transferências entre diferentes unidades dentro de 
corporações transnacionais. [...] Entre o planejamento que está tendo 
lugar dentro das corporações e vários tipos de planejamento do 
governo, as modernas economias capitalistas são planejadas em um 
grau bastante elevado. Um ponto interessante que resulta dessas 
observações é que os países ricos são mais planejados do que os 
países pobres, devido à existência mais difundida de grandes 
corporações e à presença não raro mais predominanete (embora 
menos visível, devido à sua abordagem mais sutil) do governo.  

A Governança é exercida pelas Empresas transnacionais e pelo Governo. 

Cabe ao Brasil, propor Políticas que estimulem a criação de empresas que possam 

contribuir neste planejamento. O planejamento que de acordo com os Direitos 

Fundamentais poderá buscar o equilíbrio de um Estado que detém capacidade 

geofísicas para suprir e ir além das necessidades essenciais de sua população, mas 

que não detém o planejamento necessário para suprir de modo adequado as 

necessidades artificiais de seu Povo.  

Na necessidade de encontrar solução para o dilema, os estudiosos tratam 

de um “mundo pós-político” onde a Empresa Transnacional se transforma em 

modelo comportamental. A sociedade global se decompõe em sistemas funcionais 

que se reproduzem e se orientam a si mesmos. O Estado democrático de Direito é 

substituído por um Estado de Direito Privado sem remissão ao direito natural, mas 

cujas regras são geridas pela “mão invisível” de processos regulados de maneira 

espontânea. Conforme Jürgen Habermas346. 

Essa visão de economia de mercado foi superada. Tem-se que despertar 

para a economia organizacional que já é realidade. As Empresas Transnacionais têm 

um Estado de origem, e elaboram suas metas de acordo com o interesse destes. O 

Estado Contemporâneo intervém em outros Estados através das Empresas 

Transnacionais, portanto, não há que se falar em um “mundo pós-político” 

gerenciado pela Empresa Transnacional. 

Ao afirmar que a falência da concepção clássica de Soberania aconteceu, 

                                            
346 HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro: estudos de teoria política. Edição de texto: Marcos 

Marcionilo. São Paulo: Loyola. 2007. P. 148-151. Título original: Studien zir politischen Theorie. 
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esclarece Luigi Ferrajolli347  que não está predestinando o fim do Estado, mas 

ajustando o seu devir. Os Estados nacionais não irão desaparecer, surgiu no 

contexto da atual Globalização, a esfera Transnacional.  

A Carta da ONU348 equivale a um “novo” contrato social internacional, faz 

nascer um “novo” direito internacional transformando-se de sistema pactício baseado 

em tratados bilaterais interpartes (entre partes homogêneas) para um ordenamento 

jurídico supraestatal, onde há o estado de sujeição. A Soberania que já havia se 

esvaziado em sua dimensão interna com o desenvolvimento do Estado 

constitucional de Direito, se esvai também em sua dimensão externa na presença de 

um sistema de normas internacionais caracterizáveis como direito vinculador para os 

Estados-membros, para os indivíduos e os povos; um direito fundamentado na paz e 

nos direitos humanos.  

Celso Fernandes Campilongo349 ao comentar a crítica de Luigi Ferrajolli 

sobre a Soberania no mundo moderno afirma que a imagem de um Estado nacional 

unitário é desajeitada para o desempenho de suas atuais tarefas. O Estado 

constitucional de Direito diferencia o sistema jurídico e político e sensibiliza um para 

o outro. Entretanto, internacionalmente, após a Globalização do final do Século XX, 

a complexidade do mundo contemporâneo está carente de mecanismos que 

mantenham e aprofundem a democracia350 mundial. 

Acrescenta Said Maluf351:  

Na esteira dos acontecimentos das duas últimas décadas e na busca 

                                            
347 FERRAJOLLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 

Tradução: Carlo Coccioli. São Paulo: Martins Fontes. 2002, p. 39-41. 

348 ONU – Organização das Nações Unidas.  

349 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Apresentação. In: FERRAJOLLI, Luigi. A Soberania no Mundo 
Moderno: nascimento e crise do Estado nacional. Tradução: Carlo Coccioli. São Paulo: Martins 
Fontes. 2002, p.IX-XII. 

350 Democracia é o modo com que pode ser exercido o poder político, através do governo, no qual o 
poder político é exercido pelo povo. Conforme BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: 
para uma teoria geral da política. Tradução: Marco Aurélio Nogueira. 9ª ed. Sâo Paulo: Paz e 
Terra. 2001, p. 53. 

351 MALUF, Said. Teoria Geral do Estado. Atualizador: Miguel Alfredo Malufe Neto. 31ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p 57-58. 
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dos argumentos que reforçam a existência e a força das 
organizações internacionais existentes ou novas, a palavra que surge 
é “globalização”, utilizada genericamente por juristas, políticos, 
economistas, sociólogos e jornalistas como representativa do 
fenômeno da disseminação de processos globais que extrapolam os 
limites das fronteiras nacionais e influenciam as culturas, as 
economias, as liberdades,  e até as organizações políticas dos 
países, em escala mundial. [...] A globalização, [...] produz reflexos no 
conceito de soberania, na medida em que acaba por atingir cada 
país de forma desigual, na proporção da riqueza, poder, ou 
desenvolvimento social, econômico e tecnológico de cada um. 

E ainda expõe Said Maluf352:  

Esses reflexos assumem maior gravidade entre os países chamados 
de “terceiro mundo” ou “em desenvolvimento”, os quais ficam mais 
vulneráveis, diante da capacidade de enfrentamento das imposições 
originadas da ordem internacional. Tal realidade não pode ser 
negada, bastando lembrar que a primeira sanção imposta aos 
governos considerados “dissidentes” da ordem internacional é a 
imposição de embargo comercial, um dos fatores que acaba por 
obrigar a adesão à exigência que determinou o embargo, sob pena 
de comprometimento da própria sobrevivência da população. Os 
efeitos da globalização sobre o conceito de soberania têm sido objeto 
dos mais variados e polêmicos posicionamentos dos doutrinadores, 
destacando-se por um lado os que enfatizam o aspecto econômico e 
preveem a extinção da soberania, e por outro lado os que enfatizam 
o aspecto político, defendendo a sobrevivência da soberania de 
forma absoluta, como conceito inerente ao Estado.  

O mundo está se modificando e, com ele as instituições que governam a 

Sociedade. A globalização tem alterado as relações sociais, econômicas e 

ecológicas entre as pessoas de todo o mundo, abrindo caminho para novos desafios 

a serem enfrentados pela Política. Políticos e estudiosos tem identificado a nossa 

Política institucional e se observa que o Estado soberano é muito desafiado pelos 

problemas que estão fora da jurisdição territorial. E, as negociações entre os países 

demonstram que os países parecem incapazes de cooperarem efetivamente entre 

si, o que gera consequências severas para a vida das pessoas. Explica Thomas 

Hale e David Held.353 

                                            
352 MALUF, Said. Teoria Geral do Estado. Atualizador: Miguel Alfredo Malufe Neto. 31ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013, p 57-58. 

353 HALE, Thomas. HELD, David. Handbook of Transnational Governance: institutions and 
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É um momento de crise, que exige novas posturas. Luiz Alberto Warat354 

esclarece que é a manifestação da crise da democracia, que é resultado da crise da 

modernidade. Crise que surge das novas necessidades dos seres humanos, e, 

portanto, da urgência de serem substituídos os velhos valores, em decorrência de 

novas práticas e significados nas relações entre os indivíduos com o poder, a 

dominação e a própria autonomia dos seres humanos. Crise que é resultado da 

alienação da lei, do saber e do poder à realidade social. Crise que se dá pela 

impossibilidade de projetar o futuro do ser humano e da sociedade. Expõe conforme 

Luiz Alberto Warat355 citado por Liton Lanes Pilau Sobrinho e Patrícia Elias Vieira356.  

 A superação da crise da democracia depende de um processo de 

constituição multicultural, de desenvolver novas sensibilidades para o imaginário 

político e do Direito, desapegado do passado a fim de permitir que o futuro possa 

desenhar um novo olhar jurídico e político, permitindo-se a criação de espaços fora 

dos limites de poder estabelecidos e fora dos lugares fechados em que se exercita e 

produz institucionalmente o imaginário social. É preciso que se reformule o atual 

sistema de necessidades sociais e que se executem novas formas de pensar e agir, 

conforme Luiz Alberto Warat357 citado por Liton Lanes Pilau Sobrinho e Patrícia Elias 

Vieira358.  

Em fim, os Direitos Fundamentais são as ferramentas que o Estado, a 

Sociedade e o indivíduo têm nas mãos para driblar os ajustes que deverão ser feitos 

planejando Políticas que permitam a felicidade dos seres humanos. A liquefação que 

caracteriza a “Sociedade Líquido-Moderna” deve ser ajustada a forma que permita 

                                                                                                                                        
innovations. Cambridge: Polity Press. 2011, p. XXIII 

354 WARAT, Luis Alberto. Epistemologia e ensino do direito: o sonho acabou. Florianópolis: 
Fundação Boiteux. 2004, p. 314.  

355 WARAT, Luis Alberto. Epistemologia e ensino do direito: o sonho acabou. Florianópolis: 
Fundação Boiteux. 2004, p. 315. 

356 PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; VIEIRA, Patrícia Elias. A “Cultura-Mundo” e a Sustentabilidade 
como Mediadora do Diálogo entre Direito e Economia. In: Justicia y Medio Ambiente. 1ª ed. 
Sevilha: Àlvaro Sanchéz Bravo. 2013, p. 281 

357 WARAT, Luis Alberto. Epistemologia e ensino do direito: o sonho acabou. Florianópolis: 
Fundação Boiteux. 2004, p. 315. 

358 PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; VIEIRA, Patrícia Elias. A “Cultura-Mundo” e a 
Sustentabilidade como Mediadora do Diálogo entre Direito e Economia. In: Justicia y Medio 
Ambiente. 1ª ed. Sevilha: Àlvaro Sanchéz Bravo. 2013, p. 281 
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garantir ao ser humano sua sobrevivência saudável. A aplicação desta ideia depende 

do exercício planejado da Governança do Estado como resultado do silogismo entre 

o nacional e transnacional, entre o local e o global.  

2.3 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO, OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NO BRASIL E O DIREITO DO CONSUMIDOR 

O Direito do Consumidor no Brasil se qualifica como Direito Fundamental. 

E se constitui de normas de sobredireito que se sobrepõe a outras regras 

infraconstitucionais. Esta qualidade decorre da denominada Constitucionalização do 

Direito Privado.  

Leonardo de Medeiros Garcia359 afirma que:  

A inclusão da defesa do consumidor como direito fundamental na CF 
vincula o Estado e todos os demais operadores a aplicar e efetivar a 
defesa deste ente vulnerável, considerado mais fraco na sociedade. 
[...] a Constituição, ou os direitos nela assegurados, em especial os 
direitos fundamentais, não são meros programas ou discursos a 
serem seguidos, mas apresentam força de norma (norma jurídica), 
passível de ser executado e exigível.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 resguarda o  

Direito  do Consumidor como  Direito  Fundamental em  diferentes momentos, ou 

seja, no artigo 5º inciso XXXII360,  também no artigo 24 inciso VIII361, artigo 150, 

parágrafo 5º362,  artigo 170, inciso V363 e artigo 48364 do Ato das Disposições 

                                            
359 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. 5ª edição. Niterói: Impetus. 2009, p. 3. 

360 “Art. 5º [...] XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;” Conforme 
BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988. Dispõe sobre a Cosntituição 
da República Federativao do Brasil –1988.Disponível 
m:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 18 
jun. 2016. 

361 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; [...]”. Conforme BRASIL. Constituição da 
Republica Federativa do Brasil de 1988. Dispõe sobre a Cosntituição da República 
Federativao do Brasil –1988.Disponível 
m:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 18 
jun. 2016. 

362 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] § 5º A lei determinará medidas para que os 
consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. 
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Constitucionais Transitórias. 

Acrescenta Cleyson de Moraes Mello365 que as normas de Direito 

Fundamental identificadas como Direito do Consumidor são normas “de ordem 

pública e de interesse social.” Certo que o Direito do Consumidor regula as relações 

contratuais privadas entre Consumidor e Fornecedor do Produto ou serviço; mas 

ante a hipossuficiência do primeiro polo, se qualifica o interesse público. Maria 

Helena Diniz366 elucida que: “[...] casos há em que é nítida a interpenetração dos 

interesses individual e social,[...]” 

As regras de Direito do Consumidor, assim como outras normas privadas  

positivadas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 decorrem do 

movimento denominado Constitucionalização do Direito Privado, ou publicização do 

Direito Privado. 

Paulo Valério dal Pai Moraes367 explica que: 

O Movimento de ressistematização se completará e assumirá uma 
dimensão mais concreta por intermédio da constitucionalização do 
direito dito privado - que preferimos chamar de publicização do direito 

                                                                                                                                        
[...]. Conforme BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988. Dispõe sobre a 
Cosntituição da República Federativao do Brasil –1988.Disponível 
m:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 18 
jun. 2016. 

363 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: [...] V - defesa do consumidor; [...]”. Conforme BRASIL. Constituição da 
Republica Federativa do Brasil de 1988. Dispõe sobre a Cosntituição da República 
Federativao do Brasil –1988.Disponível 
m:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 18 
jun. 2016. 

364 “Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, 
elaborará código de defesa do consumidor.” Conforme BRASIL. Constituição da Republica 
Federativa do Brasil de 1988. Dispõe sobre a Cosntituição da República Federativao do Brasil 
–1988.Disponível m:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em 18 jun. 2016. 

365 MELLO, Cleyson De Moraes. Direitos do Consumidor: direito material e processual. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos Editora. 2013. p. 7. 

366 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 11ª ed. atual.  São Paulo: 
Saraiva. 1999. p. 249. 

367 MORAES, Paulo valério dal Pai. Macrorrelação Ambiental de Consumo: responsabilidade pós-
consumo ou relação coletiva de consumo. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2013. p.67. 
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privado – e do desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais, 
que, concretamente, terá o condão de unificar todos os demais 
reajustes e transformações ocorridos nos planos econômico, social, 
jurídico e político. A Constitucionalização do Direito dito Privado 
passa a acontecer pela necessidade de que seja estabelecida uma 
ordem positivada superior integrada por conteúdos materiais capazes 
de outorgar efetividade aos anseios da população.  

Muitas normas de direito privado estão na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988. As causas para tal “redução” do Direito Privado se resumem em três, 

conforme Vicente Ráo368: proteção dos indivíduos socialmente mais fracos, “concentração 

progressiva” de seres humanos e capitais e a padronização dos meios materiais de vida. E 

acrescenta a diferença entre direito público e direito privado, qual seja: 

Direito Público é o conjunto sistemático de princípios e de normas 
que disciplinam a organização e a atividade política e jurisdicional do 
Estado e das entidades políticas ou administrativas por ele criadas, 
bem como as suas relações, de igual caráter, mantidas com os 
indivíduos, regulando, ademais, os meios tendentes a assegurar a 
defesa da ordem jurídica, dentro da comunhão social. Direito Privado 

é o conjunto  sistemático de princípios e de normas que disciplinam 
as relações, desprovidas de natureza política ou jurisdicional, que os 
indivíduos mantêm entre si, ou com o Estado, ou com as entidades 
por ele criadas para a realização de seus fins próprios369.  

Por fim, pode-se afirmar que a denominada Constitucionalização do 

Direito Privado conforme Paulo Valério dal Pai Moraes370 e Leonardo de Medeiros 

Garcia371 consiste na ressistematização do Direito Privado incluindo normas 

superiores no ordenamento jurídico positivado, a exemplo das normas de Direito 

Fundamental, que permitam a efetividade dos direitos e valores tutelados na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ante as transformações que 

acontecem na esfera política, econômica, jurídica e social.        

A seguir, tratar-se-á sobre a Transnacionalidade, o Direito Transnacional, a 

                                            
368 RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 4ª ed. anotada e atual. por Ovídio Rocha Barros 

Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1997. p. 222. 

369 RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 4ª ed. anotada e atual. por Ovídio Rocha Barros 
Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1997. p. 223. 

370 MORAES, Paulo valério dal Pai. Macrorrelação Ambiental de Consumo: responsabilidade pós-
consumo ou relação coletiva de consumo. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2013. p.67. 

371 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. 5ª edição. Niterói: Impetus. 2009, p. 3. 
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Economia, o Ciberespaço e a Ciberdemocracia. 

 



CAPÍTULO 3 

A TRANSNACIONALIDADE, O DIREITO TRANSNACIONAL, A 

ECONOMIA, O CIBERESPAÇO E A CIBERDEMOCRACIA 

A Internacionalização transformou-se em Transnacionalidade das 

Empresas. E as relações entre as pessoas ante o atual contexto de Globalização 

assumiu a forma virtual em conexão com o mundo real. Estas conexões se 

materializam através do Ciberespaço e, este por sua vez resgata os ideais da 

democracia, mediante a denominada Ciberdemocracia.  

3.1 A GLOBALIZAÇÃO, A INTERNACIONALIZAÇÃO, A TRANSNACIONALIDADE 

E AS EMPRESAS TRANSNACIONAIS 

3.1.1 A Globalização  

O papel do cientista é estudar, compreender e contribuir com o indivíduo, 

a Sociedade e o Ambiente. E, observando o contexto atual, verificam-se novos 

traços que merecem o estudo daqueles que laboram a parte teórica e prática do 

Direito. Traços desenhados por fatores que modificaram em parte a relação das 

pessoas entre si, destas com a Sociedade e com o Ambiente em que vivem.  

Esses traços são caracterizados pela Globalização que é fenômeno que 

se insere nas diferentes esferas da “Sociedade Líquido-Moderna” e, interfere no 

viver individual e coletivo dos seres humanos.  Fenômeno responsável pelo 

necessário engajamento do Estado, aqui denominado de Estado Contemporâneo na 

Economia Global. 

A fim de compreender tal fenômeno, buscar-se-á delimitá-lo a fim de 

verificar os seus efeitos como mola propulsora da instabilidade, volatilidade e 

Complexidade da Sociedade atual. Antes de seguir compreende-se que a 

Globalização não é acontecimento novo, mas “novas” são as dimensões e 

consequências que este fenômeno de Cultura Global tomou.  

Explica João Ferreira do Amaral372 que não se pode falar de Globalização 

                                            
372 AMARAL, João Ferreira do. Novidade e Perversidade no Conceito de Globalização: uma 

perspectiva Económica. In: BRITO, José Maria João de (coord.). Globalização e Democracia os 
Desafios do Século XXI, IV Curso Livre de História Contemporânea, Lisboa, 19ª 24 de Novembro 
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como se fosse apenas fenômeno dos nossos dias. No século V, por exemplo, os 

hispano-romanos que viviam no ocidente da Europa viram todo o seu mundo ruir 

devido a um deslocamento de povos bárbaros cuja origem estava a muitos milhares 

de quilômetros na direção oriente. Se não é possível falar de uma Globalização 

como algo recente é certamente adequado falar uma evolução qualitativa do 

fenômeno da Globalização.  

A busca de novos territórios, a exemplo da descoberta do caminho para 

as Índias por Vasco da Gama nos séculos XV e XVI, na descoberta do Brasil por 

Pedro Álvares Cabral e na descoberta da América por Cristóvão Colombo são 

processos de Globalização. Este fenômeno, a Globalização, passou por várias fases 

com maior fechamento ou abertura de fronteiras; a atual é caracterizada pela 

crescente importância dos países emergentes no âmbito das relações políticas e 

econômicas mundiais. É o processo de transbordamento dos países emergentes na 

ordem mundial globalizada e liderada pelos países emergentes, conforme Afonso 

Fleury e Maria Tereza Leme Fleury373. 

A evolução qualitativa da Globalização com maior ou menor abertura de 

fronteiras identifica que o ser humano detém as mesmas necessidades em qualquer 

local do globo terrestre. 

A noção de Globalização entrou na imaginação comum, nos anos 60, 

quando Mcluhan, em 1964, falou da aldeia global e quando as fotografias da Terra 

como um globo, tiradas do espaço, aumentaram está construção imaginária. Expõe 

Teresa Patrício Gouvea374. Marshall Mcluhan375 afirma que: “[...] Elétricamente 

contraído, o globo já não é mais que uma vila.[...]”. 

                                                                                                                                        
de 2001, organizado por Fundação Mário Soares e Instituto de História Contemporânea da 
Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: Colibri. 2003, p. 48. 

373 FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. Multinacionais brasileiras: competências para a 
internacionalização. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012, p. 25-26. 

374 GOUVEIA, Teresa Patrício. A Globalização como fenómeno de Homogeneização Cultural. In: 
BRITO, José Maria João de (coord.). Globalização e Democracia os Desafios do Século XXI, IV 
Curso Livre de História Contemporânea, Lisboa, 19ª 24 de Novembro de 2001, organizado por 
Fundação Mário Soares e Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. 
Lisboa: Colibri. 2003, p. 13-14. 

375 MCLUHAN, Marshal. Os Meios de Comunicação: como extensões do homem. Tradução: Décio 
Pignatari. São Paulo: Cultrix, 1964, p.19. Título original: “Understanding Media: the Extensions of 
Man”. 
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Uma visão perfunctória da história da humanidade pode induzir a pensar 

que estas mudanças não trazem qualquer novidade ao cotidiano das pessoas já 

caracterizado pelo movimento dinâmico da Sociedade e do Direito no tempo. Mas os 

fatores que entraram em cena, como a Internet e a evolução tecnológica, aceleram a 

velocidade das comunicações e da produção de tal modo que os profissionais do 

Direito, nas mais diferentes carreiras jurídicas, têm dificuldade em aplicar os 

sistemas jurídicos vigentes à realidade social que se apresenta. 

Conforme Serafim Pedro Madeira Froufe376 a Globalização é um dos mais 

impressivos elementos característicos da contemporaneidade e gera impacto ao 

sistema jurídico produzindo efeitos que se repercutem no Direito em geral. São 

mudanças que se refletem inclusive na concepção de Estado.  

Boaventura Souza Santos377 entende que a Globalização trata de um 

fenômeno complexo que atravessa as mais diversas áreas da vida social, em 

processos altamente contraditórios e desiguais distribuídos no interior do sistema 

mundial, considerando-se que a globalização alcança todos os locais do planeta.  

Teresa Patrício Gouveia378 afirma que a caracterização da Globalização é 

o fato das tecnologias de informação e comunicação terem aproximado os 

indivíduos entre si, acelerando todos os processos de reação políticos, econômicos 

e culturais.  

A Globalização trouxe novos hábitos a população, independente do 

território nacional em que estejam, ou seja, as pessoas continuam a ser identificadas 

pela sua nacionalidade, mas passaram a ter também o qualitativo de serem “cidadãs 

do mundo” e a se relacionar pelo meio virtual. O Consumo e especialmente, o 

Consumismo passam a criar novos hábitos e valores entre os seres humanos. 
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Afonso Fleury e Maria Tereza Lema Fleury379 esclarecem que: 

“Globalização é um processo em função do qual as interconexões e 

interdependências nas várias áreas da atividade humana vão gradativamente 

aumentando. ” 

A Globalização se encontra na ponta do progresso técnico-científico 

acumulando os efeitos das etapas anteriores de desenvolvimento mundial, atinge 

todos os setores da civilização; constituem sistemas que em si não designam algo 

negativo, mas se definem e afirmam como formas racionais de organização, bem 

adaptadas e eficazes, unindo e dispondo os elementos e forças produtivas e de 

serviços sociais no mundo tecnológico; conforme Carlos Josaphat.380 

A Globalização na atualidade pode ser identificada como Cultura381. 

Conforme Mike Featherstone382 a Cultura Global, aqui denominada de hipercultura 

mundial, é diferente da cultura do Estado nacional no todo. É processo dinâmico de 

integração e desintegração cultural que não se confunde com a homogeneização da 

cultura, nem com as mudanças da concepção clássica de Soberania do Estado. A 

Globalização na atualidade pode ser identificada como Cultura383. Conforme Mike 

Featherstone384 a cultura global, aqui denominada de hipercultura mundial, é 
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diferente da cultura do Estado nacional no todo. É processo dinâmico de integração 

e desintegração cultural que não se confunde com a homogeneização da cultura, 

nem com o enfraquecimento da soberania do Estado.  

A Globalização trouxe “novas” necessidades, “novas” formas de pensar e 

agir ao ser humano integrando-se na Cultura da civilização, a “cultura-mundo”. 

Conforme Gilles Lipovestky e Hervé Juvim385 a Globalização coincide com um 

regime inédito de Cultura, com novos valores e, por assim dizer a própria 

Globalização é uma Cultura, uma espécie de hipercultura transnacional, denominada 

de “Cultura-mundo”. 

Jean-Pierre Warnier386 comenta que a totalidade complexa que 

compreende as capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da 

Sociedade, constituída por normas, hábitos, repertórios de ação e de representação 

adquiridos pelo homem enquanto membro de uma Sociedade. É transmitida pela 

tradição, ligada a determinada Sociedade histórica e geograficamente situada. As 

Culturas são singulares, extraordinariamente diversas e localizadas. As Culturas são 

transmitidas pelas tradições reformuladas em função do contexto histórico. São 

feitas de práticas e crenças religiosas, educativas, alimentares, artísticas, lúdicas, às 

regras de organização do parentesco, da família e dos agrupamentos políticos. 

Entretanto, não se trata da Cultura de um país em larga escala, mas de 

algo que ultrapassa as diferenças nacionais, que utiliza o idioma nacional ao mesmo 

tempo que tem codificação própria e gera influência, ou melhor, mudança de 

comportamento humano na esfera econômica, política e social identificada como 

Cultura Global.  

Mike Featherston387 questiona se existe realmente uma Cultura Global. E 
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133 
 

acrescenta que se entender por Cultura Global a Cultura de um Estado-nação em 

larga escala, a resposta é negativa. Nesta comparação o conceito de Cultura Global 

falha, porque a imagem da Cultura de um Estado Nação é única com ênfase na 

homogeneidade e integração cultural de um Povo. Nesta linha de raciocínio seria 

impossível identificar uma Cultura Global integrada sem a formação de um Estado 

mundial; algo muito improvável. Mas, num sentido mais amplo, se empregada a 

ideia de Cultura em termos de processo poderia ser possível se referir a uma Cultura 

Global.  

O processo de Globalização também é identificado como mundialização. 

Conforme Sylvian Allemand e Jean-Claude Ruano Borbalan388, o termo 

“mundialização” surgiu em 1953 para designar o fato de um acontecimento adquirir 

um carácter mundial, de respeitar e de interessar ao mundo inteiro. O seu sentido 

atual data dos anos noventa, quando a palavra foi tomada como equivalente do 

neologismo inglês “globalization”. Esclarece Boaventura de Sousa Santos389 que o 

fenômeno da Globalização também é denominado de formação global, cultura 

global, sistema global, modernidades globais, processo global, culturas da 

Globalização e cidades globais. 

O conceito de Globalização é associado e muitas vezes confundido com a 

ocidentalização de outras regiões e entendido como a expansão a partir de um 

centro do poder, da Cultura e dos valores do Ocidente; sobretudo da cultura anglo-

saxônica, ou seja, a Cultura americana. Esclarece Teresa Patrício Gouveia390.  

Esta reflexão não parece adequada visto que a Cultura se interconecta do 

ocidente para o oriente e também do oriente ao ocidente. Por exemplo, os produtos 

chineses pulverizaram as vendas mundiais, antes da alta do dólar americano em 

razão do seu baixo preço no Brasil; as pessoas no ocidente encontram restaurantes 
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para degustar as exóticas comidas orientais, a tecnológica desenvolvida no Japão 

no setor de informática e automóveis é comercializada no ocidente. Na realidade a 

Globalização é uma das Identidades do ser humano do século XXI que partilha a 

miscigenação da Cultura Global e local fomentada pela Informação e suas 

tecnologias.  

Nas palavras de José Maria João de Brito391: “(...) a globalização constitui 

um desafio.” E, conforme o autor392, a questão é saber onde a atual Globalização 

nos levará, já que os sinais que a identificam não são muito esperançosos. Talvez se 

trate apenas de um acumular de problemas próprios de uma das periódicas crises 

conjunturais e de ajustamento de que o sistema precisa para recuperar o equilíbrio. 

Ou a fase descendente de um ciclo econômico-financeiro. De fato, trata-se de um 

fenômeno econômico que abrange todas as searas da atividade humana.  

A Globalização, conforme João Ferreira do Amaral393, é um processo em 

que qualquer indivíduo, sediado em qualquer parte do globo, é afetado de forma 

crescente pelos comportamentos de outros indivíduos, por mais longe que se 

encontrem, e em que a circulação da informação assume um papel destacado nessa 

interação entre indivíduos.  

Estas interconexões e interdependências se desenvolvem em várias 

esferas, na social, política, cultural e especialmente econômica. As mudanças das 

técnicas de produção, investimento e comércio é que modificam o vulto das 

transações econômicas e, portanto, contratuais. Como já citado, anteriormente, o 

vulto dos efeitos que magnetizam a atual “Sociedade líquido-moderna” se espraia 
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por todos os setores sociais e estas mudanças de comportamento decorrem da 

integração de espaços e pessoas.  

Para Sylvian Allemand e Jean-Claude Ruano Borbalan394, atualmente, o 

termo “mundialização”: “(...)cobre o conjunto dos fenômenos, quer sejam 

económicos, políticos, culturais ou tecnológicos, conduzindo a uma integração 

crescente de espaços e de homens à escala mundial. ”  

A Globalização, conforme Jorge Sampaio395 deve ser observada sob a 

multiplicidade de suas dimensões – econômica e financeira, cultural e religiosa, 

geoestratégica e Política. E, ressalta-se não tem o mesmo alcance em todas as 

vertentes e nem homogeneidade em todas as regiões do globo terrestre.  

Explica Clóvis Demarchi396 que a Globalização atinge os três níveis da 

vida social, o econômico, o político e o cultural. No plano econômico, a afirmação de 

que a Globalização, gera maior número de pobreza deve ser repensada. Conforme 

Teresa Patrício Gouveia397, segundo dados do Banco Mundial, o crescimento 

induzido pela Globalização e pelo comércio mundial em desenvolvimento não tem 

um impacto negativo nos índices gerais de pobreza desses países. As 

desigualdades persistem e a pobreza cai, isto é, os pobres ficam mais ricos, sendo 

verdade que os ricos ficam mais ricos mais depressa.  

No plano cultural, a ideia de que a Globalização se traduz numa 

homogeneização cultural também deve ser revista segundo Teresa Patrício 
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Gouveia398. O processo de Globalização não se dá de maneira uniforme. A difusão 

de um padrão de valores e comportamentos importado do ocidente ao oriente sob o 

prisma de uma uniformidade de Cultura é uma visão generalista e abstrata, pois a 

aquisição de bens de consumo não consiste em aceitação dos bens políticos e 

ideológicos. 

Outra ideia generalizada, conforme Teresa Patrício Gouvea399, é a de que 

a ocidentalização ou a expansão da cultura ocidental se faria num só sentido. Ora os 

movimentos culturais são complexos, dinâmicos e dialéticos, e a cultura ocidental 

não é única e também sofre influências de outras culturas orientais em decorrência 

da imigração. O ocidente exportou as suas instituições: capitalismo, industrialização, 

Estado/Nação, o que numa primeira fase, correspondeu de fato à expansão do 

modelo ocidental. Hoje estas instituições são universais e não há uma direção óbvia 

para a Globalização, não há um único centro, mas uma realidade multipolar. 

Também não há que se pensar em esmagamento de culturas, visto que a 

existência de uma língua técnica acessível a um maior número de pessoas, com a 

qual se pode interagir em rede na informação, na investigação científica. Mas a 

realidade é complexa. Explica Teresa Patrício Gouvea400. 

Mas a Globalização não é somente um fenômeno que interfere no 

contexto das sociedades enquanto nações. É um modo de vida que interfere na vida 

pessoal de cada ser humano e, toma ponto de partida, no sentido inverso, também 

através das ações e omissões dos indivíduos refletindo no cotidiano da humanidade 
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e do Ambiente global. 

Anthony Giddens401 expõe que atualmente as ações diárias dos 

indivíduos têm consequências globais. A interconexão extraordinária e crescente 

entre as decisões cotidianas e as consequências globais, a influência das ordens 

globais sobre a vida individual. As conexões são, muitas vezes, imediatas. As 

coletividades intermediárias e os grupos de todos os gêneros, incluindo o Estado, 

não desaparecem como resultado, mas tendem a reorganização e remodelação. A 

globalização parece, à primeira, vista, um fenômeno “lá de fora”, um 

desenvolvimento de relações sociais de tipo mundial, bastante afastadas das 

preocupações quotidianas. Hoje esta perspectiva é incorreta devido ao avançado 

esvaziamento dos contextos locais. A globalização é uma questão “aqui de dentro” 

que está dialeticamente relacionada com os pormenores da vida íntima de cada ser 

humano.  

As escolhas entre adquirir um produto ecologicamente sustentável ou 

não, contratar um empregado ou não, utilizar o transporte coletivo ou particular, fazer 

um financiamento ou empréstimo bancário enquanto ações individuais tomaram 

proporções diferenciadas, ultrapassaram a barreira do tempo...A oferta e a procura 

acontecem com mais celeridade. Fatos que interferem na tomada de decisões das 

empresas quanto ao que produzir e dispor no mercado, o custo de produção e 

venda, a durabilidade do produto, a escolha entre formas de manufatura menos 

ofensivas ao meio ambiente. 

Paulo Márcio Cruz e Maurizio Oliviero402 expõe que o mundo globalizado 

pressupõe novas relações de interdependência, novas necessidades, problemas e 

desafios igualmente novos. Pressupõe também novas ferramentas capazes de fazer 

frente aos seus atuais desafios. Esse novo projeto de civilização passará pela 

reabilitação do político, do jurídico, do social e do cultural contra a hegemonia da 
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razão econômica. Isso implica um redescobrimento do bem comum, de saber existir 

juntos e de um novo sentido para a aventura de viver.  

Com os ataques terroristas às torres gêmeas do World Trade Center e ao 

Pentágono em 11 de setembro de 2001 nos EUA e de modo mais recente os que 

aconteceram em 13 de novembro de 2015 em Paris, o Ocidente percebe a 

vulneralidade de sua segurança interna e da paz internacional.  

A fragilidade das pessoas migrantes e refugiadas de todas as idades que 

buscam a Grécia e a Itália como entrada para a Europa caracterizam um contingente 

de seres humanos refugados como problema alheio. O acontecimento de 11 de 

setembro e tudo que se seguiu na cena internacional põe às claras a fragilidade e 

vulnerabilidade das nossas Sociedades de abundância e mostram que a inclusão é 

o único caminho para um desenvolvimento de rosto humano e para uma paz 

sustentável. Expõe Maria Manuela Silva403. 

Portanto, a Globalização é fenômeno que atua na esfera social e 

individual, pelo qual as ações positivas ou negativas tomadas refletem em todos os 

sítios do planeta. É um novo contexto de mudanças em que as modificações são a 

nível local, regional e mundial. Estas modificações individuais e coletivas 

caracterizam a instabilidade e vulneralidade da atual “Sociedade líquido-moderna”. 

As especificidades inerentes ao tipo de Sociedades e instituições, de 

civilização e Cultura, bem como os distintos estágios de desenvolvimento dos vários 

países, características que conferem dimensão e tonalidades diferentes à exclusão 

dos países do Norte e do Sul tem uma gênese comum; na Globalização. Explica 

Maria Manuela Silva404. 

                                            
403 SILVA, Maria Manuela (Comentadora). Globalização e Exclusão Social. In: BRITO, José Maria 

João de (coord.). Globalização e Democracia os Desafios do Século XXI, IV Curso Livre de 
História Contemporânea, Lisboa, 19ª 24 de Novembro de 2001, organizado por Fundação Mário 
Soares e Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: Colibri. 
2003. p. 46. 

404 SILVA, Maria Manuela (Comentadora). Globalização e Exclusão Social. In: BRITO, José Maria 

João de (coord.). Globalização e Democracia os Desafios do Século XXI, IV Curso Livre de 
História Contemporânea, Lisboa, 19ª 24 de Novembro de 2001, organizado por Fundação Mário 
Soares e Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: Colibri. 



139 
 

Afirma Alfredo Bruto da Costa405 que: “a globalização é demasiado 

importante para ser deixada desgovernada como ela se encontra hoje, porque tem 

capacidade para fazer um mal extraordinário, como um imenso bem”. Entretanto, 

este processo que denominado de Globalização é planejado como citado no capítulo 

anterior. E, tal planejamento tem ação nas frentes transnacionais das empresas e 

nos Estados Contemporâneos que dão sede originária (nacional) a estas empresas. 

A partir da observação dos “danos colaterais” do fenômeno surgem os 

movimentos antiglobalização. 

Os movimentos antiglobalização sustentam-se na própria Globalização e 

só são possíveis no contexto que a esta criou, afirma Teresa Patrício Gouveia406. 

Eduardo Prado Coelho407 acrescenta que a antiglobalização não faz sentido, mas 

sim a defesa de outras formas de Globalização que defendam um determinado 

número de valores do tipo cultural, social e ecológico.  

Expõe Maria Augusta Bursztyn e Marcel Bursztyn408: 

Os movimentos revolucionários, que marcaram o panorama mundial 
por cerca de quatro décadas após a Segunda Guerra Mundial, 
pretendiam a tomada do poder político. O final do século passado 

marca o surgimento de uma nova tendência ideológica antiglobalização, 

que visa a promover um contra-poder, sem necessariamente tomar o poder. 

                                                                                                                                        
2003. p. 42. 

405 COSTA, Alfredo Bruto da (Orador). A Globalização como fenómeno de Homogeneização 
Cultural. In: BRITO, José Maria João de (coord.). Globalização e Democracia os Desafios do 
Século XXI, IV Curso Livre de História Contemporânea, Lisboa, 19ª 24 de Novembro de 2001, 
organizado por Fundação Mário Soares e Instituto de História Contemporânea da Universidade 
Nova de Lisboa. Lisboa: Colibri. 2003. p. 39. 

406 GOUVEIA, Teresa Patrício (Oradora). A Globalização como fenómeno de Homogeneização 
Cultural. In: BRITO, José Maria João de (coord.). Globalização e Democracia os Desafios do 
Século XXI, IV Curso Livre de História Contemporânea, Lisboa, 19ª 24 de Novembro de 2001, 
organizado por Fundação Mário Soares e Instituto de História Contemporânea da Universidade 
Nova de Lisboa. Lisboa: Colibri. 2003. p. 15. 

407 COELHO, Eduardo Prado (Comentador). A Globalização como fenómeno de Homogeneização 
Cultural. In: BRITO, José Maria João de (coord.). Globalização e Democracia os Desafios do 
Século XXI, IV Curso Livre de História Contemporânea, Lisboa, 19ª 24 de Novembro de 2001, 
organizado por Fundação Mário Soares e Instituto de História Contemporânea da Universidade 
Nova de Lisboa. Lisboa: Colibri. 2003. p. 13. 

408 BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de Política e Gestão 
Ambiental: caminhos para a sustentabilidade. Rio de Janeiro: Garamond. 2012. p. 305. 
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Essa nova linha de conduta, chamada de altermundismo, busca a 

sua fundamentação na mobilização de cidadãos e na educação 
popular, como forma de combate ao que consideram como 
pensamento único: a doutrina neoliberal, que representa uma forte 

marca na orientação das decisões econômicas mundiais desde os 
anos 1970. O movimento altermundista mostrou a sua presença 
contestatória em eventos internacionais como a conferência mundial 
da OMC, realizada em Seattle, em 1999. 

Acrescenta Maria Augusta Bursztyn e Marcel Bursztyn409: 

Um importante expoente dessa corrente de pensamento e ação e a 
organização Attac (Associação pela Taxação das Transações 
Financeiras para a Ajuda aos Cidadãos). A origem do movimento 
pode ser atribuída à publicação de um editorial do periódico le monde 
Diplomatique, em que o jornalista Ignacio Ramonet propõe a adoção 
de uma taxa Tobin e a criação de uma organização que pressionasse 
os governos, em todo o mundo, a adotar esta taxa. A taxa Tobin foi 
uma proposta formulada em 1972 por James Tobin (economista 
norte-americano, Prêmio Nobel de Economia em 1981) que tinha 
como princípio básico a taxação das conversões, no curto prazo, de 
moedas, com fins especulativos. A taxa serviria como mecanismo de 
financiamento ao desenvolvimento dos países mais pobres. [...] 

As preocupações com a Globalização cresceram quando adquiriu maior 

ritmo e novos contornos. O enrolar sobre si da massa pensante que não é mais que 

a explosão da informação, torna o mundo da Globalização muito mais complexo. 

Complexidade pela interação entre os elementos do conjunto e combinação deles 

numa unidade completa. A Globalização traz consigo uma complexidade crescente 

do mundo. Por um lado, a interação entre as diversas partes do global vai-se 

reforçando e a intensidade dessa interação aumenta com o próprio desenvolvimento 

do todo mundial. Por outro lado, o mundo, em consequência da Globalização da 

esfera de informação vai formando cada vez mais uma unidade. Expõe João 

Ferreira do Amaral410. 

                                            
409 BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de Política e Gestão 

Ambiental: caminhos para a sustentabilidade. Rio de Janeiro: Garamond. 2012. p. 305. 

410 AMARAL, João Ferreira do. Novidade e Perversidade no Conceito de Globalização: uma 
perspectiva Económica. In: BRITO, José Maria João de (coord.). Globalização e Democracia os 
Desafios do Século XXI, IV Curso Livre de História Contemporânea, Lisboa, 19ª 24 de Novembro 
de 2001, organizado por Fundação Mário Soares e Instituto de História Contemporânea da 
Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: Colibri. 2003. p. 47-48.  
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Observa-se a circulação de produtos em escala mundial. Jean-Pierre 

Warnier411 expõe que “mundialização da cultura” consiste na circulação de produtos 

culturais à escala global. Produtos culturais que circulam em todo o planeta e são 

vendidos aos seres humanos de maneira desigual, pode-se falar em um mercado 

mundial de bens culturais.  

Além da cultura tradicional, de extraordinária diversidade; tem-se a 

difusão planetária dos produtos culturais da indústria que se libertaram das suas 

amarras locais. As revoluções industriais dotaram os países de máquinas para 

fabricar produtos culturais e de meios de difusão com uma grande potência. A 

indústria aparece como uma cultura entre outras, mas cujo regime é novo. A 

indústria também é uma tradição enraizada numa história global, pela obliquidade da 

tecnologia, dos investimentos e do mercado a nível mundial. Expõe Jean-Pierre 

Warnier412. 

Irineu Strenger413 alerta que:  

[...] as técnicas de realização das operações comerciais, praticadas 
com maior frequência e simplicidade, mediante amplo recurso ao 
crédito, tornam indispensável a adaptação das normas do Direito 
comum às características especiais dos negócios mercantis. 

Afonso Fleury e Maria Tereza Leme Fleury414 acrescentam ainda outro 

conceito: “[...] a globalização é o resultado de avanços tecnológicos e da curiosidade 

natural da espécie humana, alimentada por sistemas de comunicação cada vez mais 

baratos e sofisticados”. Acrescentam também Afonso Fleury e Maria Tereza Leme 

Fleury415 que é um processo complexo que se caracteriza pela “aceleração de seu 

ritmo, especialmente no plano econômico”. 

                                            
411 WARNIER, Jean-Pierre. A Mundialização da Cultura. Lisboa: Editorial Notícias. Tradução: Luis 

Filipe Sarmento. 1999. p. 7. Título original: La Mondialisation de la Culture. 

412 WARNIER, Jean-Pierre. A Mundialização da Cultura. Lisboa: Editorial Notícias. Tradução: Luis 
Filipe Sarmento. 1999. p. 17-209. Título original: La Mondialisation de la Culture. 

413 STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais de Comércio. 4ª ed. São Paulo: LTr Editora. 2003, 
p.33. 

414 FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. Multinacionais Brasileiras: competências para a 
internacionalização. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. p. 28. 

415 FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. Multinacionais Brasileiras: competências para a 
internacionalização. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. p. 29. 
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A Globalização é um fenômeno que não deixará de existir, responsável 

pela instabilidade, volatilidade, vulneralidade e complexidade da atual “Sociedade 

líquido-moderna” em suas esferas política, econômica e cultural. É um processo 

causado pelas ações e omissões individuais e coletivas que gera efeitos em todos 

os lugares do planeta e sobre todos os seres humanos. É um evento que pode 

permitir a reestruturação do viver ou desestabilizar de uma vez por todas a vivência 

comum. E, o cientista do século XXI têm nas mãos a possibilidade de contribuir para 

que a humanidade tome o caminho certo. 

 

3.1.2 A Internacionalização, a Transnacionalidade e as Empresas 

Transnacionais 

Os atores globais que intervêm na gestão do caminho da Globalização 

são especialmente os Estados e as Empresas Transnacionais como já identificado 

no capítulo segundo desta pesquisa. As Empresas buscam cada vez mais a 

comercialização de seus produtos e serviços fora das fronteiras nacionais, criando 

novos interesses e novos negócios.  

As Empresas, desde o início dos anos 90, tomam maior interesse pela 

internacionalização, conforme Renata Granemann Bertoldi-Platchek e Gabriel 

Leonardo de Souza416. Conforme Renata Granemann Bertoldi-Platchek e Gabriel 

Leonardo de Souza417:  

No atual cenário globalizado, no qual as economias tornam-se 
dependentes umas das outras, o comércio internacional deixa de ser 
apenas uma oportunidade de expansão para as organizações e 
passa a ser quase uma necessidade para determinadas empresas. O 
mercado doméstico, certamente, terá competidores globais lutando 
pelo mesmo espaço no mercado, o que impede que se desconsidere 
o que acontece nos diversos ambientes mundiais. 

 

                                            
416 BERTOLDI-PLATCHEK, Renata Granemann; SOUZA, Gabriel Leonardo de. Internacionalização 

de Empresas: foco no setor têxtil catarinense. In:  NASCIMENTO, Natalí; MORELLA, Patrícia 
Duarte Peixoto (orgs.). Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí, 2013. p.105. 

417 BERTOLDI-PLATCHEK, Renata Granemann; SOUZA, Gabriel Leonardo de. Internacionalização 
de Empresas: foco no setor têxtil catarinense. In:  NASCIMENTO, Natalí; MORELLA, Patrícia 
Duarte Peixoto (orgs.). Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí, 2013. p.102. 
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Afonso Fleury e Maria Tereza Leme Fleury418 esclarecem que a 

Internacionalização é um fenômeno que envolve os agentes do processo de 

Globalização, enquanto esta última é o processo reflexivo que envolve todos os 

entes da Sociedade. Afirmam os citados autores:  

Internacionalização é um fenômeno relacionado aos agentes, os 
atores sociais que participam do processo de globalização. Podem 
ser empresas privadas e públicas, instituições governamentais e 
supragovernamentais e organizações não governamentais.  

 

Pode-se afirmar, portanto que o fenômeno da Globalização não se 

confunde com o fenômeno da Internacionalização; são institutos diferentes. A 

Globalização é o cenário que caracteriza o viver na “Era Líquido-Moderna”, 

enquanto a internacionalização é a conduta comissiva ou omissiva dos atores 

globais. A Internacionalização decorre da Globalização. E, a Globalização se 

retroalimenta da internacionalização.  

Observa-se ainda que a gestão do ambiente global tem a intervenção de 

outros atores como instituições supragovernamentais e organizações não 

governamentais, mas compreende-se que o planejamento do caminhar global é 

idealizado pelos Estados Contemporâneos e pelas Empresas Transnacionais.   

A Globalização é, conforme Milton Santos419: “[...] o ápice do processo 

de internacionalização do mundo capitalista.[...]”. Acrescenta Jeremy Rifkin420 que é 

um fenômeno que influencia os conectados a esta acelarada caminhada global: Pela 

primeira vez na história, a maioria da espécie humana forma parte de infraestruturas 

econômicas, sociais e políticas que se estendem por todo o globo (uma 

porcentagem da população mundial segue sem eletricidade e desconectada deste 

processo de globalização, mas se vê afetada por seus processos e aspectos 

                                            
418 FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. Multinacionais Brasileiras: competências para a 

internacionalização. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. p. 28. 

419 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento à consciência universal. 6ª edição. 
Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 23. 

420 RIFKIN, Jeremy. La Civilización Empática: la carrera hacia uma consciência global em um 
mundo em crisis. Barcelona: Paidós. 2010. p. 409. 
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exteriores).421. 

Deilton Ribeiro Brasil parafraseando Pascal Gauchon422 afirma que a 

Internacionalização envolve as relações interpessoais entre os Estados. E, portanto, 

internacional não é global, ou seja:  

Internacionalização é um termo mais familiar para os juristas do que 
globalização ou até mesmo mundialização. Entretanto, quando se diz 
que o comércio é hoje em dia internacionalizado, a expressão faz 
referência a toda uma rede de noções cujo núcleo é a ideia de 
nação. Internacional (com o prefixo ‘inter’ e o radical ‘nação’) supõe a 
existência de relações necessárias entre nações – ideia que 
precisamente a globalização desafia. Internacional não é global.  

Nesta concepção de relações que envolvem o Estado, a 

Internacionalização das empresas que fixaram sede em diferentes Estados 

Contemporâneos passaram a ser denominadas de multinacionais, ou seja, 

empresas que tem sede em diferentes Nações. Após passaram a ser identificadas 

como Empresas Transnacionais.  

Neste sentido Deilton Ribeiro Brasil423 comenta que a denominação inicial 

de Empresa Transnacional foi de empresa multinacional. A origem está nos EUA, na 

década de 60, quando neste ano foi utilizada por David Lilienthal e divulgada pela 

revista Business Week, em 1963, que publicou sobre elas. A ONU consagrou a 

expressão transnacional, isto é, de empresas que atuam além e através das 

fronteiras estatais. É mais correto se fosse interpretado ao pé da letra, vez que estas 

empresas não têm muitas nacionalidades. As razões ou os fatores para o 

aparecimento ou, ainda, o desenvolvimento destas empresas são inúmeros: a) as 

empresas partem para o exterior à procura de mão-de-obra mais barata; b) 

procuram controlar mercados a fim de facilitar as exportações; c) controlam as fontes 

                                            
421 Tradução livre: Por primera vez em la historia, la mayoría de la especie humana forma parte de 

infraestructuras económicas, sociales y políticas que se extienden por todo el globo (um 
porcentaje de la población mundial sigue sin electricidad y desconectado del processo de 
globalización, pero se ve afectado por sus processos y aspectos exteriores). 

422 GAUCHON, Pascal. Vers um espace économique et mondial? Paris: Encyclopaedia Universalis, 
1996. Passim. 

423 BRASIL. Deilton Ribeiro. Empresas Transnacionais sob o Império da nova Ordem Mundial e sua 
Integração no Direito Internacional. In:  Revista dos Tribunais, v. 792, outubro de 2001. p. 50-51. 
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de fornecimento das matérias-primas; d) evitam a concorrência de empresas locais: 

e) o Mercado Comum Europeu ao eliminar as barreiras alfandegárias facilita a 

penetração das firmas norte-americanas; f) aumentam o seu lucro fazendo o 

superfaturamento do que é importado da matriz, bem como o subfaturamento do que 

vendem à matriz.  

Acrescenta Deilton Ribeiro Brasil424, citando Celso Duvivier de 

Albuquerque Mello425 que: “[...] não é fácil definir empresa transnacional, porque não 

existe nenhuma definição que esteja consagrada em tratado ou ainda estabelecida 

por costume internacional”. Afirma Deilton Ribeiro Brasil426 que diferentes critérios 

têm sido propostos para identificar uma Empresa Transnacional: I – seriam aquelas 

capazes de influenciar a economia de diversos países ao exercerem atividades 

neles; II – seriam as sociedades comerciais em que o poder de decisão está 

disperso nas suas subsidiárias; III- seriam aquelas que atuam no estrangeiro por 

meio de subsidiárias ou filiais, etc.  

