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APRESENTAÇÃO

É com satisfação que apresentamos o segundo volume da obra
"Soluções Jurídicas", da lavra de nossos advogados.

Figurando por mais de dez anos entre os trinta maiores escritórios full
service mais admirados do Brasil, segundo revista especializada de
âmbito nacional, já estamos celebrando a proximidade da data de três
décadas de fundação de TRIGUEIRO FONTES Advogados, mostrando
um pouco das nossas áreas cível e trabalhista.

Dividida em dois volumes, essa publicação traz reflexões jurídicas
sobre recentes modificações na legislação, mas não se esquiva de
lançar um olhar sobre perspectivas futuras no cenário jurídico.

O primeiro volume (E-BOOK SOLUÇÕES JURÍDICAS VOL. 1) reuniu
artigos da prestigiada área trabalhista do Escritório. Como não
poderia deixar de ser, os diversos artigos abordaram questões da
reforma trabalhista e os impactos das novas relações de trabalho.

Neste segundo volume, apresentamos temas do direito cível e
empresarial, em que também os aspectos das novas tecnologias estão
bastante presentes.

Concebidos para o formato digital, os artigos são de fácil e prazerosa
leitura.

Esperamos que a comunidade jurídica, em especial nossos clientes e
amigos, a quem dedicamos nossos melhores esforços, receba essa
nossa contribuição com o mesmo carinho que dedicamos ao livro.

São Paulo, fevereiro de 2022.
 

Roberto Trigueiro Fontes
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DIREITO E A CULTURA DIGITAL

1 - Modelos Disruptivos e o Direito

Muito se tem falado e escrito sobre o impacto das tecnologias
nas áreas tradicionais ou não das atividades humanas. De um
lado, a inteligência artificial se personifica no atendimento
inicial e triagem em hospitais, clínicas, serviços públicos; e de
outro, na coleta, organização, gestão e execução de dados,
informações gerais e pessoais, das mais variadas tendências e
hábitos de consumo, de viver e se manifestar.

Mas qual será o papel do fator humano nesse processo?

De um certo ponto de vista, podemos dizer que ele representa a
criação. Se de um lado, lê, entende, revisa, aconselha, de outro
lado desenha, padroniza e traduz os processos da variedade de
clientes em sistemas para tornar esses mesmos processos mais
ágeis, simples e menos custosos.

Sob essa ótica, a criação da Cultura Digital, a disciplina das
organizações, a introdução e parametrização dos sistemas e
sua automação, além da proteção de dados e os ciclos de
governança – dentre outras atividades – necessitam da
intervenção específica dos profissionais habilitados e
experientes. 

A chamada Quarta Revolução Industrial, que está em curso, já
afeta o Direito diretamente e a transformação da profissão está
em curso com intensiva e exigente colaboração multidisciplinar,
seja na união de trabalho com outras áreas de conhecimento,
seja como consumidores de sistemas e tecnologias de
transformação do ofício e da forma de atendimento aos
clientes.
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Hoje tem-se como algo claro que uma organização estará
preparada para um salto evolutivo na proporção da
padronização sistêmica de seus modelos, pela qualidade e
profundidade de sua cultura de governança e pela clara e
transparente relação com o mercado consumidor impactado
pelos sistemas autônomos substitutivos de trabalho.

Muitos são os casos em que tudo já está em um sistema, mas na
execução não há padrão ou esse padrão é simplesmente
alterado pelo usuário final, sem notificações dentro da
organização; ou então, tudo ocorre perfeitamente, mas
documentos não são assinados, ou sequer arquivados,
novamente sem ciência da organização ou seus sistemas, etc.
etc.

Assim, simplesmente ter padrões ou digitalizar documentos ou
lançar dados na mais variada gama de sistemas e controles, não
significa que essa organização tem qualquer tipo de Cultura
Digital, nem tampouco pode ser considerada pronta para migrar
esses controles esparsos em sistemas autônomos ou então dar
salto para uma Inteligência Artificial.

De uma forma geral, o movimento dos reguladores está sendo
na proteção e preservação dos direitos básicos dos
consumidores e usuários e vem se reforçando com o tempo,
sendo um dos passos a recente aprovação da Lei Brasileira de
Proteção de Dados, que entrará em vigor no ano que vem. Mas
em outros países, começam a surgir discussões acerca da
jurimetria, sua utilização ou até sua restrição, ou até ameaças
de retaliações contra as grandes empresas em razão do enorme
número de usuários, informações e supostas ameaças aos
mercados e governos.
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Aqui chegamos à outra face da participação humana nesse
processo disruptivo: seremos partícipes e beneficiários, ou
empecilhos, obstáculos? Fato é que em qualquer hipótese
seremos afetados por esse processo, ou como preferir, por essa
Revolução Industrial em curso.

2 - Como Educar a Inteligência

Muito se fala sobre “educação”, tanto para a nova geração,
como para todos os demais. Negligenciada no passado, solução
no presente e com perspectivas duvidosas para o futuro.

O consenso é de que sem educação não dá.

A inteligência artificial está aí e cabe também perguntar se a
inteligência que a criou está apta a desenvolvê-la, ou como
dizem os puristas, se nós humanos somos dispensáveis nesse
processo. Em outras palavras, qual é o papel e contribuição da
humanidade na formatação e desenvolvimento de sistemas de
inteligência autônoma?

Isto porque temos observado que empresas ou empreendedores
precisam atingir um certo nível de organização e governança
para a implantação de um sistema. Depois, necessitam de uma
disciplina corporativa para que toda essa organização e
governança se estabilize e a cultura organizacional se
sedimente. E, mais adiante, que todos os modelos gerados
dessa cultura sejam corretamente implementados e verificados
nos ciclos de execução e controles, criando assim um ciclo
virtuoso para desenvolvimento do sistema.