O conceito acima identificado toma por base as seguintes características, 

nos termos descritos por Deilton Ribeiro Brasil427: 

Têm sido apontadas como características das empresas 
transnacionais as seguintes: a) ser uma grande empresa como 
enorme potencial financeiro; b) ter um patrimônio científico-
tecnológico; c) ser a administração internacionalizada; d) haver uma 
unidade econômica e diversidade jurídica das diferentes subsidiárias 
ou filiais que tem nacionalidades diferentes.   

Portanto, a empresa é considerada transnacional quando atua em 

diferentes Estados Contemporâneos, influenciando a economia destes países em 

razão do porte de sues negócios cujo poder de decisão está disperso em várias 

empresas subsidiárias ou filiais.  

                                            
424 BRASIL. Deilton Ribeiro. Empresas Transnacionais sob o Império da nova Ordem Mundial e sua 

Integração no Direito Internacional. In:  Revista dos Tribunais, v. 792, outubro de 2001. p. 50. 

425 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 11 ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1997, V. I 

426 BRASIL. Deilton Ribeiro. Empresas Transnacionais sob o Império da nova Ordem Mundial e sua 
Integração no Direito Internacional. In:  Revista dos Tribunais, v. 792, outubro de 2001, p. 50. 

427 BRASIL. Deilton Ribeiro. Empresas Transnacionais sob o Império da nova Ordem Mundial e sua 
Integração no Direito Internacional. In:  Revista dos Tribunais, v. 792, outubro de 2001, p. 50-51. 
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Nestas empresas o planejamento parece estar dissimulado e que o rumo 

dos negócios atende efetivamente a “mão invisível” do Mercado. Contudo, os planos 

de gerenciamento dos negócios partem da sede e do Estado que se qualifica como 

Nação para a sede dos negócios. 

Afirma Manuel Castells428 que: 

[...]o comércio internacional intra-empresas talvez represente mais de 
um terço do total do comércio internacional. E a internacionalização 
da produção, e das finanças, está entre as mais importantes fontes 
de crescimento no comércio internacional de serviços. 

As operações comerciais desenvolvidas pelas Empresas Transnacionais 

têm o objetivo de interferir diretamente nas relações contratuais desenvolvidas entre 

estas com o Consumidor. E, para entendê-las, faz-se necessário explorar o contexto 

que envolve estas relações; a relação entre Direito e Economia e as interconexões 

Contratuais.   

3.2 A TRANSNACIONALIDADE DO DIREITO E DA ECONOMIA: 

INTERCONEXÕES CONTRATUAIS 

Ao tratar de Transnacionalidade há que se considerar que em paralelo a 

Identidade que entre outras facetas enumera a nacionalidade do ser humano 

vinculada ao Estado, está o reconhecimento de que cada pessoa pertence ao 

planeta Terra e, neste sentido as relações jurídicas não se esgotam no esteio do 

Sistema Jurídico nacional ou internacional. O que parece lógico num primeiro 

momento, se torna complexo se pensado sob o ponto de vista de que Direito e 

Economia são sistemas diferentes. 

Sobre a Identidade planetária afirma Edgar Morin429 que as diferenças de 

genes, de solos, de comunidades, de ritos, de mitos e de ideias, não alteram a 

                                            
428 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 

colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003, p. 157. 
Título original:  The rise of the the network society. 

 

429 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-Pâtria.  Tradução: Paulo Neves. 4ª ed. Porto 
Alegre:Editora Sulina. 2003, p. 57. Título original: Terre-Patrie. 
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Identidade comum do ser humano. E, acrescenta: 

O Homo sapiens tem uma identidade fundamental comum a todos os 
seus representantes. [...] ele pertence a uma unidade genética de 
espécie que torna a inter-fecundação possível entre homens e 
mulheres, todos eles, não importa sua raça. 

Neste sentido, Edgar Morin430 comenta: 

A identidade terrestre e a antropolítica não poderiam ser concebidas 
sem um pensamento capaz de ligar as noções separadas e os 
saberes compartimentados. Os conhecimentos novos que nos fazem 
descobrir a Terra-Pátria – a Terra-sistema, a Terra-Gaia, a biosfera, o 
lugar da Terra no cosmos- não terão nenhum sentido enquanto 
estiverem separados uns dos outros. Repetimos: a Terra não é a 
adição de um planeta físico, mais a biosfera, mais a humanidade. A 
Terra é uma totalidade complexa física/biolótica/antropolótica, na qual 
a vida é uma emergência da história da Terra e o homem uma 
emergência da história da vida – terrestre. [...]  É preciso perceber 
não apenas a complexidade das inter-retro-ações, mas também o 
caráter hologramático que faz com que não somente a parte – o 
indivíduo, a nação – se encontra no todo – o planeta-, mas também 
que o todo se encontre no interior da parte, [...] O particular torna-se 
abstrato quando é isolado de seu contexto, isolado do todo do qual 
faz parte. O global torna-se abstrato quando não passa de um todo 
separado de suas partes. O pensamento do complexo planetário nos 
remete a todo instante da parte ao todo e do todo à parte.  

A transnacionalidade é identificada pela primeira vez por Philip C. 

Jessup431 como: “o direito aplicável à complexa comunidade mundial inter-

relacionada, a qual se pode descrever como principiando com o indivíduo e 

chegando até a chamada ‘comunidade de Nações’ ou ‘sociedade de Estados’.”  

Joana Stelzer432 acrescenta que as relações sociais de sujeitos 

externamente ao Estado desencadearam uma rede de interação identificada “pelo 

transpasse estatal (transnacional) e não mais pela relação ponto a ponto entre (inter) 

                                            
430 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-Pâtria.  Tradução: Paulo Neves. 4ª ed. Porto 

Alegre:Editora Sulina. 2003. p. 160. Título original: Terre-Patrie. 

431 JESSUPE, Philip C. Direito Transnacional. Tradução: Carlos Ramires Pinheiro da Silva. Lisboa: 
Editora Fundo de Cultura. 1965. p. 11. Título original: Transnational Law.  

432 STELZER, Joana. O Fenômeno da Transnacionalização da Dimensão Jurídica. In: CRUZ, 
Paulo Márcio; STELZER, Joana. (org.) Direito e Transnacionalidade. 1ª ed. 2ª reimp. Curitiba: 
Juruá. 2011. p. 15. 
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os estados (inter-nacional)”. E, acrescenta Joana Stelzer433:  

O Direito transnacional [...] abarcaria uma multiplicidade de situações 
da comunidade contemporânea, que transcende as fronteiras 
nacionais, fruto de crescente complexidade das relações, que são 
estabelecidas entre uma variedade de sujeitos.  

Sobre a transnacionalidade do Direito discorre Marcelo Neves434: 

A expressão “transnacionalidade do direito” é semanticamente 
ambígua. Muitas vezes é utilizada para referir, de maneira 
abrangente, não apenas a ordens e problemas jurídicos 
transnacionais no sentido estrito, mas também a ordens e problemas 
jurídicos internacionais e supranacionais. O núcleo básico desse 
conceito genérico reside na noção de ordens e problemas jurídicos 
que ultrapassam as fronteiras do Estado. No sentido mais estrito 
(sem que se negue aqui que haja empregos intermediários), a 
mesma expressão refere-se a ordens jurídicas transnacionais no 
sentido proposto por Teubner, que aponta para ordens normativas 
privadas que surgem e se desenvolvem no plano global 
independentemente tanto do Estado e de suas fronteiras quanto de 
ordens construídas com base em Estados, ou seja, supranacionais e 
internacionais.  

Afirma José Joaquim Gomes Canotilho435 que: 

Os fenómenos[sic] de “transnacionalização” e de regresso aos 
“nacio-nalismos”, a “invenção” de novos espaços públicos (ex.: 
espaços comunitários), o alargamento dos actores[sic] não 
governamentais, coloca novos desafios ao direito constitucional e à 
“teoria das normas” da seguinte caracterização de constituições: As 
constituições, embora continuem a ser pontos de legitimação, 
legitimidade e consenso autocentradas numa comunidade 
estadualmente organizada, devem abrir-se progressivamente a uma 
rede cooperativa de metanormas (“estratégias internacionais”, 
“pressões concertadas”) e de normas oriundas de outros “centros” 
transnacionais e infranacionais (regionais e locais) ou de ordens 
institucionais intermédias (“associações internacionais”, “programas 

                                            
433 STELZER, Joana. O Fenômeno da Transnacionalização da Dimensão Jurídica. In: CRUZ, 

Paulo Márcio; STELZER, Joana. (org.) Direito e Transnacionalidade. 1ª ed. 2ª reimp. Curitiba: 
Juruá. 2011. p. 36.  

434 NEVES, Marcelo. Introdução. In: NEVES, Marcelo (cood.). Transnacionalidade do Direito: novas 
perspectivas dos Conflitos entre Ordens Jurídicas. São Paulo: Quartier Latin. 2010. p. 10. 

435 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. revista. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1993. p. 17-18. 
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internacionais”). A globalização internacional dos problemas (“direitos 

humanos”, “proteção de recursos”, “ambiente”) aí está a demonstrar 
que, se a “constituição jurídica do centro estadual”, territorialmente 
delimitado, continua a ser uma carta de identidade política e cultural 

e uma mediação normativa necessária de estruturas básicas de 
justiça de um Estado-Nação, cada vez mais ela se deve articular com 
outros direitos, mais ou menos vinculantes e preceptivos (hard law), 
ou mais ou menos flexíveis (soft law), progressivamente forjados por 

novas “unidades políticas” (“cidade-mundo”, “europa comunitária”, 
“casa europeia”, “unidade africana”). 

Para Jürgen Habermas436:  

É compreensível a resistência das ciências sociais com relação a um 
projeto de um regime transnacional com um talho de política interna 
mundial, sobretudo se levarmos em conta que tal projeto teria de ser 
justificado a partir dos interesses presentes nos Estados e nas suas 
populações e concretizado por forças políticas independentes. Em 

uma sociedade mundial estratificada parecem surgir oposições de 
interesse inconciliáveis a partir das interdependências assimétricas 

entre os países desenvolvidos, os recentemente industrializados e os 
subdesenvolvidos. Mas essa perspectiva é válida apenas desde que 
não exista um procedimento institucionalizado de formação das 
vontades transnacionais que leve os atores capazes de comércio 
global a estenderem suas correspondentes preferências próprias na 
direção de um ponto de vista de um “global governance”. 

Acrescenta Jürgen Habermas437 que “a sociedade civil que vai além das 

fronteiras nacionais”, ou seja, os movimentos sociais e Organizações não-

governamentais são os atores que devem desenvolver esse movimento de 

“governança global”, e não os Estados.  

Entretanto, as pessoas e as Organizações não-governamentais não 

detêm nas mãos poder e liderança para avançar este contexto idiossincrático atual. 

Esta idiossincraticidade acontece no contexto transnacional que convive com a 

esfera nacional e internacional. O momento atual da humanidade é idiossincrático 

pois ao mesmo tempo que a Cultura Mundo se expande para além dos “muros” da 

                                            
436 HABERMAS, Jürgen. A Constelação Pós-Nacional: ensaios políticos. Tradução: Márcio 

Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi. 2001. p. 71-72. Título original: Die postnationale 
Konstellation: Poliyidvhr Rddsys 

437 HABERMAS, Jürgen. A Constelação Pós-Nacional: ensaios políticos. Tradução: Márcio 
Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi. 2001. p. 74. Título original: Die postnationale 
Konstellation: Poliyidvhr Rddsys 
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Nação, o mundo encolhe tornando o espaço e o tempo algo surreal, que se tornou 

real. 

Jeremy Rifkin438 afirma: o mundo encolheu e a espécie humana se 

encontra praticamente cara a cara no território do ciberespaço. As distâncias estão 

perdendo relevância na era da globalização. As direções virtuais eclipsam as 

direções geográficas439.  

 

Antônio Augusto Cançado Trindade440 alerta sobre a premente 

necessidade de construir um “direito comum da humanidade” pois o Direito 

Internacional clássico não é mais capaz de resolver as questões contemporâneas do 

início do século XXI, especialmente ante aos desafios da proteção do ser humano e 

do meio Ambiente. Acrescenta Antônio Augusto Cançado Trindade441 que: “[...] não é 

função do jurista simplesmente tomar nota da prática dos Estados, mas sim dizer 

qual é o Direito.” 

A construção deste “direito comum da humanidade”442 também 

denominado de “Direito Transnacional”443. Afirma Jeremy Rifkin444: A habilidade de 

                                            
438 RIFKIN, Jeremy. La Civilización Empática: la carrera hacia uma consciência global em um 

mundo em crisis. Barcelona: Paidós. 2010. p. 410. 

 

439 Tradução livre: El mundo há encogido y la especie humana se encuentra prácticamente cara a 
cara em el território del ciberspacio. Las distancias están perdendo relevância em la era de la 
globalizacion.”. “Nuestras direcciones virtuales eclipsan nuestras direcciones geográficas.  

440 TRINDADE, Antônio Augusto Cansado. O Direito Internacional em um Mundo em 
Transformação. Rio de Janeiro: Renovar. 2002. p. 1086. 

441 TRINDADE, Antônio Augusto Cansado. O Direito Internacional em um Mundo em 
Transformação. Rio de Janeiro: Renovar. 2002. p.1109. 

442 TRINDADE, Antônio Augusto Cansado. O Direito Internacional em um Mundo em 
Transformação. Rio de Janeiro: Renovar. 2002. p. 1109. 

443 Conforme Marcelo Neves: “A emergência de ordens jurídicas transnacionais e supranacionais, em 
formas distintas do direito internacional público clássico, é um fato incontestável que vem 
chamando a atenção e tornando-se cada vez mais objeto do interesse de estudos não apenas de 
juristas, mas também de economistas e cientistas sociais em geral.[...] Neste contexto, pode-se 
recorrer ao conceito de “globalização”, para aludir a indícios de uma “globalização” do direito, na 
qual a relação entre os problemas jurídicos globais e locais, passando pelos estatais, levam a 
tensões entre ordens jurídicas. A expressão “transnacionalidade do direito” é semanticamente 
ambígua.[...] O núcleo básico desse conceito genérico reside na noção de ordens e problemas 
jurídicos que ultrapassam as fronteiras do Estado. No sentido mais estrito (sem que se negue aqui 
que haja empregos intermediários), a mesma expressão refere-se a ordens jurídicas 
transnacionais no sentido proposto por Teubner, que aponta para ordens normativas privadas que 
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ampliar a empatia individual, superando as divisões impostas por diferentes culturas 

nacionais, continente, oceanos e outras divisões tradicionais é enorme e tem 

profundas implicações para a humanização da nossa espécie.445  

 

Mireille Delmas-Marty446 expõe as condições para o surgimento de um 

“direito comum” fundamentado no diálogo que diferentes sistemas jurídicos 

fundamentados em princípios comuns, de modo a metafórico a nuvens que se 

organizam em formas e ritmos próprios, ou seja:  

Com suas formas imprecisas e instáveis as nuvens seriam, ao 
inverso do direito, a imagem da desordem e da arbitrariedade. 
O direito tem suas metáforas próprias. Das “fontes” do direito, 
que poderiam evocar uma nascente natural, à “pirâmide” das 
normas, que sugere uma geração hierárquica e unificada, 
subsistem tensões – entre natureza e cultura -, mas elas não 
excluem a referência em comum a um objeto com contornos 
precisos e estáveis. [...] Não foi da China em particular que 
tratamos neste livro, nem de um Estado qualquer que 
pretendesse impor suas regras jurídicas ao mundo, mas do 
planeta Terra, onde será mesmo necessário que um dia a 
guerra ceda o lugar a um direito realmente internacional, apto 
para por em ordem, sem a reduzir, a infinita diversidade dos 
sistemas jurídicos que coexistem e se combatem. 

 

E acrescenta Mireille Delmas-Marty447: 

                                                                                                                                        
surgem e se desenvolvem no plano global independentemente tanto do Estado e de suas 
fronteiras quanto de ordens construídas com base em Estados, [...]. [...] o termo transnacional” 
aqui tratado corresponde as “[...] colisões entre ordens jurídicas transnacionais em sentido estrito 
internacionais, supranacionais, estatais e locais no contexto de transnacionalidade (em sentido 
amplo) dos problemas jurídicos. [...]”.Conforme NEVES, Marcelo. Introdução. In: NEVES, Marcelo. 
(coord.) Transnacionalidade do Direito:  novas perspectivas dos conflitos entre Ordens 
Jurídicas. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 9-10.  

444 RIFKIN, Jeremy. La Civilización Empática: la carrera hacia uma consciência global em um 
mundo em crisis. Barcelona: Paidós. 2010. p. 413. 

 

445 Tradução livre: La habilidade de ampliar la empatía individual, superando las divisiones impuestas 
por diferentes culturas nacionales, continentes, oceanos y otras divisiones tradicionales es enorme 
y tiene profundas implicaciones para la humanizacions de nuera especie.  

446 DELMAS-MARTY, Mireille. Por um direito comum. Tradução: Maria Ermantina de Almeida Prado 
Galvão. São Paulo: Martins Fontes. 2004. p. 305-306. Pour um Droit Commun.  

447 DELMAS-MARTY, Mireille. Por um direito comum. Tradução: Maria Ermantina de Almeida Prado 
Galvão. São Paulo: Martins Fontes. 2004. p. 305-306. Pour um Droit Commun.  
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 [...] buscar as condições favoráves para o advento de um 
direito comum a todos, que não significasse a dominação de 
um sistema sobre o outro, mas se esforçaria em integrar – 
deixando-as compatíveis – as contribuições de cada família 
jurídica. Procedimento que não renuncia às aquisições do 
pensamento jurídico tradicional, mas o prolonga utilizando 
outros conceitos, outros instrumentos lógicos. Aprendendo 
como o rigor do raciocínio também pode aplicar-se a forma ou 
a objetos instáveis ou imprecisos, o jurista descobre de fato 
novas perspectivas. A partir dos direitos do homem, fica 
possível imaginar um “direito dos direitos” que permitiria 
aproximar, e não unificar, os diferentes sistemas. Aproximá-los 
numa harmonia feita tanto da subordinação deles a uma ordem 
supranacional como da coordenação deles segundo princípios 
comuns. Como nuvens que, levadas por um mesmo sopro, se 
ordenassem aos poucos guardando seu ritmo próprio, suas 
formas próprias.  

Este Direito Transnacional fundamentado envolve as diferentes disciplinas 

do Direito Privado. Inclusive o Direito do Consumidor.  

Cláudia Lima Marques citando Gralf-Peter Callies afirma que:  

[...] no contexto atual da globalização, dos processos de integração 
econômica com fontes supranacionais, de crise do monopólio 
legislativo pelos Estados-Nação e de comunicação em rede 
radicalizada, a dicotomia direito nacional e internacional estaria 
superada. O mais interessante é que usou o Direito do Consumidor 
para exemplificar o nascimento deste direito “entre Nacional e 
Internacional”,  que denominou de Direito “transnacional” 
(Transnationales Verbraucherrecht). 

A conjuntura de acontecimentos que compõe a contemporaneidade faz 

com que os Contratos realizados entre Fornecedor de Produtos ou Serviços e 

Consumidores situados em diferentes Estados-nação, aqui identificados como 

Contratos Transnacionais não se qualificam como instrumentos de Direito 

Internacional, mas sim de Direito Transnacional.  

Estes Contratos são formalizados em massa aos diferentes 

Consumidores interferindo na prática econômica do domicílio da parte vulnerável, ou 

seja, o Consumidor; bem como no ganho econômico da Empresa fornecedora do 

Produto.  
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Explica Philip C. Jessup448 que: 

Desde o fim do período feudal, a sociedade humana, em seu 
desenvolvimento, pôs uma ênfase particular no Estado nacional; e 
nós ainda não atingimos o estágio do Estado mundial. Devemos 
levar em conta estes fatos, mas, seja como for, o Estado não é o 
único grupo que nos interessa. Os problemas a examinar são, em 
grande parte, os comumente chamados internacionais, e o direito a 
se aplicar consiste nas normas a eles aplicáveis. Mas o termo 
“internacional” é enganador, já que sugere que nos preocupamos 
apenas com as relações de uma Nação (ou Estado) com outras 
Nações (ou Estados). Parte da dificuldade em analisar os problemas 
da comunidade mundial e o direito que os regula consiste na falta de 
uma palavra apropriada para designar as normas em discussão. 
Assim como a palavra “internacional” é inadequada para definir o 
problema, também a expressão “direito internacional” o é. (...). 
Todavia, eu usarei, em lugar de “direito internacional”, a expressão 
“direito transnacional” para incluir todas as normas que regulam atos 
ou fatos que transcendem fronteiras nacionais. Tanto o direito público 
quanto o privado estão compreendidos, como estão outras normas 
que não se enquadram inteiramente nestas categorias clássicas.  

 
. Philip C. Jessup também afirma que os Estados são os protagonistas 

dos direitos internacionais, mas dele também são sujeitos os indivíduos, as 

empresas, as organizações internacionais e outros grupos. Informações de Joana 

Stelzer449. 

A transnacionalização nasce no contexto da Globalização, portanto não 

são fenômenos diferentes. A Globalização é fenômeno envolvedor e a 

Transnacionalidade é fenômeno reflexivo porque cria uma terceira dimensão social, 

política e jurídica que vai além do espaço nacional, mas é diferente do espaço 

internacional.  

A Transnacionalidade não pretende superar o Estado, mas permitir a sua 

coexistência com um novo modelo de espaço jurídico que, ao que tudo indica, será o 

mediador das relações políticas, sociais e econômicas locais e regionais com 

                                            
448 JESSUP, Philip C. Direito Transnacional. Tradução: Carlos Ramires Pinheiro da Silva. Columbia, 

Portugal: Fundo de Cultura. 1956, p. 11-12. Título original: Transnational Law. 

449 STELZER, Joana. O Fenômeno da Transnacionalização da Dimensão Jurídica. In: CRUZ, 
Paulo Márcio; STELZER, Joana (Orgs.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009, 2ª 
reimpressão em 2011. p. 36. 
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aquelas globalizadas ou mundializadas, conforme Paulo Márcio Cruz450.  

Neste terceiro espaço jurídico que não é o interno/nacional, nem o 

internacional, mas o Transnacional, no qual torna-se necessária a discussão do 

“direito comum da humanidade” ou “direito transnacional”. E, neste Ambiente trata-se 

do Direito Contratual nas relações de Consumo sob o olhar do paradigma da 

Dignidade da Pessoa Humana e da Solidariedade que no Brasil se identificam como 

Direitos Fundamentais.  

Antônio Augusto Cançado Trindade451 expõe que a “ideia dos direitos 

humanos” é tão antiga quanto as civilizações. A afirmação da dignidade da pessoa 

humana formando padrões mínimos universais de comportamento e respeito ao 

próximo antecedem os direitos dos Estados. Acrescenta Antônio Augusto Cançado 

Trindade452 que o direito internacional e o direito interno, longe de operarem de 

modo estanque ou compartimentalizado, se mostram em constante interação, de 

modo a assegurar a proteção eficaz do ser humano.  

Portanto, seja no direito nacional (interno), direito internacional ou direito 

transnacional os Direitos Humanos balizados no princípio da dignidade da pessoa 

humana devem informar todas as searas do direito; inclusive os Contratos de 

Consumo. E, especialmente os Contratos Privados de Consumo. 

E, um dos paradigmas é a Solidariedade. Cláudia Lima Marques453 expõe 

que a ruptura do direito moderno, o surgimento de novos paradigmas pós-modernos 

e o pluralismo de fontes normativas atinge os aspectos econômicos do Direito 

Privado, exigindo re-sistematizações e re-codificações que na Alemanha está sendo 

denominado de Direito Privado Solidário (Solidarprivatrecht), expressão criada para 

o Direito Europeu – União Européia. O Direito Privado Solidário o termo simboliza o 

                                            
450 CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no 

século XXI. Itajaí: Univali Editora, 2011. p. 19. 

451 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos:  
volume I. 2ª edição revista e atualizada. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 2003. p. 33-35. 

452 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos:  
volume I. 2ª edição revista e atualizada. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 2003. p.40. 

453 MARQUES, Cláudia Lima. Direito do Consumidor entre Direito Nacional e o Internacional. In: 
NEVES, Marcelo (Coordenação). Transnacionalidade do Direito: novas perspectivas dos conflitos 
entre ordens jurídicas. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 351. 
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processo de transformação e re-sistematização do Direito Privado através do 

conjunto de valores e ideais modernos (liberdade, igualdade e solidariedade); 

“simboliza um novo Direito Privado com direitos sociais”. 

Este paradigma está centralizado no ser humano. Mas, não contempla o 

equilíbrio com o Ambiente na esfera ambiental, social, econômica e tecnológica. A 

Sustentabilidade é paradigma que se mostra adequado para fundamentar a teoria 

dos Contratos, especialmente, quanto aos Contratos Transnacionais de Consumo. 

Para Lênio Streck454, a construção das condições de uma razão 

emancipatória para o Direito parte do entendimento de que a Constituição garante as 

relações democráticas entre Estado e Sociedade e é o ápice do sistema jurídico 

interpretativo que coloca à disposição mecanismos para a concretização do conjunto 

de objetivos delineados no seu texto interpretativo deontológico.  Lênio Streck455 

acrescenta que: 

[...] os princípios são deontológicos e “governam” a Constituição, o 
regime e a ordem jurídica. Não são (os princípios) apenas a lei, mas 
o Direito em toda a sua extensão, substancialidade, plenitude e 
abrangência. Os princípios medem-se normativamente, [...] princípios 
são a institucionalização do mundo prático no direito.   

Assim, “pensando na sustentabilidade como paradigma da atualidade”, 

conforme Patrícia Elias Vieira e Charles Bittencourt Vieira456. Esta deverá ser o norte 

de comunicação entre Direito e Economia. Assim, no Direito, haverá o ajuste 

adequado das condutas individuais e sociais às transformações ocorridas no meio 

                                            
454 STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) crise: caminhando na direção de novos 

paradigmas. In: STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise:  uma exploração hermenêutia 
da construção do Direito. 11ª edição revista, atualizada e ampliada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2014. p. 344-346. 

455 STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) crise: caminhando na direção de novos 
paradigmas. In: STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise:  uma exploração hermenêutia 
da construção do Direito. 11ª edição revista, atualizada e ampliada. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2014. p. 346. 

456 VIEIRA, Patrícia Elias; VIEIRA, Charles Bittencourt. O Selo Verde na Construção Civil e a 
Sustentabilidade, p. 2382. In: Revista Eletrônica Direito e Política. Programa de Pos-Graduação 
Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 7, n. 3, 3º quadrimestre de 2012. 
Disponível em:< www.univali.br/direitoepollitica>. 
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ambiente; expõe Liton Lanes Pilau Sobrinho e Patrícia Elias Vieira457.  

Expõe Zygmunt Bauman458 que: “Globalização significa que o Estado não 

tem mais o poder ou o desejo de manter uma união sólida e inabalável com a 

nação.” Contudo, a Sociedade complexa atual em que a antinomia entre o local e o 

global se apresenta identifica uma terceira dimensão de interesses em que se 

mantêm o local/nacional, o global, e o Transnacional. 

A fragmentação da Ciência em áreas distintas no passado, fez o ser 

humano esquecer que tudo se conecta, não existe sequer uma célula que tenha 

existência individualizada, sem depender de outras para desenvolver sua função. “A 

identidade do homem, ou seja, sua unidade/diversidade complexa, foi ocultada e 

traída, no cerne mesmo da era planetária, pelo desenvolvimento 

especializado/compartimentado das ciências.” Afirma Edgar Morin459. 

Fato é que, conforme Jürgen Habermas460: 

O Estado territorial, a nação e uma economia constituída dentro das 
fronteiras nacionais formaram então uma constelação histórica na 
qual o processo democrático pôde assumir uma figura institucional 
mais ou menos convincente. Também só pôde se estabelecer no 
âmbito do Estado nacional a idéia [sic] segundo a qual  uma 
sociedade composta  democraticamente pode atuar reflexivamente 
sobre si de modo amplo graças à ação de uma das suas partes. Hoje 
essa constelação é posta em questão pelos desenvolvimentos que 
se encontram no centro das atenções e que leva o nome de 
“globalização”. 

A análise da Transnacionalidade traz à tona essas inter-relações. 

Especialmente no que tange a Economia e Direito. 

                                            
457 PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; VIEIRA, Patrícia Elias. A “Cultura-Mundo” e a 

Sustentabilidade como mediadora do diálogo entre Direito e Economia. In:  BRAVO, Álvaro 
Sánchez (editor).  Justicia Y Medio Ambiente.  Sevilha: PuntoRojo, 2013. p. 297-298. 

458 BAUMAN, Zigmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução: Carlos Alberto 
Medeiros.  Rio de Janeiro: Zahar. 2005, p. 34. Título original: Identity: conversatios with Benedetto 
Vecchi. 

459 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-Pâtria.  Tradução: Paulo Neves. 4ª ed. Porto 
Alegre:Editora Sulina. 2003. p. 61. Título original: Terre-Patrie. 

460 HABERMAS, Jürgen. A Constelação Pós-Nacional: ensaios políticos. Tradução: Márcio Seligmann-
Silva. São Paulo: Littera Mundi. 2001. p. 78. Título original: Die postnationale Konstellation: 
Poliyidvhr Rddsys 
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Alexandre Morais da Rosa e José Manuel Aroso Linhares461 afirmam que 

é impossível fazer uma crítica a Teoria Econômica do Direito, ou Análise Econômica 

do Direito partindo somente do Direito. É necessário adentrar na Economia. Os 

postos de estrutura devem ser minados, novos caminhos e suas saídas devem ser 

propiciados aos “juristas economistas”.  

Afirma Fernando Araújo462 que os esforços de delimitação de uma Teoria 

Econômica do Contrato foi frustrado ao longo das últimas décadas, mas que a 

melhor forma seria criar uma terceira vertente além da descritiva e prescritiva, ou 

seja, um conjunto de teorias interpretativas. Essas teorias não se envolveriam na 

argumentação de casos concretos, mas também não seriam puramente descritivas.  

Acrescenta Fernando Araújo463 que a evolução do estudo econômico do 

Contrato depende de quatro fatores:  

[...] obtenção de dados estatísticos que permitam uma mais fidedigna 
avaliação econométrica, da possibilidade de modelação mais 
rigorosa da racionalidade limitada e dos erros sistémicos das partes 
contratuais, quer para se explicar os desvios face à perfeição 
<<canónica.. de transacções eficiente, quer para se apurar o modo 
de formação dos próprios interesses contratuais, de um melhor 
conhecimento do ambiente institucional, da colaboração 
interdisciplinar.” Tem-se que adotar “um direito dos contratos 
<<dinâmico>> susceptível de responder com agilidade às 
transformações da sociedade, admitindo-se até que as necessidades 
de disciplina contratual possam evoluir profundamente ao longo da 
vida de uma única relação contratual, sem lesão das expectativas 
das partes, já que estas não só não têm que ter necessariamente 
expectativas reportadas a um quadro normativo estático como ainda 
são muito mais volúveis, equívocas e frágeis do que aquilo que as 
dualidades jurídicas pretendem,” Os contratos não são arranjos 
abstratos e definitivos, podem ser soluções dúcteis e idiossincráticas 
entre seres humanos falíveis e dotados de racionalidade e 
informação limitadas. É verdade que muitas cláusulas gerais e 
conceitos indeterminados na lei a tornam permeável às normas 
sociais. Acredita-se que essa evolução moderada acabe por ser 
<<imposta>> de fora, como um fruto mais da paulatina mas nítida 
convergência entre as famílias de <<Common Law>> e de <<Civil 

                                            
461 ROSA, Alexandre Morais da; LINHARES, José Manuel Aroso. Diálogos com a Law & 

Economics. 2ª ed. revisada. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 89, 131. 

462 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Coimbra: Almedina. 2007. p. 1048-1060. 

463 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Coimbra: Almedina. 2007, p. 1048-1060. 
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Law>>, comandada pelos valores da globalização e usando como 

instrumento privilegiado a linguagem universal da análise econômica. 
É um novo ambiente da Teoria do Contrato. 

A Economia Global resultou da reestruturação das empresas e dos 

mercados financeiros em decorrência da crise da década de 1970, pela interação 

entre mercados, governos e instituições financeiras, objetivando aumentar a 

produtividade e os lucros, procuraram novos mercados e internacionalizaram a 

produção; afirma Manuel Castells464.  

“A Economia Global foi constituída politicamente” com o auxílio das 

políticas de desregulamentação, privatização e liberalização do comércio e dos 

investimentos implantadas pelos governos e instituições econômicas internacionais. 

A Economia Global agora é uma rede de segmentos econômicos interconectados. 

Conforme Manuel Castells465. 

Manuel Castells466 afirma que a economia mundial é a que a acumulação 

de capital avança por todo o mundo e, existe no Ocidente desde o século XVI. Esta 

é a economia global; ou seja:  

A economia informacional é global. [...] é uma economia com 
capacidade de funcionar como uma unidade em tempo real, em 
escala planetária.[...] uma economia cujos componentes centrais têm 
a capacidade institucional, organizacional e tecnológica de trabalhar 
em unidade e em tempo real, ou em tempo escolhido, em escala 
planetária. 

Afirma Manuel Castells467:  

                                            
464 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 

colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003, p. 176. 
Título original:  The rise of the the network society. 

465 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003, p. 188. 
Título original:  The rise of the the network society. 

466 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003, p. 142-143. 
Título original:  The rise of the the network society. 

467 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003, p. 147. 
Título original:  The rise of the the network society. 
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O comércio internacional é, historicamente, o elo principal entre as 
economias nacionais. [...] A evolução do comércio internacional no 
último quartel do século XX caracterizou-se por quatro tendências 

principais: sua transformação setorial468; sua diversificação relativa, 

com proporção cada vez maior de comércio se deslocando para 
países em desenvolvimento, embora com grandes diferenças entre 

países desenvolvidos469; a interação entre a liberalização do 

comércio global e a regionalização da economia mundial; e a 
formação de uma rede de relações comerciais entre firmas, 
atravessando regiões e países. Juntas, essas tendências configuram 
a dimensão comercial da nova economia global.  

“A mundialidade do mercado é uma mundialidade de concorrências e de 

conflitos. Está ligada à expansão mundial do capitalismo e da técnica, à 

mundialização dos conflitos entre imperialismos, à mundialização da política, à 

difusão mundial do modelo do Estado-nação, forjado na Europa, e que irá se tornar 

um instrumento de libertação face aos dominadores europeus, um meio de 

salvaguardar as identidades ameaçadas pela modernidade ocidental, ao mesmo 

tempo que um meio de se apropriar das armas e dos meios dessa modernidade.” 

Afirma Edgar Morin470. 

A nova Economia surgiu em 1990 nos EUA e tomou forma a partir da 

tecnologia da informação e finanças. Expõe Manuel Castells471. A nova Economia é 

capitalista; pela primeira vez na história todo o planeta é capitalista ou “dependente 

de sua ligação às redes capitalistas globais.” Um capitalismo diferente do clássico ou 

                                            
468 “O comércio de bens manufaturados representa o núcleo do comércio internacional não-

energético, em forte contraste com o predomínio de matérias-primas nos padrões anteriores do 
comércio internacional.” In: CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: 
Roneide Venancio Majer com a colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: 
Editora Paz e Terra. 2003, p. 149. Título original:  The rise of the the network society. 

469 “[...] ao desequilíbrio comercial tradicional entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento, 
resultante do intercambio desigual entre os manufaturas mais valorizados e as matérias-primas 
menos valorizadas superpõe-se uma nova forma de desequilíbrio. É o comércio entre os bens de 
alta e baixa tecnologia, e entre serviços de altos conhecimentos e baixos conhecimentos e 
tecnologias entre os países e as regiões do mundo.[...]” In: CASTELLS, Manuel. A Sociedade em 
Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a colaboração de Klauss Brandini 
Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 150. Título original:  The rise of the the 
network society. 

470 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-Pâtria.  Tradução: Paulo Neves. 4ª ed. Porto 
Alegre:Editora Sulina. 2003. p. 25. Título original: Terre-Patrie. 

471 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 189-190. 
Título original:  The rise of the the network society. 
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keynesiano, um capitalismo tecnológico e organizacional; acrescenta Manuel 

Castells472. 

O crescimento da produtividade com base em redes e a globalização 

fundamentada em redes são lideradas pela tecnologia da informação, “cada vez 

mais organizada ao redor da Internet”, como fonte de novas tecnologias, know how 

administrativo para toda a economia e o setor financeiro para a formação de um 

mercado financeiro global eletronicamente conectado. No curso do século XXI é 

provável que a biologia se junto ao setor da tecnologia da informação criando 

empresas, estimulando produtividade na assistência médica e agricultura e na 

revolução da mão-se-obra. Afirma Manuel Castells473. 

Enrique Leff474 expõe que:  

A visão mecanicista da razão cartesiana converteu-se no princípio 
constitutivo de uma teoria econômica que predominou sobre os 
paradigmas organicistas dos processos da vida, legitimando uma 
falsa ideia de progresso da civilização moderna. Desta forma, a 
racionalidade econômica baniu a natureza da esfera da produção, 
gerando processos de destruição ecológica e degradação ambiental.  

Manuel Castells475 expõe que: “A maior parte do comércio internacional 

acontece dentre da área da OCDE476. Os investimentos estrangeiros diretos seguem 

                                            
472 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 

colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 202. 
Título original:  The rise of the the network society. 

473 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 202. 
Título original:  The rise of the the network society. 

474 LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução: 
Lúcia Mathilde Endlich Orth. 8ª ed. Petrópolis: Vozes. 2011. p.: 15. Título original: Saber ambiental: 
sustentabilidade, racionalidade, complejidad, poder. 

475 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 173. 
Título original:  The rise of the the network society. 

476 “A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE atua nos âmbitos 
internacional e intergovernamental e reúne os países mais industrializados do mundo e alguns 
países emergentes, como México, Chile, Coreia do Sul e Turquia. No âmbito da Organização, os 
representantes efetuam o intercâmbio de informações e alinham políticas, com o objetivo de 
potencializar seu crescimento econômico e colaborar com o desenvolvimento de todos os demais 
países membros. A OCDE, com sede em Paris, França, é um organismo composto por 34 
membros. A Organização foi fundada em 14 de dezembro de 1961, sucedendo a Organização 
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um padrão semelhante. O relacionamento entre a entidade e o país aprofundou-se a 

partir de 1999, quando o Conselho da OCDE decidiu criar um programa direcionado 

ao Brasil. 

Na esfera internacional, a formação de blocos integrados por Estados 

soberanos unidos por tratados e convenções identifica a Globalização. Estados 

reunidos pelo interesse econômico e político que se reúnem em blocos 

intergovernamentais477 e supranacionais478.  

                                                                                                                                        
para a Cooperação Econômica Europeia, criada em 16 de abril de 1948. [...] A estrutura da OCDE 
compreende o Secretariado Técnico, as Agências, os Centros de Pesquisa e cerca de 30 Comitês 
intergovernamentais especializados em temas variados de economia internacional e de políticas 
públicas, como comércio, investimentos, finanças, tributação, energia, siderurgia, serviços, 
economia do trabalho, política ambiental e outros, dentro de um universo de aproximadamente 
270 órgãos. O Centro de Desenvolvimento merece destaque no que concerne à autonomia na 
estrutura da OCDE e à atividade de pesquisa e de difusão dos temas ligados ao desenvolvimento 
econômico. [...] Embora não seja membro da OCDE, o Brasil, como key partner (parceiro-chave), 
pode participar de Comitês da Organização e de inúmeras áreas de trabalho. O país tem integrado 
as atividades patrocinadas pela Organização e por seus órgãos técnicos, sobretudo seminários e 
reuniões de grupos de trabalho, com a presença de peritos brasileiros de áreas especializadas. O 
Brasil pode atuar, de forma seletiva, nos Comitês que lhe são de interesse e que lhe servem como 
fonte de informações e de plataforma para a divulgação de posicionamentos. As discussões nos 
comitês e grupos de trabalho de que o Brasil participa têm revelado convergência de políticas em 
diversas áreas, desde combate à corrupção até padrões de conduta para empresas 
multinacionais, passando por políticas de concorrência e de fomento do investimento estrangeiro 
direto. Em 3 de junho de 2015, o Brasil assinou um Acordo Marco de Cooperação com a OCDE. O 
instrumento foi assinado pelos Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Fazenda, 
durante a Reunião do Conselho em Nível Ministerial da Organização.  A assinatura do Acordo de 
Cooperação estabelece um novo patamar no relacionamento bilateral do Brasil com a OCDE, que 
continuará a ser pautado pela seleção, com base no interesse mútuo, das áreas específicas de 
colaboração. O Acordo, que será submetido ao Congresso Nacional, institucionaliza a participação 
brasileira em diversos foros da Organização e estabelece os mecanismos para a definição de 

linhas de trabalho futuras.” São membros da OCDE: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, 

Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, 
Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, México, 
Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, 

Suíça, Turquia. In: BRASIL. Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. Disponível em: < 
http://www.sain.fazenda.gov.br/assuntos/politicas-institucionais-economico-financeiras-e-cooperacao-
internacional/>. Acesso em 25 jan 2016. 

477 Blocos intergovernamentais são os em que a subordinação das decisões do bloco depende da 
vontade política dos Estados, ou seja, as decisões tomadas pelos órgãos administrativos 
dependem da internacionalização das regras mediante aprovação individual de cada Estado. 
Conforme MALUF, Said. Teoria Geral do Estado. Atualizador: Miguel Alfredo Malufe Neto. 31ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 41 

478 “Nos processo de integração do tipo supranacional, cada país cede ou transfere parcelas de suas 
respectivas soberanias a um órgão comum, admitindo que as decisões tomadas por esse órgão se 
tornem de obediência interna obrigatória, independentemente de qualquer outra manifestação 
politica ou legislativa interna. Em outra palavras, as decisões desse órgão supranacional passam a 
integrar automaticamente o ordenamento jurídico de cada Estado-membro.” Conforme MALUF, 
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Manuel Castells479 expõe: 

Nas décadas de 1980 e 1990, a evolução do comercio internacional 
foi marcada pela tensão entre duas tendências evidentemente 
contraditórias: de um lado a liberalização cada vez maior do 
comércio; de outro, uma série de projetos governamentais para a 
criação de blocos de comércio. A mais importante destas áreas de 
comércio é a União Europeia, mas a tendências obvia de 
regionalização da economia mundial estava presente em outras 
áreas do mundo, como exemplifica o Tratado de Livre Comércio da 
América do Norte (NAFTA)480, o MERCOSUL e a Cooperação 
Economica da Ásia e do Pacífico (APEC)481. [...] 

Ao tratar da Economia Global Regionalizada, Manuel Castells482, afirma 

que é um sistema global de áreas de comércio, com homogeneização cada vez 

maior de alfandegas dentro da área, ao mesmo tempo mantendo as barreiras 

comerciais com relação ao resto do mundo. 

Portanto, pensar a Economia Global no espectro de conexão entre Direito 

e Economia consiste em rever o que se entende por “autolegislação”. Neste sentido 

                                                                                                                                        
Said. Teoria Geral do Estado. Atualizador: Miguel Alfredo Malufe Neto. 31ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. p. 41 

479 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 152. 
Título original:  The rise of the the network society. 

480 “Já nas Américas, a NAFTA simplesmente institucionaliza a já existente interpenetração das três 
economias norte-americanas. A economia canadense tem sido, há muito tempo, uma região da 
economia estadunidense.[...] Se acrescentarmos o movimento livre de capital e moedas, os fluxos 
maciços de mão-de-obra mexicana através da fronteira, e a formação de redes de produção extra-
fronteiras na manufatura e agricultura, o que observamos é a formação de uma economia, a 
economia norte americana, composta por EUA, Canadá e México, e não o surgimento de um 
bloco comercial.[...]” In: CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide 
Venancio Majer com a colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e 
Terra. 2003. p. 154. Título original:  The rise of the the network society. 

481 A APEC “[...] é apenas uma associação de consultoria, que trabalha em colaboração intima com os 
Estados Unidos e a Organização Mundial do Comércio.[...], a declaração de Osaka, que 
proclamava a meta de livre comércio por todo o Pacífico até 2010, não pode ser interpretada como 
um passo rumo à integração regional, mas, pelo contrário, um projeto de integração total dos 
países do Pacífico no comércio global.[...]” In: CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: 
volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª 
ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 154. Título original:  The rise of the the network 
society. 

482 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 152. 
Título original:  The rise of the the network society. 
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afirma Jürgens Habermas483: 

O conceito jurídico da autolegislação deve ganhar uma dimensão 

política e ser ampliado nos termos do conceito de uma sociedade 
que atua sobre si mesma de modo democrático. Apenas então 
poder-se-á ler nas Constituições existentes o projeto reformista de 
efetivação de uma sociedade “justa” e “bem ordenada”. 

“[...] a ciência e a tecnologia são os meios mais eficazes pelos quais as 

pessoas controlam seu ambiente.” Afirma Richard A. Posner484.  

Jeremy Rifkin485, expõe que: a economia global está acompanhada por 

instituições econômicas de alcance global como o Banco Mundial, a Organização 

Mundial do Comércio - OMC e o Fundo Monetário Internacional – FMI; espaços 

políticos transnacionais como a União Europeia e Nações Unidas, organizações 

intergovernamentais reguladoras, como a Organização Mundial da Saúde e a 

Organização Meteriológica Mundial e organizações mundiais de justiça como a 

Corte Penal Internacional.486 

O Mercado Comum do Sul487 – MERCOSUL é exemplo de bloco 

intergovernamental que objetiva criar um mercado comum com livre circulação de 

bens, serviços e fatores produtivos, complementado pela busca de adoção de uma 

                                            
483 HABERMAS, Jürgen. A Constelação Pós-Nacional: ensaios políticos. Tradução: Márcio 

Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi. 2001. p. 77. Título original: Die postnationale 
Konstellation: Poliyidvhr Rddsys 

484 POSNER, Richard A. Direito, Pragmatismo e Democracia.  Tradução: Teresa Dias Carneiro. 
Revisão técnica: Francisco Bilac M. Pinto Filho. Rio de Janeiro: Forense. 2010. p. 21. 

485 RIFKIN, Jeremy. La Civilización Empática: la carrera hacia uma consciência global em um 
mundo em crisis. Barcelona: Paidós. 2010. p. 411.  

486 Tradução livre: La economía global está acompanhada por instituciones económicas de alcance 
global como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI); espacios políticos transnacionales como la Unión Europea y Naciones Unidas; 
organizaciones intergubernamentales reguladoras, como la Organización Mundial de la Salud Y la  
Organización Meteorológica Mundial, y organizaciones mundiales de justicia como la Corte Penal 
Internacional.  

487 Criado pelo Tratado de Assunção, assinado em 26 de março de 1991, complementado pelo 
Protocolo de Ouro Preto, de 17 de dezembro de 1994 é formado por quatro países membros que 
são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e, seis associados, que são Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Peru e Venezuela. Por meio do Protocolo de Brasília, firmado em 17 de dezembro de 
1991, complementado pelo Protocolo de Olivos, firmado em 18 de fevereiro de 2002, os Estados-
membros trataram do estabelecimento de normas para a Solução de Controvérsias no Mercosul, 
constituindo um Tribunal Permanente de Revisão.  
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política externa comum, pela coordenação de posições conjuntas em foros 

internacionais, pela formulação conjunta de politicas macroeconômicas setoriais e 

pela harmonização das leis nacionais488.  

A União Europeia489 se qualifica como organização supranacional. O 

portal oficial da União Europeia490 a identifica como parceria econômica e política 

entre países da Europa. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial com o propósito de 

incentivar a cooperação econômica na Europa. Desta cooperação resultou a 

Comunidade Econômica Europeia (CEE) em 1958, inicialmente com Alemanha, 

Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. A união econômica evoluiu 

para abranger domínios de intervenção variados que vão da ajuda ao 

desenvolvimento à política ambiental. Em 1993 passou a ser União Europeia (UE).  

Nesta há uma moeda única, o Euro. E, além da paz objetiva promover a 

dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de Direito e respeito 

aos direitos humanos na UE e no mundo; direitos consagrados na Carta de Direitos 

Fundamentais desde a assinatura do Tratado de Lisboa em 2009. Os poderes do 

Parlamento Europeu, que é eleito por sufrágio universal direto e dos parlamentos 

nacionais tem se alargados. Os cidadãos europeus têm cada vez mais participação 

nas políticas europeias.  

Paula Santos de Abreu491, afirma que a integração europeia se iniciou 

com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e Aço, o CECA, em 1951 pelo 

Tratado de Paris. Após, os ministros das Relações Exteriores dos países que 

                                            
488 MALUF, Said. Teoria Geral do Estado. Atualizador: Miguel Alfredo Malufe Neto. 31ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. p. 63-64. 

489 Originada da Comunidade Economica Europeia (CEE) fundada em 1957. Teve a eliminação das 
ultimas barreiras alfandegarias entre os países-membros consolidada em 1992 e entrou em 
funcionamento em 1º de novembro de 1993, através do tratado de Maastricht. É integrada por 
Alemanha, Àustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovência, 
Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 
Holanda (Países Baixos), Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romênia, Suécia.  

490 UNIÃO EUROPEIA. Portal Oficial da União Europeia. Disponível em: < http://europa.eu/about-
eu/index_pt.htm>. Acesso em 26 mai 2015. 

491 ABREU, Paula Santos. A proteção do consumidor no âmbito dos tratados da União Européia, 
Nafta e Mercosul. Rev. Jur., Brasília, v. 7, n. 73. p.01-20, junho/julho, 2005 Disponível em: Revista 
Jurídica. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/index.htm. 
Acesso em: 11 jun 2015. 
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formavam a CECA decidiram por ampliar os laços entre os Estados-membros, 

assinando o Tratado de Roma pelo qual se criou a Comunidade Comum Europeia, o 

CEE, em 1957. Estes tratados foram modificados pela Ata Única Europeia em 1992, 

pelo Tratado da União Europeia, aprovado em Maastricht e por último em 1997 pelo 

Tratado de Amsterdã. Eles formam as bases constitucionais deste conjunto que cria 

entre os Estados-membros os vínculos jurídicos que vão muito mais das relações 

contratuais entre Estados soberanos. A União Europeia gera por si mesma uma 

legislação que se aplica diretamente aos cidadãos europeus e cria direitos 

específicos em favor deles.  

Afirma Manuel Castells492, que: 

[...] Em 1999 a União Européia[sic] tornou-se, para todas as 
finalidades práticas, uma só economia, com alfândegas unificadas, 
uma só moeda e um Banco Central Europeu. [...] parece inadequado 
continuar considerando a União Européia[sic] um bloco comercial, já 
que o comércio intra-EU não é internacional, porém inter-regional, 
semelhante ao comércio inter-regional dentro dos Estados Unidos. 
Isso não significa o desaparecimento dos Estados europeus, [...]. 
Mas formaram juntos, uma nova forma de Estado, um estado em 
rede, cuja característica principal é uma economia unificada, não 
apenas um bloco comercial. 

Manuel Castells493 acrescenta que a configuração da economia global na 

virada do século não tem a estrutura regionalizada como pensado no início da 

década de 1990. A União Europeia é uma economia, a NAFTA e a América Central 

são complementos da economia dos EUA e o MERCOSUL é “um trabalho em 

andamento” ante as “mudanças de humor presidencial” do Brasil e Argentina.  

E, acrescenta Manuel Castells494: 

                                            
492 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 

colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 152. 
Título original:  The rise of the the network society. 

493 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 156. 
Título original:  The rise of the the network society. 

494 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 157. 
Título original:  The rise of the the network society. 
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De fato, os mercados de mercadorias e serviços estão se tornando 
cada vez mais globalizados. Mas as verdadeiras unidades de 
comércio não são países, porém empresas, e redes de empresas. 
Isso não significa que todas as empresas atuem mundialmente. Mas 
quer dizer que a meta estratégica das empresas, grandes e 
pequenas, é comercializar onde for possível em todo o mundo, tanto 
diretamente como através de suas conexões com redes que operam 
no mercado mundial. E, de fato, em grande parte graças às novas 
tecnologias de comunicação e dos transportes, existem canais e 
oportunidades para negócios em todo lugar. Entretanto, essa 
afirmação merece algumas ressalvas, pelo fato de que os mercados 
domésticos representam a maior parte do PIB na maioria dos países 
e que, nos países em desenvolvimento, as economias informais, 
voltadas principalmente para os mercados locais, constituem a maior 
parte dos empregos urbanos. [...] No entanto, os segmentos e as 
empresas predominantes, núcleos estratégicos de todas as 
economias, estão profundamente conectados com o mercado 
mundial e seu destino é uma função de seu desempenho neste 
mercado. 

Para Manuel Castells495 a economia global não é uma economia 

planetária, pois os interesses beneficiados envovelvem apenas algumas estruturas 

Estados Contemporâneos ou regiões, ou seja:  

[...] a economia global não abarca todos os processos econômicos 
do planeta, não abrange todos os territórios e não inclui todas as 
atividades das pessoas, embora afete direta ou indiretamente a vida 
de toda a humanidade. Embora seus efeitos alcancem todo o 
planeta, sua operação e estrutura reais dizem respeito só a 
segmentos de estruturas econômicas, países e regiões, em 
proporções que variam conforme a posição particular de um país ou 
região na divisão internacional do trabalho. 

Expõe Jürgen Habermas496: 

[...] fusões supranacionais desse gênero cumprem, ainda assim, com 
uma condição que é necessária para o emparelhamento da política 

                                                                                                                                        
 

495 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 173. 
Título original:  The rise of the the network society. 

496 HABERMAS, Jürgen. A Constelação Pós-Nacional: ensaios políticos. Tradução: Márcio 
Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi. 2001. p. 131-132,137-138, 139. Título original: Die 
postnationale Konstellation: Poliyidvhr Rddsys 
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com os mercados globalizados. Assim, pode-se formar ao menos um 
grupo de atores apto a negociações globais que em princípio é capaz 
não apenas de acordos incisivos, mas também de implementá-los. 
[...] esses atores políticos poderiam fortificar no âmbito da ONU a 
rede de negociações transnacionais, a princípio frágil, de modo a 
tornar possível uma mudança de rumo no sentido de uma política 
interna mundial [Weltinnenpolitik] sem um governo mundial. [...] Uma 
comunidade jurídica de cosmopolitas inclusiva – mas organizada no 
espaço e no tempo- diferencia-se decerto de uma comunidade 
universal de pessoas morais de uma organização que tanto não são 
capazes como também não precisam dela. Mas, por outro lado, ela 
não pode conseguir o grau de integração relativamente sólido de 
uma comunidade organizada com base no Estado com a identidade 
coletiva própria. Não vejo nenhum impedimento de ordem estrutural 
para o prolongamento da solidariedade civil nacional e da política 
estatal de bem-estar social no âmbito de um Estado federativo pós-
nacional. [...] Uma comunidade cosmopolita de cidadãos do mundo 
[Weltbürgern] não oferece, portanto, nenhuma base suficiente para 
uma política interna mundial. A institucionalização de procedimentos 
de votação dos interesses, de universalização dos mesmos e de 
construção engenhosa desses interesses em comum não se pode 
consumar na estrutura organizacional de um Estado mundial. [...] 
Essa política mundial oferece uma imagem difusa – não a imagem 
estática de uma política de múltiplas camadas dentro de uma 
organização mundial, mas sim a imagem dinâmica das interferências 
e das interações entre os processos políticos se desenvolvendo de 
modo peculiar nos âmbitos nacional, internacional e global.  

Observa Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Christiany Pegorari Conte497 

que: “Vivemos numa sociedade marcada pela denominada Revolução Digital. 

Conceitos como Internet, aldeia global, espaço virtual e eliminação de fronteiras 

marcam a realidade social do século XXI”. Uma “Sociedade da Informação” que 

remodela conceitos, relações humanas, tecnologias e designa a Tecnologia da 

Informação como ferramenta de aceleração do tempo e aproximação do espaço.  

Assim, observa-se que a Transnacionalidade de interesses acionados 

pelas Empresas Transnacionais e Estados que na execução do planejamento de 

ganhos espraia suas ações para além das fronteiras nacionais. Este Ambiente 

encontrou nutriente na Globalização e Internacionalização das Empresas. Estas 

condutas acabaram por criar interesses que não se encaixam mais na esfera 

Nacional ou Internacional. Os interesses passaram a ser Transnacionais, 

                                            
497 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; CONTE, Christiany Pegorari. Crimes no Meio Ambiente 

Digital. São Paulo: Saraiva. 2013. p. 15-16. 
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sedimentou-se a Transnacionalidade e cabe ao cientista do Direito idealizar esta 

esfera jurídica em contrução. 

A Transnacionalidade jurídica ou o denominado Direito Transnacional 

consiste na organização dos saberes sociais que identificam as notas da melodia 

humana. Uma melodia que ao longa da história teve vários ritmos e no momento 

atual permitiria afinar a convivência entre os seres humanos do planeta. O Direito 

Transnacional é a ferramenta necessária para ajustar o diálogo entre sistemas 

jurídicos diferentes que partilhem de princípios comuns. A construção jurídica poderá 

encontrar sua coluna de sustentação nos Direitos Fundamentais da Constituição dos 

países envolvidos no diálogo.  

A edificação que se está a pensar não vislumbra o Direito como algo 

específico ou isolado, mas como Ciência conexa às outras com o desiderato de 

encontrar o melhor viver, ou seja, a felicidade para o ser humano que compõe a 

Complexa “Sociedade líquido-moderna”, a exemplo da interconexão da Economia e 

do Direito no que diz respeito aos Contratos.  

3.3 O CIBERESPAÇO TRANSNACIONAL E A CIBERDEMOCRACIA 

O Ciberespaço que não encontra no Direito e na Economia limites 

geográficos deve primar no caminhar do tempo pela democracia que “deve ser” 

garantia de liberdade e segurança aos ciberatores. A justa medida entre a liberdade 

de ação e a segurança de garantia dos direitos é labuta que cabe a ciência entender, 

racionalizar e compartilhar.  

A democracia, conforme Norberto Bobbio498 é “[...]um dos diversos modos 

com que pode ser exercido o poder político. Especificamente, designa a forma de 

governo na qual o poder político é exercido pelo povo.” A democracia aqui idealizada 

não é essa delineada com base na estrutura de governo do Estado desde a 

Antiguidade Clássica; mas a que decorre da “ [...] extensão da democratização - 

entendida como instituição e exercício de procedimentos que permitem a 

                                            
498 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: por uma teoria geral da política. Tradução: 

Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1987. p. 135. Título original: Stato, governo, 
societá. Per uma teoria generale dela politica. 
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participação dos interessados nas deliberações de um corpo coletivo – a corpos 

diferentes daqueles propriamente políticos.”499 

Nesse contexto, a Rede pode ser entedida como corpo coletivo em que 

os ciberatores e o Estado participam ativamente na discussão e movimento de seus 

rumos. Este envolvimento é tão intenso que as pessoas em sua individualidade, os 

grupos e o próprio Estado não mais dissociam a sua vivência real da virtual. Fato é 

que este conviver no Ciberespaço Transnacional pende de muitos ajustes posto que 

não trata somente de informação, mas interação entre os diferentes sujeitos que 

participam deste Ambiente. 

Ronaldo Lemos500 comenta que há um paralelo entre os problemas 

vividos no século XX e a atualidade. Viveu-se a “multidão física” e agora a “multidão 

virtual”. E acrescenta:  

[...] o único jeito de lidar com ela não é reprimindo, repreendendo ou 
tentando desacreditá-la ou controla-la. Pelo contrário, é 
proporcionando novos canais para que ela se expresse de maneira 
mais construtiva e perene, de modo que os debates nas redes 
sociais não sejam sucedidos por novos debates sem que se aprenda 
ou se evolua alguma coisa.  Assim, poderemos construir e aprender 
cada vez mais com esse potencial que temos hoje. A tarefa é pensar 
as instituições capazes de fazer isso.  

A informação direcionada pelo rádio, jornal, televisão de forma unilateral 

cedeu lugar a construção coletiva, ou melhor, interativa. A mídia modificou o jeito de 

viver. Massimo Di Felice501 comenta que: “Mudou a arquitetura de distribuição da 

informação; com a nova forma de produção de conteúdo surge, consequentemente, 

uma nova forma de economia.” E, acrescenta: “Trata-se de uma transformação muito 

importante porque afeta os hábitos dos consumidores, acarretando grandes 

mudanças nas estratégias de comunicação das empresas.[...]”. 

                                            
499 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: por uma teoria geral da política. Tradução: 

Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1987. p. 155. Título original: Stato, governo, 
societá. Per uma teoria generale dela politica. 

500 LEMOS, Ronaldo. A Vida em Rede: Ronaldo Lemos e Massimo Di Felice. Campinas: Papirus 7 
Mares. 2014. p. 50. 

501 LEMOS, Ronaldo. A Vida em Rede: Ronaldo Lemos e Massimo Di Felice. Campinas: Papirus 7 
Mares. 2014. p. 51. 
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André Lemos e Pierre Lévy502 identificam o Ciberespaço como “um 

ambiente complexo” que “reconfigura e transforma” as nuances política, social e 

cultural. As “formas múltiplas, multimodais e planetárias de recombinações” criadas 

pela tecnologia são utilizadas por “vozes livres e independentes” na reconfiguração 

da “cultura política contemporânea” que está em formação. Espera-se que a 

Ciberdemocracia reconheça a “escala planetária e as possibilidades multimidiáticas 

de produção, circulação e colaboração emergentes [...]. Trata-se de uma nova 

relação com o espaço e o tempo, de uma nova dimensão da vida na pólis.” 

Trata-se de uma nova relação entre o local e o global que é acionada 

especialmente em razão da Rede, ou seja, em razão do Ciberespaço Transnacional.  

Uma relação que não mais comporta os modos de condução tradicional do Direito 

em esferas nacionais e internacionais.   

Derrick De Kerckhove503 comenta que:  

[...] O alfabeto dividiu o conhecimento em gêneros, permitiu a 
classificação, o nascimento da biblioteca. A internet, ao contrário, 
reuniu toda a informação antes separada. A internet representa o 
oposto da biblioteca. É implosiva também no sentido de que 
comprime tempo e distância. Tal aceleração libera uma grande 
quantidade de energia. O mundo implode. Aproxima âmbitos 
extremamente diversos, de um ponto de vista ideológico, econômico 
e tecnológico, e procura integrá-los muito rapidamente. Não falo de 
uma espécie de choque entre civilizações, mas de um brusco 
encontro de modos totalmente diferentes de conceber o mundo e de 
entender os valores [...]. 

 Esses diversos modos de entender o mundo, culminam na “inteligência 

coletiva” e na conectiva das formas e valores que geram uma série de conflitos os 

quais justificam a intervenção do Direito no Ciberespaço Transnacional a fim de 

buscar a Ciberdemocracia. Observa-se que a plena liberdade de ação e negociação 

na Rede livre de qualquer limite é uma opção equivocada. O limite que deve ser 

                                            
502 LEMOS, André. O Futuro da Internet: em direção a uma ciberdemocracia – Andre Lemos e Pierre 

Lévy. São Paulo: Paulus.. 2010. p. 27-29. 

503 KERCKHOVE, Derrick De. Da Democracia à Ciberdemocracia. In: FELICE, Massimo Di (org.). Do 
Público para as redes: a comunicação digital e as novas formas de participação social. São 
Caetano do Sul: Difusão Editora. 2008. p.138 
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determinado não caracteriza censura no cibercaminhar individual, caracteriza a 

pacificação da convivência social.  

A regulamentação na convivência deve se propor a obstar os excessos 

praticados pelos ciberatores, afinal como cita Massimo Di Felice, 504: “[...] a rede é 

um conjunto de redes interagentes e interativas, [...]” Essa arquitetura das redes é 

volátil, instável, ou seja, líquida, ou seja, tem as mesmas características da 

Sociedade “Líquido-Moderna” que nela transita.  

O Ciberespaço aqui também denominado como Rede, segundo Felipe 

Araújo Lico505 é “[...] um dos tipos de espaço mais característicos da modernidade 

líquida, é difícil de compreender seu potencial e seus limites, [...] aparece como uma 

quebra de paradigma [...]”. 

Pensar a democracia na realidade global ante aos acontecimentos sociais 

que identificam a atualidade parece um sonho sem viabilidade de realização, 

observa-se diariamente que alguns Estados, a exemplo dos Estados Unidos da 

América, fecham as fronteiras reais para imigrantes em razão da sua segurança, a 

nacionalidade tais como no caso dos mexicanos e povos árabes é elemento que 

cerra a possibilidade de entrada em solo americano no momento, estes últimos (os 

árabes) são valorados como terroristas ante a sua nacionalidade. Tal postura é 

adotada por um país alicerçado na colonização, e portanto, na imigração.  

Carlo Bondoni506 observa que há um divórcio entre poder e política na 

contemporaneidade e, o entrelaçamento entre ambos (poder e política) não é 

passível de acontecer no interior do Estado, já que vive-se “sob condições de 

interdependência global,[...]”. A falta de diálogo entre poder e política é a causa da 

“incapacidade do Estado de fazer escolhas apropriadas”. E, acrescenta: 

                                            
504 FELICE, Massimo Di; TORRES, Julliana Cutolo; YANAZE, Leandro Key Higuchi. Redes digitais e 

Sustentabilidade: as interações com o meio ambiente na era da informação. São Paulo: 
Annablume. 2012. p. 178. 

505 LICO, Felipe Araújo. A Noção de Espaço na Modernidade Líquida. In: OLIVEIRA, Ivan de (org.). A 
Condição Humana em Zygmunt Bauman: notas e reflexões a respeito da modernidade líquida. 
São Paulo: Editora Reflexão. 2014. p. 62. 

506 BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo. Estado de Crise. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: 
Zahar. 2016. p. 22-23 Título original: State of Crisis.  
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[...] a fissura irreparável entre o local e o global produziu uma espécie 
de estatismo sem Estado”, que tem lugar através de uma 
“governança”. Isso produz o efeito paralisante que você descreveu, 
de um sistema político (representativo do povo) e, portanto, 
democrático) no âmbito local, reduzido à gerência da administração 
de rotina, incapaz de assumir e resolver os problemas que o poder 
global (sem representação política e, portanto, fundamentalmente 
não democrático) impõe com frequência crescente.  

   Sobre o tema democracia aplicada aos espaços territoriais de Estado-

Nação comenta Zygmunt Bauman507 que “[...] as credenciais populares do próprio 

sistema da democracia representativa, desenhado, elaborado e estabelecido pelos 

construtores do Estado-nação moderno, estão se desintegrando.[...]”. E acrescenta 

Zygmunt Bauman508: “A democracia é, na verdade, a prática da translação contínua 

entre o público e o privado, de reforjar problemas privados em questões públicas e 

redistribuir o bem-estar público em tarefas e projetos privados.” 

  O Ciberespaço é o Ambiente próprio para a materialização, ou melhor, 

para o resgate da democracia através da denominada Ciberdemocracia. 

Entendendo-se que a Ciberdemocracia509 composta da junção entre democracia e 

Rede consiste na interação entre o público e o privado, transformando problemas 

privados em públicos e os impasses públicos em questões privadas, permitindo que 

todos os ciberatores participem das deliberações do corpo coletivo como iguais 

através da Rede. 

                                            
507 BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo. Estado de Crise. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: 

Zahar. 2016. p. 33 Título original: State of Crisis.  

508 BAUMAN, Zygmunt. A Sociedade Individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Tradução: 
José Gradel. Rio de Janeiro: Zahar. 2008. p.251-252. Título original: The Individualized Society. 

509 Conceito criado pela autora da pesquisa com base em BAUMAN, Zygmunt. A Sociedade 
Individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Tradução: José Gradel. Rio de Janeiro: Zahar. 
2008. p.251-252. Título original: The Individualized Society. E, BOBBIO, Norberto. Estado, 
Governo, Sociedade: por uma teoria geral da política. Tradução: Marco Aurélio Nogueira. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra. 1987. p. 135. Título original: Stato, governo, societá. Per uma teoria generale 
dela politica. E, CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet:  reflexões sobre a internet, os 
negócios e a sociedade. Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges; Revisão Paulo Vaz. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2003, p. 7. Título original: The Internet Galaxy: reflections on the Internet, Business and 
Society. 
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No próximo capítulo, abordar-se-á os Contratos Privados no cenário 

jurídico da Transnacionalidade.  
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CAPÍTULO 4 

OS CONTRATOS PRIVADOS NO CENÁRIO JURÍDICO DA 

TRANSNACIONALIDADE  

Os Contratos Privados tiveram diferentes concepções no tempo. A 

concepção de que o pacto regula a relação jurídica entre os contratantes através da 

autonomia de vontades foi ajustada a nova realidade social. Os efeitos dos direitos e 

obrigações pactuados podem se aplicar também aqueles que não emitiram sua 

manifestação de vontade. 

Mas, a metamorfose que norteia a contemporaneidade que se caracteriza 

por relações transnacionais identifica novas roupagens do Contrato, conforme 

passar-se-á a demonstrar na sequência.  

4.1 OS CONTRATOS PRIVADOS NO TEMPO 

Os Contratos Privados são institutos jurídicos que receberam novo 

designer e nova estrutura a partir do final do século XX. O acordo de vontades entre 

duas ou mais pessoas passa a ser a justaposição de interesses pelo qual a parte 

economicamente mais forte impõe sua vontade e a liberdade do outro contratante 

passa a caracterizar-se praticamente na possibilidade de aderir ou não a esta 

vontade.  

São privados os contratos que vinculam particulares. Nas palavras de 

Vicente Ráo510: “[...] no direito privado é ao indivíduo que compete atualizar e impor 

a defesa do seu direito, exercendo, ou não, a sua faculdade de, por meio da ação, 

invocar a proteção coercitiva dispensada pelo Estado;[...]”. 

Os Contratos de Adesão511 hoje são uma realidade que reduziu 

                                            
510 RÁO, Vicente. O Direito e a vida dos Direitos. 5ª ed. anotada e atual. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais. 1999. p. 221. 

511 Cláudia Lima Marques explica que: “[...] contrato de adesão é aquele cujas cláusulas são 
preestabelecidas unilateralmente pelo parceiro contratual economicamente mais forte 
(fornecedor), ne varietur, isto é, sem que o outro parceiro (consumidor) possa discutir ou modificar 
substancialmente o conteúdo do contrato escrito.“ In: MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no 
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drasticamente o número de Contratos Paritários512, e nos Contratos de Adesão não 

se observa a autonomia de contratar como acontecia durante a Concepção Moderna 

dos Contratos. 

Entende-se por Concepção Moderna ou Tradicional aquela em que o 

Estado intervém na relação contratual apenas para fazer cumprir a vontade 

manifestada no Contrato. E, por Concepção Pós-Moderna ou Contemporânea a que 

o Estado intervém para equilibrar a relação jurídica entre as partes contratantes que 

decorre de um contrato de adesão.  

A Concepção Moderna situa-se no período que compreende o século XIX 

e início do século XX. Enquanto a Concepção Pós-moderna de Contrato se dá a 

partir do final do século XX até os dias atuais.  

Zygmunt Bauman identifica estes períodos em “Era Sólido-Moderna” e 

“Era Líquido-Moderna”. Portanto, a Concepção Moderna aconteceu na “Era Sólido-

Moderna513” e a Concepção Pós-Moderna ou Contemporânea ocorre na “Era 

Líquido-Moderna514. A denominação utilizada identifica a cultura social, ou seja, a 

sociedade de cada uma destas “Eras”. 

A seguir, passa-se a abordar a Concepção Moderna na “Era Sólido-

Moderna”.  

                                                                                                                                        
Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 4ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 58. 

512 Paulo Nader expõe que: “Os contratos gré à gré ou amigáveis, chamados ainda paritários, 
formam-se mediante diálogo entre as partes, diretamente ou por representantes. O ajuste final 
surge como o resultante da conveniência no momento da declaração de vontade. [...]”. In: NADER, 
Paulo. Curso de Direito Civil: contratos. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 47. 

513 Zigmunt Baumann afirma que: “Ao contrário da era da construção das nações, a cultura líquido-
moderna não tem ‘pessoas’ a cultivar, mas clientes a seduzir. E, diversamente da cultura sólido-
moderna anterior, não visa mais ao término do trabalho (o quanto antes, melhor). Seu trabalho 
consiste antes em tornar a própria sobrevivência permanente, “temporalizando” todos os aspectos 
da vida de seus antigos pupilos, agora renascidos como clientes.” In: BAUMAN, Zigmunt. 
Capitalismo Parasitário: e outros Temas Contemporâneos. Tradução: Eliana Aguiar. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2010. p. 36-37. Título original: Capitalismo parassitario. 

514 Zigmunt Bauman expõe que: “O mundo cujos lampejos podem ser captados nesses poucos grãos 
de areia é aquele habitado em conjunto por todos nós, nativos da era líquido-moderna. In: 
BAUMAN, Zigmunt. A Cultura no Mundo Líquido Moderno. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2013. p. 33. Título original: Culture in a Liquid Modern World. 



176 
 

 

4.1.1 O Contrato sob a Concepção Moderna na “Sociedade Sólido-

Moderna” 

A Concepção Moderna leva em consideração a igualdade e a liberdade 

das partes que estão em condições de igualdade para contratar.  

Esta forma de observar o Contrato tem apogeu a partir do Código Civil de 

Napoleão em 1804. Conforme o artigo 1101º do Code Civil de 1804515 o contrato é 

“uma convenção pela qual uma ou mais pessoas se obrigam, em relação a uma ou  

mais outras pessoas, a dar, a fazer ou a não fazer certa coisa516.” 

Expõe Paulo Lôbo517 que: a noção de Contrato, como expressão da 

liberdade contratual ou da autonomia privada, foi desenvolvida no contexto histórico 

preciso do Estado moderno, mais precisamente na fase do Estado liberal. Seu ápice 

coincide com o predomínio do capitalismo industrial da segunda metade do século 

XIX e da primeira metade do século XX, quando se elabora a teoria do negócio 

jurídico e se consagra a ideia de autonomia privada. O Contrato se formaliza pela 

oferta e aceitação, pela livre manifestação de vontades e pela igualdade formal das 

partes. O Contrato é sempre justo, a economia é racional e o individualismo jurídico 

é favorável aos grupos econômicos.  

O Contrato na Concepção Moderna tem por paradigma518, ou seja, 

                                            
515 É o resultado de vários séculos de evolução do direito francês, em parte remonta o direito 

consuetudinário e romano da Idade Média e início da Idade Moderna, mas incorporou medidas 
ideológicas inspiradas na Revolução Francesa de 1789; para R. C. van Caenegem.  Uma 
Introdução Histórica ao Direito Privado.  Tradução: Carlos Eduardo Lima Machado. 2ª edição. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 1-2. Título original: Introduction Historique au Droit Privé.  

516 Citação de GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. 3ª ed. Tradução: António Manuel 
Hespanha e Manuel Macaísta Malheiros. Lisboa: Fundação Calouste GulBenkian, 2001. p. 731. 

517 Lôbo, Paulo. Direito Civil: contratos. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 19-20. 

518 Paradigma é: “[...]Modelo ou exemplo. Platão empregou essa palavra no primeiro sentido, [...] 
Aristóteles utiliza esse termo no segundo significado, [...].” Conforme ABBAGNANO, Nicola. 
Dicionário de Filosofia. Tradução da 1ª edição brasileira coordenada e revista por Alfredo Bosi, 
revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti. 4ª edição. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. p. 742. Afim de entender paradigma, busca-se o conceito de modelo, ou 
seja: “Uma das espécies fundamentais de conceitos científicos, [...], mais precisamente o que 
consiste na disposição caracterizada pela ordem dos elementos de que se compõe, e não pela 
natureza desses elementos. Por isso, dois Modelos são idênticos se a relação de suas ordens 
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modelo, exemplo a ser seguido na formação, interpretação e execução dos 

Contratos, a autonomia de vontades, visto que tem por fundamento a igualdade dos 

contratantes e a liberdade de contratar ou não, bem como de regulamentar a relação 

jurídica como melhor lhes for conveniente. A relatividade dos efeitos dos contratos 

também é paradigma norteador dos Contratos sob a Concepção Moderna, pois não 

refletem ou regulam direitos e obrigações que não os das partes contratantes e a 

intangibilidade também é paradigma que dá suporte aos Contratos sob a Concepção 

Moderna já que os pactos são formulados para ser cumpridos.  

 Esta concepção identifica o Contrato como tradicional ou clássico e se 

caracteriza pelo princípio voluntarista519 que pressupõe a igualdade520 e a 

liberdade521 dos contratantes representada no livre exercício da vontade individual. 

O Direito Natural gera influência nesta estrutura, pois os homens nascem livres e 

iguais. O dogma da vontade fundamenta o princípio da liberdade contratual, da 

intangibilidade contratual e da relatividade dos efeitos dos contratos, conforme Paulo 

                                                                                                                                        
puder ser expressa como correspondência biunívoca, ou seja, tal que a um termo de um 
corresponda um, e apenas um, do outro, e que a cada relação de ordem entre os elementos de 
um corresponda idêntica relação entre os elementos correspondentes do outro. O cálculo 
numérico ordinário é o melhor exemplo de correspondência biunívoca: se, de um lado, houver 
cinco livros e, de outro, cinco lápis, essas duas séries de objetos podem ser alinhadas na mesma 
ordem ou os objetos podem ser colocados um sobre o outro. [...]. Lévi-Strauss considerou a 
estrutura como um modelo desse gênero, para a explicação dos fatos sociais. Explica 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1ª edição brasileira coordenada e 
revista por Alfredo Bosi, revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti. 
4ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 678. E, exemplo: “Em Aristóteles, [...] é uma 
indução aparente ou retórica que parte de um enunciado particular e passa por um enunciado 
geral em que a primeira premissa é generalizada. [...]”. Explica ABBAGNANO, Nicola. Dicionário 
de Filosofia. Tradução da 1ª edição brasileira coordenada e revista por Alfredo Bosi, revisão da 
tradução e tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti. 4ª edição. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. p. 398. 

519 No sentido de autonomia de vontades, conforme SAMPAIO, Laerte Marrone de Castro.  A Boa-fé 
Objetiva na Relação Contratual.  Barueri: Manole, 2004. p. 9.  

520 Igualdade segundo Hugo Grotius: “A natureza manda observar a igualdade nos contratos até o 
ponto em que, da desigualdade deva surgir um direito em proveito daquele que obteve menos. 
Essa igualdade deve ser observada em parte nos atos, em parte na própria coisa de que se trata. 
Nos atos, seja naqueles que precedem o compromisso, como naqueles que o acompanham.” 
Conforme GROTIUS, Hugo. O Direito da Guerra e da Paz. Tradução: Ciro Mioranza. Ijuí: Editora 
Unijuí, 2004, V.I. p. 576. Título original: De Jure Belli ac Pacis.   

521 Liberdade conforme Charles de Secondat Montesquieu: “A liberdade é o direito de fazer tudo o que 
as leis permitem; e se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem ele já não teria liberdade, 
porque os outros também teriam este poder.“ In:  MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron 
de. O Espírito das Leis. Tradução: Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 166. 
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Nalim522.  

As origens desta forma de pensar o Contrato decorre do direito canônico, 

da teoria do direito natural, das teorias de ordem política e a revolução francesa e as 

teorias econômicas e o liberalismo, afirma Cláudia Lima Marques523.  

A visão clássica do Contrato reporta-o a um exclusivo relacionamento 

entre as partes envolvidas, não cuidando de apurar, regular ou sistematizar as 

eventuais consequências que do mesmo podem resultar ao agregado social. Expõe 

António Raposo Subril524. 

A intervenção do Estado nos Contratos através da tutela jurídica limita-se 

a possibilitar a estruturação pelos indivíduos destas relações jurídicas próprias 

assegurando uma teórica autonomia, igualdade e fraternidade, sem considerar a 

situação econômica e social dos contratantes conforme Cláudia Lima Marques525.  

Em que pese a estabilidade do direito e a rigidez e generalidade da lei no 

sentido moderno. A ligação entre direito e sociedade, entre direito e fatos 

econômico-sociais emergentes é ressecada; expõe Paolo Grossi526. 

Para entender as particularidades desta estrutura é salutar lembrar que o 

contrato individual teve gênese no direito egípcio e mesopotâmico527 há cerca de 

                                            
522 NALIN, Paulo. Do Contrato:  conceito pós-moderno, em busca de sua formulação na perspectiva 

civil-constitucional. 2ª ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2006. p. 106-112.  

523 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2014 7ª ed. rev., atual. e ampl.. 
p.63-67. 

524 SUBRIL, António Raposo. O Contrato e a Intervenção do Juiz: estudo temático, jurisprudência 
relevante. Porto: Vida Econômica Editorial SA. 2012. p.21. 

525  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 40. 

526 GROSSI, Paolo. Mitologias Jurídicas da Modernidade.  Tradução: Arno Dal Ri Júnior. 2ª edição 
revisada e ampliada. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 34-40. 

527 A Mesopotâmia e o Egito, no plano da economia, utilizavam o solo para plantio e a navegação 
como meio de transporte de mercadorias. E, em razão da situação geográfica, a Mesopotamia 
tinha carência de minerais, exceto o cobre e havia dificuldade na drenagem do solo e na 
contenção da vegetação desértica; dependendo mais do comércio do que o Egito. O Código de 
Hammurabi, na Mesopotâmia, informa que a época era os contratos de compra e venda (inclusive 
à crédito), arrendamento (com ênfase na regulamentação das terras cultiváveis e depósito faziam 
parte do cotidiano social. Expõe PINTO, Cristiano Paixão Araújo. Direitos e Sociedade no Oriente 
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4500 anos, se aperfeiçoando na Grécia antiga, sendo considerado fruto da razão e 

não da vontade divina, observando o instituto os romanos o diferenciaram em 

pactum (acerto de vontades, sem caráter vinculatório ou formal, não ensejando 

qualquer ação por parte do prejudicado pelo inadimplemento) e contractum 

(exteriorização de vontade formal que vinculava as partes, e cujo inadimplemento 

era punido). Os contratos eram obrigatórios não pela autonomia de vontades, mas 

pelo temor da ira divina. Explica Eduardo Sens dos Santos528.  

Assim, observa-se que a prática social, moral e o modelo econômico da 

época amoldam o contrato para permitir a circulação de riquezas, cujo consenso 

dirige-se para um determinado fim conforme Cláudia Lima Marques529. A Concepção 

Moderna se apresenta na sociedade sólida, ou “Sólido-Moderna530. 

E, a manifestação de vontades que construíam o contrato cedeu lugar a 

adesão. E, à vontade manifestada pela parte com maior capacidade técnica ou 

econômica trouxe a Sociedade contratos em desequilíbrio que por sua vez, trouxe a 

realidade social a necessidade da intervenção do Estado na criação e execução do 

Contrato. Esta nova concepção intervencionista que tem preocupação social e 

equitativa é a denominada Concepção Pós-Moderna do Contrato, sobre a qual 

passar-se-á a discorrer.   

                                                                                                                                        
Antigo: Mesopotâmia e Egito. In: WOLKMER, Antônio Carlos (org.). Fundamentos de História do 
Direito. 2ª ed., 2ª tir. rev. e amp. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 43 e 50. No mesmo sentido 
ALTAVILA, Jayme de. Origem do Direito dos Povos.  São Paulo: Ícone, 2001. p. 46. 

528 SANTOS, Eduardo Sens do.  A Função Social do Contrato. Florianóplis: OAB/SC Editora, 2004. 
p. 20-23. 

529 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 37-38. 

530 Zigmunt Baumann identifica a sociedade sólida como: “A sociedade de produtores, principal 
modelo societário da fase ‘sólida’ da modernidade, foi basicamente orientada para a segurança. 
Nessa busca, apostou no desejo humano de uma ambiente confiável, ordenado, regular, 
transparente e, como prova disso, duradouro, resistente ao tempo e seguro. Esse desejo era de 
fato uma matéria prima bastante conveniente para que fossem construídos os tipos de estratégias 
de vida e padrões comportamentais indispensáveis para atender a era do ‘tamanho é poder’ e do 
‘grande é lindo’: uma era de fábricas e exércitos de massa, de regras obrigatórias e conformidade 
às mesmas, assim como de estratégias burocráticas e panópticas de dominação que, em seu 
esforço para evocar disciplina e subordinação, basearam-se na padronização e rotinização do 
comportamento individual. [...] Na era sólido-moderna da sociedade de produtores, a satisfação 
parecia de fato residir, acima de tudo, na promessa de segurança a longo prazo, não no desfruto 
imediato de prazeres. In: BAUMANN, Zigmunt. Vida para Consumo: a transformação das 
pessoas em mercadorias. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor. 
2008. p. 42-43. Título original: Consuming Life. 
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4.2 O CONTRATO SOB A CONCEPÇÃO CONTEMPORÂNEA NA 

“SOCIEDADE LÍQUIDO-MODERNA” 

 A Concepção Contemporânea decorre de um contexto onde a tecnologia 

avança rapidamente, em um cenário de preocupação com o meio Ambiente e com a 

sobrevivência digna do ser humano. 

O avanço da tecnologia permite a contratação através do ambiente virtual 

entre pessoas que estão em localizações geográficas diferentes. A informação 

ultrapassa a velocidade da luz e não encontrando mais obstáculo na distância, 

através da internet. O capitalismo não encontra mais a barreira da Guerra Fria para 

avançar negociação até mesmo com países ditos comunistas a exemplo da China e 

de Cuba, estimulando o consumismo531 e a fragilização ambiental.  

A era das crises, inclusive nos Contratos. Este é o contexto histórico da 

leitura da Concepção Contemporânea, denominada por alguns autores de Pós-

Moderna dos Contratos que se apresenta na “sociedade líquida”, ou modernidade 

líquida.  

O Contrato na Concepção Contemporânea traz a função social532 como 

princípio533 para tornar equivalente a relação jurídica contratual que anteriormente 

                                            
531 Para Zygmunt Bauman o consumismo: “[...] associa a felicidade [...] a um volume e uma 

intensidade de desejos crescentes, o que por sua vez implica o uso imediato e a rápida 
substituição dos objetos destinados a satisfazê-la. [...] A instabilidade dos desejos e a 
insaciabilidade das necessidades, assim como a resultante tendência ao consumo instantâneo e à 
remoção, também instantânea, de seus objetos, harmonizam-se bem com a nova liquidez do 
ambiente em que as atividades existenciais foram inscritas e tendem  a ser conduzidas no futuro 
previsível. Um ambiente líquido-moderno é inóspito ao planejamento, investimento e 
armazenamento de longo prazo.” In: BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação 
das pessoas em mercadorias. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
editor. 2008. p. 44-45. Título original: Consuming Life. 

532 A função social do contrato hoje deixou de ser a liberdade do indivíduo para ser a liberdade da 
coletividade, que é requisito para exercer qualquer direito, inclusive o direito contratual. O sistema 
jurídico para não se tornar imóvel ante as mudanças sociais deixa de ser um sistema fechado para 
ser um sistema aberto e pela função social dos contratos pauta-se nos princípios fundamentais e 
no bem comum. Neste sentido SANTOS, Eduardo Sens do.  A Função Social do Contrato. 
Florianópolis: OAB/SC Editora, 2004. p. 153-162.  

533 Princípio é: “[...] a emanação do espírito do ordenamento jurídico, ou conceitos superiores que se 
extraem de um conjunto de normas. Nesta medida, tais princípios dirigem a atividade integrativa 
que é desenvolvida pelo intérprete, fornecendo-lhe limites e critérios para que chegue à vontade 
da lei.” Expõe BIERWAGEN, Mônica Yoshizato. Princípios e Regras de Interpretação dos 
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dependia exclusivamente da autonomia de vontades. E, ao lado da função social 

também a solidariedade, se legitima como paradigma contemporâneo do contrato534. 

Estas modificações se justificam porque as partes não estão mais em igualdade de 

condições conforme Juan J. Benitéz Caorsi535. 

Nas palavras de Fernando Noronha536 ao tratar da função social das 

obrigações: “O interesse geral, o bem comum, constitui limite à realização dos 

interesses individuais, subjetivos, do credor. [...]” 

A par da função social dos contratos surge a boa-fé objetiva537. Laerte 

Marrone de Castro Sampaio538 expõe que: o equilíbrio contratual limita a autonomia 

de vontades decorrente da intervenção do Estado através de normas jurídicas 

obrigatórias e através da edição de um novo paradigma, a boa-fé. 

António Raposo Subtil539 visualiza uma nova visão no mundo das 

                                                                                                                                        
Contratos no novo Código Civil. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 12. Para a presente 
pesquisa  entende-se que paradigmas são os modelos e os princípios serão adotados como 
expressões sinônimas.  

534 Carlos de Cores no prefácio da obra de Juan J. Benitéz Caorsi explica que: “[...] La doctrina 
solidaria se erige em principio fundamental del derecho de los contratos. Cooperación leal y 
honesta de las partes em vista de la realización de los benefícios recíprocos acordados por el 
contrato, [...] Estrictamente del contratante se exige que se conduzca em base a uma actitud de 
cooperación com la contraparte sin frustrar la confianza legítima generada y salvaguardando el 
interés ajeno cuando sea posible. Para ello, se revaloriza a la persona, tutelándose las 
expectativas de justicia del contenido contratuctual y armonía entre los derechos y obligaciones de 
los contratantes. [...] uma visión del contrato sobre um perfil de utilidade social, de principio 
extraña a la noción tradicional de operación económica.[...] Em definitiva, el vínculo negocial que 
une al acreedor y deudor determina que no ocupen más posiciones antagónicas, sino que pasan a 
ser colaboradores. [...]” CORES, Carlos de. Prefácio. In: CAORSI, Juan J. Benítez.  Solidaridad 
Contractual: noción posmoderna del contrato. Madrid: Editorial Reus, 2013. p. 21.  

535 CAORSI, Juan J. Benítez.  Solidaridad Contractual: noción posmoderna del contrato. Madrid: 
Editorial Reus, 2013. p. 25-26. 

536 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações: fundamentos do direito das obrigações: 
introdução à responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2003, V. 1. p.27. 

537 “O termo boa fé tem dois significados distintos: a boa fé em sentido subjectivo[sic] designa um 
facto; a boa fé em sentido objetivo designa uma norma. O facto da boa fé em sentido subjectivo 
relaciona-se com o conhecimento ou com o desconhecimento de uma circunstância de facto ou de 
direito [...]; a norma da boa fé em sentido objetivo relaciona-se com uma de duas coisas: ou com a 
conduta dos contraentes ou com o conteúdo do contrato. O princípio da boa fé designa sempre e 
só a boa fé como norma – a boa fé em sentido objetivo.”  Conforme OLIVEIRA, Nuno Manuel 
Pinto. Princípios de Direito dos Contratos. 1ª edição. Coimbra: Coimbra. 2011. p. 161-194.  

538 SAMPAIO, Laerte Marrone de Castro.  A Boa-fé Objetiva na Relação Contratual.  Barueri: 
Manole, 2004. p. 23. 

539 SUBRIL, António Raposo. O Contrato e a Intervenção do Juiz: estudo temático, jurisprudência 
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relações jurídicas, que deixariam de ter uma estrutura linear, rígida e sem suporte 

num tempo e espaço concreto (relações de geometria variável – espaço 

multidimensional), em que o Contrato deixaria de constituir um instrumento 

normativo fechado, para passar a traduzir uma esfera de relações entre pessoas, 

evoluindo com o tempo, ajustando-se à dinâmica da própria sociedade. Além da 

função social e da boa-fé objetiva a teoria do “contrato aberto” se mostra como novo 

paradigma ao lado do princípio da equivalência material dos contratos, também 

denominado de princípio do equilíbrio econômico do Contrato.  

Rodrigo Toscano de Brito540 expõe que ao lado dos outros dois princípios 

sociais da função social e da boa-fé objetiva está o princípio da equivalência material 

na diretriz da eticidade e da socialidade. Os três princípios sociais auxiliam os 

princípios tradicionais da Concepção Moderna, na sua relativização em busca da 

justiça contratual.  

Esclarece António Raposo Subtil541 que a evolução do Direito Privado dos 

Contratos542 tem, no essencial, girado em torno da evolução de uma visão 

individualista das relações jurídico-privadas para uma nova abordagem da função 

social da figura. A ideia de que a autonomia da vontade apenas estava limitada pela 

ordem pública e pela lei, foi progressivamente substituída pelo acolhimento de um 

vasto conjunto de novos princípios e deveres, acrescentando aos existentes na 

teoria clássica o princípio da boa-fé objetiva, o dever de lealdade, o princípio do 

equilíbrio econômico e o princípio da função social do contrato. A intervenção do 

legislador no direito dos contratos estabeleceu uma disciplina jurídica redutora da 

autonomia privada, visando a proteção de interesses específicos e/ou da parte mais 

fraca, por via da densificação das “cláusulas gerais” e da definição de regimes 

                                                                                                                                        
relevante. Porto: Vida Econômica Editorial SA. 2012. p.8. 

540 BRITO, Rodrigo Toscano de. Equivalência Material dos Contratos: civis, empresariais e de 
consumo. São Paulo: Saraiva, 2007. p.5-8. 

541 SUBRIL, António Raposo. O Contrato e a Intervenção do Juiz: estudo temático, jurisprudência 
relevante. Porto: Vida Econômica Editorial SA. 2012. p.13. 

542 Por Direito Privado dos Contratos entende-se o ramo do Direito que estuda e sistematiza as 
interconexões materializadas em Contratos que tenham por objeto interesses entre pessoas 
físicas e/ou jurídicas privada.  
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jurídicos contratuais suportados em normas jurídicas cogentes, sendo que nesta 

última a intervenção tem como fundamento razões de ordem política e econômica. 

A teoria contratual se modificou de tal forma em tão pouco tempo que se 

reflete sobre a morte do Contrato, por alguns defendida. O que não deixa de 

constituir mais do que uma figura de estilo, visando acentuar os novos pressupostos 

em que, nos tempos modernos, assentam as relações jurídico-privadas. Explica 

António Raposo Subril543. 

Os ordenamentos jurídicos cuidaram de resguardar a produção de efeitos 

atentatórios das regras da boa-fé, da ordem pública e dos bons costumes. 

Conceitua-se o que do Contrato não pode resultar ou quais os objetivos que por sua 

via podem ser alcançados. Faltava uma abordagem em sentido diverso, que 

perspectivasse positivamente o que, em tese geral, poderia ser esperado do 

Contrato. Os limites da autonomia da força obrigatória dos contratos merecem uma 

apreciação autônoma e conjugada, tendo em vista demonstrar que a evolução da 

teoria geral do contrato não reduziu a sua importância social, mas impõe uma 

relevante alteração ao nível da sua compreensão jurídica. Enquadramento que 

justificam a possibilidade de um novo paradigma de contrato.  

Explica António Raposo Subril544 que outra visão sobre as relações 

contratuais que se estabelecem entre as pessoas, abre perspectivas diferentes 

quanto ao universo e amplitude da eficácia das obrigações contratuais, colocando 

em crise o princípio da relatividade. Assim, longe da eficácia externa das obrigações 

se limitar à teoria da responsabilidade civil aquiliana de terceiros, por interferência 

num Contrato alheio, é avançada a ideia de que as obrigações decorrentes de um 

Contrato – o próprio Contrato – afetam não só as partes contratantes originárias, 

mas também um conjunto de pessoas, que constituem uma determinada esfera de 

relações, num tempo e espaço específicos.  

A teoria do “Contrato Aberto”545 pretende encontrar uma alternativa para o 

                                            
543 SUBRIL, António Raposo. O Contrato e a Intervenção do Juiz: estudo temático, jurisprudência 

relevante. Porto: Vida Econômica Editorial SA. 2012. p.15. 

544 SUBRIL, António Raposo. O Contrato e a Intervenção do Juiz: estudo temático, jurisprudência 
relevante. Porto: Vida Econômica Editorial SA. 2012. p.22-23. 

545 Por Teoria do Contrato Aberto identifica-se a tese de que os contratos na atualidade identificam 
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domínio, ou exclusividade, da autonomia da vontade privada, também designada de 

liberdade contratual, na fixação da interpretação do clausulado do Contrato firmado, 

nos limites das normas imperativas, pelas partes contratantes. Expõe António 

Raposo Subril546. 

Neste sentido, pensando o Contrato na Concepção Contemporânea, 

vislumbra-se que é uma justaposição de interesses na qual se constata o 

desequilíbrio em favor da parte que seja mais forte na esfera econômica ou técnica, 

permite-se a inclusão dos princípios sociais, visto que no “mundo plano” de Thomas 

L Friedman547, as relações contratuais se espraiam por toda a Sociedade, além dos 

interesses dos contratantes.  

Cláudia Lima Marques expõe que a ruptura do direito moderno, o 

surgimento de novos paradigmas pós-modernos e o pluralismo de fontes normativas 

atinge os aspectos econômicos do Direito Privado, exigindo re-sistematizações e re-

codificações que na Alemanha está sendo denominado de Direito Privado Solidário 

(Solidarprivatrecht)548, expressão criada para o Direito Europeu – União Européia. O 

Direito Privado Solidário o termo simboliza o processo de transformação e re-

                                                                                                                                        
relações que se espraiam para além dos sujeitos diretamente intervenientes no contrato, as 
relações obrigacionais deixam de ser lineares e “passam a ser definidas num espaço 
multidimensional, estabelecendo-se uma teia de relações de geometria variável. O Contrato deixa 
de ser um instrumento normativo fechado entre as partes para “passar a traduzir uma esfera de 
relações entre pessoas, evoluindo com o tempo, ajustando-se à dinâmica própria da sociedade.” 
Conforme SUBRIL, António Raposo. O Contrato e a Intervenção do Juiz: estudo temático, 
jurisprudência relevante. Porto: Vida Econômica Editorial SA. 2012. p.22-23. 

546 SUBRIL, António Raposo. O Contrato e a Intervenção do Juiz: estudo temático, jurisprudência 
relevante. Porto: Vida Econômica Editorial SA. 2012. p.23d. 

547 Nas palavras de Thomas L. Friedman: “Enquanto o mundo começa a se mover de um sistema 
primordialmente vertical – comande e controle – para criar valores, para um modelo de criação de 
valores horizontal – conecte e colabore -, e enquanto derrubamos mais muros, tetos e chãos ao 
mesmo tempo, sociedades se vêem diante de muitas mudanças profundas, todas de uma vez. [...] 
os muros, tetos e chãos que vão nos definir no futuro provavelmente serão modelos misturados. 
Ou seja, tradicionais estados-nações, governos, corporações e organizações de notícias terão que 
trabalhar juntos com redes emergentes, comunidades virtuais e empresas para forjar 
gradativamente algumas novas normas e noos limites para operar no mundo plano. 
[...]FRIEDMAN, Thomas L. O Mundo é Plano: uma breve história do Século XXI. Tradução da ed. 
atualizada e ampliada por: Cristiana Serra, Sergio Duarte, Bruno Casotti. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2007. p. 272-277. Título original: The World is Flat: a Brief History of the Twenty-First Century. 

548 MARQUES, Cláudia Lima. Direito do Consumidor entre Direito Nacional e o Internacional. In: 
NEVES, Marcelo (Coordenação). Transnacionalidade do Direito: novas perspectivas dos conflitos 
entre ordens jurídicas. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 346. 
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sistematização do Direito Privado através do conjunto de valores e ideais modernos 

(liberdade, igualdade e solidariedade); “simboliza um novo Direito Privado com 

direitos sociais”.549 

 O direito contratual segue o mesmo modelo de transformação que 

deverão estar embasados na liberdade, igualdade e solidariedade, paradigmas que 

fundamentam o direito privado solidário e, por consequência o Direito Contratual 

Privado Solidário. 

Portanto, estão determinados os princípios que dão supedâneo ao Direito 

Contratual Solidário. A Teoria do Contrato Aberto identifica que não houve declínio 

do contrato, mas sim o relançamento do instituto nos moldes da “Sociedade Líquido-

Moderna”. 

 

4.3 OS CONTRATOS INTERNOS E OS CONTRATOS INTERNACIONAIS 

PRIVADOS SOB O CENÁRIO JURÍDICO DA TRANSNACIONALIDADE E O 

ESTADO CONTEMPORÂNEO 

Antes de adentrar sobre a diferença entre os Contratos Internos e os 

Contratos Internacionais, salutar identificar a diferença entre Direito Interno e Direito 

Internacional a fim de situar o contexto em que tais pactos acontecem. 

Expõe Vicente Ráo550 que: 

Direito interno é o direito do Estado, denominado também de direito 
nacional. É o que rege as relações jurídicas que se processam no 

território do Estado. Pode ser direito público [...] e direito privado [...]. 
Já o direito internacional disciplina relações jurídicas não delimitadas 

pelas fronteiras do Estado, ou seja, as relações internacionais entre 
Estados soberanos, isto é, a comunidade internacional. [...] Direito 
interno e direito internacional são direitos inconfundíveis – o interno é 

                                            
549 MARQUES, Cláudia Lima. Direito do Consumidor entre Direito Nacional e o Internacional. In: 

NEVES, Marcelo (Coordenação). Transnacionalidade do Direito: novas perspectivas dos 
conflitos entre ordens jurídicas. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 351. 

 

550 RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 4ª ed. anotada e atual. por Ovídio Rocha Barros 
Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1997. p. 146. 
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direito de subordinação, imposto ou assegurado pelo Estado, 
enquanto o internacional é direito de coordenação, garantido pelo 

comum acordo dos países, e, de certa forma, por decisões da 
ONU.[...]. 

Com fundamento neste raciocínio afirma-se que os Contratos Internos 

tem suas regras subordinadas ao Estado nacional, não podendo-se contratar nada 

contrário ao que o ordenamento jurídico nacional impõe, mesmo que seja da 

vontade das partes. Ao passo que os Contratos Internacionais embora se submetam 

aos Tratados551 e Convenções552 são delimitados com maior incidência pela 

autonomia de vontades, desde que celebrados entre contratantes que representem 

os Estados a que pertencem, desde que estejam em equivalência no plano 

econômico, jurídico e social.  

Conforme Alberto do Amaral Júnior553: “A ordem internacional é, [...] a 

configuração das relações internacionais que enseja a restrição da violência, o 

cumprimento dos acordos e a estabilização das relações de propriedade”.  

Mas, conforme afirma Danielle Annoni554 ao tratar dos Contratos 

                                            
551 Tratado é o acordo formal entre sujeitos de direito internacional público e destinado a produzir 

efeitos jurídicos que exige solenidade para sua celebração, representada pela forma escrita. 
Conforme AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. 5ª ed. São 
Paulo: Atlas. 2015. p. 48-49. Acrescenta-se ainda: “A expressão Tratado foi escolhida pela 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, como termo para designar, 
genericamente, um acordo internacional. Denomina-se tratado o ato bilateral ou multilateral ao 
qual se deseja atribuir especial relevância política. Nessa categoria se destacam, por exemplo, os 
tratados de paz e amizade, o Tratado da Bacia do Prata, o Tratado de Cooperação Amazônica, o 
Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, o Tratado de Proibição Completa dos Testes 
Nucleares.” Conforme BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Sistema Consular Integrado. 
Disponível em: < http://dai-mre.serpro.gov.br/apresentacao/tipos-de-atos-internacionais/>. Acesso 
em 27 fev 2016. 

552 “[...] costuma ser empregado o termo Convenção para designar atos multilaterais, oriundos de 
conferências internacionais e que versem assunto de interesse geral, como por exemplo, as 
convençõesde Viena sobre relações diplomáticas, relações consulares e direito dos tratados; as 
convenções sobre aviação civil, sobre segurança no mar, sobre questões trabalhistas. É um tipo 
de instrumento internacional destinado em geral a estabelecer normas para o comportamento dos 
Estados em uma gama cada vez mais ampla de setores. No entanto, existem algumas, poucas é 
verdades, Convenções bilaterais, como a Convenção destinada a evitar a dupla tributação e 
prevenir a evação fiscal celebradada com a Argentina (1980) e a Convenção sobre Assistência 
Judiciária Gratuita celebrada com a Bélgica (1955).” Conforme BRASIL. Ministério das Relações 
Exteriores. Sistema Consular Integrado. Disponível em: < http://dai-
mre.serpro.gov.br/apresentacao/tipos-de-atos-internacionais/>. Acesso em 27 fev 2016. 

553 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. 5ª ed. São Paulo: Atlas. 
2015. p. 9. 