O que descrevemos é um estágio prévio à Inteligência Artificial,
o pré-IA , o qual permite a automação segura e conforme com
os modelos estabelecidos, mais especificamente na área dos
contratos e contratações das empresas, por exemplo.
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A maioria dos sistemas são utilizados sem o cumprimento das
etapas pré-AI e, com isso, antes mesmo de se buscar soluções
robotizadas já constatamos diversas situações de
desconformidades geradas pela própria organização, ou seja, a
própria organização, por sua desorganização, contamina ou
interrompe os ciclos estabelecidos, gerando um produto final
absolutamente diferente do planejado, desejado e pago pelas
organizações.

Se voltarmos aos primórdios da computação, os primeiros dados
tinham que ser imputados com marcas certas em um formulário
de cartolina. Caso ocorresse um erro de perfuração e posição
de dado, todo o processo conduziria a um resultado falso ou
erro.

Guardadas as devidas proporções de tempo, espaço e evolução
tecnológica, projetos pré-AI têm o propósito de sanear a base
para a educação de sistemas e logaritmos. Uma base para a
educação da IA aplicada aos processos de geração e
conclusão de documentos com efeitos legais, além de ajustar os
ciclos de controles e governança desde o centro decisório até o
usuário final do documento e serviço, configuram um processo
de sucesso no alcance de performance e produtividade
desejados na implantação do projeto de pré-IA.

A disciplina e comprometimento da organização nesse processo
promove um salto de qualidade e confiabilidade em sistemas
pré-operacionais e estruturam decisivamente a base de
desenvolvimento de sistemas inteligentes, autônomos e,
principalmente, confiáveis.
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3- Cultura Digital e a Disciplina Das Organizações

Mais que um tema da moda, a experiência digital de uma
empresa pode ou não se transformar numa Cultura Digital dessa
mesma organização.

Explico.

Cultura Digital não se resume a digitalizar todos os seus
processos, documentos, políticas e até as relações com clientes,
fornecedores, consumidores e mercado em geral. Não são
poucos os casos em que uma análise das estruturas e processos
das organizações demonstram apenas um estágio de
digitalização.

Um site aqui, um aplicativo ali, extensa participação nas mídias
sociais, apoio às comunidades e projetos sociais, dentre várias
iniciativas e estruturas que, embora válidas, necessárias à
consecução dos valores, princípios e metas da organização,
apenas e tão somente traduzem sua cultura geral.

Olhando apenas para os processos de produção e ciclos de
controles, já há algum tempo existe o sonho do controle
absoluto e da governança total.

Vejam os contratos por exemplo. Eles são a base de tudo o que
uma organização compra e vende de uma forma geral. Embora
existam iniciativas de padronização e modelos, poucos casos
atingem níveis operacionais eficientes, já que lhes falta
sedimentação na cultura dos componentes da organização na
aderência e conduta homogênea nessa operacionalização de
modelos e padrões.
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Isso gera a crescente inconsistência de bancos de dados
extensos de contratos que, na maioria dos casos, não possuem
os requisitos mínimos de existência, validade e eficácia jurídica
por estarem em branco, ou sem quaisquer assinaturas ou, ainda,
não correspondem com o modelo fornecido ao usuário final.

Mais uma vez precisamos alertar que uma base de dados nessa
situação não permite um desenvolvimento de plataformas
autônomas de processamento, a etapa que chamamos pré-
Inteligência Artificial ( o pré-IA), que tem como fundamento
básico e elementar que tudo aquilo que for disponibilizado
através dessa plataforma seja necessariamente padronizado e
pré-concebido pela própria organização.

Para tanto, faz-se necessário um alinhamento de governança na
própria organização, estabelecendo a utilização de padrões
alinhados e validados pelos usuários finais, ou seja, vendas,
marketing, compras, suprimentos, etc. a fim de que o consenso
seja no modelo, isto é, possa ser cristalizado nessa fase pré-IA.

Não é preciso lembrar que qualquer implantação de IA no
momento envolve custos elevados e muita energia das
organizações. Um pré-IA bem feito e estruturado permite uma
base de desenvolvimento de sucesso das inúmeras soluções na
vida de uma organização.

4- A Proteção de Dados e a Cultura Digital

Uma das grandes dúvidas, para as organizações atualmente
está no grau e no ritmo em que elas se adaptam à onda digital,
transformando sua cultura em uma verdadeira Cultura Digital,
num momento de forte pressão sobre as estruturas corporativas
e de atuação no mercado.
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Se de um lado impõe-se arrojo de disputar a atenção e a
fidelidade do cliente pela rápida e agressiva digitalização e
automação, além da condensação de tudo que se propõe em
um smartphone, por outro lado há um hiato, um considerável
espaço entre essa iniciativa e a guarda e proteção da imensa
quantidade de dados gerada nos intensivos processos das
plataformas digitais.

Para essas mesmas organizações cruzarem esse forte e
caudaloso rio das mudanças, faz-se necessária a criação de
pontes para alcançar a aurora da Cultura Digital. E um dos
desafios dessa construção, dessa junção dos lados, tem hoje,
aqui no Brasil, prazo para acontecer.

A proteção de dados como lei veio para ficar tanto como um
elemento de defesa dos interesses do cidadão - consumidor,
como um imperativo de cumprimento e execução do Tratado
firmado com a União Europeia, que também foi a origem da
nossa lei local. 