554 ANNONI, Danielle. Introdução do Direito Contratual no cenário Internacional. Curitiba: 
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Internacionais: 

[...] o contrato é um negócio jurídico bilateral gerado com base na 
vontade das partes, no intuito de regular seus interesses até os 
limites permitidos pelo ordenamento jurídico. A principal característica 
do negócio jurídico é ser um ato voluntário, ou seja, as partes que 
dele participam devem ter liberdade de consciência e expressão, 
bem como capacidade para decidirem sobre o que estão realizando. 

Fato é que o Consumidor é levado a engodo pelo apelo publicitário 

veiculado pelo Fornecedor. Fato que muitas vezes induz a erro e, portanto, coloca 

em xeque a liberdade de consciência exposta através da manifestação de vontade, 

especialmente quando a negociação acontece no Ciberespaço.  

A Sociedade contemporânea, denominada de “Sociedade Líquido-

Moderna” tem levado os teóricos do direito privado a afirmar uma convergência entre 

as esferas pública e privada, a tal ponto que o Direito Privado não representaria mais 

o primado da autonomia da vontade das partes contratantes, senão a emergência de 

uma autonomia com limitação, a qual estaria intimamente ligada a princípios de 

natureza interventiva das relações singulares; conforme Dalmir Lopes Júnior555.   

A volatilidade da concepção do Contrato no curso do tempo decorre da 

função do instituto de regulamentar a circulação de riquezas e interesses, que pode 

se direcionar para a esfera pública ou privada, nacional ou internacional. O Contrato 

deve ser pensado sob o prisma do sistema556, ou melhor, do(s) sistema(s) jurídico(s) 

em que está sendo constituído e executado.  

Nestes termos, pode-se afirmar que os Contratos são nacionais, também 

                                                                                                                                        
Intersaberes. 2012. p. 23. 

555  LOPES JÚNIOR, Dalmir. O Contrato como Intertextualidade: o papel do Direito Privado em face 
da Policontexturalidade. In: SCHWARTZ, Germano. Juridicização das Esferas Sociais e 
Fragmentação do Direito na Sociedade Contemporânea.  Porto Alegre: Livraria do Advogado. 
2012. p. 147. 

556 Sistema “[..] uma totalidade ordenada, um conjunto de entes entre os quais existe uma certa 
ordem. Para que se possa falar de uma ordem, é necessário que os entes que a constituem não 
estejam somente em relacionamento com o todo, mas também num relacionamento de coerência 
entre si.[...]” BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico.  6ª ed. Tradução: Maria 
Celeste Cordeiro Leite dos Santos. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995. p. 71. Título 
original: Teoria dell’ ordenamento giuridico. 



188 
 

denominados internos, ou, internacionais. Irineu Strenger557 expõe que: “[...] ambos 

têm por objeto a sistematização de técnicas jurídicas adequadas às operações de 

transformação e de circulação de bens ou de serviços o Mercado.” 

E, se diferenciam em razão do(s) sistema(s) jurídico regulatório. Carla 

Noura Teixeira expõe que: “[...]cada Estado politicamente organizado possui seu 

próprio ordenamento jurídico, inexiste [...] uma ordem jurídica supranacional que se 

sobreponha à ordem legal e institucional de cada nação.” Os Contratos nacionais 

são regidos pelo sistema nacional. 

Por via de consequência, se mais de um Sistema Jurídico de Estado 

puder ser aplicado ao Contrato conforme Antônio Márcio da Cunha Guimarães558, 

Irineu Strenger559 e Jairo Silva Melo560 não se poderá identificar o Contrato como 

Contrato Internacional. Ressalta-se que este entendimento não é pacífico na 

bibliografia pesquisada, mas é o adotado para fins deste trabalho. 

Afirma Jacob Dolinger561 que: “[...]além das sociedades internas, regidas 

por sua própria legislação, existe uma outra sociedade maior, composta pelo 

encontro de elementos destas sociedades nacionais, que compõe a “Sociedade 

Internacional”. Mas nesta Sociedade Internacional “estuda-se a interação entre o 

Direito Internacional Público e o Direito Internacional Privado, ou seja: 

Philip Jessup desenvolveu a noção “Transnational Law”, que funde o 

Direito Internacional Público562, o Direito Internacional Privado563 e 

                                            
557 STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais de Comércio. 4ª ed. São Paulo: LTr Editora. 2003. 

p.33. 

558 GUIMARÃES, Antônio Márcio da Cunha. Contratos Internacionais de Seguro.  São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 65. 

559 STRENGER, Irineu. Contratos Internacionais de Comércio. 4ª ed. São Paulo: LTr Editora. 2003. 
p.34-35. 

560 MELO, Jairo Silva. Contratos Internacionais e Cláusulas Hardship. São Paulo: Aduaneiras, 
1999. p. 43-45. 

561 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: parte geral. 10ª ed. revista e atualizada. Rio 
de Janeiro: Forense. 2011. p. 29-30. 

562 Ramo do Direito que versa sobre “interesses estatais e conflitos entre soberanias”, que tem com 
fonte “Tratados e Convenções multi e bilaterais, controlada a observância de suas normas por 
órgãos internacionais e regionais, [...]”. In: DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: 
parte geral. 10ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense. 2011. p. 23. 

563 Ramo do Direito “composto de normas produzidas pelo legislador interno.” Trata de “interesses de 
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novos campos do Direito que não se enquadram em qualquer uma 
destas tradicionais disciplinas564. 

Em 1974, França e Irã assinaram Acordo de Cooperação Científica, 
Técnica e Industrial, e em 1984 a Corte de Cassação francesa, 
julgando uma causa relacionada com estes acordos, disse que “as 
partes envolvidas nestes acordos estavam situadas no mais alto 
nível; estavam na encruzilhada do Direito Internacional Privado com 
o Direito Internacional Público, havendo motivos para se questionar 

sob qual dos dois os acordos estavam cobertos”. 

Os Contratos desenvolvidos entre Empresas de âmbito internacional são 

regulamentados pela lex mercatória. A lex mercatoria propicia que as Empresas de 

âmbito se guiem por suas próprias regras, mas não pode ser vista como sistema 

jurídico completo, é um processo, um movimento em contínua elaboração pelos 

usos cuja imposição é obrigatória pelos resultados e faculdades operacionais. Expõe 

Irineu Strenger565. Estes Contratos são denominados como Internacionais por 

interferir na Economia dos Estados em que as Empresas tem sede.  

Ainda é necessário acrescentar que se o Contrato é desenvolvido entre 

sujeitos que possam regular o Contrato de modo paritário, não se vislumbra qualquer 

óbice na escolha do sistema jurídico regulatório do negócio e, inclusive na aplicação 

da lex mercatória.  

Entretanto, nos Contratos de Adesão, especialmente nos de Consumo, a 

imposição das regras conforme a lex mercatória e regras que prejudicam o 

Consumidor são uma violência à parte economicamente mais frágil no Contrato. E, 

conforme Maria Raquel Guimarães566, há que se regulamentar o Contrato com o 

                                                                                                                                        
pessoas privadas, sejam físicas ou jurídicas, e quando cuida de interesses do Estado, este figura 
tão somente como membro da sociedade comercial internacional, mas não na sua manifestação 
de ente soberano.” In: DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: parte geral. 10ª ed. 
revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense. 2011. p. 23-24. 

564 “[...] Como novos ramos do direito Jessup referia ao Direito da Comunidade Europeia, o Direito 
Marítimo, o Direito Administrativo Internacional, os crimes de guerra, o Direito do Desenvolvimento 
Econômico e as regras aplicáveis às empresas multinacionais.” In: DOLINGER, Jacob. Direito 
Internacional Privado: parte geral. 10ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense. 2011.   
p. 30. 

565 STRENGER, Irineu. Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria. São Paulo: LTr 
Editora, 1996. p. 121-126. 

566 GUIMARÃES, Maria Raquel. A Compra e Venda “Transnacional” de Bens de Consumo: 
algumas reflexões sobre as inovações legislativas. In: Revista Electrónica de Direito – Junho de 
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sistema jurídico mais benéfico ao destinatário do produto ou serviço. 

Quanto a disciplina reguladora do Contrato internacional, este poderá ser 

regulamentado pelo Direito Público ou pelo Direito Privado. Em que pese a 

“publicização do Direito Privado”. 

O Contrato Internacional será objeto do Direito Público quando tratar da 

regulamentação e organização da atividade do Estado em relação a outro Estado ou 

particular; e será tratado pelo Direito Privado quando disciplinar as relações entre 

particulares fazendo referência aos interesses de ordem privada. Mas, são sujeitos 

de Direito Internacional os Estados567, os organismos internacionais, as 

organizações não estatais ou outras coletividades568 e o indivíduo. Explana Carla 

Noura Teixeira569. 

O Contrato que tenha por objeto o Fornecimento de Produto por Empresa 

estrangeira a Consumidor brasileiro não se identifica como Contrato Interno ou 

Contrato internacional, visto que as partes constroem sua manifestação de vontades 

com base em sistemas normativos diferentes, e não mantém a autonomia de 

vontades característica dos Contratos Internacionais.  

Assim, os Contratos Internos e os Internacionais não são hábeis para 

regulamentar os Contratos realizados na esfera transnacional, especialmente, os 

estipulados entre Fornecedor de Produto estrangeiro e Consumidor brasileiro. O 

                                                                                                                                        
2013 nº 1, p. 4. Disponível em: http://www.cije.up.pt/content/compra-e-venda-
%E2%80%9Ctransnacional%E2%80%9D-de-bens-de-consumo-algumas-reflex%C3%B5es-sobre-
iminentes. Acesso em 22 abr 2014. 

567 Entenda-se por  Estado-Nação pela justaposição dos conceitos operacionais das duas categorias, 
segundo Clóvis Demarchi é“[...] o Estado como sendo a ordem jurídica que possui a finalidade de 
regular e assim organizar as diferentes relações entre os indivíduos em determinado espaço 
geográfico, valorizando e defendendo o interesse coletivo e categoria Nação, entendida na sua 
mais simples definição cultural ou voluntariosa,[...]. DEMARCHI, Clóvis. Direito e Educação:  a 
regulação da Educação Superior no Contexto Transnacional. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. p. 42.  

568  As Empresas Transnacionais e Internacionais conforme Carla Noura Teixeira se enquadram nesta 
categoria: “[...] as empresas transnacionais e multinacionais têm sido apontadas como entes 
dotados de personalidade jurídica internacional, considerando a área do Direito Internacional do 
Comércio; contudo, ainda é tema bastante controverso.” TEIXEIRA, Carla Noura. Direito 
Internacional: público, privado e dos direitos humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 32. 

569 TEIXEIRA, Carla Noura. Direito Internacional: público, privado e dos direitos humanos. 4ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 21 
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Estado Contemporâneo “deve ser” pensado como instituto que propõe o ideal da 

“democratização do capitalismo” e, como tal deve resguardar o Consumidor dos 

abusos que possam ocorrer no desenvolvimento de seus Contratos.   
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CAPÍTULO 5 

A SOCIEDADE EM REDE: ANÁLISE SOB O OLHAR DO 

PENSAMENTO DE ZYGMUNT BAUMANN E A COMPRA E VENDA DE 

PRODUTO POR CONSUMIDOR BRASILEIRO DE FORNECEDOR 

ESTRANGEIRO NA REDE 

 

A “Sociedade Líquido-Moderna” instável, volátil, complexa e consumista 

encontrou este status após a sua conexão à rede, se metamorfoseou como ente real 

e virtual. O Estado Contemporâneo organiza a Sociedade no âmbito interno, mas a 

Sociedade não se compreende mais exclusivamente neste espaço. A Rede 

transformou o Ser e o viver humano.  

 

5.1 A REALIDADE VIRTUAL DA SOCIEDADE EM REDE, A INTERNET 

E O “SER” HUMANO 

A Internet modificou a Identidade do Ser que convive entre a Sociedade 

Real e a Sociedade Virtual caracterizada pela Virtualidade Real. As interconexões 

sociais conectam o viver social em todas as esferas materializadas e 

desmaterializadas570, através da Internet.  

Os meios de comunicação conectaram o globo terrestre, mas a Identidade 

do ser humano continua sendo o individualismo. Os pontos de interconexão são 

produzidos de modo global, mas distribuídos na esfera local.  

 

                                            
570 “A desmaterialização não se limitou em produzir seus efeitos na linguagem, mas incide 

frontalmente em fundamentadas teorias jurídicas [...].” In: . PAESANI, Liliana Minardi. Direito de 
Informática: comercialização e desenvolvimento internacional do software. 8ª ed. Sâo Paulo: 
Editora Atlas.  2012. p. 9.  
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“A mídia571 é a expressão de nossa cultura”, para Manuel Castells572. E, o 

que se verifica é a “construção da realidade virtual”573. A cibercultura de Pierre 

Lévy574 que é “[...] multiplicada pela ausência radical de estabilidade[...]”. 

A mídia circunda a informação veiculada pela Internet, mas é salutar 

lembrar que o termo é mais abrangente. Afirma Manuel Castells575 que “Vivemos 

com a mídia e pela mídia”. As pessoas interagem com a mídia constantemente e 

automaticamente, especialmente o rádio e a televisão. E, agora com a Internet 

através dos PC, TVs e smartphones. 

A Internet mudou a forma dos seres humanos se relacionarem. E, 

portanto, a reflexão sobre a hermenêutica jurídica também “deve” acompanhar estas 

formas de pensar e agir. Ao lado do ambiente real, formou-se o espaço virtual da 

WEB576, e neste Ambiente os Contratos são formalizados por manifestações de 

vontades que não são verbais, escritas ou tácitas, mas sim digitais.  

Entende-se por Ambiente, conforme o artigo 3º, I da Lei nº 6.938, de 31 

de agosto de 1981577, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, é: “ o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

                                            
571 “A mídia é o suporte ou veículo da mensagem. O impresso, o rádio, a televisão, o cinema ou a 

Internet, por exemplo, são mídias.” LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. 
São Paulo: Editora 34. 1999. p. 61 Título original: Cyberculture. 

572 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 422. 
Título original:  The rise of the the network society. 

573 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 459. 
Título original:  The rise of the the network society. 

574 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999. p. 24 
Título original: Cyberculture. 

575 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 419. 
Título original:  The rise of the the network society. 

576 Espaço virtual da WEB é o ambiente através do qual os seres humanos se relacionam através da 
WEB.  

577 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em 15 
jan. 2016. 
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biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

Explicam Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Christiany Pegorari Conte 578 

que o conceito de Ambiente foi ampliado pela Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 no artigo 225, o que já foi tratado no primeiro capítulo desta 

pesquisa, ou seja: 

Referido conceito foi ampliado pela Constituição Federal de 1988, 
que passou a abarcar, além do meio ambiente natural (constituído 
pela atmosfera, elementos da biosfera, águas, mar territorial, solo, 
subsolo, recursos minerais, fauna e flora), o meio ambiente artificial 
(espaço urbano construído pelo homem), o meio ambiente cultural 
(delimitado pelo art. 216 da CF), o meio ambiente do trabalho  (local 
de desenvolvimento das atividades laborais), o patrimônio genético e, 
até mesmo, o meio ambiente digital.  

Estas mudanças, para Ricardo Neves579, caracterizam tempos de 

rupturas, de transições abruptas cada vez mais intensas. Nas palavras de Manuel 

Castells580: “[...]Um intervalo cuja característica é a transformação de nossa “cultura 

material” pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico que se organiza em 

torno da tecnologia da informação581.”  

Acrescenta Ricardo Neves582: “[...]transformações civilizatórias que nos 

conduzirão da Era Pós-Industrial para os tempos da Era da Sociedade Digital 

Global”. Uma Sociedade que poderá aprofundará as características da atual 

“Sociedade Líquido-Moderna” de Zygmunt Bauman, e como arremata Ricardo 

                                            
578 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; CONTE, Christiany Pegorari. Crimes no Meio Ambiente 

Digital. São Paulo: Saraiva. 2013. p. 11. 

579 NEVES, Ricardo. O Novo Mundo Digital: você já está nele: oportunidades, ameaças e as 
mudanças que estamos vivendo. Rio de Janeiro: Relume Dumará. 2007. p. 9. 

580 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. rev. e ampl.. São Paulo: Paz e Terra. 2003, p. 67. 
Título original: The rise of the network society 

581 Tecnologia da Informação: elemento novo que “pode ser individualizado nas formas de difusão da 
informação”, “que se valem em escala planetária das transmissões por satélites artificiais, 
computadores eletrônicos e cabos de fibra ótica. Conforme PAESANI, Liliana Minardi. Direito de 
Informática: comercialização e desenvolvimento internacional do software. 8ª ed. Sâo Paulo: 
Editora Atlas.  2012. p. 8.  

582 NEVES, Ricardo. O Novo Mundo Digital: você já está nele: oportunidades, ameaças e as 
mudanças que estamos vivendo. Rio de Janeiro: Relume Dumará. 2007. p. 17. 
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Neves583 na qual todas as relações humanas serão mediadas na Rede584 e a vida 

dos seres humanos será “cada vez mais complexa e interdependente”585. 

Para Manuel Castells586:  

A Internet é o tecido de nossas vidas. [...], a Internet passou a ser a 
base tecnológica para a forma organizacional da Era da Informação: 
a rede.  

Uma rede é um conjunto de nós interconectados. A formação de 
redes é uma prática humana muito antiga, mas as redes ganharam 
vida nova em nosso tempo transformando-se em redes de 
informação energizadas pela Internet. As redes têm vantagens 
extraordinárias como ferramentas de organização em virtude de sua 
flexibilidade e adaptabilidade inerentes, características essenciais 
para se sobreviver e prosperar num ambiente em rápida mutação. É 
por isso que as redes estão proliferando em todos os domínios da 
economia e da sociedade, desbancando corporações verticalmente 
organizadas e burocracias centralizadas e superando-as em 
desempenho. Contudo apesar de suas vantagens em termos de 
flexibilidade, as redes tiveram tradicionalmente de lidar com um 
grande problema, em contraste com hierarquias centralizadas. Elas 
têm tido considerável dificuldade em coordenar funções, em 
concentrar recursos em metas específicas e em realizar uma dada 
tarefa dependendo do tamanho e da complexidade da rede. 

 A Internet decorre da Informática e Telemática. Conforme Liliana Minardi 

Paesani587: 

O termo Informática deriva da expressão informatio automatique de 
Philippe Dreyfus, em 1962; [...], que identifica o termo como “a teoria 
que lhe confere sentido de ciência do uso da informação ligada a um 
computador. A Informática representa o aspecto estático desta 

                                            
583 NEVES, Ricardo. O Novo Mundo Digital: você já está nele: oportunidades, ameaças e as 

mudanças que estamos vivendo. Rio de Janeiro: Relume Dumará. 2007. p. 18-19. 

584 Rede é o mesmo que WEB.  

585 NEVES, Ricardo. O Novo Mundo Digital: você já está nele: oportunidades, ameaças e as 
mudanças que estamos vivendo. Rio de Janeiro: Relume Dumará. 2007. p. 188. 

586 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet:  reflexões sobre a internet, os negócios e a 
sociedade. Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges; Revisão Paulo Vaz. Rio de Janeiro: Zahar, 
2003. p. 7. Título original: The Internet Galaxy: reflections on the Internet, Business and Society. 

587 PAESANI, Liliana Minardi. Direito de Informática: comercialização e desenvolvimento 
internacional do software. 8ª ed. Sâo Paulo: Editora Atlas.  2012. p. 9.  
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ciência que se complementa com a Telemática, que representa o 

aspecto dinâmico do uso da informação. 

Afirma Pierre Lévy588 que:  

A palavra “ciberespaço” foi inventada em 1984 por William Gibson em 
seu romance de ficção cientifica Neuromante. [...]esse termo designa 

o universo das redes digitais, descrito como campo de batalha entre 
as multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira 
econômica e cultural.  

Realmente caminha-se para o aprofundamento da Complexidade e 

interdependência, entretanto, suprimir as relações humanas reais pelas mediadas na 

Rede parece ficção. Acredita-se que exista coexistência dos dois espaços, cada vez 

mais interligados e interdependentes.  

Retomando a história, Manuel Castells589 afirma:  

Os computadores também foram concebidos pela mãe de todas as 
tecnologias, a Segunda Guerra Mundial, mas nasceram somente em 
1946 na Filadélfia, se não considerarmos as ferramentas 
desenvolvidas com objetivos bélicos. 

 

Acrescenta Pierre Lévy590: 

O primeiro computador, o Eniac dos anos 40, pesava várias 
toneladas. Ocupava um andar inteiro em um grande prédio, e para 
programa-lo era preciso conectar diretamente os circuitos, por 
intermédio de cabos, em um painel inspirado nos padrões 
telefônicos. Nos anos cinquenta[sic], programava-se os 
computadores transmitindo à máquina instruções em código binário 
através de cartões e fitas perfuradas. Os cabos ainda existiam, mas 
recolheram-se no o interior da máquina, cobertos por uma nova pele 

                                            
588 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999. p. 92 

Título original: Cyberculture. 

589 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 78. 
Título original:  The rise of the the network society. 

590 LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na Era da Informática. 
Tradução: Carlos Irineu da Costa. 1ª ed.. 13ª reimpressão. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993/2004. 
p. 62. Título original: Les Technologies de l’intelligence. 
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de programas e dispositivos de leitura. Com o surgimento das 
linguagens assembler e sobretudo de linguagens evoluídas como o 
Fortran, o código binário, por sua vez, refluiu para o núcleo de 
sombra do computador para deixar a tarefa das trocas com o mundo 
exterior a cargo de uma nova camada de programa. Aquilo que 
ontem fora interface torna-se órgão interno. As telas, cujo uso só 
generalizou-se no fim dos anos setenta, foram durante muito tempo 
consideradas como periféricos”: os primeiros microcomputadores 
eram vendidos sem os tubos catódicos aos quais estamos 
habituados hoje. Desde então, tornou-se impensável usar um 
computador sem tela, a tal ponto que o monitor e o teclado passaram 
a simbolizar a própria máquina.   

A acessibilidade ao computador591 e aos elementos de informática592, 

(destacando-se o hardware593 e software594) conectaram os seres humanos ao uso 

da Rede. Expõe Ricardo Neves595 que ”até os anos de 1980, o computador era uma 

tecnologia acessível apenas a grandes corporações, universidades e governos.” 

Conforme Pierre Lévy596 os programas597 também compõe o 

                                            
591 Computador, para Alexandre Freire Pimentel, é uma “máquina eletrônica composta de elementos 

físicos e lógicos, capaz de efetuar, em linguagem natural, uma notável multiplicidade de tarefas 
unindo os pressupostos da velocidade aos da precisão operacional”. In: PIMENTEL, Alexandre 
Freire. O Direito Cibernético: um enfoque teórico e lógico-aplicativo. Rio de Janeiro: Renovar. 
2000, p. 21. Para Pierre Lévy: “Um computador é uma montagem particular de unidades de 
processamento, de transmissão, de memória e de interfaces para entrada e saída de 
informações.” In: LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 
34. 1999. p. 44 Título original: Cyberculture. 

592 “A origem da palavra ‘informática’ , derivou da junção dos vocábulos “informação” e “automática” 

593 Hardware expõe Alexandre Freire Pimentel “representa a parte física, isto é, os elementos 
materiais componentes do sistema informático,[...]”, ou seja, “placa mãe, memória, placa de vídeo, 
monitor, gabinete, etc”. In: PIMENTEL, Alexandre Freire. O Direito Cibernético: um enfoque 
teórico e lógico-aplicativo. Rio de Janeiro: Renovar. 2000. p. 24 

594 Software que segundo Alexandre Freire Pimentel é “elemento lógico que possibilita a execução de 
tarefas pela máquina, além do humano, [...]”.In: PIMENTEL, Alexandre Freire. O Direito 
Cibernético: um enfoque teórico e lógico-aplicativo. Rio de Janeiro: Renovar. 2000, p. 21. 
Acrescenta Pierre Lévy: “[...] os componentes do hardware (sensores, memórias, processadores 
etc) podem ser encontrados em outros lugares que não os computadores propriamente ditos: 
cartões inteligentes, terminais de bancos, robôs, motores, eletrodomésticos, automóveis, 
copiadoras, fax, câmaras de vídeo, telefones, rádios, televisões, até os nós das redes de 
comunicação... em qualquer lugar onde a informação digital seja processada automaticamente. 
[...]. In: LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 
1999. p. 44 Título original: Cyberculture. 

595 NEVES, Ricardo. O Novo Mundo Digital: você já está nele: oportunidades, ameaças e as 
mudanças que estamos vivendo. Rio de Janeiro: Relume Dumará. 2007. p. 199. 

596 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 41. 1999. p. 24 
Título original: Cyberculture. 

597 Os programas também são chamados de softwares. As espécies de programas são: aplicativos e 
sistemas operacionais . Os programas aplicativos “permitem ao computador prestar serviços 
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Ciberespaço598, ou seja: O ciberespaço não compreende apenas materiais, 

informações e seres humanos, é também constituído e povoado por seres 

estranhos, meio textos e meio máquinas, meio atores e meio cenários: os 

programas. Um programa, ou software, é uma lista bastante organizada de 

instruções codificadas, destinadas a fazer com que um ou mais processadores 

executem uma tarefa. Através dos circuitos que comandam, os programas 

interpretam dados, agem sobre informações, transformam outros programas, fazem 

funcionar computadores e redes, acionam máquinas físicas, viajam, reproduzem-se 

etc. 

Expõe Manuel Castells599 que:  

A microeletrônica mudou tudo isso, causando uma “revolução dentro 
da revolução”. O advento do microprocessador em 1971, com a 
capacidade de incluir um computador em um chip, pôs o mundo da 

eletrônica e, sem dúvida, o próprio mundo, de pernas para o ar. [...] 
Em 1975, Ed Roberts, [...] construiu uma “caixa de computação” com 
o inacreditável nome de Altair, [...]. A máquina era um objeto primitivo, 
mas foi construída como um computador de pequena escala com um 
microprocessador. O Altair foi a base para o design do Apple I e, 

posteriormente, do Apple II. Este último foi o primeiro 
microcomputador de sucesso comercial, idealizado pelos jovens 
Steve Wozniak e Steve Jobs[...]. [...] O software para PCs surgiu em 

meados dos anos 70 a partir do entusiasmo gerado pelo Altair: dois 
jovens desistentes de Harvard, Bill Gates e Paul Allen, adaptarem o 
BASIC para operar a máquina Altair em 1976. [...]. 

Explica Ricardo Neves600 que o surgimento do PC, computador pessoal, 

em 1980 que o computador começou a fazer parte do cotidiano da Sociedade e, de 

forma vertiginosa em meados de 1990 tornou-se onipresente na vida das pessoas, o 

                                                                                                                                        
específicos a seus usuários.”; os sistemas operacionais “são programas que gerenciam os 
recursos dos computadores (memória, entrada e saída etc.) e organizam a mediação entre o 
hardware e o software aplicativo. Os programas são dados pois ”devem ser acessados, 
arquivados e lidos pelos computadores.” In: LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu 
da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999. p. 42. Título original: Cyberculture. 

598 Ciberespaço é o mesmo que Espaço Virtual da WEB. 

599 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 79-80. 
Título original:  The rise of the the network society. 

600  NEVES, Ricardo. O Novo Mundo Digital: você já está nele: oportunidades, ameaças e as 

mudanças que estamos vivendo. Rio de Janeiro: Relume Dumará. 2007. p. 199-200. 
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progresso nas telecomunicações foram relocados da Guerra Fria. A integração da 

informática com telecomunicações culminou na Tecnologia da Informação. Na 

segunda metade de 1990 o processo de interligação do computador pessoal com a 

capilaridade da estrutura telefônica levou a Internet. E o aparecimento da World 

Wide Web601 ou simplesmente Web se tornou visível para a Sociedade como um 

todo a partir de 1996. Atualmente, a integração da rede de computadores que já 

navega a Web com os canais provedores e receptores de televisão digital e os 

operadores e aparelhos de telefonia celular faz com que o acesso à Web seja 

possível para praticamente todos os seres humanos.  

A Internet, conforme Manuel Castells602 decorreu do trabalho da ARPA-

Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos EUA-

Estados Unidos da América. A primeira rede de computadores, denominada 

ARPANET, começou a funcionar e 1º de setembro de 1969. Seus quatro primeiros 

nós situavam-se na Universidade da Califórnia em Los Angeles, no Stanford Resarch 

Institute, na Universidade da Califórnia de Santa Bárbara e na Universidade de Utah; 

ou seja, interligava os centros de pesquisa que colaboravam com o Departamento 

de Defesa dos EUA-Estados Unidos da América.  

Acrescenta Manuel Castells603 que em 1983, a ARPANET passou a 

dedicar-se a fins científicos e a MILNET aos interesses militares. A National Science 

Foundation criou a CSNET em 1980 para fins científicos e em colaboração com a 

IBM, criou a BITNET, uma rede para acadêmicos não científicos. Todas as redes 

usavam a ARPANET como espinha dorsal do sistema de comunicação, a qual 

passou a se chamar ARPA-INTERNET e, depois INTERNET, ainda sustentada pelo 

                                            
601 “A World Wide Web é uma função da Internet que junta, em um único e imenso hipertexto ou 

hiperdocumento (compreendendo imagens e sons), todos os documentos e hipertextos que a 
alimentam. “LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 
1999. p. 27 Título original: Cyberculture. 

602 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 82-83. 
Título original:  The rise of the the network society. 

603 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 82-83. 
Título original:  The rise of the the network society. 
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Departamento de Defesa e operada pela National Science Foundation. A ARPANET 

deixou de funcionar em 28 de fevereiro de 1990. A NSFNET operada pela National 

Science Foundation assumiu o posto de espinha dorsal da Internet, que se encerrou 

em abril de 1995. Houve a privatização da INTERNET quando inúmeras 

ramificações comerciais das redes regionais da NASF fizeram acordos colaborativos 

privados.  

Explica ainda Manuel Castells604: 

Uma vez privatizada, a Internet não contava com nenhuma 
autoridade supervisora. [...] Em janeiro de 1992, numa iniciativa 
da National Sciente Foundation foi outorgada à Internet Society, 
instituição sem fins lucrativos a responsabilidade sobre as 
organizações coordenadoras já existentes, a Internet Activities 
Board e a Internet Engineering Task Force. Internacionalmnete, 
a função principal de coordenação continuam sendo os acordos 
multilateriais de atribuição de endereços de domínios no 
mundo inteiro,[...]. Apesar da criação, em 1998, de um novo 
órgão regulador com sede nos EUA (IANA/ICANN), em 1999 
não existia nenhuma autoridade clara e indiscutível sobre a 
Internet, tanto nos EUA quanto no resto do mundo – sinal das 
características anarquistas do novo meio de comunicação, 
tanto tecnológica quanto culturalmente.  

Em meados de 1973 Vinton Cerf e Robert Kahn criaram a arquitetura 

fundamental da Internet, a fim de criar um protocolo de comunicação. Em 1978 o 

protocolo foi dividido em servidor-a-servidor(TCP) e procolo inter-redes (IP). O 

protocolo TCP/IP tornou-se o padrão de comunicação entre computadores nos EUA 

e 1980. Em 1983 o TCP/IP foi adaptado ao UNIX o que permitiu a comunicação 

computador a computadorEm 1978 foi inventado o modem para PCs, e em 1979 

divulgaram o protocolo XModem que possibilita a transferência direta de arquivos 

entre computadores, sem passar por um sistema principal; conforme Manuel 

Castells605. 

                                            
604 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 

colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 84. Título 
original:  The rise of the the network society. 

605 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 82-86. 
Título original:  The rise of the the network society. 
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“No Brasil, a utilização da Internet ocorreu inicialmente no meio 

acadêmico, especificamente na Universidade de São Paulo. No ano de 1988, Oscar 

Sala, professor da USP, desenvolvou um projeto de interação entre universidades, 

em âmbito internacional, [...]; conforme Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Christiany 

Pegorari Conte606. 

A criação de um aplicativo, a teia mundial (word wide web – WWW), 

organizou os sítios da Internet por informação, e não por localização, oferecendo 

aos usuários um sistema fácil de pesquisa para procurar as informações desejadas. 

Foi criado na Europa, em 1990, no Centre Européen poour Recherche Nucleaire 

(CERN) em Genebra. Criaram um formato para documentos em hipertexto (HTML- 

hypertex mark-up language), configuraram um protocolo de transferência de 

hipertexto (HTTP- hypertext transfer protocol) para orientar a comunicação entre 

programas navegadores e servidores e criaram o endereço padronizado, o 

localizador uniforme de recursos (URL-uniform resource locator). O CERN distribuiu 

o software WWW gratuitamente, surgiram os navegadores como Mosaic e depois 

Netscape e logo o acesso a Internet criou a “teia mundial”; explica Manuel 

Castells607. 

Os usuários da Internet não são mais navegadores passivos, que 

consomem, sem reagir a informação que lhes é proposta nos sites mantidos por 

especialistas. Os usuários propõem serviços, trocam informações, ou seja, 

participam ativamente e produzem o conteúdo, ou seja, são “web atores” conforme 

Francis Pisani e Dominique Piotet608. Como afirma Manuel Castells609: “[...] Usuários 

                                                                                                                                        
 

606 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; CONTE, Christiany Pegorari. Crimes no Meio Ambiente 
Digital. São Paulo: Saraiva. 2013. p. 14. 

607 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 88-89. 
Título original:  The rise of the the network society. 

608 PISANI, Francis; PIOTET, Dominique. Como a WEB transforma o mundo: a alquimia das 
multidões. Tradução: Gian Bruno Grosso. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010. p. 16. Título 
original: Comment le web change le monde, L’alchimie des multitudes. 

609 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 69. 
Título original:  The rise of the the network society. 
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e criadores podem tornar-se a mesma coisa.[...]” 

Mas o fato é que nem todos os serem humanos são “nós” nesta conexão 

virtual. Acrescenta Manuel Castells610: “Na verdade, há grandes áreas do mundo e 

consideráveis segmentos da população que estão desconectados do novo sistema 

tecnológico [...]”. 

Expõe Manuel Castells611: “As mudanças sociais são tão drásticas quanto 

os processos de transformação tecnológica e econômica. ” E, acrescenta: “Nossas 

sociedades estão cada vez mais estruturadas em uma oposição bipolar ente a Rede 

e o Ser.”612 A Tecnologia da Informação penetrou em todas as esferas da atividade 

humana, mas não determina Sociedade, nem a Sociedade escreve o curso da 

transformação tecnológica, muitos fatores, como a criatividade e iniciativa 

empreendedora intervêm no processo de descoberta científica, inovação tecnológica 

e aplicações sociais, resultando em um “complexo padrão interativo”613.  

Expõe Manuel Castells614 que:  

[...] computadores, sistemas de comunicação, decodificação e 
programação genética são todos amplificadores e extensões da 
mente humana. O que pensamentos e como pensamos é expresso 
em bens, serviços, produção material e intelectual, sejam alimentos, 
moradia, sistemas de transporte e comunicação, mísseis, saúde, 
educação ou imagens.   

                                            
610 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 

colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 70. 
Título original:  The rise of the the network society. 

611 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 40. 
Título original:  The rise of the the network society. 

612 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 41. 
Título original:  The rise of the the network society. 

613 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 43. 
Título original:  The rise of the the network society. 

614 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 69. 
Título original:  The rise of the the network society. 
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Explica Manuel Castells615: 

[...] os contextos culturais/institucionais e a ação social intencional 
interagem de forma decisiva com o novo sistema tecnológico, mas 
esse sistema tem sua própria lógica embutida, caracterizada pela 
capacidade de transformar todas as informações em um sistema 
comum de informação, processando-as em velocidade e capacidade 
cada vez maiores e com custo cada vez mais reduzido em uma rede 
de recuperação e distribuição potencialmente ubíqua.  

Afirma Liliana Minardi Paesani616 que: “A informação, graças à difusão do 

computador, transformou-se numa mercadoria, uma coleta de dados registrados sob 

a forma de impulsos magnéticos”. 

Acrescenta Manuel Castells617 que: 

Entretanto, embora não determine a Tecnologia, a Sociedade pode 
sufocar seu desenvolvimento principalmente por intermédio do 
Estado. Ou então, também principalmente pela intervenção estatal, a 
Sociedade pode entrar num processo acelerado de modernização 
tecnológica capaz de mudar o destino das economias, do poder 
militar e do bem-estar social em poucos anos. Sem dúvida, a 
habilidade ou inabilidade de as Sociedades dominarem a Tecnologia 
e, em especial, aquelas Tecnologias que são estrategicamente 
decisivas em cada período histórico, traça seu destino a ponto de 
podermos dizer que, embora não determine a evolução histórica e a 
transformação social, a Tecnologia (ou sua falta) incorpora a 
capacidade de transformação das Sociedades, bem como os usos 
que as Sociedades, sempre em um processo conflituoso, decidem 
dar ao seu potencial tecnológico.  

Não é diferente no caso da revolução tecnológica atual. Ela originou-se e 

difundiu-se, não por acaso, em um período histórico da reestruturação global do 

Capitalismo, para o qual foi uma ferramenta básica. Portanto, a nova sociedade 

                                            
615 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 

colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 69. 
Título original:  The rise of the the network society. 

616 PAESANI, Liliana Minardi. Direito de Informática: comercialização e desenvolvimento 
internacional do software. 8ª ed. Sâo Paulo: Editora Atlas.  2012. p. 10.  

617 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 44-45. 
Título original:  The rise of the the network society. 
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emergente desse processo de transformação é capitalista e também informacional, 

embora apresente variação histórica considerável nos diferentes países, conforme 

sua história, cultura, instituições e relação específica com o capitalismo global e a 

tecnologia informacional.”618 

A “Sociedade Líquido-Moderna” é capitalista e informacional, concretiza 

um “novo” modo de desenvolvimento, o informacionalismo, historicamente moldado 

pela reestruturação do modo capitalista de produção, no final do século XX. O 

“Ser”619 encontra mais uma faceta da sua Identidade volátil e consumista. A 

Sociedade em Rede tem seus processos de produção, experiência e poder 

estruturado, assim como a “Sociedade sólido-moderna” já identificava.  

Explica Manuel Castells620 que a produção é a ação da humanidade sobre 

a matéria (natureza) para apropriar-se dela e transformá-la em seu benefício, 

obtendo um produto, consumindo (de forma irregular) parte dele e acumulando o 

excedente para investimento conforme os vários objetivos socialmente 

determinados. Experiência é a ação dos sujeitos humanos sobre si mesmos, 

determinada pela interação entre as identidades biológicas e culturais desses 

sujeitos em relação a seus ambientes sociais e naturais. É construída pela eterna 

busca de satisfação das necessidades e desejos humanos. Poder é aquela relação 

entre os sujeitos humanos que, com base na produção e na experiência, impõe a 

vontade de alguns sobre os outros pelo emprego potencial ou real de violência física 

ou simbólica.  

As instituições sociais são constituídas para impor o cumprimento das 

relações de poder existentes em cada período histórico, inclusive os controles, 

limites e contratos sociais conseguidos nas lutas pelo poder. A produção é 

organizada em relações de classes que definem o processo pelo qual alguns 

                                            
618 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 

colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 50. 
Título original:  The rise of the the network society. 

619 Ser no sentido de especificar a Identidade que caracteriza os humanos enquanto portadores de 
comportamento social reconhecido de modo planetário. 

620 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 51-52. 
Título original:  The rise of the the network society. 
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sujeitos humanos, com base em sua posição no processo produtivo, decidem a 

divisão e os empregos do produto em relação ao consumo e ao investimento. A 

experiência é estruturada pelo sexo/relações entre os sexos, historicamente 

organizada em torno da família e, até agora, caracterizada pelo domínio dos homens 

sobre as mulheres. As relações familiares e a sexualidade estruturam a 

personalidade e moldam a interação simbólica. O poder tem como base o Estado e 

seu monopólio institucionalizado da violência. A comunicação simbólica entre os 

seres humanos e o relacionamento entre esses e a natureza, com base na produção 

(e seu complemento, o consumo), experiência e poder, cristalizam-se ao longo da 

história em territórios específicos, e assim geram culturas e identidades coletivas.621 

“[...] No novo modo informacional de desenvolvimento, a fonte de 

produtividade acha-se na tecnologia de geração de conhecimentos, de 

processamento da informação e de comunicação de símbolos.”622 

Ricardo Neves623 expõe que: 

Nos anos que estão por vir, como contraponto à diminuição do 
emprego tradicional como vínculo dominante de relacionamento 
indivíduos-organizações, veremos surgir uma enorme diversidade de 
estilos de vida e de contrato entre pessoas e organizações. 

À diversidade da mídia e a possibilidade de visar o público-alvo leva a 

afirmar que as características da mensagem moldarão as características do meio. 

Os veículos de comunicação estão sendo moldados pela mensagem do meio. Afirma 

Manuel Castells624 E, acrescenta ainda Manuel Castells625 que:  

                                            
621 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 

colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 51-52. 
Título original:  The rise of the the network society. 

622 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 53. Título 
original:  The rise of the the network society. 

623 NEVES, Ricardo. O Novo Mundo Digital: você já está nele: oportunidades, ameaças e as 
mudanças que estamos vivendo. Rio de Janeiro: Relume Dumará. 2007. p. 214. 

624 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 425. 
Título original:  The rise of the the network society. 

625 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
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Embora os meios de comunicação realmente tenham se 
interconectado em todo o globo, e os programas e mensagens 
circulem na rede global, não estamos vivendo em uma aldeia 
global, mas em domicílios sob medida, globalmente produzidos 
e localmente distribuídos.  

 

A Identidade humana é individualista, volátil e instável. E estas 

características tomam maior força nas Redes. As lideranças não têm rosto e os 

movimentos sociais buscam alcançar a remota Comunidade da “Sociedade Sólido-

Moderna”.  

 

Stuart Hall626 afirma que: 

A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria 
social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas 
identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão 
em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 
indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. 

 

Manuel Castells627 identifica a Identidade com o sentido de “Ser”, ou 
seja:  

Por identidade, entendo o processo pelo qual um ator social se 
reconhece e constrói significado principalmente com base em 
determinado atributo cultural ou conjunto de atributos, a ponto de 
excluir uma referência mais ampla a outras estruturas sociais. [...] 
Mas as relações sociais são definidas vis-à-vis as outras, com base 

nos atributos culturais que especificam a identidade.[...]. 

 

Acrescenta Stuart Hall628 que: 

                                                                                                                                        
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 426. 
Título original:  The rise of the the network society. 

626 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade.  Tradução: Tomaz Tadeu da Silva e 
Guacira Lopes Louro. 11ª ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora. 2006. p. 7. Título original: The 
Questiono f Cultural Identity. 

627 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
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Guacira Lopes Louro. 11ª ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora. 2006. p. 38-39. Título original: The 
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[...] a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, 
através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 
consciência no momento do nascimento. Existem sempre algo 
“imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece 
sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo 
formada. [...] Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa 
acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um 
processo em andamento.  

 

Afirma Stuart Hall629 que a nacionalidade não se confunde com a 

identidade, embora os seres humanos pensem nela como elemento de sua natureza 

essencial, ou seja: 

No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se 
constituem em uma das principais fontes de identidade cultural. [...] 
essas identidades não estão literalmente impressas em nossos 
genes. Entretanto, nós efetivamente pensamos nelas como se 
fossem parte de nossa natureza essencial. 

Diz Manuel Castells630: “Pela primeira vez na história, a mente humana é 

uma força direta de produção, não apenas um elemento decisivo no sistema 

produtivo.” E acrescenta Manuel Castells631: “[...] computadores, sistemas de 

comunicação, decodificação e programação genética são todos amplificadores e 

extensões da mente humana.” 

A Internet favorece a expansão e a intensidade de interação social para 

as pessoas que vivem num mundo tecnologicamente desenvolvido. As comunidades 

virtuais não são físicas, mas são reais, apenas funcionam em um outro plano de 

realidade, afirma Manuel Castells632. 

                                                                                                                                        
Questiono f Cultural rif. 

629 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade.  Tradução: Tomaz Tadeu da Silva e 
Guacira Lopes Louro. 11ª ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora. 2006. p. 47. Título original: The 
Questiono f Cultural Identity. 

630 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 69. Título 
original:  The rise of the the network society. 

631 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 69. Título 
original:  The rise of the the network society. 

632 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
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A Revolução Tecnológica da Informação, conforme Manuel Castells633, 

consiste em: “ [...] um evento histórico da mesma importância da Revolução 

Industrial do século XVIII, induzindo um padrão de descontinuidade nas bases 

materiais da economia, sociedade e cultura.” E acrescenta Manuel Castells634: no 

centro destes processos revolucionários denominados como Revoluções Industriais 

a energia permitiu “produzir, distribuir e comunicar”. “Fontes móveis de energia 

barata e acessível expandiram e aumentaram a força do corpo humano, criando a 

base material para a continuação histórica de um movimento semelhante rumo à 

expansão da mente humana.”  

A realidade virtual ou Ciberespaço aprofunda as características sociais da 

“Sociedade líquido-moderna” 

Para Pierre Lévy635 o Ciberespaço é o Ambiente para o desenvolvimento 

da inteligência coletiva, ou seja: “O ciberespaço como suporte da inteligência 

coletiva é uma das principais condições de seu próprio desenvolvimento. ”. E, 

acrescenta Pierre Lévy636: 

[...] O ciberespaço fez com que surgissem dois dispositivos 
informacionais que são originais em relação às mídias precedentes: 
o mundo virtual e a informação em fluxo. O mundo virtual dispõe as 

informações em um espaço contínuo – e não em uma rede – e o faz 
em função da posição do explorador ou de seu representante dentro 
deste mundo (princípio de imersão). Neste sentido, um videogame já 
é um mundo virtual. A informação em fluxo designa dados em estado 

contínuo de modificação, dispersos entre memórias e canais 
interconectados que podem ser percorridos, filtrados e apresentados 
ao cibernauta de acordo com suas instruções, graças a programas, 

                                                                                                                                        
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 445. 
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sistemas de cartografia dinâmica de dados ou outras ferramentas de 
auxílio à navegação. Note-se que o mundo virtual e a informação em 
fluxo tendem a reproduzir em grande escala, e graças a suportes 
tecnicamente avançados, uma relação “não-midiatizada” com a 

informação. A noção de dispositivo informacional637 é, em princípio, 

independente da mídia, da modalidade perceptiva em jogo ou do tipo 
de representação transportada pelas mensagens. 

A pesquisa e o desenvolvimento destas informações surgem nas 

universidades, embora o custeio tenha a intervenção de Empresas e do Estado 

Contemporâneo.  

Manuel Castells638: 

[...] ao contrário do suposto isolamento social sugerido pela imagem 
da torre de marfim, as universidades são os principais agentes de 
difusão de inovações sociais porque geração após geração de jovens 
por ali passam, ali conhecem novas formas de pensamento, 
administração, atuação e comunicação e se habituam a elas. Como a 

CMC639 penetra no sistema universitário em escala internacional, os 

profissionais que assumirem empresas e instituições no início do 
século XXI levarão consigo a mensagem do novo meio para a 
sociedade em geral.  

 

Pierre Lévy640 afirma que quanto mais o Ciberespaço for universal (no 

                                            
637 Sobre dispositivo informacional ou comunicacional: “[...] o dispositivo comunicacional designa a 

relação entre os participantes da comunicação. Podemos distinguir três grandes categorias de 
dispositivos comunicacionais: um-todos, um-um e todos-todos. A imprensa, o rádio e a televisão 
são estruturados de acordo com o princípio um-todos: um centro emissor envia suas mensagens a 
um grande número de receptores passivos e dispersos. O correio ou o telefone organizam 
relações recíprocas entre interlocutores, mas apenas para contatos de indivíduo a indivíduo ou 
ponto a ponto. O ciberespaço torna disponível um dispositivo comunicacional original, já que ele 
permite que comunidades constituam de forma progressiva e de maneira cooperativa um contexto 
comum (dispositivo todos-todos). Os computadores tratam de informações ou mensagens 
multimodais, pois colocam em jogo diversas modalidades sensoriais (a visão, a audição, o tato, as 
sensações proprioceptivas.). [...]”. In: LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da 
Costa. São Paulo: Editora 34. 1999, p. 63 Título original: Cyberculture. 

638 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003, p. 440. 
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639 Comunicação mediada pelo computador – CMC. Conforme: CASTELLS, Manuel. A Sociedade 
em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a colaboração de Klauss Brandini 
Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003, p. 440. Título original:  The rise of the the 
network society. 
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sentido de extenso, interconectado, interativo, a presença virtual da humanidade641), 

será menos totalizável (heterogêneo, sem possibilidade de dominação). 

A reflexão sobre a dinâmica do Ciberespaço heterogêneo deixa clara a 

dificuldade de um Governo da Rede sob a dominação de um ou mais Estados 

Contemporâneos. Mas, permite-se pensar em Governança lançada para 

regulamentar as atividades virtuais neste Ambiente virtual de interação humana.  

Manuel Castells642 ao tratar da virtualidade real expõe: 

É um sistema em que a própria realidade (ou seja, a experiência 
simbólica/material das pessoas) é inteiramente captada, totalmente 
imersa em uma composição de imagens virtuais no mundo do faz-de-
conta, no qual as aparências não apenas se encontram na tela 
comunicadora da experiência, mas se transformam na experiência. 
Todas as mensagens de todos os tipos são incluídas no meio porque 
este fica tão abrangente, tão diversificado, tão maleável, que absorve 
no mesmo texto de multimídia toda a experiência humana, passado, 
presente e futuro, [...].  

 

Pierre Lévy643 trata das interfaces como: “[...] aparatos materiais que 

permitem a interação entre o universo da informação digital e o mundo ordinário. ” E, 

acrescenta que os seres humanos não se relacionam mais com o computador por 

meio de uma interface, executam as tarefas em ambiente que fornece criação, 

informação e comunicação. 

Pierre Lévy644 afirma que o ciberespaço é um movimento social, ou seja: 

A emergência do ciberespaço é fruto de um verdadeiro movimento 
social, com seu grupo líder (a juventude metropolitana escolarizada), 
suas palavras de ordem (inter-conexão, criação de comunidades 

                                            
641 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999. p. 121 
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virtuais, inteligência coletiva) e suas aspirações coerentes. 

Pierre Lévy discorre que três princípios orientam o crescimento do 

ciberespaço: “a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência 

coletiva.”  Afirma  ainda Pierre Lévy645:  

[...] o devir do ciberespaço é [...] Para alguns, seus inventores e 
primeiro promotores, a rede é um espaço livre de comunicação 
interativa e comunitário, um instrumento mundial de inteligência 
coletiva. [...] Para outros, [...] o ciberespaço deve tornar-se um 
imenso mercado planetário e transparente de bens e serviços.[...], 
exploraria a possibilidade técnica de suprimir os intermediários e de 
tornar a informação sobre os produtos e os preços quase perfeita 
para o conjunto dos atores do mercado, produtores e consumidores.  

 

E arremata Pierre Lévy646 a cibercultura é um novo plano de existência 

que jamais substituirá o plano real, ou seja:  

[...] a cibercultura se tornará provavelmente o centro de gravidade da 
galáxia cultural do século XXI, mas a proposição segundo a qual o 
virtual irá substituir o real, ou que não poderemos mais distinguir um 
do outro, nada mais é do que um jogo de palavras malfeito, que 
desconhece quase todos os significados do conceito de virtualidade. 
Se o virtual reveste a informação e a comunicação de suporte digital, 
a proposição é absurda [...]. Se o virtual for tomado no sentido 
filosófico, faz par com o atual ou a atualização, sendo ele mesmo um 
modo particularmente fecundo da realidade.  

Manuel Castells647 expõe: 

[...] houve pelo menos duas revoluções industriais: a primeira 
começou pouco antes dos últimos trinta anos do século XVIII, 
caracterizada por novas tecnologias como a máquina a vapor, a 
fiadeira, o processo Cort em metalurgia e, de forma mais geral, a 
substituição das ferramentas manuais pelas máquinas; a segunda, 
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aproximadamente cem anos depois, destacou-se pelo 
desenvolvimento da eletricidade, do motor de combustão interna, de 
produtos químicos com base científica, da fundição eficiente de aço e 
pelo início das tecnologias de comunicação, com a difusão do 

telégrafo e a invenção do telefone.648  

Manuel Castells649:  

[...]Um conjunto de macroinvenções preparou o terreno para o 
surgimento de microinvenções nos campos da agropecuária, 
indústria e comunicações.[...] Foram, de fato, “revoluções” no sentido 
de que um grande aumento repentino e inesperado de aplicações 
tecnológicas transformou os processos de produção e distribuição, 
criou uma enxurrada de novos produtos e mudou de maneira 
decisiva a localização das riquezas e do poder no mundo, que, de 
repente, ficaram ao alcance dos países e elites capazes de 
comandar o novo sistema tecnológico. O lado escuro dessa aventura 
tecnológica é que ela estava irremediavelmente ligada a ambições 

imperialistas650 e conflitos interimperialistas. 

Pierre Lévy651 acrescenta que:  

[...] a cibercultura pode ser considerada como herdeira legítima 
(ainda que longínqua) do projeto progressista dos filósofos do século 
XVIII. De fato, ela valoriza a participação em comunidades de debate 

                                            
648 “Se a primeira Revolução Industrial foi britânica, a primeira revolução da tecnologia da informação 

foi norte-americana, com tendência californiana. Nos dois casos, cientistas e industriais de outros 
países tiveram um papel muito importante tanto na descoberta como na difusão das novas 
tecnologias. A França e a Alemanha foram fontes importantes de talentos e aplicações da 
Revolução Industrial. As descobertas científicas originadas na Inglaterra, França, Alemanha e Itália 
constituíram a base das novas tecnologias de eletrônica e biologia. A capacidade de empresas 
japonesas foi decisiva para a melhoria do processo de fabricação com base em eletrônica e para a 
penetração das tecnologias da informação na vida quotidiana mundial [...]. In: CASTELLS, Manuel. 
A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a colaboração de 
Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 99. Título original:  The 
rise of the the network society. 

649 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 71. 
Título original:  The rise of the the network society. 

650 “[...] A ascensão histórica do chamado ocidente, limitando-se de fato à Inglaterra e a alguns países 
da Europa ocidental, bem como à América do Norte e à Austrália, está fundamentalmente 
associada à superioridade tecnológica alcançada durante as duas Revoluções Industriais. Nada 
na história universal cultural, científica, política ou militar antes da revolução industrial poderia 
explicar a indiscutível supremacia (anglo-saxonica/alemã com um toque francês) do “Ocidente” 
entre 1750 a 1940.” In: CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide 
Venancio Majer com a colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e 
Terra. 2003. p. 72. Título original:  The rise of the the network society.  

651 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999. p. 245 
Título original: Cyberculture. 
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e de argumentação. Na linha direta das morais igualitárias, encoraja 
uma forma de reciprocidade essencial nas relações humanas. 
Desenvolveu-se a partir de uma prática assídua das trocas de 
informações e de conhecimentos, que os filósofos das luzes 
consideravam como sendo o principal motor do progresso. [...], a 
cibercultura não seria pós-moderna, estaria antes dando 
continuidade aos ideais revolucionários e republicanos de 

liberdade652, igualdade653, fraternidade654.  

Manuel Castells655 expõe: 

Uma nova economia surgiu em escala global no último quartel do 
século XX. Chamo-a de informacional, global e em rede para 
identificar suas características fundamentais e diferenciadas e 
enfatizar sua interligação. É informacional  porque a produtividade e 

a competividade de unidades ou agentes nessa economia (sejam 
empresas, regiões ou nações) dependem basicamente da sua 
capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a 
informação baseada em  conhecimentos. É global porque as 

principais atividades produtivas, o consumo e a circulação, assim 
como seus componentes (capital, trabalho, matéria-prima, 
administração, informação, tecnologia e mercados) estão 
organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de 
conexões entre agentes econômicos. É rede porque, nas novas 
condições históricas, a produtividade é gerada, e a concorrência é 
feita em uma rede global de interação entre redes empresariais.  

E, “A produtividade impulsiona o progresso econômico. Foi por meio do 

aumento da produção por unidade de insumo no tempo que a raça humana 

conseguiu dominar as forças da natureza e no processo, moldou-se como cultura.” 

Para Manuel Castells656. 

                                            
652 “[...] a liberdade é objetivada por meio de programas de codificação e do acesso transfronteiriço a 

diversas comunidades virtuais; [...]”. In: LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da 
Costa. São Paulo: Editora 34. 1999. p. 245. Título original: Cyberculture. 

653 “[...] a igualdade é realizada enquanto possibilidade para que cada um emita para todos;[...]” In: 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999. p. 245 
Título original: Cyberculture. 

654 “[...] a fraternidade, enfeim, transparece na interconexão mundial.” In: LÉVY, Pierre. Cibercultura. 
Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999. p. 245. Título original: 
Cyberculture. 

655 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 119. Título 
original:  The rise of the the network society. 

 

656 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 120. 
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Expõe Manuel Castells657: 

[...] o novo sistema de comunicação transforma radicalmente o 
espaço e o tempo, as dimensões fundamentais da vida humana. 
Localidades ficam despojadas de seu sentido cultural, histórico e 
geográfico e reintegram-se em redes funcionais ou em colagens de 
imagens, ocasionando um espaço de fluxos que substitui o espaço 
de lugares. O tempo é apagado no novo sistema de comunicação já 
que passado, presente e futuro podem ser programados para 
interagir entre si na mesma mensagem. O espaço de fluxos e o 
tempo intemporal são as bases principais de uma nova cultura, que 

transcende e inclui a diversidade dos sistemas de representação 
historicamente transmitidos: a cultura da virtualidade real, onde o faz-
de-conta vai se tornando realidade. 

 

Pierre Lévy658 trata do virtual, diferenciando este do real e do atual. “[...] 
encontra-se antes da concretização efetiva ou formal (a árvore está virtualmente 
presente no grão. [...]o virtual é obviamente uma dimensão muito importante da 
realidade.”659; ou seja:  

A palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua vez 
de virtus, força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que 

existe em potência e não em ato. O virtual tende a atualizar-se, sem 
ter passado, no entanto à concretização efetiva ou formal. A árvore 
está virtualmente presente na semente. Em termos rigorosamente 
filosóficos, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual: virtualidade e 
atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes. 

 

Acrescenta Pierre Lévy660 que: O virtual se opõe ao atual, mas não ao 

real661, é complexo problemático o virtual, o nó de tendências ou forças que acompanha 

                                                                                                                                        
Título original:  The rise of the the network society. 

657 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 462. 
Título original:  The rise of the the network society. 

658 LÉVY, Pierre. O que é o Virtual? Tradução: Paulo Neves. 1ª ed. 8ª Reimp. São Paulo: Editora 34 
Ltda. 1996. p. 5. Título original: Qu’este-ce le virtues? 

659 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 47. 1999. p. 24 
Título original: Cyberculture. 

660 LÉVY, Pierre. O que é o Virtual? Tradução: Paulo Neves. 1ª ed. 8ª Reimp. São Paulo: Editora 34 
Ltda. 1996. p. 6-7. Título original: Qu’este-ce le virtues? 

661 “[...] o virtual  não se opõe ao real mas sim ao atual: virtualidade e atualidade são apenas dois 
modos diferentes da realidade.” In: LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. 
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uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade. A atualização é a solução 

de um problema, é criação, invenção de uma forma a partir de uma configuração 

dinâmica de forças e finalidades. Gerando a dotação de realidade, um devir que alimenta 

de volta o virtual. “O real assemelha-se ao possível; em troca, o atual em nada se 

assemelha ao virtual: responde-lhe.” A realização é a ocorrência de um estado pré-

definido e a atualização a invenção de uma solução exigida por um complexo 

problemático. “A virtualização pode ser definida como o movimento inverso da 

atualização. E, acrescenta Pierre Lévy662: “É virtual toda entidade ‘desterritorializada’, 

capaz de gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais 

determinados, sem, contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em 

particular663.[...]”  

Assim, verifica-se que o “Ser” da “Sociedade líquido-moderna” na 

virtualidade real do Ciberespaço está imerso em um espaço transnacional que deverá 

ser regulamentado pelo Direito Transnacional. Este sistema jurídico não deve estar sob a 

gestão de nenhum Governo ou Estado, deve ser gerenciado pela Governança de todos 

os seus intervenientes.  

As regras que estão se afirmando não são sólidas, são líquidas como o 

Ambiente em que estão se moldando. As regras que emolduram os limites são os 

Direitos Fundamentais das Constituições dos Estados de Direito em que os sujeitos 

intervenientes da relação jurídica estão situados de modo real. 

 

 

5.2  O TEMPO, O ESPAÇO E A GOVERNANÇA NA SOCIEDADE EM REDE 

O Tempo como ideia de período que compreende o início e fim de uma 

atividade e o Espaço como situação físico-geográfica de determinado “Ser” ou objeto 

têm suas concepções aprofundadas pela liquefação social, especialmente na 

                                                                                                                                        
São Paulo: Editora 34. 1999. p. 47 Título original: Cyberculture. 

662 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999. p. 47 
Título original: Cyberculture. 

663 “[...] Para usar um exemplo fora da esfera técnica, uma palavra é uma entidade virtual.[...]”. In: 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999. p. 47 
Título original: Cyberculture. 
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Sociedade em Rede. A velocidade da informação alcança todas as searas do 

ambiente virtual em um átimo de tempo.  

Tempo, conforme Manuel Castells664 é uma das categorias mais 

controversas em ciências sociais, pois: 

[...] a transformação do tempo sob o paradigma da tecnologia da 
informação, delineado pelas práticas sociais, é um dos fundamentos 
de nossa nova sociedade, irremediavelmente ligada ao surgimento 
do espaço de fluxos. 

E, acrescenta Manuel Castells665 que o tempo enquanto Tempo Virtual 

passa a ser caracterizado pela simultaneidade e intemporalidade. A simultaneidade é 

“uma cultura do eterno e do efêmero.” Eterna porque alcança todo o passado e 

futuro das expressões culturais e, efêmera porque todo acontecimento depende do 

contexto e objetivo da construção cultural solicitada. É o denominado “tempo 

intertemporal” ligado aos espaços de fluxos.  

O espaço é “um local cuja forma, função e significado são independentes 

dentro das fronteiras da contiguidade física.” Um espaço de fluxos em rede, o 

espaço virtual se compõe de locais segmentados e espalhados, cada vez menos 

relacionados uns com os outros666. E, conforme Manuel Castells667: 

A menos que, deliberadamente, se construam pontes culturais, 
políticas e físicas entre essas duas formas de espaço, poderemos 
estar rumando para a vida em universos paralelos, cujos tempos não 

                                            
664 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 

colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 523. 
Título original:  The rise of the the network society.  

665 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 553-554. 
Título original:  The rise of the the network society. 

666 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003.  p. 517-
518. Título original:  The rise of the the network society. 

667 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: volume I. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. 7ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2003. p. 518. 
Título original:  The rise of the the network society. 
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conseguem encontrar-se porque são trabalhados em diferentes 
dimensões de um hiperespaço social. 

Expõe Jeremy Rifkin668 que as pessoas habitam em um mundo 

caracterizado por um nível de individualização cada vez maior e composto por seres 

humanos que atravessam diferentes etapas da consciência:669 E, acrescenta nossa 

busca de um sentido de pertencimento universal nos tem arremessado para  

realidades sociais e economômicas cada vez mais complexas, cada uma das quais 

foram empurrando e levando o globo em que moramos. Colonizamos praticamente 

até o último centímetro quadrado do planeta e sentado as bases de uma civilização 

verdadeiramente global que conecta a espécie humana, mas as custas de uma 

fatura de desordem do sistema que ameaça nos extinguir.670  

Para Pierre Lévy671: 

Já que todos podem alimentar a rede sem qualquer 
intermediário ou censura, já que nenhum governo, nenhuma 
instituição, nem qualquer autoridade moral garante o valor dos 
dados disponíveis, como podemos confiar nas informações 
encontradas no ciberespaço? Como nenhuma seleção ou 
hierarquia oficial permite que nos encontremos no dilúvio 
informacional do ciberespaço, não estamos simplesmente 
frente a uma dissolução cultural em vez de um progresso, 
dissolução que só pode servir, em última instância, àquelas que 
já têm referências, ou seja, às pessoas privilegiadas por sua 
educação, seu meio, suas redes intelectuais privadas? [...] É 
certo que nenhuma autoridade central garante o valor das 
informações disponíveis no conjunto da rede. Ainda assim, os 
sites são produzidos e mantidos por pessoas e instituições que 
assinam suas contribuições e defendem sua validade frente à 
comunidade dos internautas. [...] 

                                            
668 RIFKIN, Jeremy. La Civilización Empática: la carrera hacia uma consciência global em um 

mundo em crisis. Barcelona: Paidós. 2010. p. 583, 602. 

669 Tradução livre: Em um mundo caracterizado por um nível de individualización cada vez mayor y 
compuesto por seres humanos que atraviesan diferentes etapas e la consciência 

670 Tradução livre: Nuestra búsqueda de um sentido de pertennecia universal nos há catapultado 
hacia realidades sociales y económicas cada vez más complejas, cada uma de las cuales há ido 
empujando y llenando el globo que todos habitamos. Hemos colonizado prácticamente hasta el 
último centímetro cuadrado del planeta y sentado las bases de uma civilización verdadeiramente 
global que conecta a la especie humana, pero a expensas de uma factura entrópica que amenaza 
extinguirnos. 

671 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999. p. 
243-244 Título original: Cyberculture. 
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Acrescenta Pierre Lévy672: 

As comunidades virtuais, fóruns eletrônicos ou newsgroups são 
freqüentemente[sic] moderados por responsáveis que filtram as 

contribuições de acordo com sua qualidade ou pertinência. Não é 
raro que os operadores de sistemas que administram os servidores 

sejam empregados por organismos públicos (universidades, museus, 
ministérios) ou por instituições que estejam interessadas em manter 
sua reputação (grandes empresas, associações etc.). Esses 
operadores de sistemas, que dispõe de um grande poder “regional” 
no ciberespaço, podem eliminar dos servidores sob sua 
responsabilidade informações ou grupos de discussão contrários à 
ética da rede (a famosa netiqueta): calúnias, proxenetismo, 

disseminação sistemática de informações impertinente etc. O que 
explica, por sinal, que haja tão poucas informações ou práticas desse 
tipo na rede. [...] O funcionamento da rede depende essencialmente, 
portanto, da responsabilidade dos fornecedores e usuários de 
informação em um espaço público.  

 

Stuart Hall673 relaciona a Globalização a Identidade nacional, ou seja: 

“[...], desde os anos 70, tanto o alcance quanto o ritmo da integração global 

aumentaram enormemente, acelerando os fluxos e os laços entre as nações.” E, 

acrescenta Stuart Hall674: 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de 
estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas 
imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente 
interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas – 
desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e 
parecem “flutuar livremente”. Somos confrontados por uma gama de 
diferentes identidades (cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, 
fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as quais parece 
possível fazer uma escolha. Foi a difusão do consumismo, seja como 
realidade, seja como sonho, que contribuiu para esse efeito de 
“supermercado cultural”. No interior do discurso do consumismo 

                                            
672 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34. 1999. p. 

243-244 Título original: Cyberculture. 

673 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade.  Tradução: Tomaz Tadeu da Silva e 
Guacira Lopes Louro. 11ª ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora. 2006. p. 68-69. Título original: The 
Questiono f Cultural Identity. 

674 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade.  Tradução: Tomaz Tadeu da Silva e 
Guacira Lopes Louro. 11ª ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora. 2006. p. 75-76. Título original: The 
Questiono f Cultural Identity. 
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global, as diferenças e as distinções culturais, que até então definiam 
a identidade, ficam reduzidas a uma espécie de língua franca 

internacional ou de moeda global, em termos das quais todas as 
tradições específicas e todas as diferentes identidades podem ser 
traduzidas. Este fenômeno é conhecido como “homogeneização 
cultural”. Em certa medida, o que está sendo discutido é a tensão 
entre o “global” e o “local” na transformação das identidades. [...]  

A tensão entre o local e o global é um paradoxo passível de ser 

contornado pela articulação das duas esferas. O global não irá substituir o local, as 

Identidades não desaparecerão, surgirão novas Identidades. Novas Identidades 

ajustadas ao “novo” Tempo e Espaço de virtualidade real. 

 Neste sentido acrescenta Stuart Hall675: 

[...] A globalização (na forma da especialização flexível e da 
estratégia de criação de “nichos” de mercado), na verdade, explora a 
diferenciação local. Assim, ao invés de pensar no global como 
“substituindo” o local seria mais acurado pensar numa nova 
articulação entre “o global” e “o local”. [...] parece improvável que a 
globalização vá simplesmente destruir as identidades nacionais. É 
mais provável que ela vá produzir, simultaneamente, novas 
identificações “globais” e novas identificações “locais”. [...] a 
globalização é muito desigualmente distribuída ao redor do globo, 
entre regiões e entre diferentes estratos da população dentro das 

regiões.  

 

Conforme Jeremy Rifkin676 ao tratar da Terceira Revolução Industrial, o 

que aconteceu foi a mudança da consciência humana, ou seja: as pessoas tiveram 

que se ajustar ao mundo em que o contato no tempo e espaço havia mudado 

drasticamente em poucas décadas.  O grande valor da nova Terceira Revolução 

Industrial distributiva é que nos permite conectar com a espécie humana em um 

abraço universal, ao tempo que utilizamos unicamente aquelas energias renováveis 

que cobrem a Terra, de tal forma que todos possamos ter um acesso justo a fontes 

                                            
675 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade.  Tradução: Tomaz Tadeu da Silva e 

Guacira Lopes Louro. 11ª ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora. 2006. p. 77-78. Título original: The 
Questiono f Cultural Identity. 

676 RIFKIN, Jeremy. La Civilización Empática: la carrera hacia uma consciência global em um 
mundo em crisis. Barcelona: Paidós. 2010. p. 367, 582. 
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de energia disponíveis a nível local. Isto significa que nos encontramos em um ponto 

em que podemos flertar com a ideia de fundar uma civilização humana global e 

complexa, localmente distributiva, e com ela ampliar o abraço empático, ao tempo 

que reduzimos nossa fatura desordenada. Toda ela situaria a espécie humana no 

ápice da consciência da biosfera, dentro do auge de uma economia global.677.  

Acrescenta Jeremy Rifkin678: A consciência psicológica permitiu a uma 

população cada vez mais individualizada (que habitava uma economia global cada 

vez mais interconectada pela tecnológica e economia, mas cada vez mais alienante) 

expor seu sistema nervoso central em esferas cada vez mais amplas da existência. 

Ao fazê-lo criaram um abraço empático de caráter mais universal, mais adequado a 

uma civilização global emergente.679  

A humanidade viveu a primeira (até meados do século XIX) e a segunda 

Revolução Industrial (após meados do século XIX até a primeira metade do século 

XX) fundamentadas no carvão e no petróleo. Também partilha a terceira Revolução 

Industrial (após meados do século XX até o século XXI) respaldada na energia 

nuclear e eletricidade. E atualmente, compõe a quarta Revolução Industrial que tem 

por valor central a informação.   

Paulo Roberto de Almeida680 conceitua a Quarta Revolução Industrial 

como: “[...] transformação radical dos processos e produtos de nossa atual 

civilização industrial por meio da aplicação do infinitamente pequeno às mais 

                                            
677 Tradução livre: La consciência psicológica permitió a uma población cada vez más individualizada 

(que habitaba uma economia global cada vez más interconectada tecnológica y economicamente, 
pero em cualquer caso cada vez más alienante) <<exponer>> literalmente su sustema nervioso 
central em âmbitos cada vez más amplios de la existência. Al hacerlo, crearon um abrazo 
empático de carácter más universal, más adecuado a una civilización global emergente. 

678 RIFKIN, Jeremy. La Civilización Empática: la carrera hacia uma consciência global em um 
mundo em crisis. Barcelona: Paidós. 2010. p. 406. 

679 Tradução livre da autora da pesquisa: La consciência psicológica a uma población cada vez ás 
individualizada (que habitaba uma economía global cada vez más interconectada tecnológica y 
economicamente, pero em cualquier caso cada vez más alienante) <<exponer>> literalmente su 
sistema nervioso central em âmbitos cada vez más amplios de la existencia. Al hacerlo, crearon 
um abrazo empático de carácter más universal, más adecuado a uma civilización global 
emergente.   

680 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O Brasil e a nanotecnologia: rumo à quarta revolução industrial. In: 
Revista Espaço Acadêmico nº 52 – Setembro/2005. Disponível em: 
http://www.espacoacademico.com.br/052/52almeida.htm. Acesso em: 10.01.2016. 
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diferentes utilidades da vida diária.”; ou seja: 

[...] a primeira revolução industrial, iniciada na Grã=Bretanha há 
pouco mais de dois séculos, assistiu à transformação da energia em 
força mecânica, sob a forma de caldeiras e máquinas a vapor, o que 
redundou, entre outros avanços materiais, no impulso dado às 
indústrias manufatureiras (com destaque para o setor têxtil) e aos 
transportes aquaviário e ferroviários. Ao mesmo tempo, começou a 
funcionar o primeiro instrumento verdadeiramente universal de 
comunicação quase instantânea, o telégrafo (ainda funcionando à 
base de fios e de cabos submarinos), que representou uma espécie 
de internet da era vitoriana Já na segunda revolução industrial, um 
século após, o destaque ficou com a eletricidade e a química, 
resultando em novos tipos de motores (elétricos e à explosão), em 
novos materiais e processos inéditos de fabricação, paralelaente ao 
surgimento das grandes empresas (algumas vezes organizadas em 
cartéis), do telérafo sem fio e, logo mais adiante, do rádio, difundindo 
instantaneamente a informação pelos ares. 

Paulo Roberto de Almeida681 ainda expõe que: 

 A terceira revolução industrial, nossa contemporânea por sua vez, 
mobilizou circuitos eletrônicos e, logo em seguida, os circuitos 
integrados, os famosos microchips, que transformaram 
irremediavelmente as formas de comunicação e de informação, com 
a explosão da internet e do comércio eletrônico e voltada 
crescentemente para o lazer.  A quarta revolução industrial, na qual 
estamos ingressando neste momento histórico, mobiliza, 
fundamentalmente, as ciências da vida, sob a forma da 
biotecnologia, bem como uma gama multidisciplinar de ciências 
exatas e cognitivas que responde pelo nome de nanociência. Esta, 
por sua vez, se confunde praticamente com suas materializações 
práticas, sob a forma da nanotecnologia. Desde várias décadas, 
senão há mais de um século, os cientistas tentam domar o 
infinitamente pequeno, plenamente conscientes de que é ao nível 
das moléculas, das partículas e dos átomos que se joga parte 
importante do jogo da vida e da própria composição e funcionamento 
do infinitamente grande, isto é, do universo.  

É um “novo” Tempo com “novas” formas de produção presentes em um 

“novo” Espaço responsável pelo aprofundamento de suas características em que o 

valor é a informação. A Governança deste Espaço como já comentado é 

Transnacional.  

Para Wolfgang Kleinwãchter682 a Governança da internet, quanto a 

                                            
681 ALMEIDA, Paulo Roberto de. O Brasil e a nanotecnologia: rumo à quarta revolução industrial. In: 

Revista Espaço Acadêmico nº 52 – Setembro/2005. Disponível em: 
http://www.espacoacademico.com.br/052/52almeida.htm. Acesso em: 10.01.2016. 
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regulação e gestão particular de seus recursos básicos é um dos problemas mais 

controversos sobre o futuro do desenvolvimento da Sociedade global de informação.  

A Era da Informação683, no âmbito da virtualidade real, a organização das 

relações jurídicas deverá ser de modo descentralizado nos moldes da Governança 

dos movimentos sociais que acontecem no cotidiano.  

Neste sentido, Manuel Castells684 tomando por base exemplificativa o 

movimento ambientalista e feminista trata da Governança das redes de movimentos 

sociais:  

[...] uma forma de organização e intervenção descentralizada e 
integrada em rede, característica dos novos movimentos sociais, 
refletindo a lógica de dominação da formação de redes na sociedade 
informacional e reagindo a ela. [...] Essas redes fazem mais do que 
simplesmente organizar atividades e compartilhar informações. Elas 
representam os verdadeiros produtores e distribuidores de códigos 
culturais. Não só pela Rede, mas em suas múltiplas formas de 

intercâmbio e interação.  

Observa-se que a Governança da Sociedade em Rede poderá partir do 

diálogo dos Sistemas Juridicos entre os Estados Contemporâneos a que estão 

fisicamente situados os intervenientes na relação jurídica transnacional através dos 

Direitos Fundamentais.  

Os “novos” direitos, a exemplo do consumo global e do Ciberespaço 

mundial se qualificam como Direitos Fundamentais de terceira geração. E, portanto, 

não caracterizaria qualquer anomalia a aplicação pelo Estado Contemporâneo na 

esfera de âmbito interno o direito tutelado em ambos os sistemas jurídicos.  

                                                                                                                                        
682 KLEINWÃCHTER, Wolfgang. Multi-Stakeholder Internet Governance: the Role of Governments. In: 

BENEDEK, Wolfgang; BAUER, Veronica; KETTERMANN, Matthias C. Internet Governance and 
the Information Society: global perspectives and European Dimensions. Netherlands: Eleven 
International Publishing. 2008. p. 9. 

683 Era da Informação: “uma estrutura social organizada em torno de fluxos de informação e 
manipulação de símbolos.” Conforme CASTELLS, Manuel.  O poder da Identidade. Tradução: 
Klauss Brandini Gerhardt. 8ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2013. p. 426. Título original: The 
power of identity. 

684 CASTELLS, Manuel.  O poder da Identidade. Tradução: Klauss Brandini Gerhardt. 8ª ed. São 
Paulo: Editora Paz e Terra. 2013. p. 426. Título original: The power of identity. 
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Conforme Marcos Leite Garcia685: 

O processo de internacionalização tradicional dos direitos humanos, 
a partir da criação dos sistemas internacionais de proteção dos 
direitos humanos – universal: ONU e regionais: OEA e Conselho da 
Europa – não têm se mostrado suficientes para a proteção dos 
direitos fundamentais de primeira e segunda geração e nem o serão 
para questões mais complexas como os de terceira geração. Fica 
então evidente a necessidade de criação de um espaço 
transnacional para que a Comunidade Internacional possa proteger 
questões tão urgentes para o ser humano, como a paz entre as 
nações, a defesa do consumidor global, o meio ambiente para a atual 
e as futuras gerações, o crime organizado internacionalmente e 
outras novíssimas questões relacionadas com novas tecnologias 
como a biotecnologia – evolução da medicina – e o ciberespaço 
mundial. Os direitos fundamentais de terceira geração também são 
reivindicações das mais débeis, quando vemos que questões como 
[...]o meio ambiente, o consumo, [...]são mais débeis que os 
interesses econômicos das grandes corporações e dos Estados 
centrais. [...] o cidadão atual tem a necessidade de ver suas 
demandas fortalecidas pela construção de um espaço transnacional, 
que venha a proteger suas demandas mais recentes (”novos” 
direitos). 

Os Direitos Fundamentais são a ferramenta necessária para que a 

Governança da Rede na esfera de organização e intervenção aconteça de modo 

descentralizado e integrado, especialmente no que tange a “defesa do consumidor 

global”.  

 
5.3  O DIREITO DO CONSUMIDOR NO BRASIL, A REDE VIRTUAL E A 

“SOCIEDADE LÍQUIDO-MODERNA”: NOVOS CONTRATOS 

CONTEMPORÂNEOS ENTRE CONSUMIDOR BRASILEIRO E FORNECEDOR 

DE PRODUTO ESTRANGEIRO 

O Consumo é necessidade natural do ser humano. Entretanto, as 

pessoas de todas as idades transformaram o consumo em hábito que ultrapassa a 

                                            
685 GARCIA, Marcos Leite. Direitos Fundamentais e Transnacionalidade: um estudo preliminar. In: 

CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana. (org.) Direito e Transnacionalidade. 1ª ed. 2ª reimp. 
Curitiba: Juruá. 2011. p. 197. 
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mera necessidade. Consumir passou a ser símbolo de status social entre os 

diferentes segmentos sociais. Esta “necessidade social” levou o Consumidor a 

assumir Contratos com Fornecedores que deixaram em desamparo a parte mais 

vulnerável da relação.  

O Consumo deixou de servir para suprir as necessidades naturais686 do 

ser humanos. Surgiram as necessidades artificiais687 e, o consumismo passou a ser 

um modo de cultura que caracteriza a vida do ser humano na contemporaneidade, 

desde a infância. 

As demandas sociais buscaram no final do século XX, proteções legais 

eficazes aos Consumidores, ante a concentração de capitais, a urbanização e a 

massificação social. A assimetria contratual entre os Fornecedores de Produtos e os 

Consumidores ficou mais acentuada e a Concepção Moderna do Contrato tornou-se 

obsoleta para resolver as questões deste fenômeno, surgiram então as legislações 

de proteção ao Consumidor, conforme Paulo Lôbo688.  

Conforme Guilherme José Purvin de Figueiredo689: 

As primeiras manifestações do chamado “movimento consumerista” 
datam da segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos da 
América, confundindo-se com o movimento sindical. “Somente em 
1891, com a criação da Consumers’ League  em Nova Iorque, é que 

se cindiu o movimento trabalhista-consumerista, cada qual 
enveredando pelo seu próprio caminho, mas com propostas bastante 
semelhantes, sobretudo quanto aos instrumentos de tutela de seus 
interesses. Um discurso proferido pelo Presidente John F. Kennedy, 
em 15 de maio de 1962, afirmando o direito dos consumidores à 
informação sobre o produto consumido à segurança, deflagrou 
debates em vários países, sendo por isso considerado um marco 
histórico do Direito do Consumidor.  

Afirma Liton Lanes Pilau Sobrinho e Rogerio da Silva690 que:  

                                            
686 Necessárias à sobrevivência do ser humano, tais como alimentação, moradia, saúde, entre outras.  

687 “Novas” necessidades derivadas da criação de novos hábitos pelo ser humano, tais como o uso do 
celular e o acesso a internet.  

688  LÔBO, Paulo. Direito Civil: contratos. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 30. 

689 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin. Curso de Direito Ambiental.  6ª ed. rev. atual. e amp. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2013. p. 32. 



225 
 

A inserção da defesa do consumidor em âmbito constitucional foi 
resultado de mobilizações da sociedade, que iniciaram na década de 
1970, mas cuja concretização somente aconteceu com a 
redemocratização A partir da segunda metade da década de 1980, o 
Brasil passou por grandes transformações, tais como a escolha do 
primeiro presidente civil, por intermédio de um Colégio Eleitoral, a 
elaboração de uma nova Constituição e a eleição do presidente 
Fernando Collor de Mello, por meio de voto direto. O período de 
mudanças seguiu na década de 1990, na qual merecem destaque a 
abertura da economia brasileira para as importações e o ingresso no 
mundo globalizado, em razão da queda de barreiras e de fronteiras 
para a comercialização de produtos. A necessidade de o Estado 
intervir e criar normas de proteção e defesa do consumidor emergiu 
no momento em que o Brasil começou a fazer parte da chamada 
“sociedade de consumo”, fato que iniciou ainda no século passado e 
que se desenvolveu de forma mais acelerada a partir da metade do 
século XX.  

No âmbito do Direito Interno, os países incluíram regras protetivas ao 

Consumidor em suas cartas constitucionais e legislação infraconstitucional, a 

exemplo do Brasil, com a Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990691. 

Afirma Zygmunt Bauman692 que os seres humanos são transformados em 

Produtos para Consumo, ou seja: 

Os seres humanos podem ser reciclados em produtos de consumo, 
mas estes não podem ser transformados em seres humanos. Não 
em seres humanos do tipo que inspira a nossa busca desesperada 
por raízes, parentesco, amizade e amor – não em seres humanos 
com que possamos identificar-nos. 

Luigi Ferrajolli693 acrescenta que no mundo contemporâneo viver não é 

mais um fato puramente natural fundamentado nas capacidades de trabalho e 

                                                                                                                                        
690 PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; SILVA, Rogério da. (org.). Balcão do Consumidor: histórico do 

movimento consumerista em Passo Fundo. 2ª edição. Passo Fundo: Universidade de Passo 
Fundo. 2011. p. 9. 

691 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm. 
Acesso em: 01 dez 2015. 

692 BAUMANN, Zigmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução: Carlos Alberto 
Medeiros.  Rio de Janeiro: Zahar. 2005. p. 101. Título original: Identity: conversatios with 
Benedetto Vecchi. 

693 FERRAJOLLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 
Tradução: Carlo Coccioli. São Paulo: Martins Fontes. 2002, p.52. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm
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sustento do indivíduo e da Comunidade; mas sim cada vez mais artificial e 

heterodeterminado o modo de viver às condições econômicas, ambientais, 

tecnológicas, políticas e culturais do mundo.  

Afirma Eduardo Antônio Klausner694 que o Direito do Consumidor no 

Brasil é: 

[...] um “microssistema jurídico multidisciplinar e interdisciplinar 
composto de normas de Direito Público e Privado, reunidas por 
princípios filosóficos próprios do Direito do Consumidor; e preenche 
com seus princípios e filosofia todas as normas, independentemente 
do ramo do Direito ao qual tradicionalmente pertençam, sempre que 
forem aplicadas a uma relação de consumo, no intuito de superar a 
debilidade do consumidor.  

Eduardo Antônio Klausner695 afirma: 

[...] a globalização econômica e, particularmente, a globalização do 
consumo, fenômeno que no Brasil não era perceptível à época da 
promulgação do CDC, - quando o turismo internacional era para 
poucos abastados, o computador pessoal não existia e a internet 
ainda era um projeto eminentemente militar e circunspecto a uma 
pequena rede norte-americana -, traz novos desafios para a proteção 
do consumidor oriundos da internacionalização das relações de 
consumo. [...] O Direito do Consumidor e o CDC não teriam a 
importância e a autoridade nas relações socioeconômico-jurídicas 
que hoje têm, se a jurisprudência firmada nos tribunais não tivesse 
preconizado pragmaticamente o seu status de direito fundamental de 
proteção ao consumidor e lhe valorizado hermeneuticamente como 
matriz principiológica a dirigir o ordenamento jurídico posto a dirimir 
uma lide decorrente de relação de consumo. Assim sendo, o Poder 
Judiciário no exercício do seu mister é fonte fundamental do 
processo de construção de um Direito do Consumidor que toma 
contemporaneamente dimensão internacional, no qual relações 
jurídicas de consumo são construídas com um ou mais elementos de 
estraneidade, em diálogo profundo com o Direito Internacional 
Privado, ao solucionar as demandas que lhe são submetidas. [...] No 

                                            
694 KLAUSNER, Eduardo Antônio. A Proteção do Consumidor na Globalização. Revista Jurídica 

Eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Edição nº 5 de 2013. p. 9. 
Disponível em: http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/05/files/assets/downloads/publication.pdf. 
Acesso em: 17 dez 2015.  

695 KLAUSNER, Eduardo Antônio. A Proteção do Consumidor na Globalização. Revista Jurídica 
Eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Edição nº 5 de 2013. p. 5-7. 
Disponível em: http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/05/files/assets/downloads/publication.pdf. 
Acesso em: 17 dez 2015.  
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entanto, servirá, também, para demonstrar aos juristas que um novo 
ramo do Direito desponta gerado do Direito do Consumidor e do 
Direito Internacional Privado: o Direito Internacional do Consumidor, 
ou ao menos, um Direito Internacional Privado de Proteção ao 
Consumidor que não se limita aos cânones dos dois ramos da 
Ciência do Direito dos quais surgiu e apresenta-se como novel 
divisão especializada da Ciência Jurídica que precisa e merece ser 
desenvolvido metodologicamente. Desafios estes que exigem do 
Poder Judiciário, mais uma vez, atuar como protagonista diante da 
ausência de parâmetros legais, diante de lacunas, ou de normas 
insuficientes para lidar com demandas oriundas das relações de 
consumo internacionais. [...] 

Eduardo Antônio Klausner696 expõe que: 

[...] na ausência de disposição específica no CDC, pode-se definir o 
consumidor internacional como aquele que mantém relação jurídica 
de consumo com fornecedor situado no estrangeiro. O que 
caracteriza a internacionalidade de uma relação jurídica é estar 
conectada a dois ou mais sistemas jurídicos estatais. O que 
caracteriza a internacionalidade de um contrato é a presença de um 
elemento que o ligue a dois ou mais ordenamento jurídicos, como o 
fato do domicílio de uma das partes ser em país estrangeiro, ou que 
o contrato seja celebrado em um país para ser cumprido ou 
executado em outro. Nesse sentido, portanto, a relação de consumo 
internacional ou transfronteiras é essencialmente a que se 
estabelece entre fornecedor e consumidor domiciliados em Estados 
diferentes, ou cuja execução no todo ou em parte se dará no 
estrangeiro. [...] A relação de consumo internacional pode ter por 
origem um contrato, normalmente contrato de adesão [...] , ou a 
responsabilidade civil extracontratual [...]. 

A Relação de Consumo Internacional atua na esfera transnacional. Na 

realidade transita a relação jurídica entre Sistemas Jurídicos diferentes, em 

decorrência da Globalização e do redimensionamento do Tempo e Espaço. 

Sobre a Globalização ou cultura mundo, Gilles Lipovetsky697 identifica a 

                                            
696 KLAUSNER, Eduardo Antônio. A Proteção do Consumidor na Globalização. Revista Jurídica 

Eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Edição nº 5 de 2013. p. 11. 
Disponível em: http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/05/files/assets/downloads/publication.pdf. 
Acesso em: 17 dez 2015.  

697 [...] una especie de hipercultura transnacional […]. Cultura-mundo quiere decir asimismo un mundo 
en el que las operaciones culturales desempeñan un papel cada vez más decisivo en el orbe 
comercial propiamente dicho, a través del diseño, la estética, los creadores de todo género: la 
economía cultural es la economía de las <<industrias creativas>>. Conforme LIPOVETSKY, Gilles; 
JUVIN, Hervé. El Occidente Globalizado: um debate sobre la cultura planetária. Tradução: 
Antonio-Prometeo Moya. Barcelona: Editorial Anagrama. 2011. p. 14 
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cultura mundo como hipercultura transnacional, na qual as operações culturais têm 

um papel cada vez mais decisivo na órbita comercial através do desenho, da 

estética, dos criadores de todo o gênero: a economia cultural é a economia das 

“indústrias criativas”. 

Zygmunt Bauman698 expõe que: “Numa sociedade de consumidores, todo 

mundo precisa ser, deve ser e tem que ser um consumidor por vocação (ou seja, ver 

e tratar o consumo por vocação).” 

Eduardo Antônio Klausner699 expõe que: 

Na eventual necessidade do consumidor sustentar um litígio com 
fornecedor estrangeiro, especialmente se esta demanda for levada a 
cabo em foro estrangeiro, ou praticarem-se atos processuais no 
exterior para fazer valer seus direitos violados, dificuldades 
específicas obstruem ou oneram a possibilidade do consumidor 
acessar a Justiça ou ver seus direitos efetivamente protegidos, v.g.: 
1) a complexidade para determinar-se a jurisdição competente no 
plano internacional e a real possibilidade do consumidor litigar no 
foro que for competente, mormente em foro no estrangeiro; 2) a 
diversidade de normas nacionais sobre direitos do consumidor e a 
existência de diferentes sistemas jurídicos e judiciários; 3) o custo de 
sustentar um litígio no qual todos os trâmites processuais, ou parte 
deles se desenvolverá no estrangeiro, comparado ao pequeno valor 
do contrato de consumo; 4) o cumprimento de atos no estrangeiro; 5) 
a necessidade de procedimento especial para o reconhecimento e a 
execução das decisões judicias estrangeiras.  

Acrescentam Eduardo Antônio Klausner700: 

Os tribunais brasileiros sensíveis à particular debilidade do 
consumidor internacional, ante a ausência de uma legislação 
específica em nível nacional ou internacional destinada à relação de 

                                            
698 BAUMANN, Zigmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. 

Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor. 2008. p. 73. Título original: 
Consuming Life. 

699 KLAUSNER, Eduardo Antônio. A Proteção do Consumidor na Globalização. Revista Jurídica 
Eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Edição nº 5 de 2013. p. 14. 
Disponível em: http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/05/files/assets/downloads/publication.pdf. 
Acesso em: 17 dez 2015.  

700 KLAUSNER, Eduardo Antônio. A Proteção do Consumidor na Globalização. Revista Jurídica 
Eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Edição nº 5 de 2013. p. 14. 
Disponível em: http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/05/files/assets/downloads/publication.pdf. 
Acesso em: 17 dez 2015.  
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consumo transfronteiras, começaram a aplicar o CDC nas demandas 
de consumo tipicamente internacionais. No afã de proteger o 
consumidor internacional, os tribunais ignoraram, deixaram de 
aplicar, ou afastaram expressamente a aplicação, na maior parte das 
vezes, dos princípios, método e normas de ordem pública do Dirieto 
Internacional Privado, especialmente as disposições da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sobretudo o artigo 9º, 
assim como disposições do artigo 88 do Código de Processo Civil 
sobre competência internacional, bem como tratados internacionais 
em vigor e referentes ao transporte aéreo internacional. 

Explica Zygmunt Bauman701 que consumir é afiliação social, obtendo-se 

qualidades que exigem demanda no |Mercado como mercadoria ou reciclar as que já 

possui para continuar havendo demanda. Acrescenta Zygmunt Bauman702 que: ”Os 

membros da sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de 

consumo, e é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna 

membros autênticos dessa sociedade.” 

Eduardo C. B. Bittar703 expõe que a pobreza espiritual do homem que 

adentra o século XXI contribui para o culto consumista. O consumismo preenche a 

necessidade primitiva não encontrada no trabalho, na família, nem nas realizações 

pessoais, nem na sociedade. Carências espirituais e morais se canalizam para 

realizações materiais, preenchendo-se com isto necessidades afetivas básicas de 

cada ser. 

E, nas palavras de Cláudia Lima Marques704, o Consumo massificado 

gera uma série de perigos para o consumidor, como o endividamento das pessoas, 

as práticas comerciais abusivas, os abusos contratuais, a existência de monopólios 

                                            
701 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. 

Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor. 2008. p. 75. Título original: 
Consuming Life. 

702 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. 
Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor. 2008. p. 76. Título original: 
Consuming Life. 

703 BITTAR, Eduardo C. P. Contribuições para a Crítica da Consciência Consumista e acerca da 
construção dos Direitos do Consumidor. In: BITTAR, Eduardo C.B.; CHINELATO, Silmara Juny 
(coord.). Estudos de Direito de Autor, Direito de Personalidade, Direito do Consumidor e Danos 
Morais: em homenagem ao Professor Carlos Alberto Bittar. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2002. p. 139. 

704 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 590. 
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naturais dos serviços públicos ou privatizados, as falhas na concorrência, no 

mercado, na informação e na liberdade do contratante mais fraco. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988705 incluiu no 

artigo 5º, XXXII706 a defesa do Consumidor como Direito Fundamental.  

Leonardo de Medeiros Garcia707 expõe que a inclusão da defesa do 

consumidor como direito fundamental vincula o Estado e todos os operadores a 

aplicar e efetivar a defesa deste ente vulnerável, considerado mais frágil na 

Sociedade. A Constituição funciona como centro irradiador e marco de reconstrução 

de um direito privado brasileiro mais social, construído sob seus valores, 

transformando-o num “direito privado solidário”, neste sentido: Assim, não há que se 

tratar de Direito de Consumo, visto que o objeto deste ramo não é a ação humana 

de consumir em si, mas sim a proteção da parte mais vulnerável no Contrato, 

justificando-se a escolha da denominação Direito do Consumidor.  

Expõe Carlos Alberto Bittar708:  

[...] desde a edição da Carta do Consumidor pelo Conselho da 
Europa em 1973 e, mais recentemente, por meio de resolução da 
Organização das Nações Unidas que estabelece diretrizes para uma 
política de proteção aos consumidores (Resolução n. 39/248, de 
09.04.1988), se tem defendido, nos níveis internacional e nacional, a 
necessidade de ordenação sistemática da matéria sob princípios, 
conceitos e regras especiais, que permitam defesa eficaz e 
adequada de seus interesses, no sentido de prevenir e de sancionar 
ações turbadoras, compensando-os, em concreto, através de 
mecanismos indenizatórios inibidores e sob a ação de entidades que, 
coletivamente, possam obter resultados efetivos em prol do conjunto 

                                            
705 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 01 out 2014.  

706 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País aa inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXII-O Estado promoverá, na 
forma da lei, a defesa do consumidor; [...]”. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 01 out 2014.  

707  GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. 5ª edição. Niterói: Impetus, 2009. p. 3. 

708 BITTAR, Carlos Alberto. Direitos do Consumidor: Código de Defesa do Consumidor. 7ª ed. 
revista, atualizada e ampliada por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Editora Forense.  2011. p. 
5. 
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de interessados. [...] tem-se cogitado da edificação de legislação 
especial, ou, como entre nós, de Código de Defesa do Consumidor, 
[...] 

Expõe Carlos Alberto Bittar709 que a desigualdade do Consumidor frente 

ao Fornecedor de Produto ou Serviço não encontra “resposta eficiente” nos sistemas 

advindos do liberalismo, nesta espécie de negociação privada, a compra e venda 

entre Consumidor e Fornecedor não há horizontalidade entre os sujeitos. “[...] nem 

sempre se respeitam os valores éticos que embasam a sua estruturação, essas 

práticas atingem os consumidores, pessoal ou patrimonialmente,[...].” A atuação do 

Estado, através do Dirigismo Contratual710 não tem suprido, com eficácia, esta 

desigualdade. “Com isso, os consumidores não têm recebido proteção adequada 

em, praticamente, todos os países, mesmo diante da já considerável legislação 

esparsa protetiva que tem florescido ao longo dos anos.” E, arremata: “A 

Constituição de 1988, através da Constituição econômica, prevê mecanismos e 

formas de controle da economia para evitar o abuso do poder econômico e proteger 

o consumidor a ele exposto.   

Portanto, a proteção ao Consumidor no Brasil se qualifica como Direito 

fundamental por ser a parte mais vulnerável na relação jurídica contratual. Ao revés 

do que alguns tratam se refere a Direito Transnacional e não Direito Internacional, 

visto que não há relação ou interesse direto do Estado Contemporâneo. Trata-se de 

direito difuso do Consumidor que na “Sociedade Líquido-Moderna” tem o Consumo 

excessivo como necessidade. 

5.3.1 A Proteção ao Consumidor como Direito Fundamental no Brasil e o 

Comércio Eletrônico 

                                            
709 BITTAR, Carlos Alberto. Direitos do Consumidor: Código de Defesa do Consumidor. 7ª ed. 

revista, atualizada e ampliada por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Editora Forense.  2011. p. 2-
3,4-5. 

710 Dirigismo Contratual é a “atuação estatal, de início, com os denominados “corretivos sociais” e, 
depois, com a franca intervenção na economia (através da definição de leis próprias de 
planejamento; da criação de órgãos de controle e de fiscalização de setores; [...] com regras de 
vedação de cláusulas e de regulação de conteúdo e outras. Conforme: BITTAR, Carlos Alberto. 
Direitos do Consumidor: Código de Defesa do Consumidor. 7ª ed. revista, atualizada e ampliada 
por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2011. p. 4. 
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O Código de Defesa do Consumidor adotou “avançada técnica legislativa, 

baseada na adoção de princípios, cláusulas gerais e conceitos jurídicos 

indeterminados.” A adoção desta técnica decorreu da crise da modernidade jurídica 

que “impingiu o reexame do modelo vigente, desencadeando o fenômeno pós-

positivismo que encara o ordenamento jurídico como um sistema plural e aberto, 

sempre apto à incorporação de valores atinentes à realidade social.”; expõe Fábio 

Schwartz711. 

As relações jurídicas privadas têm a aplicação sobre si dos Direitos 

Fundamentais é o que se denomina de “eficácia horizontal dos Direitos 

Fundamentais”. Os Direitos Fundamentais constituem nas relações de Direito 

Privado norma principiológica, ou seja, “normas que veiculam valores, estabelecem 

os fins a serem alcançados, ao contrário das regras que estipulam hipóteses do tipo 

preceito/sanção". Estas normas principiológicas se irradiam através das cláusulas 

gerais; conforme Leonardo Medeiros Garcia712.  

Afirma Fábio Schwartz713 que: ”presentes os elementos subjetivos 

caracterizadores de uma relação de consumo (consumidor+fornecedor+produtos e 

serviços) o CDC deve ser aplicado de forma primordial. [...] O CDC tem eficácia 

supralegal, ou seja, está: 

[...] num ponto hierárquico entre a Constituição Federal e os demais 
ordenamentos jurídicos pátrios. Assim, [...] prevaleceria, não só sobre 
todas as demais leis ordinárias incompatíveis, como também em face 
de tratados internacionais, os quais, como cediço, ingressam no 
nosso direito interno como status de lei ordinária. [...] embora o CDC 

não discipline nenhum contrato especificamente, deve ser aplicado, 
de forma prevalente, a todos os tipos de contratos previstos nas leis 
esparsas sempre que caracterizada uma relação de consumo. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, prevê nos artigos 5º, 

XXXII; 24, VIII; 170, V e 48 das Disposições Constitucionais Transitórias proteção ao 

                                            
711 SCHWARTZ, Fábio. Direito do Consumidor: tópicos & controvérsias. Niterói: Editora Impetus. 

2013. p. 9-10. 

712 GARCIA, Leonardo Medeiros. Direito do Consumidor. 5ª ed. Niteroi: Impetus. 2009. p. 4-5. 

713 SCHWARTZ, Fábio. Direito do Consumidor: tópicos & controvérsias. Niterói: Editora Impetus. 
2013. p. 13-15. 
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Consumidor.  Contudo, isso não atribui ao CDC o caráter de norma constitucional ou 

de norma superior ao direito comum, pois “à defesa dos consumidores [no Brasil[...]] 

tem o caráter de princípio geral informador do ordenamento jurídico”. Acrescenta 

Humberto Theodoro Júnior714.  

Os Direitos Fundamentais referente ao Direito do Consumidor são normas 

principiológicas que têm eficácia supralegal; pois têm status de cláusula pétrea.  

Afirma Luis Antonio Rizzatto Nunes715 que: “É preciso que se estabeleça 

claramente o fato de o CDC ter vida própria, tendo sido criado como subsistema 

autônomo e vigente dentro do sistema constitucional brasileiro.”  E, acrescenta: 

[...] a Lei n. 8.078/90 é Código por determinação constitucional 
(conforme art. 48 do ADCT/CF), o que mostra, desde logo, o primeiro 
elemento de ligação entre ele e a Carta Magna. Ademais, o CDC é 
uma lei principiológica, modelo até então inexistente no Sistema 
Jurídico Nacional. Como lei principiológica entende-se aquela que 
ingressa no sistema jurídico, fazendo, digamos assim, um corte 
horizontal, indo, no caso do CDC, atingir toda e qualquer relação 
jurídica que possa ser caracterizada como de consumo e que esteja 
também regrada por outra norma jurídica infraconstitucional. [...] E 
mais e principalmente: o caráter principiológico específico do CDC é 
apenas e tão somente um momento de concretização dos princípios 
e garantias constitucionais vigentes desde 5 de outubro de 1988 
como cláusulas pétreas, não podendo, pois, ser alterados. Com 
efeito, o que a lei consumerista faz é tornar explícitos, para as 
relações de consumo, os comandos constitucionais. Dentre estes 
destacam-se os Princípios Fundamentais da República, que norteiam 
todo o regime constitucional e os direitos e garantias fundamentais. 
[...] á frente de todos está o superprincípio da dignidade da pessoa 
humana (CF, art. 1º, III), como especial luz a imantar todos os demais 
princípios e normas constitucionais e apresentando-se a estes como 
limite intransponível e, claro, a toda e qualquer norma de hierarquia 
inferior.  

Acrescenta Luis Antonio Rizzato Nunes716: “não se pode olvidar que é 

                                            
714 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Direitos do Consumidor: a busca de um ponto de equilíbrio 

entre as garantias do Código de Defesa do Consumidor e os princípios do Direito Civil e do Direito 
Processual Civil. 7ª ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro Editora Forense. 2011. p. 28. 

715 NUNES, Luis Antônio Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 8ª ed. revista e atualizada. São 
Paulo: Saraiva. 2013. p. 113-114. 