A realidade, por ora, preocupa. A menos de um ano para a
vigência plena da lei brasileira, a maioria das empresas sequer
deu início ao mapeamento dos dados. Outra parte menor
mapeou internamente e não concluiu o diagnóstico do ambiente
sujeito à lei e suas regras. Outra fração menor ainda não sabe
quando poderá executar os planos de ação formulados,
deixando para um número mínimo a execução desses planos e
no ano que vem fazer os testes de segurança e treinamento. Em
ambas as situações, correm riscos desnecessários às empresas
intensamente sujeitas à lei e seus rigores.

 O que estamos apontando é que não basta estar intensamente
exposto às regras de proteção de dados para se preocupar
imediatamente com isso, mas mesmo que haja um ambiente
limitado a isso, todos devem se adaptar. 
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As infrações e multas não fazem qualquer distinção entre
tamanho da empresa ou organização, nem tampouco a
intensidade e quantidade de dados pessoais que detenha,
armazene ou circule.

Como já se sabe, um projeto nesta matéria leva em média
duzentos dias para estar implementado, ou seja, o tempo estará
jogando definitivamente contra as empresas a cada mês que
passa.

Mantidas as condições e estágios atuais, vislumbramos
dificuldades de análise e implementação do programa de
atendimento às exigências da lei nesse período que falta até
agosto de 2020, visto que acontecerá um aumento da demanda
no final do primeiro semestre do ano que vem por apoio
terceirizado nos ajustes ou projetos referentes à proteção
dados, impactando custos e aumentando a exposição às
sanções das autoridades por desconformidades.

Assim, de fato, teremos no ano que vem um grande teste para
verificarmos se estamos realmente criando uma cultura digital,
aquela que representa a verdadeira ponte entre cidadãos,
consumidores, usuários e a proteção e guarda da informação e
utilização dos dados pessoais de uma forma geral. 
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1- Introdução

A evolução tecnológica alterou substancialmente a forma pela
qual a sociedade interage e consome produtos e serviços,
fazendo com que empresas, dos mais diversos segmentos, se
adequem a essa nova realidade negocial, adaptando-se assim,
às modalidades das plataformas digitais.

Nesse contexto, para atender a demanda criada pela
tecnologia, novos modelos de negócio estão sendo
constantemente criados e aperfeiçoados, abrindo ao
consumidor um enorme leque de opções de contratos que
podem ser firmados com poucos “cliques”, ou melhor, com
poucos toques na tela de um dispositivo móvel.

Assim, em questão de minutos podemos pedir um táxi, fazer o
pedido do jantar, realizar compras no supermercado, assistir
filmes, abrir uma conta em um banco ou até mesmo alugar um
imóvel. As possibilidades de contratação digital são as mais
diversas, o que alterou substancialmente os padrões tradicionais
das interações negociais.

Ocorre que este avanço tecnológico, no mundo dos negócios,
trouxe celeridade e praticidade nas declarações de vontade,
alterando sobremaneira as formas de contratação. 

Muito embora ainda exista a forma clássica (e burocrática) de
contratar, com o instrumento impresso em papel, contendo
campo para rubricas, testemunhas, reconhecimento de firmas e
etc. fato é que parte das relações jurídicas, principalmente
aquelas mais corriqueiras, são firmadas em meio digital.

A FORÇA EXECUTIVA NOS CONTRATOS DIGITAIS 
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Dessa forma, mais uma vez após a evolução social, caberá ao
Direito se adaptar e criar mecanismos de controle para
regulamentar e, assim, oferecer maior segurança jurídica à
modalidade de contratação digital.

Isso porque a tecnologia permite a celebração de contratos dos
mais diversos tipos, e não somente os de adesão ou de
consumo.

Nesse sentido, antes de analisar a exequibilidade do contrato
digital propriamente dita, mostra-se pertinente analisarmos o
conceito de contrato.

2- Conceito

O Código Civil de 2002 não traz a conceituação expressa.
Portanto, a tarefa ficou por conta da doutrina:

“(...) o contrato pode ser conceituado como sendo
um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa
à criação, modificação ou extinção de direitos e
deveres com conteúdo patrimonial”. 
(TARTUCE, 2016)

 “(...) acordo entre a manifestação de duas ou mais
vontades, na conformidade da ordem jurídica,
destinado a estabelecer uma regulamentação de
interesses entre as partes, com o escopo de adquirir,
modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza
patrimonial”.
(DINIZ, 2001)

Neste contexto, verifica-se que o contrato digital, por ser
modalidade, está incluído nos conceitos doutrinários transcritos
acima, sendo apenas e tão somente resultado da evolução
tecnológica aplicada aos contratos clássicos, 
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cuja diferença diz respeito ao meio utilizado para a
manifestação das vontades, isso em razão de ser celebrado por
intermédio de dispositivos conectados à rede mundial de
computadores.

3- Classificação

Contudo, vale dizer que os contratos eletrônicos apresentam
algumas características comuns à espécie, como a liberdade na
possibilidade de utilização, a ausência de rígida
regulamentação, e a dispensabilidade, em regra, de
documentos físicos.

Porém, existem características distintas para algumas espécies
de contratos eletrônicos, o que torna possível a classificação
dos contratos digitais em três espécies, quais sejam:
intersistêmicos, interpessoais e interativos.

Contratos eletrônicos interpessoais seriam aqueles firmados em
decorrência da interação de duas ou mais pessoas,
simultaneamente ou não, através da internet. Pode-se
exemplificar tal classificação, nos casos de contratos firmados
através de troca de e-mails, de videoconferência ou em
programas de mensagem instantânea.

A principal característica desta forma contratual é a
necessidade de uma manifestação ativa das partes, ou seja, é
necessária a ação humana tanto para enviar uma proposta
através de mensagem, quanto para emitir mensagem de
resposta de aceitação.

Merece destaque a aplicação da classificação pelo Poder
Judiciário. Colacionado abaixo ementa proferida pelo Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, vejamos: 
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“AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
CONTRATO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE FORMA
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
Em se tratando de contrato eletrônico interpessoal,
no qual as partes interagem na manifestação de
suas vontades, para a formação do próprio vínculo,
independentemente de forma especial, não há como
exigir-se a apresentação do contrato por parte da
demandada, até porque a própria demandante
demonstra que os termos do contrato foram
livremente deliberados mediante proposta e
aceitação por meio de correio eletrônico. Apelo
desprovido”. (Apelação Cível Nº 70013028261,
Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em
30/03/2006)

Os contratos digitais interativos são aqueles em que uma
pessoa acessa um sistema programado de ofertas de produtos e
serviços. São os contratos mais corriqueiros por serem os de
comércio eletrônico, com cláusulas contratuais sujeitas a
adesão ou não da parte contratante, que poderá autorizar o
débito em sua conta bancária ou em seu cartão de crédito,
para aquisição de produtos ou serviços. 

O preenchimento dos formulários eletrônicos com os dados do
contratante caracteriza a aceitação aos termos e cláusulas de
adesão constantes na oferta, e portanto, são suficientes para a
celebração do contrato digital. 

Nos contratos eletrônicos intersistêmicos, a internet é utilizada
apenas para ratificar e executar o que as partes estipularam
previamente. Assim, o computador não estará interferindo na
formação das vontades dos contratantes.
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4- Validade dos contratos digitais

Com relação a aceitação dos contratos digitais pelo Poder
Judiciário, merece destaque o voto do Desembargador Spencer
Almeida Ferreira, da 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, no julgamento do recurso de apelação
nº 0027833-36.2013.8.26.0196:

“Os contratos eletrônicos não devem ser
considerados um novo tipo ou uma nova categoria
autônoma de contrato, mas tão-somente uma nova
tecnologia de formação contratual. Sob tal
perspectiva, não haveria qualquer inovação
substancial pertinente aos requisitos de validade dos
contratos eletrônicos e à sua aceitação jurídica
como meio de prova. Sua especificidade advém
apenas do fato de que a contratação se efetivará
mediante o uso de computadores interligados em
rede e, por assim ser, qualquer contrato, seja ele
típico ou atípico, será considerado eletrônico,
bastando que, para isso, tenha sido efetuado
eletronicamente. Sob este prisma, podemos ter
contratos eletrônicos de compra e venda, contratos
eletrônicos de mútuo, contratos eletrônicos de
comodato, contratos eletrônicos de prestação de
serviço, dentre outros, desde que sejam celebrados
por meio de uma rede de computadores. (...)”.

Conforme constou no voto do Desembargador Spencer Almeida
Ferreira, os contratos eletrônicos não devem ser considerados
uma nova categoria contratual, mas apenas uma nova forma de
pactuação que utiliza computadores conectados a uma rede.

Verifica-se, portanto, que os contratos digitais fazem parte da
realidade social e jurídica, sendo aceitos e validados pelo Poder
Judiciário, estando sujeitos aos requisitos legais aplicáveis à
espécie. 18



No tocante aos requisitos legais, o artigo 104 do Código Civil
traz o rol daqueles necessários para a validade de todo e
qualquer negócio jurídico:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I – agente capaz;
II – objeto lícito, possível, determinado ou
determinável;
III – forma prescrita ou não defesa em lei.”

Assim, considerando que o legislador não diferencia requisitos
por modalidade de negócio jurídico, correto afirmar que se
aplicam os mesmos a todas as espécies de contrato, cabendo à
tecnologia criar soluções capazes de demonstrar que todos os
requisitos estão sendo observados na contratação eletrônica.

No contrato tradicional, entende-se neste caso o contrato em
papel, a forma de demonstrar a individualidade do agente
capaz, comprovando assim sua intenção de que pretende
assumir as obrigações descritas no documento, dá-se por
intermédio da assinatura.

Na esfera dos contratos digitais, houve a necessidade de serem
criadas formas para que o agente pudesse, por intermédio de
uma forma exclusiva e segura, comprovar que ele, e somente
ele, estaria assumindo os direitos e deveres constantes no
instrumento eletrônico.

“Assinar um documento eletronicamente significa
executar função tecnológica que lhe confira marca
específica e torne impossível de ser dissociada sem
alterar seu conteúdo – consistente não apenas da
mensagem que é exibida na tela, mas também em
bytes em linguagem hexadecimal”.
(PINHEIRO, 2019)
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Assim, coube à tecnologia garantir, de forma personalíssima,
que é de fato o agente que está celebrando o contrato. Assim
surgiram diversas técnicas eletrônicas, seja a assinatura
eletrônica por combinação de caracteres (login e senha),
biometria, certificado ICP-Brasil, reconhecimento facial ou de
íris, entre outras.

No tocante aos demais requisitos, quais sejam: objeto lícito,
possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não
defesa em lei, estes dizem respeito ao conteúdo do contrato, ou
seja, de questões que fogem à forma de pactuação e, assim,
caberá a análise do caso concreto, exatamente como ocorre
nos contratos físicos. Portanto indiferente no âmbito dos
contratos digitais ou nas demais modalidades contratuais,
fugindo assim do escopo deste artigo, razão pela qual não
serão abordados.

Pois bem, considerando que foram observados os requisitos do
artigo 104 do Código Civil, os contratos digitais possuem
validade jurídica, devemos agora analisar a possibilidade de
qualquer uma das partes contratantes requerer, ao Poder
Judiciário, a execução forçada do negócio jurídico entabulado,
valendo-se assim da força expropriante exclusiva do Estado.