716 NUNES, Luis Antônio Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 8ª ed. revista e atualizada. São 
Paulo: Saraiva. 2013. p. 114-115. 
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também cláusula pétrea como dever absoluto para o Estado a defesa do consumidor 

(CF, art. 5º, XXXII).” E,: 

Resta ainda lembrar que a Constituição Federal estabelece que 
o regime econômico brasileiro é capitalista, mas limitado (CF, 
art. 1º, IV, c/c arts. 170 e s.): são fundamentos da república os 
valores sociais do trabalho e os valores sociais da livre 
iniciativa (CF, art. 1º, IV), e a defesa do consumidor é princípio 
fundamental da ordem econômica (CF, art. 170, V). 

O Direito do Consumidor no Brasil toma por básicos, no Código de Defesa 

do Consumidor717, os princípios da transparência e boa-fé na formação do contrato 

de consumo e da equidade(equilíbrio) contratual e confiança na execução do 

contrato; conforme Cláudia Lima Marques718.  

O conceito legal de Consumidor no Brasil está indicado no art. 2719° do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual giza que “consumidor é toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.  

Hélio Zaghetto Gama720. acrescenta: 

[...]Bastará que numa relação jurídica com um fornecedor, alguém 
(pessoa física ou jurídica) se posicione como “destinatário final” de 
um bem ou de um serviço, para que a saibamos consumidora. O 
Estado, grandes empresas ou um só cidadão, quando são 
destinatários finais de produtos ou serviços, são eles consumidores. 
Não é consumidor quem adquire bens para transformar, repassar, 
reparcelar ou revender, pois nesses casos não se trata de 
destinatário final.   

Como destinatário final segundo Antonio Herman V. Benjamin721, 

                                            
717 BRASIL, Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispões sobre a proteção do consumidor e da 

outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em: 
08 dez 2014. 

718 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 594, 740-741. 

719 “ Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.” Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em: 08 dez 2014. 

720 GAMA, Hélio Zaghetto. Curso de Direito do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p.38.  

721  BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 



235 
 

idêntifica-se o destinatário fático, ou seja, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo 

para o escritório ou residência. E econômico, no sentido de não adquirí-lo para 

revenda, não adquiri-lo para uso profissional do bem ou serviço, seja ele pessoa 

jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser 

destinatário fático do produto, – é necessário ser destinatário final econômico do 

bem, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será 

incluído no preço final do profissional que o adquiriu.  

E Fornecedor do Produto ou Serviço conforme o artigo 3º722, interpretado 

por Rizzatto Nunes723.: 

Na realidade são todas pessoas capazes, físicas ou jurídicas, além 
dos entes desprovidos de personalidade. Não há exclusão alguma do 
tipo de pessoa jurídica, já que o CDC é genérico e busca atingir todo 
e qualquer modelo. São fornecedores as pessoas jurídicas públicas 
ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com sede ou não no País, as 
sociedades anônimas, as por quotas de responsabilidade limitada, as 
sociedades civis, com ou sem fins lucrativos, as fundações, as 
sociedades de economia mista, as empresas públicas, as autarquias, 
os órgãos da Administração direta etc. 

No Mercosul os Contratos que envolvem mais de um Sistema Jurídico dos 

países que compõe o Mercado Comum do Sul têm por base o princípio da 

autonomia de vontades, conforme Daniela Corrêa Jacques724, mas a ordem pública 

determina que o CDC se sobrepõe a esta vontade.  

                                                                                                                                        
Direito do Consumidor. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. 
p. 93-94. 

722 “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 
imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações de caráter trabalhista.” Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em: 08 dez 2014. 

723 NUNES, Luís Antonio Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 4. ed. rev., atual. São Paulo: 
Saraiva, 2013. p. 135. 

724 JACQUES, Daniela Corrêa. A adoção do Princípio da Autonomia da Vontede na Contratação 
Internacional pelos Países do MERCOSUL. In: MARQUES, Cláudia Lima; ARAÚJO, Nadia de. 
(org.). O novo direito Internacional – estudos em homenagem a Erik Jayme. Rio de Janeiro: 
Renovar. 2005. p. 279-288.  
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O Decreto nº 7962 de 15 de março de 2013725, regulamenta o CDC 

dispondo sobre a contratação no comércio eletrônico. 

                                            
725 “Art. 1o Este Decreto regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

contratação no comércio eletrônico, abrangendo os seguintes aspectos: I - informações claras a 
respeito do produto, serviço e do fornecedor; II - atendimento facilitado ao consumidor; e III - 
respeito ao direito de arrependimento. Art. 2o Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos 
utilizados para oferta ou conclusão de contrato de consumo devem disponibilizar, em local de 
destaque e de fácil visualização, as seguintes informações: I - nome empresarial e número de 
inscrição do fornecedor, quando houver, no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda; II - endereço físico e eletrônico, e 
demais informações necessárias para sua localização e contato; III - características essenciais do 
produto ou do serviço, incluídos os riscos à saúde e à segurança dos consumidores; IV - 
discriminação, no preço, de quaisquer despesas adicionais ou acessórias, tais como as de entrega 
ou seguros; V - condições integrais da oferta, incluídas modalidades de pagamento, 
disponibilidade, forma e prazo da execução do serviço ou da entrega ou disponibilização do 
produto; e VI - informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições à fruição da 
oferta. Art. 3o Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados para ofertas de 
compras coletivas ou modalidades análogas de contratação deverão conter, além das informações 
previstas no art. 2o, as seguintes: I - quantidade mínima de consumidores para a efetivação do 
contrato; II - prazo para utilização da oferta pelo consumidor; e III - identificação do fornecedor 
responsável pelo sítio eletrônico e do fornecedor do produto ou serviço ofertado, nos termos dos 
incisos I e II do art. 2o. Art. 4o Para garantir o atendimento facilitado ao consumidor no comércio 
eletrônico, o fornecedor deverá: I - apresentar sumário do contrato antes da contratação, com as 
informações necessárias ao pleno exercício do direito de escolha do consumidor, enfatizadas as 
cláusulas que limitem direitos; II - fornecer ferramentas eficazes ao consumidor para identificação 
e correção imediata de erros ocorridos nas etapas anteriores à finalização da contratação; III - 
confirmar imediatamente o recebimento da aceitação da oferta; IV - disponibilizar o contrato ao 
consumidor em meio que permita sua conservação e reprodução, imediatamente após a 
contratação; V - manter serviço adequado e eficaz de atendimento em meio eletrônico, que 
possibilite ao consumidor a resolução de demandas referentes a informação, dúvida, reclamação, 
suspensão ou cancelamento do contrato; VI - confirmar imediatamente o recebimento das 
demandas do consumidor referidas no inciso, pelo mesmo meio empregado pelo consumidor; e 
Parágrafo único. A manifestação do fornecedor às demandas previstas no inciso V do caput será 
encaminhada em até cinco dias ao consumidor. Art. 5o O fornecedor deve informar, de forma 
clara e ostensiva, os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento 
pelo consumidor. § 1o O consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento pela mesma 
ferramenta utilizada para a contratação, sem prejuízo de outros meios disponibilizados. § 2o O 
exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios, sem qualquer 
ônus para o consumidor. § 3o O exercício do direito de arrependimento será comunicado 
imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou à administradora do cartão de crédito ou 
similar, para que: I - a transação não seja lançada na fatura do consumidor; ou II - seja efetivado o 
estorno do valor, caso o lançamento na fatura já tenha sido realizado. § 4o O fornecedor deve 
enviar ao consumidor confirmação imediata do recebimento da manifestação de arrependimento. 
Art. 6o As contratações no comércio eletrônico deverão observar o cumprimento das condições da 
oferta, com a entrega dos produtos e serviços contratados, observados prazos, quantidade, 
qualidade e adequação. Art. 7o A inobservância das condutas descritas neste Decreto ensejará 
aplicação das sanções previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 1990. Art. 8o O Decreto no 5.903, 
de 20 de setembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 10. [...]. Parágrafo 
único. O disposto nos arts. 2o, 3o e 9o deste Decreto aplica-se às contratações no comércio 
eletrônico. (NR)  Este Decreto entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação. 
Conforme BRASIL. Decreto Nº 7.962, de 15 de Março de 2013. Regulamenta a Lei no 8.078, de 11 
de setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico. Disponível em: 
<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1034424/decreto-7962-13>. Acesso em: 30 mai 
2015. 
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Fernando Araújo726 ao tratar do comércio eletrônico afirma que se trata do 

impulso decisivo em muitas áreas contratuais “para quebra de fronteiras e de 

barreiras” e a redução das custas da transação, mas também o excesso dificulta a 

credibilidade da informação, propicia a predação e o oportunismo, ou seja: 

O comércio eletrônico é um deságio para a Teoria do Contrato, e 
para as soluções político-jurídicas que dela podem fazer-se decorrer: 
é que o comércio electrónico desenvolve-se num meio 
tecnologicamente muito diverso de todo o contexto para o qual foi 
inicialmente concebido o regime contratual; e aos cépticos que 
insistem que nada mudou senão em termos de grau (de amplitude de 
mercado, de rapidez de transacções, de custos de busca e de 
informação) sempre se responderá que essas diferenças de grau 
podem ser tudo, acarretando com elas realidades inteiramente 

novas: uma asserção brilhantemente demonstrada aliás, no seio da 
Ciência Econômica. [...] 

Acrescenta Fernando Araújo727: 

Ele propiciou em termos de adensamento e aprofundamento de suas 
tendências contrárias e do seu reequilibro em novas figuras: por um 
lado a disseminação de informação, a formação de <<comunidades 
virtuais>> nas quais é muito facilitada a formação dos mecanismos 
da reputação, e a diversificação da oferta até ao limites da 
mundialização, o que reforça a posição dos consumidores, e por 
outro lado a proliferação de formas muito expeditas e elementares de 
expressão do consentimento, envolvendo automatismo e tramitação 
implícita (formas como o <<browsewra>> ou o <<clickwrap>> o que 
enfraquece a posição dos consumidores – tudo confluindo num 
reequilíbrio global no qul sobreleva o aumento do poder de mercado 
sustentado pelo aumento da elasticidade da procura, ao menos 
enquanto a reestruração da informação disponível não permitir 
generalizadamente novas segmentações de mercado (pense-se no 
crescente recurso aos leilões na Internet) e não devolver aos 
produtores algum <<domínio monopolístico>> (o que já vai ocorrendo 
pontualmente nalguns <<sítios>> com maior prestígio)-ou, pior ainda, 
enquanto não se descobrirem meios fraudulentos capazes de 
superarem os ganhos de informação, de reputação e de 
diversificação no novo mercado globalizado.  

                                            
726 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Coimbra: Almedina. 2007. p 77-80 

727 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Coimbra: Almedina. 2007. p 77-80 
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A Internet trouxe a facilidade da contratação eletrônica, como alude 

Ricardo Menna Barreto728 o Contrato celebrado na Internet se configura de modo 

diferente do formato tradicional, pois está “desmaterializado”. 

Sheila do Rocio Cercal Santos Leal729 identifica que o Contrato de 

Consumo realizado pela internet facilita ao Consumidor o ato de consumir, ou seja: 

A contratação pela Internet é fruto da contratação em massa e se 
impõe ostensivamente ao consumidor, influenciando a sua 
manifestação de vontade. Os sites são organizados de forma à 
indução ao consumo, com preços e facilidade cada vez mais 
atraentes. 

Afirma Jeremy Rifkin730: A reunião eletrônica global permite que milhões 

de pessoas não só se identifiquem e estabeleçam laços de empatia como se 

compadeçam do sofrimento dos outros.731 E, conforme Paulo Burnier da Silveira732:  

[...] o comércio eletrônico tem sido capaz de invadir setores da 
indústria, comércio e serviços, revolucionando as formas tradicionais 
de contratar e obrigando o Direito a se desenvolver rapidamente para 
acompanhar essas mudanças de paradigma.  

E, “O comércio eletrônico é caracterizado pela negociação realizada por 

meio do processamento e da transmissão de dados. ”  As informações são trocadas 

e processadas entre as partes no comércio eletrônico de modo totalmente diferente 

do comércio tradicional; explica Paulo Burnier da Silveira733. 

                                            
728 BARRETO. Ricardo Menna.  Contrato Eletrônico como Cibercomunicação jurídica. Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322009000200010&lang=pt. 
Acesso em: 12. Mar. 2015 

729 LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos: Validade Jurídica dos Contratos via 
Internet. 1ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 107. 

730 RIFKIN, Jeremy. La Civilización Empática: la carrera hacia uma consciência global em um 
mundo em crisis. Barcelona: Paidós. 2010. p. 413. 

731 Tradução livre: El ágora electrónica global permite a millones de personas no sólo identificarse y 
estabelecer lazos de empatía com el sufrimiento ajeno, sino, además, responder de forma 
compassiva. 

732 SILVEIRA, Paulo Burnier. A Fatura Eletrônica na Europa e no Brasil.  In: SILVA, Vasco Pereira da; 
SARLETT, Ingo Wolfgang. (coord.) Portugal, Brasil e o Mundo do Direito. Coimbra: Edições 
Almedina. 2009. p.366. 

733 SILVEIRA, Paulo Burnier. A Fatura Eletrônica na Europa e no Brasil.  In: SILVA, Vasco Pereira da; 
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O Consumidor não tem acesso ao Produto diretamente, as relações são 

travadas em um átimo de tempo, a sensibilidade quanto aos prós e contras do 

negócio é mais facilmente dissimulada no B2C. 

A propósito o comércio eletrônico no setor privado acontece através do 

business-to-business (B2B), que diz respeito as transações comerciais entre 

empresas; e business-to-consumer (B2C), que desenvolve as relações jurídicas 

entre os Fornecedores e os Consumidores. E, entre os principais “canais eletrônicos” 

destaca-se, obviamente, a internet.[...]”. Afirma Paulo Burnier da Silveira734. 

Se o Consumidor for brasileiro e o Fornecedor do Produto estrangeiro, o 

negócio contratual será regulamentado pela legislação brasileira. O Decreto-lei nº 

4.657, de 4 de setembro de 1942, em seu artigo 9º735 faz referência ao local de 

residência do proponente, ou, local da proposta conforme o Código Civil no artigo 

435736. Destacando-se que o Decreto 7.962, de 15 de março de 2013 que dispõe 

sobre o comércio eletrônico no Brasil não tratou do contrato que vincula Consumidor 

brasileiro e Fornecedor de Produto estrangeiro.  

Explica Eduardo Weiss Martins de Lima737 que: 

[...] A regra do art. 9º, §2º, da LICC[...], trabalha paralelamente com a 

                                                                                                                                        
SARLETT, Ingo Wolfgang. (coord.) Portugal, Brasil e o Mundo do Direito. Coimbra: Edições 
Almedina. 2009.  p.366. 

734 SILVEIRA, Paulo Burnier. A Fatura Eletrônica na Europa e no Brasil.  In: SILVA, Vasco Pereira da; 
SARLETT, Ingo Wolfgang. (coord.) Portugal, Brasil e o Mundo do Direito. Coimbra: Edições 
Almedina. 2009.  p.366.  

735 “Art. 9o  Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituirem. § 
1o  Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será 
esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos 
do ato. § 2o  A obrigação resultante do contrato reputa-se constituida no lugar em que residir o 
proponente.” Conforme BRASIL, Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de 
Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm>. Acesso em: 01 mai. 2016. 

736 “Art. 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto.” Conforme BRASIL. Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>, Acesso em 15 mai. 2015. 

737 LIMA, Eduardo Weiss Martins de. Proteção do Consumidor Brasileiro no Comércio Eletrônico 
Internacional. São Paulo: Editora Atlas. 2006. p. 103. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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regra do CC, art. 435. Para este artigo, nossa regra interna geral, 
determina-se celebrado o contrato no local onde foi proposto, sendo 
o local da proposta a última manifestação, pela Teoria da Expedição, 
da resposta como momento de conclusão do contrato. Já a regra da 
LICC fala em residência do proponente.  

O local da proposta para o direito interno é uma norma supletiva em razão 

da vontade das partes. Já no âmbito onde o negócio ultrapassa as fronteiras do 

Estado brasileiro, a residência do proponente pode ser entendida como a sede do 

Fornecedor. Entretanto, se considerar a defesa do Consumidor como Direito 

Fundamental tal interpretação deve ser ajustada.  

Por outro norte, observa-se que as regras identificadas na LINDB – Lei de 

Introdução as Normas do Direito Brasileiro foram criadas para serem aplicadas nas 

relações contratuais entre empresas, através do Direito Internacional Privado. O que 

é mais um argumento para que seja repensada a interpretação da legislação 

aplicável ao Contrato entre Consumidor brasileiro e Fornecedor de Produto 

estrangeiro.  

A autonomia de vontades que caracterizada o Contrato sob a concepção 

“Sólido-Moderno” deve ser flexibilizada caso determinada legislação aplicável em 

cláusula de foro de eleição prevista em Contrato de massa e standard. 

O comércio eletrônico desenvolvido na “Sociedade Líquido-Moderna” no 

ambiente virtualmente real, a Rede, intensifica a vulnerabilidade do Consumidor. No 

Brasil, a edição da norma não exonera tal desequilíbrio se o Fornecedor do Produto 

for estrangeiro sem sede no Brasil e houver arrependimento ou responsabilidade 

civil a indenizar; pois mesmo que o Consumidor opte por propor sua demanda no 

Brasil conforme lhe resguarda o artigo 101 do CDC; alguns atos processuais serão 

executados fora do território nacional. 

A Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil, nos 

termos do artigo 26738 estabelece que a cooperação jurídica internacional será 

regida por tratado, na ausência deste com base em reciprocidade por via 

                                            
738 BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 20 jan. 2016. 
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diplomática, desde que tais atos não contrariem ou produzam resultados 

incompatíveis com as normas fundamentais do Estado brasileiro. 

O auxílio direto739 previsto em tratado ou acordo de cooperação jurídica 

internacional entre o Brasil e o Estado estrangeiro sede do Fornecedor de Produtos 

ao Consumidor brasileiro. Caso inexista tal pacto entre os Estados necessária a 

propositura de carta rogatória740 que dependerá de pedido de cooperação jurídica 

internacional que será encaminhado a autoridade central para posterior envio ao 

Estado requerido para cumprimento. Esta solicitação deverá estar acompanhada de 

tradução para a língua oficial do Estado requerido, admitindo-se a reciprocidade de 

tratamento, conforme artigos 37 a 41 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.  

O rumo a ser tomado nesses processos não permite que o litígio continue 

tramitando perante os Juizados Especiais Cíveis ante a complexidade da causa. O 

feito será remetido a Justiça Comum e, caso o Consumidor não disponha de 

rendimentos para permitir o cumprimento da decisão judicial poderá vindicar a 

Gratuidade da Justiça, mas a tradução dos documentos não se encontra albergada 

no rol identificado no artigo 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 

O Projeto de Lei 3.514 de 04 de novembro de 2015 que altera o CDC e 

dispõe sobre o comércio eletrônico e sobre o artigo 9º da LINDB para aperfeiçoar a 

disciplina dos Contratos Internacionais comerciais e de consumo não põe fim a 

celeuma. Mas entre as sanções administrativas propõe incluir a suspensão 

                                            
739 Auxílio direto “É técnica de cooperação internacional que dispensa a prévia homologação do 

Superior Tribunal de Justiça para ser eficaz no território nacional. Esses pedidos são feitos 
diretamente à Autoridade Central brasileira (designada segundo cada tratado). Trata-se de técnica 
menos formal e com tramitação mais ágil do que a carta rogatória e, por isso, vem-se disseminando 
no direito internacional.” O cumprimento de sentença condenatória brasileira no exterior pode 
acontecer mediante auxílio direto ativo que “É aquele em que o Brasil pretende a cooperação de 
outro país.” Conforme MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 
127. 

740 Carta rogatória “É mecanismo de comunicação internacional, utilizado quando não haja previsão, 
em tratado ou acordo de cooperação, do emprego de auxílio direto e, eventualmente, quando, 
expressamente indicado pelo ato internacional. Pode ter por objeto qualquer ato processual que 
deva ser executado no Brasil, de conteúdo decisório ou não [...]. Podem ser objeto de carta 
rogatória, além dos atos descritos no art 27, CPC, os pedidos de execução de sentenças 
estrangeiras, em matéria civil [...]. Conforme MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; 
MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015. p. 129. 
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temporária ou proibição de oferta e de comércio eletrônico741. 

E, mesmo que o Consumidor tenha condições de proceder ao custeio do 

procedimento, muitas vezes é mais dispendioso em custo do que o valor a receber 

ou estornar, por exemplo.  

Contudo, geralmente, os Produtos objeto dos Contratos de Compra e 

Venda entre Consumidor brasileiro e fornecedor de Produto estrangeiro geralmente 

envolvem valores econômicos pequenos que não justificam o investimento em atos 

processuais no exterior. O custo e o tempo de execução geralmente são fatores de 

desestímulo ao Consumidor lesado e, estímulo na prática indevida ao Fornecedor.  

 

5.3.2 O Consumidor e a União Europeia 

Em caráter ilustrativo observa-se que o Consumidor que adquire Produto 

de Fornecedor sediado em outro país da comunidade europeia tem tratamento 

regulamentado em lei.  

Sobre a proteção do Consumidor na União Europeia, acrescenta Paula 

Santos de Abreu742 que esta não foi objeto de preocupação ou de regulamentação 

no Tratado de Roma que visava a implementação de um mercado comum. A tutela 

do consumidor limitava-se a algumas referências indiretas que eram simples 

consequência do respeito à prática da livre concorrência. Somente em 1972, na 

Cimeira de Paris, surgiu o primeiro programa de ação relativa à proteção dos 

consumidores no qual foram traçados os direitos fundamentais que deveriam 

constituir a base da legislação comunitária no que se referia à tutela do consumidor, 

ou seja: o direito à proteção da saúde e da segurança; o direito à proteção dos 

direitos econômicos; o direito à reparação de danos; o direito à informação e à 

educação; e o direito à representação. No entanto, estes programas não constituíam 

                                            
741 “Art. 56 - [...] XIII - suspensão temporária ou proibição de oferta e de comércio eletrônico.” E, 

ainda:  

742 ABREU, Paula Santos. A proteção do consumidor no âmbito dos tratados da União Européia, Nafta 
e Mercosul. Rev. Jur., Brasília, v. 7, n. 73, p.01-20, junho/julho, 2005. Disponível em: Revista 
Jurídica. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/index.htm. 
Acesso em: 11 jun 2015. 
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normas jurídicas obrigatórias, mas simples diretivas, onde predominava o valor 

político sobre o jurídico.  

E, por fim esclarece Paula Santos de Abreu743 que o Ato Único Europeu 

que entrou em vigor em 1 de Julho de 1987, permitiu introduzir a tutela do 

consumidor no Tratado. Habilitou a Comissão a propor medidas de proteção do 

consumidor, tomando por base um "elevado nível de proteção", evitando um 

alinhamento pelo nível mais baixo. Ainda assim, esta noção não apresentou uma 

definição precisa. A positivação das normas protetivas do consumidor foi realmente 

efetivada a partir do Tratado de Maastricht.  

A política comunitária da tutela dos Consumidores ficou evidenciada já 

nos objetivos gerais do Tratado, acrescenta Paula Santos de Abreu744 onde se 

afirma que a comunidade deve "contribuir para reforçar a proteção dos 

Consumidores. O Tratado deu à União Europeia a competência para estabelecer a 

política de proteção dos consumidores na região, mas limitada pelo princípio da 

subsidiariedade, que determina que a comunidade europeia só pode intervir quando 

os Estados-membros não apresentarem ações realizadas de maneira apropriada 

para garantir os objetivos da livre circulação de mercadorias sem discriminação, 

objetivo do mercado comum.  

Por fim, afirma Paula Santos de Abreu745 que o Tratado de Amsterdã, 

assinado em 2 de outubro de 1997, ampliou as orientações do Tratado de 

Maastricht, reforçando a política comunitária de proteção dos Consumidores. Cuida 

da proteção da saúde, da segurança e dos interesses econômicos dos 

Cconsumidores, assim como a promoção do seu direito à informação, à educação e 

                                            
743 ABREU, Paula Santos. A proteção do consumidor no âmbito dos tratados da União 

Européia, Nafta e Mercosul. Rev. Jur., Brasília, v. 7, n. 73, , p.01-20, junho/julho, 2005 
Disponível em: Revista Jurídica. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/index.htm. Acesso em: 11 jun 2015. 

744 ABREU, Paula Santos. A proteção do consumidor no âmbito dos tratados da União 

Européia, Nafta e Mercosul. Rev. Jur., Brasília, v. 7, n. 73, , p.01-20, junho/julho, 2005 
Disponível em: Revista Jurídica. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/index.htm. Acesso em: 11 jun 2015. 

745 ABREU, Paula Santos. A proteção do consumidor no âmbito dos tratados da União 

Européia, Nafta e Mercosul. Rev. Jur., Brasília, v. 7, n. 73, , p.01-20, junho/julho, 2005 Disponível 

em: Revista Jurídica. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/index.htm. Acesso em: 11 jun 2015. 
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organização para a defesa dos seus interesses, considerando assim, a tutela do 

consumidor, um dos objetivos políticos fundamentais da União Europeia.  

 
O Tratado de Funcionamento da União Europeia746 no artigo 169 e o 

Tratado de Lisboa assinado em 13 de dezembro de 2007747 delimitam que:  

1. A fim de promover os interesses dos consumidores e assegurar 
um elevado nível de defesa destes, a União contribuirá para a 
protecção da saúde, da segurança e dos interesses económicos dos 
consumidores, bem como para a promoção do seu direito à 
informação, à educação e à organização para a defesa dos seus 
interesses. 2. A União contribuirá para a realização dos objectivos a 
que se refere o n.o 1 através de: a) Medidas adoptadas em aplicação 
do artigo 114.o no âmbito da realização do mercado interno; b) 
Medidas de apoio, complemento e acompanhamento da política 
seguida pelos Estados-Membros. 3. O Parlamento Europeu e o 
Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário 
e após consulta ao Comité Económico e Social, adoptarão as 
medidas previstas na alínea b) do n.o 2. 4. As medidas adoptadas 
nos termos do n.o 3 não obstam a que os Estados-Membros 
mantenham ou introduzam medidas de protecção mais estritas. 
Essas medidas devem ser compatíveis com os Tratados e serão 
notificadas à Comissão. 

Na União Europeia, conforme Mário Frota748, o Acto Único Europeu no n.º 

3 do seu artigo 100-A conferiu uma dimensão diferente aos objetivos traçados no 

Tratado de Roma, que proclamou como objetivo a constante melhoria das condições 

de vida e de trabalho dos povos. Já o Acto Único consagrou no normativo 

enunciado: “A Comissão nas suas propostas (…) em matéria de saúde, de 

segurança, de protecção do ambiente e de protecção dos consumidores, basear-se-

á num nível elevado de protecção.[sic]” A Comissão houve por bem reconhecer a 

importância da política dos Consumidores. 

                                            
746   UNIÃO EUROPEIA. Tratados Consolidades e Carta de Direitos Fundamentais. Disponível em: 

http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_pt.pdf. Acesso em: 30 mai. 2015. 

747 UNIÃO EUROPEIA. Tratado de Lisboa. Disponível em: http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/index_pt.htm. Acesso em: 30 mai. 2015. 

748 FROTA, Mário. Política de Consumidores na União Europeia. In: Direito do Consumidor no 3º 
milênio. São Paulo: Caderno Jurídico Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.  Ano 3 - 
Vol 2- n.º 6 - janeiro/2004. p.  152. 
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Serafim Pedro Madeira Froufe749 ao tratar da juridicização do crédito ao 

consumo e o impulso dado pelo Direito Comunitário Europeu discorre sobre o 

impulso dado pela Política Comunitária de Proteção dos Consumidores. Este “Direito 

Comunitário de Protecção[sic]” foi interpretado no espaço europeu comunitário por 

preocupações reivindicativas a favor da “parte mais fraca” nas relações de consumo: 

o próprio Consumidor final, doméstico, entendido como pessoa singular. A ordem 

jurídica comunitária apoiou a institucionalização normativa do consumo. 

A União Europeia, conforme a Comissão Europeia750, permite que 

pessoas e Empresas efetuem transações transfronteiras livremente em todos os 

países que fazem parte da União Europeia. Todos os Consumidores europeus 

podem se beneficiar de um vasto leque de escolha e de um elevado grau de 

flexibilidade e dispor de Produtos e serviços de qualidade e a preços aceitáveis. O 

principal papel da política dos Consumidores da União Europeia é ajudar os 

Consumidores a tirar o máximo partido dessas possibilidades. 

O Parlamento Europeu na proposta de Directiva do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 8 de Outubro de 2008751 relativa aos direitos dos consumidores. 

Para os contratos à distância, como os celebrados por Internet, e os contratos 

celebrados fora do estabelecimento, como os celebrados no domicílio do 

Consumidor, estão previstas modalidades específicas de transmissão de 

informações précontratuais. De referir ainda que, nestes dois tipos de contratos, os 

Consumidores dispõem de um prazo de quatorze dias para exercer o direito de 

resolução sem necessidade de indicar qualquer motivo. E, nos contratos de compra 

e venda de bem móvel o comerciante obriga-se a entregar os bens, no prazo de 

trinta dias a contar da data de celebração do contrato.  

                                            
749 FROUFE, Pedro Serafim Madeira. A Noção de Consumidor a Crédito, à Luz do Ordenamento 

Comunitário e Português (Algumas Notas Críticas). In: Scientia Iuridica. T. XLVIII, 1999, nº 280/282. 
p. 430-433. 

750 UNIÃO EUROPEIA. Compreender as Políticas da União Europeia. Disponível em: 
<http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pt/consumer_pt.pdf:. Acesso 30 mai 2015. 

751 UNIÃO EUROPEIA. Síntese da Legislação da União Europeia. Disponível em: 
<http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pt/consumer_pt.pdf:. Acesso 30 mai 2015. 
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Em caso de não cumprimento, o Consumidor pode solicitar o reembolso 

das quantias pagas, num prazo de sete dias a contar da data de entrega prevista. A 

responsabilidade por risco de perda ou dano é transferida do comerciante para o 

consumidor, ou para um terceiro por ele indicado, com exceção do transportador, 

aquando da posse material ou da entrega do bem. O comerciante é obrigado a 

entregar os bens de acordo com o previsto no contrato, conforme a citada Directiva 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de Outubro de 2008752.  

Estes deverão ainda corresponder à descrição feita pelo comerciante, à 

utilização pretendida pelo Consumidor, se tal tiver sido objeto de acordo, aos usos 

correntes do referido bem, aos atributos e desempenho habituais de um bem do 

mesmo tipo. Em caso de inconformidade grave, o Consumidor pode exigir, numa 

primeira fase, a reparação ou substituição do bem e, numa segunda fase, uma 

redução do preço ou a resolução do contrato. É dever do comerciante garantir a 

conformidade do bem durante dois anos a contar da transferência do risco para o 

Consumidor. Em caso de violação das obrigações, os Estados-Membros devem 

prever um regime de sanções de acordo com o seu sistema jurídico. Os organismos 

públicos, as organizações de Consumidores e as organizações profissionais que 

possuam um interesse legítimo têm direito de recurso junto dos tribunais e órgãos 

administrativos competentes. 

Nesta identifica-se os termos comerciante, Consumidor, intermediário, 

contrato à distância, contrato celebrado fora do estabelecimento comercial e contrato 

de compra e venda ou prestação de serviços fora do estabelecimento comercial. Ou 

seja, na proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de 

Outubro de 2008753: 

Comerciante: qualquer pessoa singular ou colectiva que, nos 

contratos abrangidos pela presente directiva, actue no âmbito da sua 
actividade comercial, industrial, artesanal ou profissional e todo 
aquele que actue em nome ou por conta de um comerciante. 

                                            
752 UNIÃO EUROPEIA. Síntese da Legislação da União Europeia. Disponível em: 

<http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pt/consumer_pt.pdf:. Acesso 30 mai 2015. 

753 UNIÃO EUROPEIA. Síntese da Legislação da União Europeia. Disponível em: 
<http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pt/consumer_pt.pdf:. Acesso 30 mai 2015. 
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Consumidor: qualquer pessoa singular que, nos contratos 

abrangidos pela presente directiva, actue com fins que não 
pertençam ao âmbito da sua actividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional. Intermediário: um comerciante que celebra 
um contrato em nome ou por conta do consumidor. Contrato à 
distância: qualquer contrato de venda ou de prestação de serviços 

em que o comerciante, para a celebração do contrato, utilize 
exclusivamente um ou mais meios de comunicação à distância. Isto 
significa que pode ser utilizado qualquer meio sem a presença física 
e simultânea do comerciante e do consumidor. Contrato celebrado 
fora do estabelecimento comercial: qualquer contrato de venda ou 

de prestação de serviços celebrado fora de um estabelecimento 
comercial com a presença física simultânea do comerciante e do 
consumidor ou qualquer contrato de venda ou de prestação de 
serviços para o qual o consumidor tenha feito uma oferta nas 
mesmas circunstâncias, ou qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado num estabelecimento comercial, 
mas negociado fora de qualquer estabelecimento comercial, com a 
presença física simultânea do comerciante e do consumidor. (sem 
grifo no original) 

Assim, observa-se que os Contratos no Direito do Consumidor na 

“Sociedade Líquido-Moderna” têm o intervencionismo do Estado para reequilibrar o 

negócio no Brasil, em benefício do Consumidor. E, na União Europeia o 

cumprimento da política de proteção ao Consumidor pode ser exigido por quaisquer 

órgãos públicos, organizações de Consumidores ou organizações profissionais 

quando o Estado-membro não regulamente adequadamente o Direito do 

Consumidor, através do princípio da subsidiariedade. 

5.3.3 O Direito do Consumidor no Brasil e as compras de Produtos de 

Fornecedor estrangeiro: o trilhar de novos horizontes em um Ambiente sem 

fronteiras e o Contrato Privado de Consumo na Internet 

A Rede é um ambiente cultural que detém seu valor na informação 

instável, volátil e complexa que caracteriza a “Sociedade Líquido-Moderna”, uma 

Sociedade em que o “Ser” depende do consumir. O Consumo identifica a 

materialização da Transnacionalidade das relações jurídica e a necessidade de se 

reconhecer o Direito Transnacional.  
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Celso Antonio Pacheco Fiorillo754 expõe: 

A intensificação da informação e a mundialização do capital 
modificou a relação entre o espaço global e o local, indicando outras 
formas de ordenamento territorial. Desse modo, a estrutura das 
redes é o elemento que melhor explica os fluxos entre atores, escla e 
território na atualidade. [...] a internet mostra-se uma ferramenta 
adequada para fazer valer o princípio da informação. [...] A 
complexidade da dinâmica social reflete-se na Rede Virtual, 
permitindo reconhecer a multiplicidade do espaço [...] Assim, ao 
admitir a existência de uma pluralidade de interesses e posições 
divergentes na sociedade, o Estado deve oportunizar o espaço para 
tais manifestações.  

A Rede intensifica todas as características da Sociedade atual, inclusive a 

busca desenfreada pelo consumo.  

A sociedade adotou entre seus hábitos a informática, vive-se a era digital. 

Zygmunt Bauman755 identifica: “[...] sociedade cada vez mais ‘plugada’, ou, para ser 

mais preciso, sem fio.”  Sociedade que se caracteriza pela massificação do 

consumo756 e pelo consumismo757.  

                                            
754 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios Constitucionais do Direito da Sociodade da 

Informação: a tutela jurídica do meio ambiente digital. São Paulo: Saraiva. 2015. p. 135-137. 

755 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. 
Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor. 2008. p. 7. Título original: 
Consuming Life. 

756 Para Zygmunt Bauman o consumo “Se reduzido à forma arquetípica do ciclo metabólico de 
ingestão, digestão e excreção, o consumo é uma condição, e um aspecto, permanente e 
irremovível, sem limites temporais ou históricos; um elemento inseparável da sobrevivência 
biológica que nós humanos compartilhamos com todos os outros organismos vivos. Visto dessa 
maneira, o fenômeno do consumo tem raízes tão antigas quanto os seres vivos – e com toda 
certeza é parte permanente e integral de todas as formas de vida conhecidas a partir de narrativas 
históricas e relatos etnográficos.” In: BAUMANN, Zigmunt. Vida para Consumo: a transformação 
das pessoas em mercadorias. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
editor. 2008. p. 37. Título original: Consuming Life. 

757 Para Zygmunt Bauman o consumismo: “Pode-se dizer que o ‘consumismo” é um tipo de arranjo 
social resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes 
e, por assim dizer, ‘neutros quanto ao regime’, transformando-os na principal força propulsora e 
operativa da sociedade, uma força que coordena a reprodução sistêmica, a integração e a 
estratificação sociais, além da formação de indivíduos humanos, desempehando ao mesmo tempo 
um papel importante nos processos de auto-identificação individual e de grupo, assim como na 
seleção e execução de políticas de vida individuais. O ‘consumismo’ chega quando o consumo 
assume o papel-chave que na sociedade de produtores era exercido pelo trabalho. [...] De maneira 
distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma ocupação dos seres humanos 
como indivíduos, o consumismo é um atributo da sociedade. [...]”. In: BAUMAN, Zygmunt. Vida 
para Consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Tradução: Carlos Alberto 
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Expõe Everardo Rocha758: 

[...] o consumo é um código que tem na comunicação de massa sua 
instância de viabilização social – instância ampla, aberta e 
compartilhada. A narrativa midiática é a grande realizadora da 
dimensão pública desse código e, por meio dela, nos socializamos 
para o consumo de forma semelhante. É ali que se escrevem os 

significados do consumo na vida social. Nesse processo, a narrativa 
midiática define publicamente produtos e serviços como 
necessidade, explica-os como modo de uso, confecciona desejos 
como classificação social. Dispositivos e tecnologias diversas – 
televisão, internet, publicidade, design, marketing, cada um ao seu 
modo – interpretam a produção, socializam para o consumo e 
fornecem um sistema classificatório que permite ligar um bem de 
consumo a cada outro e todos juntos às nossas experiências de vida. 

O Consumismo está arraigado na sociedade real e na sociedade virtual 

através da cultura de massa.  

Expõe Edgar Morin759:  

Uma parte do grande comércio entre o homem e seus sócios, 
comércio por cujo intermédio se forma sua consciência de indivíduo, 
sua personalidade, ao mesmo tempo em que se mantêm relações 
compensadoras com o imaginário, uma parte desse grande comércio 
se faz através da cultura de massa. Na cultura de massa, a união 
entre o imaginário e o real é muito mais íntima do que nos mitos 
religiosos ou feéricos. O imaginário não se projeta no céu, fixa-se na 
terra. [...] Essa proximidade entre o pólo real e o pólo imaginário 
permite incessantes eletrólises. O que constitui a originalidade, a 
especificidade da cultura de massa é a direção de uma parte do 
consumo imaginário, pela orientação dos processos de identificação, 
para as realizações. Nas sociedades ocidentais esse 
desenvolvimento do consumo imaginário provoca um aumento da 
procura real, das necessidades reais (elas mesmas cada vez mais 
embebidas do imaginário, como as necessidades de padrão social, 
luxo, prestígio); o crescimento econômico caminha num sentido que 
teria parecido incrível há um século atrás: realizar o imaginário. [...] 
Ainda há mais: é a própria vida, pelo menos a um certo nível médio 

                                                                                                                                        
Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor. 2008. p. 41. Título original: Consuming Life. 

758 ROCHA, Everardo. Invisibilidade e Revelação: camadas populares, cultura e práticas de consumo 
– apresentação. In: ROCHA, Angela da; SILVA, Jorge Ferreira da. Consumo na Base da 
Pirâmide: estudos brasileiros. Rio de Janeiro: Mauad X. 2009. p.17 

759 MORIN, Edgar. Cultura de Massas no Século XX: o espírito do tempo – 1 NEUROSE. 9ª ed. 
Tradução: Maura Ribeiro Sardinha. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1997. p. 168-169. Título 
original: L’Esprit du Temps. 
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entre dois limiares variáveis, que se consome mais sob o efeito da 
cultura de massa. As participações imaginárias e as participações na 
vida real, longe de se excluírem, se compatibilizam.  

Afirma Jeremy Rifkin760: O processo globalizador tem sido tão oportunista 

quanto destrutivo. Alguns têm melhorado sua sorte e desfrutam de uma riqueza 

imensa, e outros se converteram em vítimas, a medida que o sistema nervoso 

central coletivo da nossa espécie está envolvido a Terra. O impacto psicológico da 

globalização tem sido tão importante quanto econômico. Cada vez mais unidos, nós, 

seres humanos estamos expostos cada vez mais ao resto das pessoas por vias de 

que nunca se ouviu falar. Até mesmo quando se dá conta das reações violentas 

provocadas pela globalização (a xenofobia, o populismo político e a atividade 

terrorista), se tem prestado muito menos atenção a crescente extensão empática, a 

medida que centenas de milhões de pessoas tem entrado em contato com outros. O 

praticamente ilimitado mundo do mercado global se tem visto acompanhado de um 

espaço social mais ilimitado. Centenas de milhões de seres humanos se tem 

convertido em parte de uma diáspora global flutuante e o mundo em si está se 

transformando em uma praça pública global.761  

Expõe Edgar Morin762:  

O novo individualismo, que emerge do individualismo pequeno-
burguês, diferencia-se do hedonismo clássico. Este, voltado 
unicamente ao gozo do instante, ignova evidentemente o que talvez 

                                            
760 RIFKIN, Jeremy. La Civilización Empática: la carrera hacia uma consciência global em um 

mundo em crisis. Barcelona: Paidós. 2010. p. 411. 

761 Tradução livre: El processo globalizador há sido tan oportunista como destructivo. Millones de 
personas han mejorado su suerte y disfrutan de uma riqueza inmensa. Muchas otras se han 
convertido em víctimas, a medida que el sistema nervioso central colectivo de nuestra especie há 
ido envolvendo la Tierra. El impacto psicológico de la globalización há sido tan importante como el 
económico. Cada vez más unidos, los humanos estamos expuestos cada vez más al rest de 
personas por vías inauditas. Aun cuando se da amplia cuenta de las reacciones violentas 
provocadas por la globalización (la xenofobia, el populismo político y la atividade terrorista), se há 
prestado mucha menos atención a la creciente extensión empática, a medida que cientos de 
millones de personas han entrado em contacto com <<otros>>. El prácticamente ilimitado mundo 
del mercado global se há visto acompanhado de um espacio social más ilimitado todavia. Cientos 
de millones de seres humanos se han convertido em parte de uma diáspora flotante global, y el 

mundo em si se está transformando em uma plaza pública universal. 

762 MORIN, Edgar. Cultura de Massas no Século XX: o espírito do tempo – 1 NEUROSE. 9ª ed. 
Tradução: Maura Ribeiro Sardinha. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1997. p. 176-177. Título 
original: L’Esprit du Temps 
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seja a contribuição mais nova da cultura de massa: a participação do 
presente do mundo. 

Expõe Monica Pimentel Fialho de Almeida763:  

O avanço da tecnologia, em especial, da internet como meio de 
propagação da informação, é uma das grandes inovações da nova 
era em que vivemos, a era digital. As informações avançam de uma 
forma imediata e em massa, o que tem levado os juristas a 
estudarem as novas questões suscitadas em razão da utilização 
maciça da rede mundial de computadores, a world wide web.  

O Direito de Consumo identificado como ramo de Direito que se compõe 

de normas e princípios que regulam os Contratos entre Consumidor e Fornecedor de 

Produto ou Serviço é realidade na esfera nacional. 

Os Contratos Transnacionais de Consumo também estão acontecendo no 

dia a dia da “Sociedade Líquida-Moderna”, visto que os fornecimentos de produtos e 

serviços ao consumidor hipossuficiente não se encontram mais somente no limite do 

território do Estado Contemporâneo. Estes Contratos não podem ser tratados como 

Contratos Internacionais, visto que os contratantes estão em desigualdade na 

regulamentação de seus interesses. As relações jurídicas nestes negócios não são 

interestatais. Os referidos Contratos Transnacionais de Consumo são um micro-

sistema que se desenvolve livre de Ambiente cultural da Rede. 

 

5.4 A ANÁLISE DE UM MODELO DE CONTRATO ENTRE CONSUMIDOR 

BRASILEIRO E FORNECEDOR DE PRODUTO ESTRANGEIRO 

O estudo teórico deve estar associado ao estudo prático para que possa 

alcançar os desejos da sociedade. A volatilidade e instabilidade que caracterizam a 

“Sociedade Líquido-Moderna” não podem se sobrepor a segurança garantida pelos 

diplomas legais. Cabe ao jurista identificar e expurgar as relações travadas entre 

Consumidor nacional e Fornecedor de Produto estrangeiro das anomalias que 

possam gerar desequilíbrio contratual. 

                                            
763 ALMEIDA, Monica Pimentel Fialho de. O Abuso de Direito e as Relações Informáticas: uma 

perspectiva Luso-Brasileira. In: SILVA, Vasco Pereira da; SARLETT, Ingo Wolfgang. (coord.) 
Portugal, Brasil e o Mundo do Direito. Coimbra: Edições Almedina. 2009. p. 385. 
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A seguir, passar-se-á a observar algumas cláusulas do Contrato que 

segue anexo. Alerta-se que a escolha do pacto que enlaça as partes se deu 

exemplificativamente764 pelo tipo de atividade que desenvolve. 

Trata-se de Contrato de usuário de empresa com sede física nos EUA que 

faz a intermediação da compra e venda de Produtos para outros países, inclusive 

para o Brasil. O documento em análise se qualifica como contrato de massa765 e 

contrato standard766  e que está disponível na página do Fornecedor de Produtos767 

e conforme expresso no próprio documento está em vigor para o usuário que aderi-

lo768. 

A empresa Fornecedora de Produtos conforme prevê o Contrato é: 

[...] é um mercado que permite aos usuários oferecer, vender e 
comprar praticamente qualquer coisa e usar várias formas de 
pagamento em vários locais. O efetivo contrato de venda é celebrado 
diretamente entre vendedor e comprador. O [...] não é um leiloeiro 
tradicional.769 

                                            
764 Atuam nesta atividade entre outras, as empresas eBay, Amazon, TecMundo. 

765 Contratos de massa são “[...] as figuras negociais em que as cláusulas são preestabelecidas ou 
pré-dispostas, caso do contrato-tipo e do contrato formulário, as cláusulas são predeterminadas até 
por um terceiro.” Conforme TARTUCE, Flávio. Teoria Geral dos Contratos e Contratos em 
Espécie. 5ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método. 2010. p. 57  

766 Contratos standard são: “O fenómeno[sic] consiste no seguinte: quem, pela sua posição e pelas 
suas atividades[sic] económicas, se encontra na necessidade de estabelecer uma série indefinida 
de relações negociais, homogéeas no seu conteúdo, com uma série, por sua vez indefinida, de 
contrapartes, predispõe, antecipadamente, um esquema contratual, um complexo uniforme de 
cláusulas aplicáveis indistintamente a todas as relações negociais com o prediponente para adquirir 
os bens ou os serviços oferecidos por este, não discutem nem negociam singularmente os termos e 
as condições de cada operação, e, portanto, as cláusulas do contrato respectivo, mas limitam-se a 
aceitar em bloco (muitas vezes sem sequer as conhecer completamente) as cláusulas, unilateral e 
uniformemente, predispostas pela contraparte, assumindo, deste modo um papel de simples 
aderentes (fala-se de facto[sic], também de contratos por adesão). Conforme ROPPO, Enzo. O 
Contrato. Tradução: Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Edições Almedina. 2009. p. 
312. Título original: Il Contratto. 

767 Empresa eBay Internacional AG. Contrato de usuário da eBay. Disponível em: < 
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/user-agreement.html>. Acesso em: 20 jul. 2016. 

768 “Este Contrato do Usuário entra em vigor a partir da aceitação para novos usuários e, a partir 
de 19 de maio de 2016, para os demais usuários. A versão anterior deste Contrato do 
Usuário entrou em vigor para todos os usuários em 28 de outubro de 2015.” Conforme Empresa 
eBay Internacional AG. Contrato de usuário da eBay. Disponível em: < http://pages.ebay.com/pt/pt-
BR/help/policies/user-agreement.html>. Acesso em: 20 jul. 2016. 

769 Conforme Empresa eBay Internacional AG. Contrato de usuário da eBay. Disponível em: < 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/ua_previous.html
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/ua_previous.html
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Entretanto, se pensar que o Consumidor brasileiro adquiriu o produto 

importado, via Fornecedor de Produtos, a citada empresa se caracteriza como 

Fornecedor de Produto conforme o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 

3º770 pois se identifica como tal pela importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de Produtos. Acrescenta Cleyson de Moraes Mello771 que: “Os 

fornecedores podem ser nacionais ou estrangeiros, bem como os entes 

despersonalizados, [...]” O que vem disposto pela própria norma legal já citada.  

Ademais, no citado contrato observa-se que a empresa identificada como 

Fornecedor do Produto se isenta de qualquer responsabilidade quanto a existência, 

qualidade, segurança ou legalidade do Produto, ou seja: 

Embora possamos fornecer orientação sobre preços, frete, anúncios 
e outras orientações em nossos Serviços, tal orientação é apenas 
informativa e você pode decidir segui-la ou não. Além disso, 

embora possamos ajudar a facilitar a resolução de conflitos através 
de vários programas, o [...] não tem controle sobre e não garante a 
existência, qualidade, segurança ou legalidade dos itens 
anunciados; a veracidade ou exatidão dos conteúdos ou 
anúncios dos usuários; a capacidade dos vendedores de vender 
itens; a capacidade dos compradores de pagar pelos itens; nem 
que um comprador ou vendedor irá de fato concluir uma 
transação ou devolver um item.772 (sem grifo no original) 

O Fornecedor de Produtos expressamente não garante o cumprimento 

das obrigações legais previstas no CDC a exemplo da existência, qualidade, 

segurança, legalidade ou devolução do Produto. Portanto, se o Consumidor for 

                                                                                                                                        
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/user-agreement.html>. Acesso em: 20 jul. 2016. 

770 “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 
imaterial. [...] Conforme BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art118>. Acesso em 20. jul. 2016. 

771 MELLO, Cleyson de Moraes. Direitos do Consumidor: direito material e processual, volume 
único. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora. 2013. p. 29. 

772 Conforme Empresa eBay Internacional AG. Contrato de usuário da eBay. Disponível em: < 
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/user-agreement.html>. Acesso em: 20 jul. 2016. 
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brasileiro seus direitos básicos773 não são espontaneamente resguardados. São 

direitos básicos do Consumidor brasileiro. 

Liliana Locatelli774 afirma que a proteção ao Consumidor propõe na 

contemporaneidade: “segurança e qualidade dos produtos, informação adequada, 

responsabilização por danos, riscos à saúde das pessoas, prevenção de práticas 

abusivas ou enganosas”. E esta proteção ao Consumidor é considerada uma 

barreira protecionista do comércio internacional775 a qual decorreu das mudanças 

nas relações comerciais e modos de produção a partir do século XVIII.  

No mesmo Contrato, observa-se que o Fornecedor de Produtos se 

resguarda o direito de reter fundos para proteger o risco de responsabilidade por 

suas ações enquanto vendedor, no sistema de “entrega garantida”. Se a empresa se 

resguarda tal possibilidade significa que tem como garantir a proteção do 

Consumidor, ou seja:  

                                            
773 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os 

riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos; II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, 
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;   III - a informação adequada 
e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; III - a 
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 
de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012)   Vigência IV - a 
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, 
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e 
serviços; V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 
onerosas; VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos e difusos; VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção 
ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a 
proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;  VIII - a facilitação da defesa de seus 
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 
ordinárias de experiências; IX - (Vetado); X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos 
em geral. Conforme BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art118>. Acesso em 20. jul. 2016. 

774 LOCATELLI, Liliana. Proteção ao Consumidor & Comércio Internacional. Curitiba: Juruá. 2003. 
p. 61. 

775 Comércio internacional não se confunde com Contrato Internacional. Liliana Locatelli citando 
Adilton Rodrigues Pires afirma que são as trocas de Produtos e serviços entre pessoas, empresas 
e governos de países diferentes para satisfação de interesses e lucro. Conforme LOCATELLI, 
Liliana. Proteção ao Consumidor & Comércio Internacional.  Curitiba: Juruá. 2003. p. 23. 