5 - Títulos executivos e os contratos digitais

Nesse contexto, o artigo 778 do Código de Processo Civil
possibilita que o credor possa se valer da execução forçada,
desde que detenha título executivo. Assim, a questão que surge
neste momento é: seriam os contratos digitais títulos executivos? 

Os títulos executivos extrajudiciais estão elencados em rol
taxativo, no artigo 784 do Código de Processo Civil, vejamos:
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Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata,
a debênture e o cheque;
II - a escritura pública ou outro documento público
assinado pelo devedor;
III - o documento particular assinado pelo devedor e
por 2 (duas) testemunhas;
IV - o instrumento de transação referendado pelo
Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela
Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores
ou por conciliador ou mediador credenciado por
tribunal;
V - o contrato garantido por hipoteca, penhor,
anticrese ou outro direito real de garantia e aquele
garantido por caução;
VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;
VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;
VIII - o crédito, documentalmente comprovado,
decorrente de aluguel de imóvel, bem como de
encargos acessórios, tais como taxas e despesas de
condomínio;
IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, correspondente aos créditos inscritos na
forma da lei;
X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou
extraordinárias de condomínio edilício, previstas na
respectiva convenção ou aprovadas em assembleia
geral, desde que documentalmente comprovadas;
XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de
registro relativa a valores de emolumentos e demais
despesas devidas pelos atos por ela praticados,
fixados nas tabelas estabelecidas em lei;
XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição
expressa, a lei atribui força executiva.
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Observa-se que a lei não menciona “o instrumento digital ou
eletrônico assinado digitalmente”, tampouco diferencia ou cria
uma modalidade distinta para os contratos digitais.

Isso não significa que os contratos digitais não podem ser títulos
executivos extrajudiciais, muito pelo contrário. Explica-se:
considerando que o contrato digital é formal, pode-se dizer que
os títulos elencados no artigo 784 podem vir na forma
eletrônica, com exceção daqueles que a lei impõe de forma
específica.

Exemplificando, podemos destacar a existência de execuções
fiscais fundamentadas em certidões de dívida ativa eletrônicas,
ou seja, espécie de título executivo extrajudicial prevista no
inciso IX do artigo 784 do Código de Processo Civil, mas na
forma eletrônica.

Outro exemplo é o crédito, documentalmente comprovado,
oriundo de locação, que está previsto no inciso VIII do mesmo
artigo, não existindo óbice para que o crédito venha
demonstrado em título executivo em formato digital. 

Contudo, muitos questionamentos surgiram com relação à força
executiva do documento particular, modalidade que está
prevista no inciso III do mesmo artigo, posto que no meio
eletrônico estaria ausente o requisito da assinatura de duas
testemunhas.

A preocupação surge porque, como já dito, o rol do artigo 784
do CPC é taxativo, ou seja, a inobservância de qualquer
requisito legal afasta a característica de título executivo
extrajudicial, já que não é possível, em tese, a criação particular
de título executivo apenas pela vontade individual, o que evita
que o credor faça uso da execução forçada.
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Observa-se que a lei não menciona “o instrumento digital ou
eletrônico assinado digitalmente”, tampouco diferencia ou cria
uma modalidade distinta para os contratos digitais.

Isso não significa que os contratos digitais não podem ser títulos
executivos extrajudiciais, muito pelo contrário. Explica-se:
considerando que o contrato digital é formal, pode-se dizer que
os títulos elencados no artigo 784 podem vir na forma
eletrônica, com exceção daqueles que a lei impõe de forma
específica.

Exemplificando, podemos destacar a existência de execuções
fiscais fundamentadas em certidões de dívida ativa eletrônicas,
ou seja, espécie de título executivo extrajudicial prevista no
inciso IX do artigo 784 do Código de Processo Civil, mas na
forma eletrônica.

Outro exemplo é o crédito, documentalmente comprovado,
oriundo de locação, que está previsto no inciso VIII do mesmo
artigo, não existindo óbice para que o crédito venha
demonstrado em título executivo em formato digital. 

Contudo, muitos questionamentos surgiram com relação à força
executiva do documento particular, modalidade que está
prevista no inciso III do mesmo artigo, posto que no meio
eletrônico estaria ausente o requisito da assinatura de duas
testemunhas.

A preocupação surge porque, como já dito, o rol do artigo 784
do CPC é taxativo, ou seja, a inobservância de qualquer
requisito legal afasta a característica de título executivo
extrajudicial, já que não é possível, em tese, a criação particular
de título executivo apenas pela vontade individual, o que evita
que o credor faça uso da execução forçada.
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Ocorre que quando contratamos qualquer serviço ou adquirimos
um produto pela internet, o negócio jurídico é formalizado por
documento particular após alguns poucos “cliques”, nada mais.
 
Além disso, o documento particular é o instrumento mais comum
e rotineiro, sendo responsável por regulamentar a grande
maioria dos nossos negócios jurídicos firmados em meio digital.
 
Assim, considerando a exigência legal de duas testemunhas
previstas no inciso III do artigo 784 do CPC, e a ausência deste
requisito nos instrumentos eletrônicos, seria correto afirmar que
não haveria eficácia executiva nos documentos particulares?

A discussão sobre a exigência legal de duas testemunhas não é
recente, ou seja, antes mesmo da discussão atingir os contratos
eletrônicos, a questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça.

Na ocasião, a Corte se manifestou no sentido de que,
excepcionalmente, os pressupostos de existência e os de
validade do contrato poderiam ser revelados por outros meios
idôneos que não a assinatura das duas testemunhas:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. FALTA DE
ASSINATURA NOS CONTRATOS DE ABERTURA DE
CRÉDITO FIXO PARA EXPORTAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO.
EMENDA DA INICIAL. QUESTÃO PREJUDICADA. 1.
Consoante jurisprudência iterativa da Casa, o
documento particular, que não contenha a
assinatura de duas testemunhas, não preenche os
requisitos do aludido dispositivo legal, não
autorizando, portanto, a utilização da via executiva
para a cobrança do crédito nele inscrito (art. 585, II,
do CPC). 
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2. A assinatura das testemunhas é um requisito
extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de
aferir a existência e a validade do negócio jurídico;
sendo certo que, em caráter absolutamente
excepcional, os pressupostos de existência e os de
validade do contrato podem ser revelados por outros
meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos,
hipótese em que tal condição de eficácia executiva
poderá ser suprida. Precedentes. 3. Prejudicada a
análise da questão relativa à emenda da petição
inicial ante o provimento do REsp 1.268.590/PR, em
que foi autorizado o prosseguimento do segundo
feito executivo tendente à cobrança do crédito
remanescente. 4. Recurso especial da Plásticos do
Paraná e outros não provido, prejudicado o recurso
da Finame”. (REsp 1438399/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/03/2015, DJe 05/05/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO.
TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS
TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1.
Para que o instrumento particular sirva como título
executivo, é necessário que seja assinado por duas
testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando
há comprovação da avença por outros meios. 1. A
tese defendida no recurso especial demanda o
reexame do conjunto fático e probatório dos autos,
vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg
no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016,
DJe 05/02/2016)
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“AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO.
VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. 1.-
Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do
ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio
idôneo, ou no próprio contexto do autos, caso em
que a exigência da assinatura de duas testemunhas
no documento particular - in casu, contrato de
confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.
2.- Agravo Regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no
REsp 1183496/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe
05/09/2013) 
“CIVIL E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. IMPUGNAÇÃO QUE
NÃO APONTA INEXISTÊNCIA DO ATO OU FALSIDADE
DO SEU CONTEÚDO. VALIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO. CPC, ART. 585, II. I. Ausência de
assinatura de testemunhas que fica suprida pela
firma de pessoas que assinam o contrato, na
qualidade de avalistas, em negócio que dispensa tal
espécie de garantia. II. Caso, ademais, em que os
devedores, nos embargos, não contestam a
existência do avençado, nem apontam falta de
correspondência entre o teor do documento e o que
as partes redigiram e subscreveram. III. Recurso
especial não conhecido”. (REsp 112.335/MT, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA, julgado em 21/03/2000, DJ 05/06/2000, p.
162)
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Diante deste contexto da excepcionalidade da admissão de
outro meio idôneo, capaz de demonstrar os pressupostos de
existência e validade do contrato, sobreveio o recente
entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
aplicável aos contratos digitais.

Entenderam os Ministros da Terceira Turma que, nos documentos
puramente eletrônicos, a assinatura digital, devidamente aferida
pela autoridade certificadora, afastaria a exigência da
assinatura das duas testemunhas.

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE
MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA
ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A
INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA.
TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS.
POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER
EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO
II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015).
QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO
PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS,
QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS,
RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO
CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES.
1. Controvérsia acerca da condição de título
executivo extrajudicial de contrato eletrônico de
mútuo celebrado sem a assinatura de duas
testemunhas.
2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto
na legislação federal em "numerus clausus", deve ser
interpretado restritivamente, em conformidade com
a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte
Superior.
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3. Possibilidade, no entanto, de excepcional
reconhecimento da executividade de determinados
títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos
especiais requisitos, em face da nova realidade
comercial com o intenso intercâmbio de bens e
serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem
o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015,
mostraram-se permeáveis à realidade negocial
vigente e, especialmente, à revolução tecnológica
que tem sido vivida no que toca aos modernos meios
de celebração de negócios, que deixaram de se
servir unicamente do papel, passando a se
consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura
digital de contrato eletrônico tem a vocação de
certificar, através de terceiro desinteressado
(autoridade certificadora), que determinado usuário
de certa assinatura a utilizara e, assim, está
efetivamente a firmar o documento eletrônico e a
garantir serem os mesmos os dados do documento
assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6.
Em face destes novos instrumentos de verificação de
autenticidade e presencialidade do contratante, é
possível o reconhecimento da executividade dos
contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o
executado sequer fora citado para responder a
execução, oportunidade em que poderá suscitar a
defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da
regularidade formal do documento eletrônico, seja
em exceção de pré-executividade, seja em sede de
embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO”. (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 15/05/2018)
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Em seu voto, o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino
destacou que a assinatura digital, mediante chave pública por
autoridade certificadora, representada por terceiro
desinteressado ao negócio, possui força probatória suficiente
para garantir que o usuário de fato firmou o documento
eletrônico, garantindo assim os dados do documento assinado,
o que seria o papel das testemunhas.

Segundo o Ministro, os precedentes do STJ apontam como
natureza instrumental das testemunhas conferir indícios da
existência e higidez da contratação, sendo possível a
comprovação do negócio e de sua higidez por outras formas,
que garantam minimamente sua autenticidade e segurança.

Interessante observar ainda que o Ministro aponta que tanto o
Código Civil como o Código de Processo Civil não estão em
consonância com a nova realidade negocial: 

“A verdade é que nem o Código Civil, nem o Código
de Processo Civil se mostraram totalmente
permeáveis à realidade negocial vigente e,
especialmente, à revolução tecnológica que tem
sido experienciada no que toca aos modernos meios
de celebração de negócios. Eles não mais se servem
do papel, senão são consubstanciados em bits”.