255 
 

Para proteger o eBay do risco de responsabilidade por suas ações 
como vendedor, o eBay, em alguns momentos, já recomendou e 
poderá continuar recomendando que o PayPal restrinja o acesso aos 
fundos em uma conta do vendedor no PayPal, em função de 
determinados fatores, incluindo, mas sem limitação, histórico de 
venda, o desempenho do vendedor, devoluções, o nível de risco da 
categoria do anúncio, valor da transação, ou o registro de uma 
reclamação no [...] Entrega Garantida. Isto poderá resultar na 
determinação do PayPal de restringir fundos na sua conta do PayPal.  

776 

O Fornecedor de Produtos se resguarda, no Contrato, o direito a 

reembolso de qualquer indenização, demanda ou danos, ou, a qualquer 

responsabilidade decorrente da resilição do negócio, observe-se: 

Caso tenha uma disputa com um ou mais usuários, você nos libera 
(e a nossas afiliadas e subsidiárias e seus respectivos executivos, 
diretores, empregados e agentes) quanto a quaisquer reclamações, 
demandas e danos (atuais ou consequenciais) de qualquer tipo ou 
natureza, conhecidos ou não, oriundos ou de qualquer maneira 
relacionados a tais disputas. Ao firmar esta resilição, você 
expressamente resilia a quaisquer proteções (legais ou outras) 
que poderiam, de alguma maneira, limitar a cobertura desta 
resilição para incluir somente aquelas reclamações que você 
saiba ou suspeite que existam a seu favor no momento em que 
concordou com esta resilição. Você indenizará e nos manterá (e a 
nossas afiliadas e subsidiárias e aos nossos e seus respectivos 
executivos, diretores, empregados e agentes) indenes contra 
quaisquer reclamações ou demandas, incluindo honorários 
advocatícios razoáveis, apresentadas por quaisquer terceiros devido 
ou oriundas de sua violação deste Contrato do Usuário, seu uso 
inadequado dos Serviços do [...] ou sua violação de qualquer lei ou 
direitos de um terceiro. (com grifo no original)777 

O sistema jurídico aplicável para resolver os impasses advindos do 

cumprimento do Contrato é o americano, especificamente as leis de Utah, conforme 

expõe: 

A. Lei aplicável. Você concorda que, exceto na medida em que for 

inconsistente com ou suplantada pela lei federal, as leis do Estado de 
Utah, sem considerar princípios de conflitos de lei, regerão o 

                                            
776 Conforme Empresa eBay Internacional AG. Contrato de usuário da eBay. Disponível em: < 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/user-agreement.html>. Acesso em: 20 jul. 2016. 

777 Conforme Empresa eBay Internacional AG. Contrato de usuário da eBay. Disponível em: < 
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/user-agreement.html>. Acesso em: 20 jul. 2016. 
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Contrato do Usuário e quaisquer reclamações ou disputas que 
tenham surgido ou possam surgir entre você e o eBay, exceto se de 
outra forma estabelecido neste Contrato do Usuário778. (com grifo no 
original). 

Eduardo Weiss Martins de Lima779 expõe que os EUA regulamentam a 

proteção ao Consumidor. A primeira lei regulamentando as relações digitais de 

consumo foi promulgada em 1995 pelo Estado de Utah, foi a Utah Digital Signature 

Act e, prevê: “a autenticação segura de documentos eletrônicos e a utilização das 

assinaturas digitais, viabilizando o comércio eletrônico pelos sistema 

criptográfico780.” 

Fato é exigir ao Consumidor conhecer e invocar a legislação protetiva do 

Estado de Utah e federal americana781, descaracteriza o atendimento facilitado ao 

Consumidor disposto no artigo 1º do Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013782. 

E, acrescenta o referido contrato quanto ao foro de eleição para 

discussões judiciais: 

 

                                            
778 Conforme Empresa eBay Internacional AG. Contrato de usuário da eBay. Disponível em: < 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/user-agreement.html>. Acesso em: 20 jul. 2016. 

779 LIMA, Eduardo Weiss Martins de. Proteção do Consumidor Brasileiro no Comércio Eletrônico 
Internacional. São Paulo: Editora Atlas. 2006. p.79 

780 Criptografia, conforme o Instituto Nacional de Tecnologia da informação – ITI, que é autarquia 
federal que mantem e executa as políticas de infraestrutura das chaves pública brasileiras – ICP-
Brasil determinado pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 é: “Criptografia (do 
grego kryptós, "escondido", e gráphein, "escrita") é uma forma sistemática utilizada para esconder 
a informação na forma de um texto ou mensagem incompreensível. Essa codificação é executada 
por um programa de computador que realiza um conjunto de operações matemáticas, inserindo 
uma chave secreta na mensagem. O emissor do documento envia o texto cifrado, que será 
reprocessado pelo receptor, transformando-o, novamente, em texto legível, igual ao emitido, desde 
que tenha a chave correta.” Conforme BRASIL. Instituto Nacional de Tecnologia da informação – 
ITI. Disponível em: < http://www.iti.gov.br/perguntas-frequentes/1743-sobre-certificacao-digital>. 
Acesso em 18 jul. 2016. 

781 Estados Unidos da América. Utah Department of Commerc – Division of Consumer Protection. 
Disponível em: http://consumerprotection.utah.gov/consumeruide.html. Acesso em: 20 jul. 2016. 

782 “Art. 1º - Este Decreto regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
contratação no comércio eletrônico, abrangendo os seguintes aspectos: I - informações claras a 
respeito do produto, serviço e do fornecedor; II - atendimento facilitado ao consumidor; e III - 
respeito ao direito de arrependimento. Conforme BRASIL. Decreto nº 7.962, de 15 de março de 
2013. Regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
contratação no comércio eletrônico. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm.>. Acesso em: 18 
jul.2016.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
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C. Foro judicial para disputas judiciais. Exceto se você e nós 

concordarmos de outra forma, caso o Acordo de Arbitragem acima 
seja considerado não aplicável a você ou a uma reclamação ou 
disputa em particular, seja como resultado da sua decisão de recusar 
o Acordo de Arbitragem ou como resultado de uma decisão do árbitro 
ou uma ordem judicial, você concorda que qualquer reclamação ou 
disputa que tenha surgido ou possa surgir entre você e o [...] deverá 
ser resolvida exclusivamente pelas cortes estaduais ou federais 
localizadas na comarca de Salt Lake, Utah. Você e o [...] concordam 
em se submeter à jurisdição pessoal das cortes localizadas na 
comarca de Salt Lake, Utah para fins de litígio sobre todas as 
reclamações ou disputas783. (com grifo no original). 

 
Ademais os conflitos decorrentes do cumprimento do Contrato serão 

solucionados pela arbitragem, conforme se resguarda o Fornecedor de Produtos, 

podendo-se levar a discussão judicial o pacto, perante os Juizados Especiais Cíveis. 

Mas, proíbe ao Consumidor optar pela propositura de ações coletivas e 

representativas, ou seja:   

B. Acordo de arbitragem. Você e o [...] concordam que todas e 
quaisquer disputas ou reclamações que tenham surgido ou possam 
surgir entre você e o [...] relacionadas de qualquer forma ou oriundas 
desta ou de versões anteriores do Contrato do Usuário do [...], seu 
uso ou acesso aos Serviços do [...] ou quaisquer produtos ou 
serviços vendidos, oferecidos ou comprados por meio dos Serviços 
do [...], serão solucionadas exclusivamente mediante arbitragem final 
e vinculante, ao invés de em juízo. Alternativamente, você poderá 
apresentar reclamações nos juizados especiais, caso suas 
reclamações se qualifiquem e desde que a questão permaneça em 
tal corte e avance apenas com base no indivíduo (não em ação 
coletiva ou representativa). A Lei Federal de Arbitragem rege a 
interpretação e aplicação deste Acordo de Arbitragem. (com grifo no 
original). 

Acrescenta-se na referida cláusula: 

Proibição de ações coletivas e representativas e reparações não 
individualizadas. 

                                            
783 Conforme Empresa eBay Internacional AG. Contrato de usuário da eBay. Disponível em: < 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/user-agreement.html>. Acesso em: 20 jul. 2016. 
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VOCÊ E O [...] CONCORDAM QUE CADA UM DE NÓS PODERÁ 
PROPOR RECLAMAÇÕES CONTRA O OUTRO SOMENTE DE 
MANEIRA INDIVIDUAL, E NÃO COMO AUTOR OU BENEFICIÁRIO 
EM UMA SUPOSTA AÇÃO OU PROCEDIMENTO COLETIVO OU 
REPRESENTATIVO OU PROCURADOR COM AMPLOS PODERES. 
A MENOS QUE VOCÊ E O [...] ACORDEM DE OUTRA MANEIRA, O 
ÁRBITRO NÃO PODERÁ CONSOLIDAR OU COMBINAR MAIS DO 
QUE UMA RECLAMAÇÃO DE UMA PARTE OU PESSOA E NÃO 
PODERÁ DE OUTRA FORMA PRESIDIR DE QUALQUER FORMA 
UM PROCEDIMENTO CONSOLIDADO, REPRESENTATIVO, DE 
CLASSE OU AÇÃO DE PROCURADOR COM AMPLOS PODERES. 
ALÉM DISSO, O ÁRBITRO PODERÁ CONCEDER REPARAÇÃO 
(INCLUINDO REPARAÇÃO MONETÁRIA, LIMINAR E 
DECLARATÓRIA) SOMENTE EM FAVOR DO INDIVÍDUO 
BUSCANDO REPARAÇÃO E SOMENTE NA MEDIDA NECESSÁRIA 
PARA PROVER A REPARAÇÃO NECESSITADA POR AQUELA(S) 
RECLAMAÇÃO(ÕES) INDIVIDUAL(AIS) DA PARTE. NENHUMA 
REPARAÇÃO CONCEDIDA PODERÁ AFETAR OUTROS 
USUÁRIOS. Se o juizado decide que a lei aplicável impede o 
cumprimento de qualquer limitação deste parágrafo como uma 
reclamação particular de reparações, então essa reclamação (e 
apenas essa reclamação) deve ser seccionada da arbitragem e deve 
ser levada a juízo, sujeita ao seu direito e ao do [...] de apelar da 
decisão do juizado. Todas as outras reclamações serão arbitradas.784 

Já se identificou em momento anterior da pesquisa que a competência 

para processar pendenga judicial que venha a acontecer é do Poder Judiciário 

brasileiro, conforme o artigo 22, II do Código de Processo Civil. E, a proteção do 

Consumidor no Brasil é direito fundamental conforme o artigo 5º, XXXII da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

Explica Erik Jayme785 que os Direitos Fundamentais repercutem na 

interpretação do Direito Privado, ou seja: 

Os direitos fundamentais, normalmente, são entendidos como 
medidas de defesa contra as intervenções do Estado. Na Alemanha, 
porém, a doutrina e a Corte Constitucional desenvolveram a teoria da 
Drittwirkung, a teoria da repercussão dos direitos fundamentais no 

âmbito do direito privado. Conforme esta teoria, os direitos 

                                            
784 Conforme Empresa eBay Internacional AG. Contrato de usuário da eBay. Disponível em: < 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/user-agreement.html>. Acesso em: 20 jul. 2016. 

785 JAYME, Eric. Liberdade de arte no Direito Constitucional: repercussões no direito privado. In: 
GRUNDMANN, Stefan; MENDES, Gilmar; MARQUES, Cláudia Lima; BALDUS, Christian; 
MALHEIROS, Manuel (org.). Direito Privado, Constituição e Fronteiras. 2ª ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2014. p. 144. 
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fundamentais são entendidos como base de um ordenamento 
objetivo de valores que gera reflexos também em relações jurídicas 
entre privados. Fala-se neste contexto, na dimensão objetiva dos 
direitos fundamentais que influenciam a interpretação do direito civil, 
sobretudo com respeito as cláusulas gerais. [...] 

Acrescenta-se também que é princípio de ordem econômica nos termos 

do artigo 170, V da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988786. 

Afirma Beyla Esther Fellous787 que: “A inclusão da defesa do consumidor” 

entre os princípios gerais da atividade econômica previstos no texto constitucional 

“significa a obrigação de assegurarmos o atendimento às necessidades básicas do 

consumidor, no que diz respeito a sua dignidade, saúde, segurança e a proteção dos 

interesses econômicos“. E como tal deve ser aplicada a proteção ao Consumidor. 

Ademais a proteção ao Direito do Consumidor é Direito Fundamental. E 

com tal qualitativo a proteção ao Direito do Consumidor pode ser identificada como 

direito difuso.  

O CDC delimita o conceito de direito difuso no artigo 81788, ou seja: 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 
coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se 
tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, 
para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos 

coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 
contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos 

                                            
786 “Artigo 170 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: [...] V - defesa do consumidor; [...]”. Conforme BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 18 jul. 2016.  

787 FELLOUS, Beyla Esther. Proteção do Consumidor no Mercosul e na União Europeia. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003. p. 163. 

788 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art118>. Acesso em 20. jul. 2016. 
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individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 
comum. [sem destaque no original]. 

 

Os interesses ou direitos difusos são transindividuais789 também 

identificados como metaindividuais. Os interesses ou direitos difusos são interesses 

ou direitos de grupos de sujeitos relacionados por uma ou várias relações de fato 

com objeto indivisível conforme Roberto Senise Lisboa790. Acrescenta que o 

interesse difuso de consumo busca a tutela de sujeitos indeterminados que são 

todos os destinatários finais de Produtos e serviços e, o seu asseguramento tem 

objeto indivisível pois “é benefício geral e indiscriminado”791. 

Portanto, se o Consumidor brasileiro adquire Produto via Internet e o 

objeto do negócio não é entregue, ou se for entregue com vício ou se houver 

arrependimento na compra do mesmo haverá um problema que não se comporta no 

direito nacional, nem no direito internacional. E, também pode ser considerada lesão 

a interesse qualificado como direito difuso do Consumidor brasileiro. 

Explica Educardo Weiss Martins de Lima792: “Os problemas que podem 

surgir nas relações consumeristas internacionais, transfronteiriças, serão sempre 

relacionados aos clássicos e já existentes defeitos de fornecimento ou informação.” 

Fato é que as “legislações nacionais”, inclusive a legislação brasileira 

ainda não lida adequadamente com tais conflitos transfronteiriços, ou, 

transnacionais. Observa-se que os Estados Contemporâneos não regulam a 

                                            
789 “Os interesses transindividuais ou metaindividuais são interesses concernentes a um número 

expressivo de pessoas, importando salientar que uma quantificação mínima não deve ser efetuada, 
para sua constatação, mas sim a aferição de uma conflituosidade que envolva a comunidade, 
grupos, categorias ou indivíduos com comunhão de interesses e titularidade diversa de direitos 
subjetivos.” Conforme LISBOA, Roberto Senise. Contratos Difusos e Coletivos: consumidor, meio 
ambiente, trabalho, agrário, locação. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2000. p. 59 

790 LISBOA, Roberto Senise. Contratos Difusos e Coletivos: consumidor, meio ambiente, trabalho, 
agrário, locação. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 62 

791 LISBOA, Roberto Senise. Contratos Difusos e Coletivos: consumidor, meio ambiente, trabalho, 
agrário, locação. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p.282-283 

792  LIMA, Eduardo Weiss Martins de. Proteção do Consumidor Brasileiro no Comércio Eletrônico 
Internacional. São Paulo: Editora Atlas. 2006. p. 185. 
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proteção do Consumidor internacional que adquire o Produto através da Internet, 

identificados por Eduardo Weiss Martins de Lima793 como ciberconsumidor. E, 

acrescenta: 

O consumidor mudou, tornou-se digital, cibernético e está mais 
poderoso em razão da enorme variedade de opções para escolher, 
entre fornecedores do mundo todo. Por outro lado, ele está mais 
fragilizado, pois, se não dominava os processos de produção, agora 
desconhece os meios de aquisição, de contratação e entrega. 
Podemos afirmar que o procedimento decisório através de um 
computador, dada sua facilidade, faz com que esse consumidor seja 
ainda mais hipossuficiente. 794 

A vulneralidade e instabilidade da “Sociedade Líquido-Moderna” e a nova 

concepção de tempo e espaço que identificam a era da informação e o ambiente 

virtual fez surgirem outros direitos e obrigações até então utópicos. E, a mantença 

da mens legis795 que prima pela defesa do Consumidor na esfera constitucional, 

infraconstitucional brasileira e transnacional exige a aceitação de que os fenômenos 

até então surreais transformaram-se na realidade virtual que mescla o real e o virtual 

no cotidiano dos seres humanos. 

Acrescenta Celso Antonio Pacheco Fiorillo796: 

O meio ambiente digital, por via de consequência, fixa no âmbito de 
nosso direito positivo deveres, direitos, obrigações e regime de 
responsabilidades inerentes à manifestação do pensamento, criação, 
expressão e informação realizados pela pessoa humana com a ajuda 
de computadores (art. 220 da CF797) dentro do pleno exercício dos 

                                            
793 LIMA, Eduardo Weiss Martins de. Proteção do Consumidor Brasileiro no Comércio Eletrônico 

Internacional. São Paulo: Editora Atlas. 2006. p. 169. 

794 LIMA, Eduardo Weiss Martins de. Proteção do Consumidor Brasileiro no Comércio Eletrônico 
Internacional. São Paulo: Editora Atlas. 2006. p. 184. 

795 Por Mens legis, conforme tradução livre, entende-se a finalidade ou espírito da lei.  

796 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios Constitucionais do Direito da Sociedade da 
Informação: a tutela jurídica no meio ambiente digital. São Paulo: Saraiva. 2015. p. 156. 

797 “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição. § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o 
disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, 
ideológica e artística. § 3º Compete à lei federal: I - regular as diversões e espetáculos públicos, 
cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 
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direitos culturais assegurados a brasileiros e estrangeiros residentes 
no País (arts. 215798 e 5º799 da CF) orientados pelos princípios 
fundamentais da Constituição Federal (arts. 1º e 4º800). 

 

                                                                                                                                        
recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada; II - estabelecer 
os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de 
programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como 
da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio 
ambiente. § 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos 
e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e 
conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. § 5º Os 
meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou 
oligopólio. § 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de 
autoridade.” Conforme BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
18 jul. 2016.  

798 “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1º 
O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das 
de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.  2º A lei disporá sobre a fixação 
de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.  3º A 
lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento 
cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 48, de 2005) I defesa e valorização do patrimônio cultural 
brasileiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) II produção, promoção e difusão 
de bens culturais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) III formação de pessoal 
qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 48, de 2005) IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 48, de 2005) V valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005).” Conforme BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 18 jul. 2016.  

799 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...]” Conforme BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 18 jul. 2016.  

800 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - 
a soberania; II - a cidadania III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho 
e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. [...] Art. 
4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação 
dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução 
pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos 
para o progresso da humanidade; X - concessão de asilo político. Parágrafo único. A República 
Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da 
América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. Conforme 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 18 jul. 2016.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm#art1
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O meio Ambiente digital é denominado nesta pesquisa de Ambiente 

Transnacional da Rede e parte do raciocício construído por Celso Antonio Pacheco 

Fiorillo801 através da manifestação de “pensamento, criação, expressão e informação 

realizados pela pessoa humana com ajuda de computadores” que exercitam seus 

“direitos culturais” que “devem ser” “orientados pelos princípios fundamentais da 

Constituição Federal” no Ciberespaço. 

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é também da prevalência 

protecionista ao Consumidor aplicando-se a legislação brasileira, neste sentido, 

ilustrativamente segue a jurisprudência: 

DIREITO DO CONSUMIDOR. FILMADORA ADQUIRIDA NO 
EXTERIOR. DEFEITO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE 
DA EMPRESA NACIONAL DA MESMA MARCA ("PANASONIC"). 
ECONOMIA GLOBALIZADA. PROPAGANDA. PROTEÇÃO AO 
CONSUMIDOR. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. SITUAÇÕES A 
PONDERAR NOS CASOS CONCRETOS. NULIDADE DO 
ACÓRDÃO ESTADUAL REJEITADA, PORQUE SUFICIENTEMENTE 
FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO 
MÉRITO, POR MAIORIA. I - Se a economia globalizada não mais 
tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, 
imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem 
maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que 
deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o 

fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios 
mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em que 
presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários 
países, sem falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo 
tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que 
representa o nosso País. II - O mercado consumidor, não há como 
negar, vê-se hoje "bombardeado" diuturnamente por intensa e hábil 
propaganda, a induzir a aquisição de produtos, notadamente os 
sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta 
diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da 
marca. III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas 
mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas 
deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo 
razoável destinar-se ao consumidor as conseqüências negativas dos 
negócios envolvendo objetos defeituosos. IV - Impõe-se, no entanto, 
nos casos concretos, ponderar as situações existentes. V - Rejeita-se 
a nulidade argüida quando sem lastro na lei ou nos autos802. (sem 

                                            
801 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios Constitucionais do Direito da Sociedade da 

Informação: a tutela jurídica no meio ambiente digital. São Paulo: Saraiva. 2015. p. 156. 

802 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 63.981/SP. Quarta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça. Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Relator para o acórdão Ministro Sálvio 
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grifo no original). 

Assim, ante a análise do Contrato estabelecido entre Consumidor 

brasileiro e Fornecedor de Produto estrangeiro, verifica-se que a defesa do 

Consumidor, reconhecida como Direito Fundamental no Brasil, “deve ser” 

resguardada pela aplicação do CDC. Entretanto, o cumprimento das decisões 

judiciais que determinem seu cumprimento, caso a empresa não tenha sede no 

Brasil, dependem de investimento do Consumidor, muitas vezes desproporcional ao 

ganho econômico tutelado na esfera de responsabilidade ou devolução do produto. 

A seguir, passar-se-á a discorrer sobre as conclusões do trabalho. 

                                                                                                                                        
de Figueiredo Teixeira. Julgado em 11 de abril de 2000. Pubicado no Diário da Justiça em 20 de 
novembro de 2000. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&livre=consumidor+
economia+globalizada&b=ACOR. Acesso em 18 jul. 2016. 
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CONCLUSÕES 

O Consumidor no Ciberespaço Transnacional: o devir da “Sociedade 

Líquido-Moderna” e do Estado Contemporâneo na construção da Ciberdemocracia é 

o tema objeto da investigação desta tese cujas conclusões passar-se-á a discorrer.  

A compra e venda de Produto, via Internet, entre Consumidor brasileiro, 

ou seja, aquele situado geograficamente no Brasil, independente de sua 

nacionalidade ser brasileira, ou não. E o Fornecedor de Produto Estrangeiro podem 

ser considerados institutos de Direito Transnacional na “Sociedade Líquido-

Moderna”, 

O Estado Contemporâneo não se parece mais com o Estado Moderno. A 

metamorfose que tomou partida no final do século XX ainda não terminou e os 

elementos matizadores destas mudanças foram acontecimentos que modificaram a 

forma da Sociedade pensar e agir tais como fim da Guerra Fria, a queda do muro de 

Berlim, a disseminação de atentados terroristas, o Consumismo, entre outros. Estas 

mudanças decorreram do fenômeno identificado por Globalização. 

A Globalização ou mundialização que se intensificou após a facilitação do 

acesso a Internet para as pessoas em geral, aproxima os sujeitos no Tempo e no 

Espaço, rompendo barreiras até então intransponíveis como a distância e 

especialmente o acesso a informação. Trata-se de um fenômeno cultural que vai 

além da esfera econômica, atinge a Política e também a cultura dos povos, 

identificada também por cultura mundo. 

Este fenômeno cria uma terceira dimensão como síntese da dialética 

entre o local e o global. O resultado desta interação cultural aproxima as pessoas de 

outras culturas, absorvendo-as como próprias, criando “novas” Identidades que 

passam a ser globais, sem perder a Identifidade local.  

O fim da Guerra Fria e a queda do muro de Berlim trouxeram a 

hegemonia do Capitalismo e a ideia de que o Mercado é autogerenciado pela “mão 
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invisível” da oferta e procura como estratégia de equilíbrio economico. Fato é que a 

falsa ideia de autogestão não garantiu até o presente o equilíbrio pensado.  

Na realidade, o Estado Contemporâneo no contexto de Comunidade 

Política imersa no Capitalismo, deixa claro o planejamento desenvolvido por alguns 

países diretamente ou através de incentivo econômico à pesquisa e 

desenvolvimento. Projetos encetados por Empresas Transnacionais. Na realidade os 

Estados com maior planejamento, a exemplo da Alemanha, China, Estados Unidos 

da America – EUA e Israel, têm mais êxito econômico que os demais, interferindo na 

dinâmica da Política de outros Estados mantendo os seres humanos e o Ambiente 

físico destes países abertos a serem explorados para extração de matéria prima e 

recebimento de descarte de produção. O fim das diferenças entre os povos, 

simbolicamente representado pela queda do muro de Berlim, não baniu as 

diferenças.  

A “Sociedade Líquido-Moderna” é complexa. Os setores até então 

segmentados em áreas especificas da técnica e da ciência retomam a necessidade 

de entender a interação entre as partes. Por exemplo, a macroeconomia determina 

os rumos da Economia global, mas a microeconomia é ferramenta capaz de driblar 

as estratégias dos gestores invisíveis do Mercado. 

Estes gestores invisíveis, alguns Estados Contemporâneos e as 

Empresas Transnacionais como já citado, organizam o viver, vilipendiando a 

Soberania do Estado, sem que este se dê conta. O devir do Estado Contemporâneo 

determina que, com base na Constituição e seus Direitos Fundamentais, cada 

Comunidade Política possa tomar rédia do que pretende para o futuro. 

A ordenação da sociedade não é mais exclusividade do Estado e, essa 

“falência de autoridade” não o deixa mais frágil, apenas existem modos “mais 

eficientes de reproduzir e impor seu poder. A Soberania do Estado se mantêm, mas 

o planejamento do controle nem sempre é eficaz. 

A Governança deve ser de cada Comunidade Política sobre si e entre os 

Estados Contemporâneos interligados. Nada justifica que a população do planeta 
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esteja nas mãos do planejamento de alguns e da desgovernança de outros. A vida 

tem trilhado um caminho simular ao jogo em que o melhor estrategista vence. Fato é 

que as peças não são objetos são seres humanos e, o que está em voga não é o 

ganho econômico, mas a sobrevivência da humanidade.  

A Socidade que contextualiza a atuação do Estado Contemporâneo é 

identificada por Zygmunt Bauman como “Sociedade líquido-moderna” e se qualifica 

como instável, volátil, Complexa e individualista. Estas características determinam 

que o Estado Contemporâneo intervenha através do Direito nas relações jurídicas 

privadas a fim de cumprir os valores materializados como Direitos Fundamentais.  

É uma idiossincrasia. Os seres humanos estão cada vez mais 

individualistas embora vivam em um cenário globalizado. Esta individualização do 

Ser torna o viver instável e volátil porque cada um segue pensando em si e não na 

Sociedade. Busca-se a “Sociedade líquido-moderna” como forma de proteção, ou 

seja, no interesse individual próprio; mas ninguém quer abrir mão de sua liberdade 

para garantir uma maior segurança. E, a falta de segurança e o aumento da 

criminalidade são alguns dos danos colaterais desta forma de viver individual e 

coletiva. 

A adiaforização do contexto ético pelos seres humanos que se mostram 

pessoas compulsivas e obsessivas na realidade revela a necessidade da construção 

ou reconstrução da Identidade perdida no presente. As pessoas “sem Identidade” 

que precisam se auto-afirmarem sob o “poder panóptico” de não se sabe quem, ou, 

de todos.   

O Ser humano está carente de identificar o “Ser”, têm muitas Identidades, 

mas nenhuma Comunidade; às vezes não tem sequer o abrigo da Comunidade 

Política, ou seja, de seu país de nacionalidade ou de asilo. Exemplo são os 

refugiados do oriente na Grécia e itália. Estes fatos, envolvem o contexto global, 

visto que estes seres humanos marginalizados devem ser redistribuídos no mundo a 

fim de poder simplesmente viver.  

As Identidades também não são estáveis, são o resultado da bricolagem 
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de identidades anteriores. E, a cada dia novas formas do “Ser” vão surgindo de 

fusões anteriores. A Sociedade estável da Idade Moderna identificada como 

“Sociedade sólido-moderna” por Zygmunt Bauman desapareceu. Cedeu lugar a 

“Sociedade líquido-moderna” onde o sólido se liquefaz. 

O Estado de Direito, aqui identificado como Estado Contemporâneo, se 

caracteriza no Tempo e no Espaço social através do poder materializado pela ordem 

coercitiva emanada da Constituição que organiza a interação entre as pessoas e a 

competência de acordo com o contexto dos acontecimentos sociais. A aplicação dos 

Direitos Fundamentais nucleados na Dignidade da Pessoa Humana é essencial para 

que a organização possa acontecer efetivamente.  

Em fim, os Direitos Fundamentais são as ferramentas que o Estado, a 

Sociedade e o indivíduo têm nas mãos para driblar os ajustes que deverão ser feitos 

planejando Políticas que permitam a felicidade dos seres humanos. A liquefação que 

caracteriza a “Sociedade Líquido-moderna” deve ser ajustada a forma que permita 

garantir ao ser humano sua sobrevivência saudável. E, a aplicação desta ideia 

depende do exercício planejado da Governança do Estado como resultado do 

silogismo entre o nacional e o internacional gerando o transnacional, bem como 

entre o Ambiente local e o Ambiente global culminando no Ambiente Transnacional. 

 

A reflexão sobre este tema tem por objeto o Brasil, como “local”. 

 

O Direito do Consumidor no Brasil é o ponto de partida, na esfera das 

relações jurídicas privadas para tomar partida a discussão da aplicação dos Direitos 

Fundamentais como ferramenta para o citado silogismo; pois entre as características 

citadas por Zygmunt Bauman, trata-se de uma Sociedade de Consumidores em que 

as pessoas são objeto de consumo.  

 

Fato é que “os humanos podem ser identificados como objeto de 

consumo, mas os objetos de consumo jamais poderão ser transformados em 

humanos”. E, o endividamento decorrente da “necessidade” de consumir intensifica 

a instabilidade, insegurança e volatividade da Sociedade e do indivíduo.  
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A reestrução do viver depende de políticas do Estado Contemporâneo, 

mas também pode ser encetada a partir da aplicação do Direito a casos concretos. 

As operações comerciais desenvolvidas pelas Empresas Transnacionais têm o 

objetivo de interferir diretamente nas relações contratuais desenvolvidas entre estas 

com o Consumidor em Ambiente que após a Internacionalização das Empresas se 

especificou como transnacional.  

A Transnacionalidade consiste na esfera que conecta interesses que 

transitam interna e externamente as fronteiras nacionais. A Transnacionalidade 

jurídica ou o denominado Direito Transnacional consiste na organização dos saberes 

sociais que identificam as notas da melodia humana que transpassam as fronteiras. 

Uma melodia que ao longa da história teve vários ritmos e no momento atual 

permitiria afinar a convivência entre os seres humanos do planeta.  

O Direito Transnacional é a ferramenta necessária para ajustar o diálogo 

entre sistemas jurídicos diferentes que partilhem de princípios comuns. A construção 

jurídica encontrar sua coluna de sustentação nos Direitos Fundamentais da 

Constituição dos países envolvidos no diálogo.  

A edificação que se está a pensar não vislumbra o Direito como algo 

específico ou isolado, mas como Ciência conexa às outras com o desiderato de 

encontrar o melhor viver, ou seja, a felicidade para o ser humano que compõe a 

Complexa “Sociedade líquido-moderna”, a exemplo da interconexão da Economia e 

do Direito no que diz respeito aos Contratos.  

Esta Transnacionalidade é clara na Sociedade em Rede, identificada 

como Ambiente Transnacional da Rede. E, o Direito Transnacional tem como 

ferramenta de ajuste os Contratos. 

Os Contratos são institutos jurídicos que receberam novo designer e nova 

estrutura a partir do final do século XX. O acordo de vontades entre duas ou mais 

pessoas passa a ser a justaposição de interesses pelo qual a parte economicamente 

mais forte impõe sua vontade e a liberdade do outro contratante passa a 

caracterizar-se praticamente na possibilidade de aderir ou não a esta vontade. Os 

Contratos de Adesão hoje são uma realidade que reduziu drasticamente o número 
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de Contratos Paritários, e nos Contratos de Adesão não se observa a autonomia de 

contratar como acontecia durante a Concepção Moderna dos Contratos. 

A manifestação de vontades que construíam o contrato cedeu lugar a 

adesão. E, à vontade manifestada pela parte com maior capacidade técnica ou 

econômica trouxe a Sociedade contratos em desequilíbrio que por sua vez, 

identificou a necessidade da realidade social sofrer a intervenção do Estado na 

criação e execução do Contrato; na Concepção Contemporânea dos Contratos.  

As cláusulas gerais dos Contratos que podem ser expressas ou implíticas 

tornam aplicáveis ao caso concreto os Direitos Fundamentais. A Teoria do Contrato 

Aberto identifica que não houve declínio do contrato, mas sim o relançamento do 

instituto nos moldes da “Sociedade Líquido-Moderna”. 

As relações entre Consumidores e Fornecedores de Produtos são objetos 

de Contratos. E, no que tange aos Contratos realizados através da Internet observa-

se que quando o Fornecedor de Produto for estrangeiro, o legislador e o Poder 

Judiciário brasileiro aplicam o Código de Defesa do Consumidor-CDC.  

Entretanto, se o direito ferido ou a responsabilidade civil depender de ato 

a ser cumprido no exterior ficará prejudicado o interesse do Consumidor, visto que 

se tratam de causas com valores módicos e o custo de traduções, remessa e 

cumprimento muitas vezes ultrapassam o valor econômico em discussão. E, neste 

caso, haverá a desistência do Consumidor vindicar seu direito. 

Na realidade o Contrato entre Consumidor brasileiro e Fornecedor de 

Produto estrangeiro não se identifica como Contrato Interno ou Contrato 

Internacional. São Contratos Transnacionais. A aplicação do Direito Interno 

materializa o fato de que o Brasil está a tratar do Direito Transnacional como 

silogismo do Direito Interno e Internacional.  

Esta afirmação é clara quando materializada pela Internet. O Ambiente 

que é identificado na pesquisa como realidade virtual da Sociedade em Rede é uma 

dimensão Transnacional. E como tal deverá ser regulamentada pelo Direito 

Transnacional. 

A “Sociedade Líquido-Moderna” instável, volátil, complexa e consumista 
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encontrou este status após a sua conexão à Rede. A metamorfose identifica a 

Sociedade como ente real e virtual. Os seres humanos habitam o mundo real-virtual 

visto que as informações seguem na rede e, em contrapartida virtual-real, pois os 

atos desenvolvidos na Rede tem conotação real.  A Internet modificou a Identidade 

do Ser que convive entre a Sociedade Real e a Sociedade Virtual caracterizada pela 

Virtualidade Real. As interconexões sociais conectam o viver social em todas as 

esferas materializadas e desmaterializadas, através da Internet.  

O “Ser” da “Sociedade líquido-moderna” na virtualidade real do 

Ciberespaço está imerso em um espaço transnacional que deverá ser 

regulamentado pelo Direito Transnacional. Este sistema jurídico não deve estar sob 

a gestão de nenhum Governo ou Estado isoladamente, deve ser gerenciado pela 

Governança de todos os seus intervenientes.  

As regras que estão se afirmando não são sólidas, são líquidas como o 

Ambiente em que está se moldando. As regras que emolduram os limites são os 

Direitos Fundamentais das Constituições dos Estados de Direito em que os sujeitos 

intervenientes da relação jurídica estão situados de modo real. 

A tensão entre o local e o global é um paradoxo passível de ser 

contornado pela articulação das duas esferas. O global não irá substituir o local, as 

Identidades não desaparecerão, surgiram e estão surgindo novas Identidades. 

Novas Identidades ajustadas ao “novo” Tempo e Espaço de virtualidade real. 

Observa-se que a Governança da Sociedade em Rede poderá partir do 

diálogo dos Sistemas Juridicos entre os Estados Contemporâneos a que estão 

fisicamente situados os intervenientes na relação jurídica transnacional através dos 

Direitos Fundamentais. Os “novos” direitos, a exemplo do Consumo global no 

Ciberespaço mundial se qualificam como Direitos Fundamentais de terceira geração 

no Brasil.  

Feitas estas considerações, retoma-se o objetivo geral desta tese que é 

identificar a viabilidade de forma(s) de proteção aos direitos do Consumidor 

brasileiro no Ciberespaço Transnacional, ante as mudanças que caracterizam a 

“Sociedade Líquido-Moderna” e o Estado Contemporâneo no cumprimento 



272 
 

inadequado do Contrato de Compra e Venda/Fornecimento do Produto entre 

Consumidor brasileiro e Fornecedor de Produtos estrangeiro. 

Verifica-se que o Contrato que está se tratando, ou seja, o celebrado entre 

Consumidor brasileiro e Fornecedor de Produto estrangeiro na rede,  materializa a 

existência do Direito Transnacional da Rede. E, também não se qualifica como 

instrumento de Direito Internacional, visto que não resguarda diretamente interesse 

do Estado. Na verdade, resulta do silogismo entre as duas esferas (nacional e 

internacional), posto que a relação jurídica privada é do interesse indireto do Estado 

Contemporâneo.  

O primeiro objetivo específico trabalhado na tese foi: investigar a 

concepção do Estado Contemporâneo na “Sociedade Líquido-Moderna”. Neste viés, 

observou-se que o Estado Contemporâneo está se modificando desda segunda 

metade do século XX.  

Os Estados Contemporâneos têm o sentido de Comunidade Política 

dotadas de Soberania nucleados no Neoconstitucionalismo (melhor identificado 

como Constitucionalismo Contemporâneo) que surgiu do Estado de Bem-Estar 

Social que por sua vez decorreu do vazio da intervenção pública, ou seja, do Estado 

mínimo. É identificado o Estado Contemporaneo como o Estado comprometido com 

a função social, utilizando-se dos valores fundamentais positivados como Direitos 

Fundamentais que se irradiam por todo ordenamento jurídico, partindo-se da 

Dignidade da Pessoa Humana.   

O segundo objetivo específico delimitado na introdução do trabalho 

consiste em: contextualizar a “Sociedade Líquido-Moderna” conforme Zygmunt 

Baumann e o devir do Direito como mediador dos atores de Governança social. 

Neste propósito, anota-se que os cientistas jurídicos podem atuar em prol de dar 

elementos para que os profissionais das diferentes carreiras jurídicas possam 

contribuir para a “Sociedade líquido-moderna” ajustando a instabilidade, volatilidade 

e individualismo que tendem a colocar o futuro da humanidade em bancarrota.  

A solução de problemas específicos poderá culminar na interelação de 

todas as searas sociais. A complexidade social identifica a necessidade de continuar 
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trabalhando o saber específico em conexão ao geral. Por exemplo, buscar a 

especificadade sobre o conhecimento do local, sem esquecer do seu paralelo ao 

global; buscar a especificidade sobre o conhecimento do nacional sem abandonar a 

ideia do internacional, a fim de encontrar o transnacional.  

A descentralização dos movimentos sociais pode ser o ideal a ser 

buscado pelo Direito enquanto mediador dos atores de Governança social. 

Descentralização no sentido de garantia de solução eficaz aos casos concretos que 

se apresentam como conflitos sociais do cotidiano. Aguardar a criação de órgão 

supranacional ou legislação que tenha o poder para regular o viver, parece algo 

distante para não dizer utópico. A aplicação dos valores resguardados como Direitos 

Fundamentais resulta em solução mais próxima e possível como de fato já vem 

acontecendo no Brasil.  

O terceiro objetivo específico da investigação é: delinear a 

Transnacionalidade e o Direito Transnacional na esfera político-jurídica como gênero 

do Direito Transnacional do Consumidor na Rede. Resta demonstrado na pesquisa 

que a Transnacionalidade é uma realidade, partindo-se da análise das Empresas 

que após a Internacionalização passaram a ser transnacionais. Também, identificada 

a Transnacionalidade da Sociedade em Rede, também denominada de Ambiente 

Transnacional da Rede. E, neste contexto, o Direito Transnacional se caracteriza na 

esfera política como Ambiente Cultural de multiGovernança por aqueles que nela 

intervém, através de seus Estados, entendidos como Comunidades Políticas. 

Na esfera jurídica o Direito Transnacional se concretiza através do diálogo 

entre os Estados Contemporâneos de origem dos intervenientes, tomando por base 

seus valores, ou, Direitos Fundamentais; visto que os Estados Contemporâneos, a 

exemplo do Brasil e países membros da União Europeia estão alicerçados na 

Dignidade da Pessoa Humana como valor fundamental.   

O quarto objetivo específico da tese buscou: demonstrar a caracterização 

dos Contratos Privados Internos e Internacionais, a fim de diferenciá-los do Contrato 

Privado Transnacional de Consumo. Verifica-se que o Contrato Privado 

Transnacional de Consumo é “novo” tipo de Contrato derivado da conexão do 

Contrato Privado Interno e do Contrato Internacional.  
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No Contrato Privado Interno os intervenientes têm residência ou domicílio 

em locais que se submentem ao mesmo sistema jurídico. Enquanto os Contratos 

Internacionais são pactos que envolvem os interesses diretos dos Estados 

Contemporâneos ou de pessoas que em paridade de negociação estejam situadas 

em locais cujo sistema jurídico seja diferente; partindo-se para a análise de qual será 

aplicado para regulamentar o negócio entabulado. 

O Contrato Internacional Privado tem supedâneo na autonomia de 

vontades pois, os contratantes, geralmente empresas, ressalta-se têm paridade 

entre si. Os negócios envolvem a total liberdade de negociação. É diferente do 

Contrato Privado Transnacional de Consumo onde os intervenientes pactuam entre 

si, via Internet, Contrato de Adesão com regras que muitas vezes contrariam as 

normas jurídicas do país de domicílio do Consumidor.  

Entretanto, se a compra for elaborada fisicamente por Consumidor em 

estabelecimento com sede no exterior, estar-se-á diante de Contrato Privado Interno 

regulamentado pela lei do país em que o negócio foi realizado.  

O Contrato Privado Transnacional de Consumo somente se identifica 

quando a relação consumerista se der entre Consumidor, nesta tese 

especificamente o brasileiro e Fornecedor de Produto estrangeiro na Internet, ou, 

por outras mídias que coloquem o Consumidor em condição vulnerável. 

O quinto objetivo específico da investigação é: avaliar o Contrato Privado 

de Compra e Venda de Produto por Consumidor brasileiro de Fornecedor 

Estrangeiro na Rede, a fim de identificar se o instituto se caracteriza, ou não, como 

novel espécie de Contrato Privado, ou, se pertence ao âmbito interno ou 

internacional do Direito. 

Este objetivo decorre da constação já identificada da análise do objetivo 

anterior. O Contrato Privado Transnacional de Consumo é uma “nova” espécie de 

Contrato que se materializa como espécie do denominado Direito Transnacional. E, 

surge do diálogo entre o Direito Interno e Internacional.  

 A seguir retoma-se ao problema e hipótese de pesquisa. 
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O problema que instiga a pesquisa se identifica pela seguinte indagação: 

Os Contratos realizados entre Fornecedor de Produto estrangeiro e Consumidor 

brasileiro, via Internet, após as mudanças acionadas pela Globalização na 

“Sociedade Líquido-Moderna” são Contratos Internos de Consumo ou Contratos 

Internacionais? 

A reflexão sobre o problema de pesquisa acima levantou duas hipóteses. 

A primeira é: 

a) A concepção moderna do Contrato na “Sociedade Sólido-Moderna”, na 

qual as partes regulamentavam livremente suas vontades não coincide com a atual 

realidade que se apresenta na “Sociedade Líquido-Moderna” caracterizada pela 

Volatilidade, instabilidade e Complexidade. No Brasil, o Estado intervém no Direito 

do Consumidor através da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o CDC e, da Lei 

nº 12.965, de 23 de abril de 2014 na esfera federal; objetivando resguardar o 

Consumidor brasileiro dos abusos que poderão ser praticados pelo Fornecedor do 

Produto na esfera nacional e internacional, conforme o artigo 3º do CDC, permitindo-

se ao Consumidor brasileiro optar por ter seus direitos resguardados no Brasil, 

conforme o artigo 101, I do CDC nos casos de responsabilidade civil, que permite a 

propositura de ação judicial no domicílio do consumidor. Entretanto, nos termos do 

artigo 9º, caput e parágrafo 2º do Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942, 

a LINDB, a legislação aplicada é a da residência do proponente. A Lei nº 13.105, de 

16 de março de 2015, o novo Código de Processo Civil, estabelece no artigo 22, II, 

ser da competência da autoridade brasileira processar e julgar ações decorrentes de 

relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. 

Nos Contratos de Consumo realizados pela Internet se demonstra dificuldade de 

exigir o cumprimento dos direitos do Consumidor, em caso de conflito entre 

Consumidor e Fornecedor do Produto, mesmo quando da propositura da ação 

judicial em território nacional, visto que atos judiciais como a penhora de bens, por 

exemplo, dependem de Carta Rogatória; exceto se o Estado brasileiro e o Estado 

que hospeda o Fornecedor de Produto estrangeiro houverem regulamentado entre si 

Tratado ou Convenção Internacional que regule as relações contratuais via Internet 

que tratem de Direito de Consumidor. 
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A primeira hipótese foi totalmente confirmada. O Consumidor brasileiro 

não tem garantia de cumprimento dos direitos que lhe são garantidos como Direitos 

Fundamentais, caso o Fornecedor de Produto seja estrangeiro e não cumpra 

espontaneamente as obrigações contratuais tratadas no Contrato.  

Caso necessária a propositura de Carta Rogatória, dependerá de pedido 

de cooperação jurídica internacional que será encaminhado a autoridade central 

para posterior envio ao Estado requerido para cumprimento. Esta solicitação deverá 

estar acompanhada de tradução para a língua oficial do Estado requerido, 

admitindo-se a reciprocidade de tratamento, conforme artigos 37 a 41 da Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015.  

O rumo a ser tomado nesses processos não permite que o litígio continue 

tramitando perante os Juizados Especiais Cíveis antes a complexidade da causa. O 

feito será remetido a Justiça Comum e, caso o Consumidor não disponha de 

rendimentos para permitir o cumprimento da decisão judicial poderá vindicar a 

Gratuidade da Justiça, mas a tradução dos documentos não se encontra albergada 

no rol identificado no artigo 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 

E, mesmo que o Consumidor tenha condições de proceder ao custeio do 

procedimento, muitas vezes é mais dispendioso em custo do que o valor a receber 

ou estornar, por exemplo.  

Neste sentido, verifica-se que o Consumidor terá dificuldade para 

promover o cumprimento de seu direito, já resguardado pelo Poder Judiciário.  

E, a segunda hipótese da investigação é: 

b) O cenário identificado como “Sociedade Líquido-Moderna” foi grafitado 

pela Globalização nos muros de um tempo denominado de “Era Sólido-Moderna”. A 

Volatilidade, a instabilidade e a Complexidade tomaram o lugar da estabilidade, da 

solidez e da segurança que caracterizavam o palco anterior. Novos hábitos foram 

introduzidos na cultura da população mundial que agora veste o figurino do 

Consumerismo. A Internet facilitou o acesso a produtos de culturas locais que 

acabaram por integrar uma Cultura Global e as relações contratuais não são mais 
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internas/nacionais ou internacionais, somente; podem ser relações jurídicas 

transnacionais. Os Contratos Privados de Consumo são ramo específico do Direito 

que exigem o dirigismo do Estado brasileiro a fim de efetivamente cumprir os 

propósitos constitucional e infraconstitucional de proteção do Consumidor.  

A segunda hipótese também foi totalmente confirmada. Conforme já 

anotado nestas considerações. O Contrato Privado de Consumo entre Consumidor 

brasileiro e Fornecedor de Produto estrangeiro na Internet é uma nova espécie de 

Contrato pertencente ao gênero do Direito Transnacional.  

A contribuição para a emolduração do Contrato Privado de Consumo 

entre Consumidor brasileiro e Fornecedor de Produto estrangeiro na Internet com 

esteio no Direito Transnacional entendido como esfera interdisciplinar entre o Direito 

Interno e o Direito Internacional poderá constar: 

a) Considerando que a proteção do Consumidor é Direito Fundamental de 

terceira geração, denominado de direito difuso, e a defesa do Consumidor em juízo 

poderá se dar de modo individual ou coletivo. E, para a defesa coletiva o Ministério 

Público, a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, as entidades e órgãos da 

administração pública e associações constituídas há mais de um ano, destinados a 

defesa dos interesses e direitos protegidos pelo CDC têm legitimidade para a defesa 

coletiva, nos termos do artigo 81 e 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;  

b) Considerando que os interesses ou direitos individuais homogêneos 

entendidos como decorrentes de origem comum podem ser objeto de ações 

coletivas. E, que todas as espécies de ações são admitidas para propriciar a 

adequada e efetiva tutela, podendo os legitimados do artigo 82 propor em nome 

próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores a ação civil coletiva de 

responsabilidade pelos danos individualmente sofridos nos termos do artigo 81, III, 

83 e 91 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. E, que a liquidação e execução 

da decisão judicial poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores ou pelos 

citados legitimados do artigo 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; 

c) Considerando que nas ações coletivas não haverá adiantamento de 
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custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, conforme o 

artigo 87 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; 

d) Considerando que os legimados a agir conforme já citado no artigo 82 

poderão propor ação visando compelir o Poder Público a proibir, em todo território 

nacional, a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar alteração 

na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou 

consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade 

pessoal; nos termos do artigo 102 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; 

e) Considerando que a interpretação das cláusulas contratuais será 

interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, com fulcro no artigo 47 da 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; 

f) Considerando que o produto das indenizações, decorrido um ano sem 

habilitação dos interessados na liquidação e execução promovida pelos legitimados 

do artigo 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 reverte para o Fundo criado 

pela Lei nº 7347, de 24 de julho de 1985803. E, este Fundo dos Direitos Difusos – 

FDD conforme o artigo 1º do Decreto nº 1.306, de 09 de novembro de 1994804 tem 

entre outros interesses difusos e coletivos a finalidade de reparação de danos ao 

Consumidor; 

Opina-se pela proposta de um conceito para o Contrato Transnacional do 

Consumidor como o contrato desenvolvido entre Fornecedor de Produto estrangeiro 

e Consumidor nacional, via internet, que tem por regulamentação legal o direito 

difuso do Consumidor, que é Direito Fundamental no Brasil, o qual se propõe a 

delimitar o ramo do Direito na “Sociedade Líquido-Moderna” que tem o Consumo 

excessivo como necessidade, com o objetivo de manter a liberdade, igualdade e 

                                            
803 BRASIL. Lei nº 7347, de 24 de julho de 1985. Disciplina A Ação Civil Pública de 

Responsabilidade por Danos causados ao Meio-Ambiente, ao Consumidor, a Bens e Direitos 
de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico e Paisagístico (vetado) e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm. Acesso em: 
15 set. 2016. 

804 BRASIL. Decreto nº 1306, de 09 de novembro de 1994. Regulamenta O Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos, de Que Tratam Os Arts. 13 e 20 da Lei Nº 7.347, de 24 de Julho de 1985, Seu 
Conselho Gestor e Dá Outras Providências.. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1306.htm>. Acesso em: 15 jul. 2016. 
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solidariedade entre os contratantes e a sociedade em geral. 

Este instituto tem natureza jurídica de direito difuso que se propõe a 

delimitar o ramo do Direito Transnacional do Consumidor na “Sociedade Líquido-

Moderna” que tem o Consumo excessivo como necessidade. 

 A identificação desta modalidade de contrato difuso identifica os mesmos 

elementos e princípios que o contrato de consumo nacional estabelece conforme o 

Código de Defesa do Consumidor. Aplicando-se a relação contratual as mesmas 

regras legais que o contrato firmado entre Consumidor e Fornecedor de Produto 

nacional. Assim, a legislação aplicável a regulamentar a relação contratual 

transfronteiriça deve ser sempre, nos Contratos Transnacionais de Consumidor, a do 

país de residência do Consumidor. 