 Nesse sentido, e em razão da importância dos contratos digitais
para a economia global e para a segurança jurídica, verificou a
necessidade de flexibilização da exigência das duas
testemunhas:

“O contrato eletrônico, em face de suas
particularidades, por regra, tendo em conta a
sua celebração à distância e eletronicamente,
não trará a indicação de testemunhas, o que,
entendo, não afasta a sua executividade.
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Não há dúvidas de que o contrato eletrônico, na
atualidade, deve ser, e o é colocado em evidência
pela sua importância econômica e social, pois a
circulação de renda tem-no, no mais das vezes,
como sua principal causa. Aliás, é preciso que se
diga, impérios são construídos atualmente em vários
países do mundo com base exatamente na riqueza
produzida mediante contratos eletrônicos
celebrados via internet no âmbito do comércio
eletrônico. As instituições financeiras, ainda, em sua
grande maioria, senão todas, disponibilizam a
contratação de empréstimos via internet,
instantaneamente, seja por navegadores eletrônicos,
seja por, até mesmo, aplicativos de celular, sem
qualquer intervenção de funcionários, bastando que
o crédito seja pré-aprovado, e, certamente, sem a
eleição específica de testemunhas para os referidos
contratos. O sucesso desta forma de negócio talvez
esteja na facilidade do acesso e nos benefícios aos
contratantes (no mais das vezes, economiza-se
tempo e os valores são inferiores aos dos mesmos
bens e serviços negociados mediante contratos
"físicos" celebrados em lojas físicas), notadamente
em uma sociedade cada vez mais digitalizada,
movimento este corroborado, também, pela cada
vez maior segurança garantida em tais transações”.

Por fim, conclui que a exigência das duas testemunhas
dificultaria sobremaneira a satisfação dos contratos eletrônicos,
apontando que, mediante a certificação eletrônica, utilizando-
se a assinatura digital aferida por autoridade certificadora
legalmente constituída, seria elemento suficiente a garantir a
exequibilidade do documento particular digital:
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“Pela conformação dos contratos eletrônicos, o
estabelecimento da necessidade de conterem a
assinatura de 2 testemunhas para que sejam
considerados executivos, dificultaria, por deveras, a
sua satisfação. Se, como ressalta a referida
doutrinadora, agrega-se a eles autenticidade e
integridade mediante a certificação eletrônica,
utilizando-se a assinatura digital devidamente
aferida por autoridade certificadora legalmente
constituída, parece-me mesmo desnecessária a
assinatura das testemunhas”.

Muito embora a decisão não seja vinculante, diversas decisões
de tribunais inferiores são proferidas no mesmo sentido,
valendo-se inclusive deste precedente da Terceira Turma do STJ
e, assim, conferem força executiva aos documentos particulares
eletrônicos, mesmo sem a assinatura das duas testemunhas: 

“Apelação. Embargos à execução. Sentença de
improcedência. Recurso da embargante. 1. Inépcia
recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade,
afastada. Razões de apelação que, embora
indiretamente, atacam os fundamentos da r.
sentença. 2. Efeito suspensivo ao recurso de
apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de
ser requerida tal providência na própria peça do
recurso de apelação (art. 1.012, §3º do CPC). 3.
Preliminar de incompetência territorial afastada.
Contrato que prevê cláusula de eleição de foro. 4.
Contrato eletrônico. Assinatura digital das partes.
Desnecessidade de observância do requisito de 02
(duas) testemunhas. Precedente do STJ. 
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Título executivo apto para embasar a execução,
dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.
Demonstração do inadimplemento, com as
respectivas correções, bem como do saldo devedor.
5. Sentença mantida, com majoração de honorários
nesta instância. Recurso desprovido”. (Apelação nº
1000439-04.2019.8.26.0624 – Des. Rel. Elói Estevão
Troly – 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo – Dj. 22.1.2020)

6 - Conclusão

Diante do exposto, estando presentes elementos capazes de
comprovar a higidez nos contratos digitais, estaremos diante de
título executivo, mesmo que ausentes a assinatura de duas
testemunhas, nos termos do julgamento do recurso especial nº
1.495.920/DF.

Contudo, vale destacar que a mencionada decisão da Terceira
Turma do STJ não possui efeito vinculante, ou seja, não foi
proferida sob o rito do recurso repetitivo e, portanto, não
uniformizou o entendimento nas instâncias inferiores ou de
outras turmas do próprio STJ, o que possibilita decisões em
sentido contrário.

De toda forma, nada impede que a parte credora se utilize da
ação monitória ou a ação de cobrança como vias alternativas
para buscar o cumprimento das obrigações pactuadas no
instrumento digital, observadas as especificidades de cada
procedimento.  
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OS BENEFÍCIOS E OS MALEFÍCIOS NA CRIAÇÃO DA
BASE ÚNICA DE DADOS DOS BRASILEIROS

1 - Introdução

Neste artigo iremos abordar a promulgação do decreto
10.046/2019, que prevê a criação de uma base de dados, onde
irão constar os dados de todos os cidadãos brasileiros. No
decorrer da pesquisa, será analisada a história do acesso ao
sistema público desde os tempos de Brasil colônia até a
promulgação do decreto que prevê a criação da base e seu
principal fundamento em sua criação.

Iremos debater sobre os outros países que possuem um sistema
semelhante a este, em fase embrionária no Brasil. Outro ponto a
ser discutido neste artigo é o impacto na Lei 13.709/2018 LGPD,
e quais os impactos diretos e indiretos com a criação da base
de dados. 

2 - A Burocratização ao Acesso do Sistema Público no
Brasil. 