A fim de cumprir estas sugestões, o Decreto nº 7.962, de 15 de março de 

2013 que regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre 

a contratação no comércio eletrônico poderia sofrer alteração incluindo regras ao 

comércio eletrônico internacional a serem cumpridas no Ambiente digital. Se a 

função do Estado Contemporâneo é social, justifica-se o fato de que deva 

regulamentar a defesa do Consumidor digital.  

Sugere-se também a criação de um Cadastro nacional de Consumidores 

brasileiros que adquiriram Produtos estrangeiros a fim de que o cumprimento dos 

atos executivos no exterior possam ser solicitados via legitimados extraordinários, 

com recursos do Fundo criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 conforme o 

artigo 13805; para os casos em que o cumprimento de sentença seja inviável ao 

Consumidor. 

O denominado Fundo para Reconstituição dos Bens Lesados. Ressalta-

                                            
805 “Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um 

fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão 
necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos 
destinados à reconstituição dos bens lesados.” Conforme BRASIL. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico (vetado) e dá outras providências. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 18 jul. 2016. 
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se que o artigo 90 do CDC806 já estabelece a aplicação do citado diploma legal para 

as ações coletivas de consumo.  Este Fundo é regulamentado pelo Decreto 

no 92.302, de 16 de janeiro de 1986807 e destina-se à reparação dos danos causados 

ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico. 

A alimentação do referido cadastro poderia ser gerida pelos PROCON’s, 

bastando que o Consumidor interessado elaborasse requerimento para o seu 

cadastramento, caso não tenha recursos financeiros, ou, em caso de o custo do 

cumprimento dos atos judiciais ser tal que comprometa o efetivo resultado da 

sentença que condenou o Fornecedor de Produto estrangeiro que contratou com 

Consumidor brasileiro. 

Encerra-se a exposição das conclusões, alertando que muito ainda 

deverá ser racionalizado na construção do Contrato Privado de Consumo entre 

Consumidor brasileiro e Fornecedor de Produto estrangeiro. Especialmente se a 

negociação for desenvolvida via Internet.  

 

                                            
806 “ Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e 

da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não 
contrariar suas disposições.” Conforme BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art118>. Acesso em 20. jul. 2016. 

807 Art 1º O "Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados", de que trata o artigo 13 da Lei nº 7.347, 
de 24 de julho de 1985, destina-se à reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.” 
Conforme BRASIL, Decreto no 92.302, de 16 de janeiro de 1986.  Regulamenta o Fundo para 
Reconstituição de Bens Lesados de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras 
providências. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D92302.htm>. 
Acesso em 20 jul. 2016. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2092.302-1986?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2092.302-1986?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347consol.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347consol.htm#art13
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2092.302-1986?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D92302.htm
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ANEXO 

Introdução 

Este Contrato do Usuário, o Aviso de Privacidade do Usuário, os Termos de 
Dispositivos Móveis e todas as políticas publicadas em nossos sites definem os 
termos de acordo com os quais o eBay oferece a você acesso e uso dos sites, 
serviços, aplicativos e ferramentas (coletivamente "Serviços"). Você pode encontrar 
um resumo das nossas políticas aqui. Todas as políticas, os Termos de Dispositivos 
Móveis e o Aviso de Privacidade do Usuário são incorporados a este Contrato do 
Usuário. Você concorda em cumprir o acima exposto ao acessar ou usar nossos 
Serviços. 

A empresa com a qual você está firmando este contrato é a eBay Inc., 2065 
Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, caso você resida nos Estados Unidos. eBay 
Europe S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo, caso resida na União 
Europeia; eBay India Private Limited, 14th Floor, North Block, R-Tech Park, Western 
Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400063, Maharashtra, caso resida na 
Índia; e eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, 3005, Berna, Suíça, caso 
resida em qualquer outro país. 

Destacamos que este Contrato do Usuário contém disposições que regem 
como serão resolvidas as reclamações que uma das partes venha a ter com 
relação à outra (veja as cláusulas de isenção de garantias; limitação de 
responsabilidade e disputa judicial abaixo). Este Contrato do Usuário também 
contém um Acordo de Arbitragem que exigirá, com limitadas exceções, que 
você submeta as reclamações que tenha contra nós a arbitragem final e 
vinculante, a menos que você opte por não aceitar o Acordo de Arbitragem 
(veja Disputa judicial, cláusula B ("Acordo de Arbitragem")). A menos que você 
opte por não aceitar o Acordo de Arbitragem: (1) você só poderá apresentar 
reclamações contra nós individualmente, e não como reclamante ou autor de 
uma ação coletiva ou ação ou procedimento representativo, e (2) você só 
poderá buscar as medidas cabíveis (incluindo medidas pecuniárias, liminares 
ou declaratórias) individualmente. 

Sobre o eBay 

O eBay é um mercado que permite aos usuários oferecer, vender e comprar 
praticamente qualquer coisa e usar várias formas de pagamento em vários locais. O 
efetivo contrato de venda é celebrado diretamente entre vendedor e comprador. O 
eBay não é um leiloeiro tradicional. 

Embora possamos fornecer orientação sobre preços, frete, anúncios e outras 
orientações em nossos Serviços, tal orientação é apenas informativa e você pode 
decidir segui-la ou não. Além disso, embora possamos ajudar a facilitar a resolução 
de conflitos através de vários programas, o eBay não tem controle sobre e não 
garante a existência, qualidade, segurança ou legalidade dos itens anunciados; a 

 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/privacy-policy.html?rt=nc
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/mobiledevice-terms.html.
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/mobiledevice-terms.html.
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/overview.html
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veracidade ou exatidão dos conteúdos ou anúncios dos usuários; a capacidade dos 
vendedores de vender itens; a capacidade dos compradores de pagar pelos itens; 
nem que um comprador ou vendedor irá de fato concluir uma transação ou devolver 
um item. 

Como usar o eBay 

Em relação a usar ou acessar os Serviços você não pode: 
• publicar, anunciar ou fazer upload de conteúdo ou itens em categorias ou 

áreas inapropriadas em nossos sites; 

• violar ou contornar qualquer lei, direito de terceiros ou nossos sistemas, 
políticas ou determinações de status da sua conta; 

• usar nossos Serviços caso não possa firmar contratos vinculantes (por 
exemplo, se você tiver menos de 18 anos) ou o seu uso de nossos sites, serviços, 
aplicativos ou ferramentas estiver temporária ou indefinidamente suspenso; 

• deixar de pagar por itens que adquirir, a menos que tenha um motivo válido tal 
como os estabelecidos pelas políticas do eBay, como por exemplo, o vendedor tenha 
alterado substancialmente a descrição do item após o seu lance, tenha ocorrido um 
erro claro de tipografia ou caso você não consiga entrar em contato com o vendedor 
(veja a política referente a item não pago); 

• deixar de enviar os itens vendidos, a menos que tenha um motivo válido tal 
como os estabelecidos pelas políticas do eBay, como por exemplo, o comprador 
tenha deixado de cumprir os termos publicados no seu anúncio ou você não consiga 
entrar em contato com o comprador; 

• manipular o preço de qualquer item ou interferir em qualquer anúncio de outro 
usuário; 

• publicar conteúdo falso, inexato, enganoso, difamatório ou calunioso; 

• tomar qualquer medida que possa debilitar os sistemas de feedback ou 
classificação (veja as políticas de feedback); 

• transferir sua conta do eBay (incluindo feedback) e seu nome de usuário a 
qualquer terceiro sem o nosso consentimento; 

• distribuir ou publicar spam, e-mails em massa ou comunicações não 
solicitadas, correntes de correspondência ou esquemas de pirâmide; 

• distribuir vírus ou quaisquer outras tecnologias que possam prejudicar o eBay 
ou os interesses ou propriedade dos usuários; 

• utilizar quaisquer automações, ferramentas de recuperação de sites, 
ferramentas de extração de dados ou outros meios automatizados para acessar 
nossos Serviços para qualquer finalidade; 

• contornar nossos mecanismos de exclusão automatizados, interferir no 
funcionamento de nossos Serviços, ou impor uma carga despropositada ou 
desproporcionalmente grande em nossa infraestrutura; 

• exportar ou reexportar quaisquer aplicativos ou ferramentas do eBay, exceto 
de acordo com os termos da legislação de controle de exportações de qualquer 
jurisdição pertinente e de acordo com as regras e restrições publicadas; 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/unpaid-item.html
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/feedback-ov.html
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• reproduzir, executar, exibir, distribuir, efetuar engenharia reversa ou preparar 
trabalhos derivados de conteúdo que pertença a ou seja licenciado para o eBay, ou 
que seja proveniente dos Serviços e pertença a outro usuário do eBay ou a 
terceiros, inclusive trabalhos cobertos por copyright, marca comercial, patente ou 
qualquer outro direito de propriedade intelectual, exceto com permissão prévia e 
explícita do eBay e/ou de qualquer outra parte que detenha o direito de licenciar tal 
uso; 

• comercializar qualquer aplicativo do eBay ou qualquer informação ou software 
associado a tal aplicativo; 

• obter ou de outra forma coletar informações sobre os usuários sem o 
consentimento dos mesmos; ou 

• contornar qualquer medida técnica usada para fornecer os Serviços. 

Vendedores devem atender aos padrões mínimos de desempenho. O não 
cumprimento desses padrões pode resultar em o eBay limitar, restringir, suspender 
ou rebaixar a sua conta de vendedor. 

Se julgarmos que você está de alguma forma utilizando indevidamente o eBay, 
poderemos, a critério próprio e exclusivo e sem limitação de outros recursos, limitar, 
suspender ou encerrar a(s) sua(s) conta(s) de usuário e o acesso a nossos Serviços; 
atrasar ou remover conteúdo hospedado, remover qualquer status especial 
associado a sua(s) conta(s), remover ou rebaixar anúncios, reduzir ou eliminar 
qualquer desconto e tomar medidas técnicas e/ou legais para impedir que você use 
nossos Serviços. 

Nós poderemos cancelar contas não confirmadas ou contas que estiverem inativas 
por um longo período, ou modificar ou descontinuar nossos Serviços. Além disso, 
reservamo-nos o direito de recusar ou encerrar o fornecimento de todos ou parte de 
nossos Serviços a qualquer pessoa por qualquer motivo a nosso critério. 

Aplicação da política 

Quando um problema com o comprador ou vendedor surgir, poderemos considerar o 
histórico de desempenho do usuário e as circunstâncias específicas na aplicação de 
nossas políticas. Poderemos optar por sermos mais lenientes com a execução da 
política, a fim de fazer o que for mais correto tanto para compradores como para 
vendedores. 

Tarifas 

As tarifas que cobramos para a utilização dos nossos Serviços estão listadas na 
página de Tarifas de vendas padrão . Poderemos alterar as tarifas de vendas 
periodicamente, publicando as alterações no site do eBay com 14 dias de 
antecedência, mas sem aviso prévio exigido para as promoções temporárias ou 
quaisquer alterações que possam resultar na redução das tarifas. 

Você deve ter uma forma de pagamento cadastrada ao vender no eBay, e pagar 
todas as tarifas e impostos aplicáveis relacionados aos Serviços até o dia de 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/seller-non-performance.html
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/sell/fees.html
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vencimento do pagamento. Se a forma de pagamento selecionada falhar ou a conta 
vencer, poderemos cobrar as tarifas devidas por outras formas de pagamento 
cadastradas, contratação de agências de cobrança e advogados e, para contas com 
mais de 180 dias de atraso, solicitar que o PayPal a deduza o valor devido do saldo 
da sua conta do PayPal. Além disso, você estará sujeito a taxas de atraso. O eBay 
ou as agências de cobrança que contratarmos poderão, ainda, fornecer informações 
sobre a sua conta a departamentos de crédito e, como resultado, pagamentos em 
atraso, falta de pagamento ou outras inadimplências em sua conta poderão ser 
incluídas no seu relatório de crédito. Caso você queira contestar as informações 
fornecidas pelo eBay a um departamento de crédito (ex.: Experian, Equifax ou 
TransUnion), entre em contato com: eBay Inc., C/O Global Collections, 7700 West 
Parmer Lane, Building D, Austin, TX 78729 EUA. Caso queira contestar as 
informações fornecidas por uma agência de cobrança a um departamento de crédito, 
com relação à sua conta do eBay, entre em contato com a agência de cobrança 
diretamente. 

Condições de anúncio 

Ao anunciar um item, você concorda em cumprir as regras para anúncios e apolítica 
referente às práticas de venda do eBay e: 

• Você é responsável pela exatidão e conteúdo do anúncio e item ofertado. 

• Seu anúncio poderá não ser imediatamente localizado por pesquisas de 
palavra-chaves ou categorias por algumas horas (até 24 horas, em algumas 
circunstâncias). O eBay não pode garantir a duração exata dos anúncios. 

• Conteúdos que infrinjam qualquer política do eBay poderão ser excluídos, a 
critério do eBay. 

• Esforçamo-nos para criar um mercado no qual os compradores encontram o 
que procuram. Portanto, a presença ou localização de anúncios em resultados de 
pesquisas e navegação dependerá de uma variedade de fatores, incluindo, sem 
limitação: 

• localização, palavras-chave, site de navegação e histórico do 
comprador; 

• localização do item, formato do anúncio, preço e custos de frete, 
termos do serviço, data de término, histórico e relevância das palavras-chave usadas 
pelo usuário; 

• histórico do vendedor, incluindo as práticas de anúncios, avaliações 
detalhadas do vendedor, conformidade com a política do eBay, feedback do 
vendedor e porcentagem de problemas; e 

• número de anúncios que correspondem às palavras-chave usadas pelo 
comprador. 

Assim, para proporcionar uma experiência positiva ao usuário, um anúncio pode não 
aparecer em alguns resultados de pesquisa e navegação, independentemente da 
ordem de classificação escolhida pelo comprador. 

• Algumas opções adicionais avançadas de anúncio serão visíveis apenas em 
determinados Serviços. 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/sell/payment-due-date.html#requirements
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/listing-ov.html
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/selling-practices.html
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/selling-practices.html
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• A política de anúncios duplicados do eBay também poderá determinar se o 
anúncio aparecerá nos resultados de pesquisa. 

• Metatags e links de URLs contidos em anúncios podem ser removidos ou 
modificados para que não afetem os resultados de pesquisa apresentados por 
outros mecanismos de busca. 

• Às vezes, fornecemos recomendações opcionais para você considerar ao 
criar seus anúncios. Essas recomendações podem ser baseadas nas vendas 
agregadas e no histórico de desempenho de anúncios de itens semelhantes 
vendidos e atuais; os resultados variam dependendo do anúncio. Para otimizar a 
experiência do usuário no que diz respeito às recomendações, você confirma que 
consente na apresentação do histórico de vendas e desempenho de seus anúncios 
a outros vendedores. 

Condições de compra 

Ao comprar um item, você confirma que aceita as regras para compradores e que: 
• Você é responsável por ler na íntegra o anúncio do item antes de dar um 

lance ou comprometer-se a comprar. 

• Você está ciente de que está firmando um contrato legalmente vinculante para 
comprar o item, quando se comprometer a comprar um item ou o seu lance for o 
lance vencedor (ou seu lance de outra forma for aceito). 

• No caso de veículos e imóveis, um lance ou oferta inicia uma transação não 
vinculante, e representa uma manifestação de interesse sério do comprador em 
comprar o item do vendedor, e não constitui um contrato formal entre o comprador e 
o vendedor. 

• Nós não transferimos a titularidade legal dos itens do vendedor ao comprador. 

• As leis do estado de Utah referidas como Code Annotaded § 70A-2-401(2) e 
Uniform Commercial Code §2-401(2) aplicam-se à transferência de titularidade entre 
comprador e vendedor, a menos que o comprador e o vendedor acordem de outra 
maneira. 

Compras e vendas internacionais; Tradução 

Muitos de nossos Serviços são acessíveis para vendedores e compradores 
internacionais. Poderemos oferecer determinados programas, ferramentas e 
experiências de site com interesse particular para vendedores e compradores 
internacionais, tais como estimativa de conversão em moeda local e ferramentas 
internacionais de cálculo de frete. Vendedores e compradores são responsáveis por 
cumprir todas as leis e regulamentações aplicáveis à venda, à compra e à entrega 
internacional de itens. Ao comprar um item em um site do eBay que não seja o 
eBay.com, você está sujeito ao Contrato do Usuário desse outro site do eBay, no 
que diz respeito a essa compra específica. 

Você poderá anunciar seus itens diretamente em um ou mais sites internacionais do 
eBay. Além disso, você pode nos instruir a veicular o seu anúncio em outros sites do 
eBay, que não seja o site do eBay em que você anunciou originalmente, incluindo o 
site em que você anunciar itens com a opção de entrega internacional (tais como 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/listing-multi.html
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/buyer-rules-overview.html
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entrega para todo o mundo ou o Programa de Entrega Internacional); a 
apresentação nesses sites não é garantida. Quando você vende seus itens 
internacionalmente, você concorda em se submeter ao Contrato do Usuário e 
políticas do outro site e à política do eBay de venda internacional. Você pode impedir 
que compradores internacionais comprem seus itens, se você excluir explicitamente 
do seu anúncio o envio para outros países, e aplicar uma lista de exclusões ao seu 
anúncio. 

Você nos autoriza a usar ferramentas automatizadas para traduzir seu conteúdo do 
eBay e comunicações membro-a-membro, no todo ou em parte, para os idiomas 
locais nos quais essas soluções de tradução estão disponíveis. Nós podemos 
fornecer a você ferramentas que lhe permitirão traduzir o conteúdo conforme a sua 
solicitação. A exatidão ou a disponibilidade de qualquer tradução não são garantidas. 

Conteúdo 

Ao nos fornecer conteúdo ou produzir conteúdo para ser publicado utilizando nossos 
Serviços, você nos concede o direito não exclusivo, mundial, perpétuo, irrevogável, 
gratuito, sublicenciável (por vários níveis) para exercer todos e quaisquer direitos 
autorais, publicidade, direito sobre as marcas, e direitos de base de dados e outros 
direitos de propriedade intelectual que você tenha sobre o conteúdo, em qualquer 
mídia conhecida atualmente ou desenvolvida no futuro. Além disso, na máxima 
extensão permitida pela lei aplicável, você renuncia a seus direitos morais e promete 
não fazer valer tais direitos ou qualquer outro direito de propriedade intelectual ou 
publicidade contra nós, os nossos sublicenciados ou nossos cessionários. 

Você declara e garante que nenhum dos seguintes infringe qualquer direito 
mencionado no parágrafo anterior: o seu fornecimento de conteúdo para nós, sua 
produção de conteúdo para publicação utilizando os Serviços, e uso de qualquer 
conteúdo (incluindo obras derivadas a partir deste) por nós, nossos usuários ou 
outros por nós contratados que é feito em relação aos Serviços em conformidade 
com este Contrato do Usuário. 

Nós poderemos oferecer catálogos incluindo imagens de bancos de imagens, 
descrições e especificações de produto que são fornecidos por terceiros (incluindo 
usuários). Você pode usar o conteúdo do catálogo apenas em relação aos seus 
anúncios do eBay. A permissão para usar conteúdo do catálogo é sujeita a 
modificação ou revogação a qualquer momento a critério exclusivo do eBay. 

Apesar de tentarmos oferecer informações confiáveis, não podemos prometer que 
os catálogos estarão sempre disponíveis, exatos e atualizados, e você concorda em 
não nos responsabilizar e não responsabilizar nossos fornecedores de catálogo por 
qualquer inexatidão. O catálogo pode incluir materiais protegidos por direitos 
autorais, marcas ou outros materiais exclusivos. Você concorda em não remover 
marcações de direito autoral, exclusividade ou de identificação incluídas nos 
catálogos, ou criar trabalhos derivados baseados no conteúdo do catálogo (de outra 
forma que não seja incluindo-o em seus anúncios). 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/international-selling.html
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Aviso para alegações de violações de propriedade intelectual e 

direitos autorais no código norte-americano 

Nós respondemos a avisos de supostas infrações de direitos autorais de acordo com 
a Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital (Digital Millennium Copyright Act) dos 
Estados Unidos. O programa VeRO (Verified Rights Owner) do eBay tem como 
objetivo garantir que os itens anunciados e o conteúdo em nosso site ou em nossos 
aplicativos não infrinjam copyrights, marcas comerciais ou outros direitos de 
propriedade intelectual de terceiros. Se achar que seus direitos de propriedade 
intelectual foram infringidos, notifique nossa equipe VeRO por meio do programa 
VeRO, que investigará o assunto.Aprenda a enviar um aviso ao eBay. 

Controlador 

Para proteger o eBay do risco de responsabilidade por suas ações como vendedor, 
o eBay, em alguns momentos, já recomendou e poderá continuar recomendando 
que o PayPal restrinja o acesso aos fundos em uma conta do vendedor no PayPal, 
em função de determinados fatores, incluindo, mas sem limitação, histórico de 
venda, o desempenho do vendedor, devoluções, o nível de risco da categoria do 
anúncio, valor da transação, ou o registro de uma reclamação no eBay Entrega 
Garantida. Isto poderá resultar na determinação do PayPal de restringir fundos na 
sua conta do PayPal. 

Autorização para entrar em contato; e gravação de conversas 

O eBay pode entrar em contato com você por chamadas telefônicas por discagem 
automática ou previamente gravadas e mensagens de texto, em qualquer número de 
telefone que você tenha nos fornecido, para: (i) notificá-lo sobre a sua conta; (ii) 
solucionar problemas com a sua conta; (iii) resolver uma disputa; (iv) cobrar um 
débito; (v) saber sua opinião por meio de pesquisas ou questionários; ou (vi) 
conforme necessário para atender à sua conta ou fazer cumprir este Contrato do 
Usuário, nossas políticas, a lei aplicável, ou qualquer outro acordo que possamos ter 
com você. O eBay também pode contatá-lo por chamadas telefônicas por discagem 
automática ou previamente gravadas e mensagens de texto para fins de marketing 
(por exemplo, ofertas e promoções), se você consentir com tais comunicações. 
Conforme descrito no Aviso de Privacidade do Usuário, o eBay poderá obter outros 
números de telefone para você e fazer chamadas telefônicas não automatizadas, 
sem fins de marketing, para qualquer um desses números, bem como chamadas por 
discagem automática, sem fins de marketings, para números de telefones fixos. 
Poderão ser cobradas tarifas telefônicas normais por minuto e SMS, além de tarifas 
por excesso de uso, se você ultrapassar os limites do seu plano. Se não quiser mais 
receber esse tipo de comunicação, você pode modificar as suas preferências de 
comunicação a qualquer momento no Meu eBay. 

O eBay poderá compartilhar seu número de telefone com fornecedores de serviços 
autorizados, conforme mencionado no Aviso de Privacidade do Usuário. Esses 
fornecedores de serviços poderão contatar você por meio de chamadas pré-

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/community/registered-agent.html
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/account/change-preferences.html
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/account/change-preferences.html
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gravadas ou de discagem automática, unicamente na medida autorizada pelo eBay 
e para as finalidades acima indicadas. 

O eBay poderá, sem aviso prévio e a critério próprio, monitorar ou gravar conversas 
telefônicas entre você ou outra pessoa que atue em seu nome e o eBay ou seus 
representantes, para fins de controle de qualidade e treinamento ou para proteger-
se. 

Privacidade dos outros; Marketing 

Se o eBay fornecer informações sobre outro usuário, você concorda em usar as 
informações apenas para as finalidades para as quais elas são fornecidas a você. 
Você não pode divulgar, vender, alugar ou distribuir as informações do usuário para 
terceiros para fins não relacionados aos Serviços. Além disso, você não pode utilizar 
as informações para fins de marketing, por meios eletrônicos ou outros, a menos que 
obtenha o consentimento específico do usuário para fazê-lo. 

Termos adicionais 

• Devoluções e cancelamentos 

Os vendedores podem criar regras para automatizar substituições, devoluções e 
reembolsos em certas circunstâncias. Para todos os novos vendedores, em 
anúncios que aceitam devoluções, o eBay vai  definir uma regra padrão que 
automatiza o processo de devolução. Vendedores podem remover ou personalizar 
as preferências de devolução nas configurações de conta no Meu eBay. Quando as 
configurações forem definidas para automaticamente aceitar solicitações de 
devoluções e substituições, uma etiqueta de devolução gerada pelo eBay será 
fornecida ao comprador. Você confirma que cumprirá a nossa política de devolução 

Quando um item é devolvido, para reembolsar o comprador, você (como vendedor) 
autoriza o eBay a solicitar que o PayPal remova a quantia do reembolso (na mesma 
ou em outra moeda) da sua conta do PayPal, lançe a quantia na sua fatura e/ou 
debite na sua forma de pagamento cadastrada. 

O custo de devolução referente a um item diferente do descrito é de 
responsabilidade do vendedor. 

Você (como vendedor) autoriza o eBay a lançar o custo da etiqueta de entrega da 
devolução na sua fatura, sujeito à forma de pagamento automático cadastrada, 
quando: 

• Uma etiqueta de devolução é gerada pelo eBay e o vendedor é 
responsável pelo custo; 

• As devoluções foram automatizadas; e/ou 

• Você não forneceu uma etiqueta de devolução ao comprador; e a 
etiqueta de devolução usada foi gerada pelo eBay e usada. 

Quando uma transação é cancelada, para reembolsar o comprador, você (como 
vendedor) autoriza o eBay a solicitar que o PayPal remova a quantia do reembolso 
(na mesma ou em outra moeda) da sua conta do PayPal. Veja nossa política de 
cancelamento para mais detalhes. 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/sell/return-process.html
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• Programa de Entrega Internacional 

Uma das maneiras de disponibilizarmos anúncios do eBay.com a compradores 
internacionais no eBay.com e em sites internacionais do eBay é com o Programa de 
Entrega Internacional. Para itens qualificados situados nos Estados Unidos e 
comprados por um comprador internacional por meio do Programa de Entrega 
Internacional, você (como vendedor) simplesmente enviará o item a uma central de 
processamento de pacotes localizada nos Estados Unidos. A Pitney Bowes Inc., 
fornecedora de frete global terceirizada, supervisionará o processamento, o 
desembaraço alfandegário e a entrega internacional do item em nome do comprador 
internacional. Se o comprador tiver alguma pergunta relacionada a anúncios que 
oferecem o Programa de Entrega Internacional, o eBay poderá responder 
diretamente ao comprador se a pergunta for relacionada aos serviços administrados 
pela Pitney Bowes Inc. (ex.: frete internacional, liberação alfandegária). Você não 
paga tarifas adicionais para vender por meio do Programa de Entrega Internacional. 

Em conformidade com os regulamentos referentes a uma transação de exportação 
roteada, segundo os Regulamentos de Administração e Exportação dos Estados 
Unidos (U.S. Export Administration Regulations) e Regulamentos de Comércio 
Exterior (Foreign Trade Regulations), seu comprador, como parte principal 
interessada estrangeira, concordará em assumir a responsabilidade pelo frete de 
exportação, usando a Pitney Bowes Inc. como agente despachante do comprador. 
Você permanece responsável pela exatidão das informações que você fornece sobre 
itens e concorda em fornecer respostas em tempo hábil às solicitações de 
informações adicionais. 

Você consente na divulgação de certas informações pessoais identificáveis, assim 
como as informações do anúncio e do pedido, pelo eBay à Pitney Bowes Inc., e pela 
Pitney Bowes Inc. a suas afiliadas, provedores de serviços e outros terceiros (como 
alfândega e autoridades fiscais, assim como outros órgãos governamentais), em 
relação à exportação, ao desembaraço aduaneiro e ao transporte internacional de 
qualquer item. O eBay não controla as políticas de privacidade da Pitney Bowes Inc., 
de suas afiliadas nem dos prestadores de serviço contratados por ela, e você está 
sujeito às políticas de privacidade dessas partes, conforme aplicável. 

Você pode impedir que seus anúncios sejam disponibilizados a compradores 
internacionais pelo programa. Para isso, ajuste as configurações da sua conta no 
Meu eBay. Informações adicionais sobre o programa, inclusive políticas sobre 
feedback, processamento de itens perdidos, danificados e não entregues, 
devoluções e resoluções de reivindicações, segundo a proteção ao comprador, para 
itens que você vender por meio do programa podem ser encontradas na página da 
política do Programa de Entrega Internacional. 

• eBay Entrega Garantida 

A maioria das vendas no eBay correm bem, mas se há um problema com uma 
compra, o programa eBay Entrega Garantida ajuda compradores e vendedores a se 
comunicarem e resolverem problemas. Você concorda em cumprir a política e nos 
permite tomar uma decisão final sobre qualquer caso do eBay Entrega Garantida. 

Se você, como vendedor, escolhe reembolsar o comprador, ou é obrigado a 
reembolsar o comprador ou o eBay sob o eBay Entrega Garantida, você autoriza o 
eBay a solicitar que o PayPal desconte o valor do reembolso (na mesma ou outra 
moeda) da sua conta do PayPal, inclua o valor na sua fatura e/ou cobre na forma de 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/sellerinformation/ship-smart/advanced-shipping/Global-Shipping-Program/GSPUAFAQs.html
http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/sellerinformation/ship-smart/advanced-shipping/Global-Shipping-Program/GSPUAFAQs.html
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pagamento cadastrada. Se não conseguirmos o reembolso de você, poderemos 
cobrar os saldos usando outros mecanismos de cobrança, incluindo a contratação 
de agências de cobrança. 

Podemos suspender o eBay Entrega Garantida, no total ou em parte, sem aviso 
prévio, se suspeitarmos de abuso ou interferência no funcionamento adequado da 
política. 

Isenção de garantias; limitação de responsabilidade 

Nós tentamos manter nossos Serviços seguros e funcionando de forma apropriada, 
mas não podemos garantir a operação ou o acesso contínuo aos nossos Serviços. A 
atualização dos lances e outras funcionalidades de notificação nos aplicativos do 
eBay podem não ocorrer em tempo real. Tal funcionalidade está sujeita a atrasos 
fora do controle do eBay. 

Você concorda que está fazendo uso de nossos Serviços por sua própria conta e 
risco, e que eles estão sendo fornecidos da forma "COMO SE ENCONTRAM" e 
"CONFORME ESTEJAM DISPONÍVEIS". Desta forma, na medida permitida pela 
legislação aplicável, nós excluímos todas as garantias, expressas ou implícitas, 
termos e condições, incluindo, sem limitação, garantias implícitas de comercialidade, 
adequação a um propósito específico e não violação. 

Ademais, na medida em que seja permitido pela legislação aplicável, nós (incluindo 
nossas controladoras, subsidiárias, e afiliadas, e nossos executivos, diretores, 
agentes e empregados) não somos responsáveis, e você concorda em não nos 
responsabilizar, por quaisquer danos ou perdas (incluindo, sem limitação, a perda de 
dinheiro, fundo de comércio ou reputação, lucros cessantes, ou outras perdas 
intangíveis ou quaisquer danos especiais, indiretos ou consequenciais) resultantes, 
direta ou indiretamente, de: 

• seu uso ou sua inabilidade de usar nossos Serviços; 

• orientações sobre preços, frete, formato e outras orientações fornecidas pelo 
eBay; 

• atrasos ou interrupções em nossos Serviços; 

• vírus ou outro software nocivo obtido ao acessar ou clicar em links para os 
nossos Serviços; 

• falhas, bugs, erros ou inexatidões de qualquer natureza em nossos Serviços; 

• danos ao seu dispositivo de hardware decorrente do uso de qualquer Serviço 
do eBay; 

• o conteúdo, ações ou omissões de terceiros, incluindo itens anunciados 
usando nossos Serviços ou a destruição de itens supostamente falsos; 

• a suspensão ou outra ação tomada em relação à sua conta ou violação da 
cláusula de abuso do eBay acima; 

• a duração ou maneira em que seu anúncio aparece nos resultados de 
pesquisa, conforme estabelecido na cláusula de condições de anúncios acima; 

• sua necessidade de modificar práticas, conteúdos ou comportamentos ou a 
sua perda ou inabilidade de fazer negócio, como resultado de alterações feitas neste 
Contrato de Usuário ou em nossas políticas. 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/help/policies/money-back-guarantee.html
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Algumas jurisdições não permitem a isenção de garantias ou exclusão de danos, 
então tais isenções e exclusões talvez não se apliquem a você. 

Independentemente dos parágrafos anteriores, se nós formos considerados 
responsáveis, nossa responsabilidade perante você ou qualquer terceiro está 
limitada ao que for maior entre (a) quaisquer valores devidos sob a Politica do eBay 
Entrega Garantida, no limite do preço pago pelo item vendido no eBay (incluindo 
quaisquer impostos sobre a venda) e custos de frete originalmente pagos, (b) a 
quantia das tarifas em disputa, não excedendo o total das tarifas que você nos 
pagou nos 12 meses anteriores à ação que gerou a responsabilidade, ou (c) US$ 
100. 

Resilição 

Caso tenha uma disputa com um ou mais usuários, você nos libera (e a nossas 
afiliadas e subsidiárias e seus respectivos executivos, diretores, empregados e 
agentes) quanto a quaisquer reclamações, demandas e danos (atuais ou 
consequenciais) de qualquer tipo ou natureza, conhecidos ou não, oriundos ou de 
qualquer maneira relacionados a tais disputas. Ao firmar esta resilição, você 
expressamente resilia a quaisquer proteções (legais ou outras) que poderiam, 
de alguma maneira, limitar a cobertura desta resilição para incluir somente 
aquelas reclamações que você saiba ou suspeite que existam a seu favor no 
momento em que concordou com esta resilição. 

Indenização 

Você indenizará e nos manterá (e a nossas afiliadas e subsidiárias e aos nossos e 
seus respectivos executivos, diretores, empregados e agentes) indenes contra 
quaisquer reclamações ou demandas, incluindo honorários advocatícios razoáveis, 
apresentadas por quaisquer terceiros devido ou oriundas de sua violação deste 
Contrato do Usuário, seu uso inadequado dos Serviços do eBay ou sua violação de 
qualquer lei ou direitos de um terceiro. 

Disputas judiciais 

POR FAVOR, LEIA ESTA CLÁUSULA CUIDADOSAMENTE. ELA AFETA SEUS 
DIREITOS E TERÁ IMPACTO SUBSTANCIAL EM COMO RECLAMAÇÕES QUE 
VOCÊ E O EBAY TENHAM UM CONTRA O OUTRO SERÃO SOLUCIONADAS. 

Você e o eBay concordam que quaisquer reclamações ou disputas por lei ou 
por equidade que tenham surgido ou possam surgir entre nós relacionadas de 
qualquer forma ou oriundas desta ou de versões anteriores do Contrato do 
Usuário do eBay, seu uso ou acesso aos Serviços, ou qualquer produto ou 
serviços vendidos ou comprados por meio dos Serviços serão solucionadas 
de acordo com as disposições estabelecidas nesta cláusula de disputas 
judiciais. 
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A. Lei aplicável 

Você concorda que, exceto na medida em que for inconsistente com ou suplantada 
pela lei federal, as leis do Estado de Utah, sem considerar princípios de conflitos de 
lei, regerão o Contrato do Usuário e quaisquer reclamações ou disputas que tenham 
surgido ou possam surgir entre você e o eBay, exceto se de outra forma 
estabelecido neste Contrato do Usuário. 

B. Acordo de arbitragem 

Você e o eBay concordam que todas e quaisquer disputas ou reclamações que 
tenham surgido ou possam surgir entre você e o eBay relacionadas de 
qualquer forma ou oriundas desta ou de versões anteriores do Contrato do 
Usuário do eBay, seu uso ou acesso aos Serviços do eBay ou quaisquer 
produtos ou serviços vendidos, oferecidos ou comprados por meio dos 
Serviços do eBay, serão solucionadas exclusivamente mediante arbitragem 
final e vinculante, ao invés de em juízo. Alternativamente, você poderá 
apresentar reclamações nos juizados especiais, caso suas reclamações se 
qualifiquem e desde que a questão permaneça em tal corte e avance apenas 
com base no indivíduo (não em ação coletiva ou representativa).A Lei Federal 

de Arbitragem rege a interpretação e aplicação deste Acordo de Arbitragem. 

• Proibição de ações coletivas e representativas e reparações não 
individualizadas 

VOCÊ E O EBAY CONCORDAM QUE CADA UM DE NÓS PODERÁ PROPOR 
RECLAMAÇÕES CONTRA O OUTRO SOMENTE DE MANEIRA INDIVIDUAL, E 
NÃO COMO AUTOR OU BENEFICIÁRIO EM UMA SUPOSTA AÇÃO OU 
PROCEDIMENTO COLETIVO OU REPRESENTATIVOOU PROCURADOR COM 
AMPLOS PODERES . A MENOS QUE VOCÊ E O EBAY ACORDEM DE OUTRA 
MANEIRA, O ÁRBITRO NÃO PODERÁ CONSOLIDAR OU COMBINAR MAIS DO 
QUE UMA RECLAMAÇÃO DE UMA PARTE OU PESSOA E NÃO PODERÁ DE 
OUTRA FORMA PRESIDIR DE QUALQUER FORMA UM PROCEDIMENTO 
CONSOLIDADO, REPRESENTATIVO, DE CLASSE OU AÇÃO DE PROCURADOR 
COM AMPLOS PODERES . ALÉM DISSO, O ÁRBITRO PODERÁ CONCEDER 
REPARAÇÃO (INCLUINDO REPARAÇÃO MONETÁRIA, LIMINAR E 
DECLARATÓRIA) SOMENTE EM FAVOR DO INDIVÍDUO BUSCANDO 
REPARAÇÃO E SOMENTE NA MEDIDA NECESSÁRIA PARA PROVER A 
REPARAÇÃO NECESSITADA POR AQUELA(S) RECLAMAÇÃO(ÕES) 
INDIVIDUAL(AIS) DA PARTE. NENHUMA REPARAÇÃO CONCEDIDA PODERÁ 
AFETAR OUTROS USUÁRIOS. Se o juizado decide que a lei aplicável impede o 
cumprimento de qualquer limitação deste parágrafo como uma reclamação particular 
de reparações, então essa reclamação (e apenas essa reclamação) deve ser 
seccionada da arbitragem e deve ser levada a juízo, sujeita ao seu direito e ao do 
eBay de apelar da decisão do juizado. Todas as outras reclamações serão 
arbitradas. 

2. Procedimentos de arbitragem 

A Arbitragem é mais informal do que uma ação judicial. A arbitragem utiliza árbitros 
neutros em vez de um juiz ou júri, e a revisão judicial de uma decisão arbitral é bem 
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limitada. Todavia, um árbitro pode conceder a mesma indenização e reparações de 
maneira individual que um tribunal pode conceder a um indivíduo. Um árbitro deve 
aplicar os termos do Contrato do Usuário como um tribunal o faria. 

Todos os problemas devem ser decididos pelo árbitro, salvo os problemas 
relacionados à arbitrariedade, ao escopo ou à aplicabilidade deste contrato de 
arbitragem, ou a interpretação da seção 1 deste contrato de arbitragem (“proibição 
de ações coletivas e representativas e de reparações não individualizadas”) e deverá 
ser decidida por uma corte de jurisdição competente. 

A arbitragem será conduzida pela Associação Americana de Arbitragem (AAA) sob 
suas regras e procedimentos, incluindo as Regras de Arbitragem do Consumidor da 
AAA (conforme aplicável), conforme modificados por este Acordo de Arbitragem. As 
regras da AAA estão disponíveis no site www.adr.org ou pelo telefone 1-800-778-
7879. O uso de palavra "árbitro" nesta cláusula não será interpretado neste como a 
proibição de que mais de um árbitro presida a arbitragem; ao contrário, as regras da 
AAA regerão o número de árbitros que podem presidir uma arbitragem realizada sob 
este Contrato de Arbitragem. 

A parte que pretenda buscar arbitragem deve, primeiramente, enviar à outra, por 
correio registrado, um formulário de Aviso de Disputa (“Aviso”) preenchido. Você 
pode baixar o formulário de Aviso aqui. O Aviso ao eBay deve ser enviado para eBay 
Inc., Attn: Litigation Department, Re: Notice of Dispute, 583 W. eBay Way, Draper, UT 
84020 EUA. O eBay lhe enviará qualquer Aviso ao endereço físico cadastrado 
associado à sua conta do eBay; é sua responsabilidade manter seu endereço físico 
em dia. Todas as informações exigidas no Aviso devem ser fornecidas, incluindo a 
descrição da natureza e da base da reclamação que a parte está fazendo e o reparo 
buscado. 

Se você e o eBay não conseguirem resolver as reivindicações descritas no Aviso 
dentro de 30 dias após o envio do Aviso, você ou o eBay poderá iniciar os 
procedimentos de arbitragem. O formulário para iniciar os procedimentos de 
arbitragem está disponível no site da AAA em www.adr.org. Além de preencher este 
formulário perante a AAA de acordo com suas regras e procedimentos, a parte 
iniciando a arbitragem deve enviar uma cópia do formulário preenchido para a parte 
oponente. Você deverá enviar uma cópia para o eBay no seguinte endereço: eBay, 
Inc. c/o CT Corporation System, 1108 E South Union Ave., Midvale, UT 84047, EUA. 
Caso o eBay inicie a arbitragem contra você, ele enviará uma cópia do formulário 
preenchido para o endereço físico cadastrado associado à sua conta do eBay. 
Nenhuma oferta de acordo feita por você ou pelo eBay será divulgada ao árbitro. 

A audiência de arbitragem deverá ser realizada na comarca em que você reside, se 
você reside nos Estados Unidos, e na comarca de Salt Lake, Utah, Estados Unidos, 
se você reside fora dos Estados Unidos, ou outra localidade acordada mutuamente. 
Se o valor da reparação buscada for de US$ 10.000 ou menos, você ou o eBay 
poderão acordar que a arbitragem seja conduzida por telefone ou baseada somente 
no envio de documentos escritos, sendo que tal acordo vinculará você e o eBay, 
sujeito ao critério do árbitro para exigir uma audiência presencial, se as 
circunstâncias a justificarem. Nos casos de audiência presencial, você e/ou o eBay 
podem atender por telefone, a menos que o árbitro exija de outra forma. 

http://p.ebaystatic.com/aw/help/legal/Notice_of_Dispute.pdf
http://www.adr.org/
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O árbitro decidirá todas as reclamações de acordo com a lei aplicável, incluindo 
princípios reconhecidos de equidade, e honrará todas as reclamações de privilégio 
reconhecidas por lei. O árbitro não estará vinculado por decisões em arbitragens 
anteriores envolvendo diferentes usuários, mas estará vinculado a decisões 
anteriores envolvendo o mesmo usuário do eBay na medida exigida pela legislação 
aplicável. As decisões dos árbitros deverão ser finais e vinculantes e o julgamento 
da decisão concedida pelo árbitro deverá ser acatado por qualquer tribunal que 
tenha jurisdição aplicável. 

3. Custos da arbitragem 

O pagamento de todas as tarifas de proposição, administração e árbitro serão 
regidas pelas regras da AAA, salvo disposição em contrário neste Acordo de 
Arbitragem. Se o valor da reparação pretendida for de US$ 10.000 ou menos, 
mediante sua solicitação, o eBay pagará todas as tarifas de propositura, 
administração e árbitros associadas com a arbitragem. Qualquer solicitação de 
pagamento de tarifas pelo eBay deverá ser enviada por correio para a AAA 
conjuntamente com sua solicitação de arbitragem, e o eBay tomará medidas para 
pagar todas as tarifas necessárias diretamente à AAA. Se (a) você intencionalmente 
não cumprir o Aviso de Disputa discutido acima, ou (b) caso o árbitro determine que 
a(s) reclamação(ões) que você reivindicar na arbitragem são frívolas, você concorda 
em reembolsar o eBay por todas as tarifas associadas com a arbitragem pagas pelo 
eBay em seu nome, que você estaria de outra forma obrigado a pagar sob as regras 
da AAA. 

4. Divisibilidade 

Com exceção de quaisquer disposições na cláusula 1 deste Acordo de Arbitragem 
("Proibição de ações coletivas e representativas e reparações não individualizadas"), 
se qualquer árbitro ou juiz decidir que qualquer parte deste Acordo de Arbitragem é 
invalida ou inexequível, as outras partes deste Acordo de Arbitragem deverão 
continuar aplicáveis. 

5. Procedimento de não aceitação 

CASO VOCÊ SEJA UM NOVO USUÁRIO DO EBAY, PODERÁ OPTAR POR 
RECUSAR ESTE ACORDO DE ARBITRAGEM MEDIANTE O ENVIO POR 
CORREIO DE UMA NOTIFICAÇÃO DE RECUSA. A NOTIFICAÇÃO DE RECUSA 
DEVERÁ TER O CARIMBO DE POSTAGEM DOS CORREIOS DE NÃO MAIS DO 
QUE 30 DIAS DA DATA EM QUE VOCÊ ACEITAR O CONTRATO DO USUÁRIO 
PELA PRIMEIRA VEZ. VOCÊ DEVERÁ ENVIAR A NOTIFICAÇÃO DE RECUSA 
PARA: EBAY INC., ATTN: LITIGATION DEPARTMENT, RE: OPT-OUT NOTICE, 
583 WEST EBAY WAY, DRAPER, UT 84020 EUA. 

Para sua conveniência, disponibilizamos um formulário de notificação de recusa que 
você deverá preencher e enviar por correio para não aceitar este Acordo de 
Arbitragem. Você deve preencher o formulário de notificação de recusa fornecendo 
as informações solicitadas, incluindo seu nome, endereço (logradouro, cidade, 
estado e código postal) e a(s) ID(s) de usuário e endereço(s) de e-mail associado(s) 
com a(s) conta(s) do eBay para as quais a não aceitação se aplica. Você deve 

http://pages.ebay.com/pt/pt-BR/policies/arbitrate-optout.html
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assinar a notificação de recusa para que ela seja efetiva. Esse procedimento é o 
único caminho para você não aceitar o Acordo de Arbitragem. Se você não aceitar o 
Acordo de Arbitragem, todas as outras partes do Contrato do Usuário e sua cláusula 
de Disputas Judiciais continuarão a se aplicar a você. Não aceitar este Acordo de 
Arbitragem não tem efeito em qualquer outro acordo de arbitragem, anteriores ou 
futuros, que você possa ter conosco. 

6. Alterações futuras ao Acordo de Arbitragem 

Não obstante quaisquer disposições em contrário no Contrato do Usuário em 
contrário, você e nós concordamos que caso nós façamos qualquer alteração a este 
Acordo de Arbitragem no futuro (que não seja uma alteração de endereço de 
notificação ou link para sites fornecidos aqui), tal alteração não se aplicará a 
qualquer reclamação que tenha sido proposta em um procedimento legal contra o 
eBay anteriormente à data efetiva da alteração. A alteração se aplicará a todas as 
outras disputas ou reclamações regidas pelo Acordo de Arbitragem que tenham 
surgido ou possam surgir entre você e o eBay. Nós lhe notificaremos sobre 
alterações a este Acordo de Arbitragem, publicando os termos alterados no 
www.eBay.com com no mínimo 30 dias de antecedência da data efetiva das 
alterações, e enviando notificação por meio do Centro de Mensagens eBay e/ou por 
e-mail. Caso você não concorde com esses termos alterados, você poderá fechar a 
sua conta em um período de 30 dias, e não estará vinculado aos termos alterados. 

C. Foro judicial para disputas judiciais 

Exceto se você e nós concordarmos de outra forma, caso o Acordo de Arbitragem 
acima seja considerado não aplicável a você ou a uma reclamação ou disputa em 
particular, seja como resultado da sua decisão de recusar o Acordo de Arbitragem ou 
como resultado de uma decisão do árbitro ou uma ordem judicial, você concorda que 
qualquer reclamação ou disputa que tenha surgido ou possa surgir entre você e o 
eBay deverá ser resolvida exclusivamente pelas cortes estaduais ou federais 
localizadas na comarca de Salt Lake, Utah. Você e o eBay concordam em se 
submeter à jurisdição pessoal das cortes localizadas na comarca de Salt Lake, Utah 
para fins de litígio sobre todas as reclamações ou disputas. 

Disposições gerais 

A eBay Inc. está localizada em 2065 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125. O Centro 
de Operações de Atendimento ao Cliente norte-americano da eBay Inc. está 
localizado em 583 West eBay Way, Draper, UT 84020. A eBay Europe S.à r.l. está 
localizada em 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo. A eBay International AG 
está localizada em Helvetiastrasse 15/17, 3005, Berna, Suíça. A eBay India Private 
Limited está localizada em 14th floor, North Block, R-Tech Park, Western Express 
Highway, Goregaon (East), Mumbai 400063, Maharashtra (Índia). 

Salvo disposição contrária neste Contrato, caso qualquer das disposições neste 
Contato do Usuário sejam consideradas inválidas, nulas, ou por qualquer razão 
inexequíveis, tais disposições serão consideradas removidas e não afetarão a 
validade e exequibilidade das disposições restantes. A nosso exclusivo critério, 
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poderemos ceder este Contrato do Usuário, mediante notificação de tal cessão de 
acordo com a seção de notificação. 

Títulos são somente para fins de referência e não limitam o escopo ou a extensão de 
tal seção. Nossa falha em agir a respeito de uma violação por você ou outros não 
resulta na renúncia ao nosso direito de agir a respeito de violações subsequentes ou 
similares. Nós não garantimos que tomaremos medidas contra todas as violações 
deste Contrato do Usuário. 

Nós poderemos alterar este Contrato do Usuário a qualquer momento, publicando os 
termos alterados no www.ebay.com. Nosso direito de alterar o Contrato do Usuário 
inclui o direito de modificar, adicionar ou remover termos do Contrato do Usuário. 
Nós lhe daremos um aviso de 30 dias ao publicar os termos alterados. 
Adicionalmente, nós notificaremos você por meio do Centro de Mensagens do eBay 
e/ou por e-mail. O acesso ou uso continuado de nossos Serviços constituem sua 
aceitação dos termos alterados. Nós também poderemos solicitar que reconheça 
sua aceitação ao Contrato do Usuário mediante um clique em um contrato 
eletrônico. Este Contrato do Usuário não poderá ser de outra maneira alterado 
exceto por meio de acordo mútuo entre você e um representante do eBay que 
pretenda alterar este Contrato do Usuário e esteja devidamente autorizado a 
concordar com tal alteração. 

As políticas publicadas em nossos sites podem ser alteradas periodicamente. As 
alterações são efetivas quando nós as publicamos no site do eBay. 

Se você criar ou usar uma conta em nome de uma entidade comercial, você 
representa que está autorizado a agir em nome de tal empresa e obriga a empresa a 
este Acordo do Usuário. Essa conta pertence e é controlada pela entidade comercial. 

Nenhuma representação, parceria, joint venture, relação empregador-empregado ou 
franqueador-franqueado é pretendida ou criada por meio deste Contrato do Usuário. 

O Contrato do Usuário, a Política de Privacidade do eBay e todas as políticas 
estabelecem o entendimento e acordo integral entre você e o eBay, e substituem 
todos os entendimentos e acordos anteriores entre as partes. 

As seguintes seções sobreviverão qualquer rescisão deste Contrato do Usuário: 
Tarifas, Conteúdo, Isenção de garantias, Limitação de responsabilidade, Indenização 
e Disputas judiciais. 

Caso você seja residente da Califórnia, de acordo com o Cal. Civ. Code §1789.3, 
você pode registrar reclamações junto à Complaint Assistance Unit of the Division of 
Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs (Unidade de 
Assistência de Reclamações da Divisão de Serviços ao Consumidor do 
Departamento de Assuntos Consumeristas da Califórnia), entrando em contato com 
eles por escrito em 400 R Street, Sacramento, CA 95814 EUA ou pelo telefone (800) 
952-5210 (EUA). 

De acordo com a 815 ILCS 414/1.5(c), no caso de transações relacionadas a 
ingressos para eventos no estado de Illinois, os compradores e vendedores podem 
optar por enviar queixas em relação uns aos outros para a American Arbitration 
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Association ("AAA") de acordo com suas regras e procedimentos. As regras da AAA 
estão disponíveis em www.adr.org. Tais queixas serão decididas por um árbitro 
independente de acordo com este Contrato do Usuário. Os compradores e 
vendedores concordam, ainda, em sujeitar-se à jurisdição do Estado de Illinois para 
queixas relacionadas a um evento realizado em Illinois (nos Estados Unidos). 

 
 

http://www.adr.org/