Uma das raízes deixadas pelos nossos colonizadores
portugueses foi a extensa burocracia que fora interposta ainda
em nossa formação de Brasil-colônia, herdando para o nosso
território, toda a burocrática legislação do império português
onde se tornou uma das marcas mais presentes no século XIX.
Ao contrário do que se pensa, a burocracia é um meio
necessário, principalmente para a gestão eficaz do sistema
público. Ocorre que no Brasil, acabou gerando um sistema
viciado em tanta burocracia que consequentemente acabou
extinguindo até mesmo o ministério da desburocratização
quando foi promulgada a constituição federal de 1988. 
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O que era considerado um retrocesso na época, hoje já não é
um assunto que está em pauta no cotidiano do brasileiro. O
mais recente avanço da desburocratização para o cidadão foi a
promulgação da Lei 13.726/2018, que prevê a dispensa da
necessidade de apresentação de documentos reconhecidos em
cartórios quando for de tratativa em órgãos da esfera federal,
estadual e municipal.

3 - A Criação da Base de Dados

Em outubro de 2019 foi publicado o decreto 10.046/2019 onde
referiu-se a previsão da criação de uma base única de dados,
sendo que essa base irá agrupar informações de todos os
brasileiros, onde serão subdivididos em dados de caráter
público, que contemplam o acesso a todos; e os dados de
caráter privado, onde o acesso a informação precisa de
autorização especial. Esse controle de acesso à informação
ainda será definido pelo comitê gestor de como será o acesso e
o controle à estas informações.  

Inicialmente a base de dados somente utilizará dados de
caráter biométrico, enquadrando assim informações inerentes
aos dados da pessoa natural. Futuramente a base de dados irá
contar com mais dois aglomerados de informações sendo elas
divididas em dados de caráter cadastral, que incluem acesso a
dados como: o número do PIS, NIS e semelhantes. Por outro
lado, os dados de caráter biográfico preveem o armazenamento
de informações como voz, formato da face e maneira de andar.
Esta última base de dados ainda não compreendemos como
será feito para colher tais informações, mas é inegável que o
armazenamento de informações como voz e maneira de andar
para o armazenamento em bases de dados governamentais
remete-se mais a uma utopia retirada de um episódio de série
aclamado como black mirror.
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Os dados que esperamos obter na aplicação do decreto são
subdivididos em três categorias, sendo elas: 

- Dados de atributos biométrico, contendo os dados retirados
das: Íris, dados da palma da mão;
- Dados de atributos biográfico, sendo eles: dados da pessoa
natural, enquadrando dados como, nome cívil, nome social, data
de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo,
estado civil, grupo familiar, endereço e vínculos empregatícios;
- Dados de atributos de cadastramento, compondo-se os dados
anteriormente apresentados juntamente com outros dados de
caráter administrativo, sendo eles: número de identificação
social (NIS), número de inscrição em programa de integração
social (PIS), número de inscrição do programa de formação de
patrimônio do servidor público (PASEP), número do título de
eleitor, entre outros dados relacionados a pessoa jurídica e
pessoa física.

Na seção II do decreto dispõe sobre o compartilhamento amplo
de dados, no artigo 11º demonstra que o acesso a esse tipo de
dados por terceiros é facultada a permissão pelo titular da
informação, sendo o acesso a esta informação se não
disponibilizado de forma pública, a solicitação deverá ser
requisitada ao gestor dos dados, este ainda a ser definido. O
acesso a este tipo de informação poderá ser cobrado, quando o
acesso a informação cause custos adicionais desproporcionais.
Em sua próxima seção do decreto, é regulamentado o
compartilhamento restrito de dados. O solicitante quando em
posse dos dados de caráter privado tem entre uma de suas
atribuições a preservação da integridade das informações
coletadas, o acesso a estes dados poderá ser solicitado por
outras instituições públicas quando possuírem motivo relevante,
desde que o acesso à informação seja concedido pelo gestor
dos respectivos dados. 
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Inicialmente a criação da base de dados será feita com a
junção do banco de dados públicos dos diversos setores,
aglomerando dados da União e dos estados.

Hoje o órgão público que possui mais informações sobre os
cidadãos é o TRE- Tribunal Regional Eleitoral, que contempla em
sua base de dados informações como: Nome, Nome social,
Dados biométricos; RG, endereço entre outras informações, tal
base de dados já foi usado como um projeto piloto para o uso
do documento nacional de identidade (DNI) que fora delimitado
inicialmente somente aos servidores do MP, e que teve seu prazo
encerrado em junho de 2018, sendo o projeto encerrado sem
mais informações a respeito do documento. Hoje em seu
capítulo IV do decreto é possível identificar que com o passar
do tempo da criação da base de dados e o amadurecimento da
coleta das informações se entende que o governo prevê a
criação repetidamente de uma nova identificação única com os
dados dispostos futuramente na base. O projeto prevê que para
que não ocorra dos dados de terceiros inseridos de forma
inequívoca, o principal meio de acesso à informação dá-se
somente pelo CPF, sendo este a identificação por meio de
numeração única sem risco de acesso a informação de terceiros
como homônimos. 

Já houveram projetos de lei onde o foco era a criação de um
documento nacional de identificação, aglomerando em um
único documento informações diversas do que era
disponibilizado no modelo antigo da identificação, este modelo
de identificação juntava todas as informações por meio do
sistema de banco de dados interligados, porém o projeto nunca
vingou e o documento hoje se assemelha aos novos moldes da
carteira de identidade que são emitidos pela SSP, onde passam
a vincular informações como número da CTPS, Certidão militar e
título de eleitor. 
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Hoje a inclusão das informações extras é facultativa ao
cidadão, caso haja interesse terá de ter comprovação das
informações, justamente por não ser um sistema de informação
interligado com as outras instituições públicas.

Tal omissão a respeito do documento nacional de identificação
vai na contramão dos outros países sul-americanos, em que
adotam a integralização das informações pessoais somente em
um documento. Tendo em vista que a demora na criação de um
documento nacional de informação, permite que o cidadão que
queira residir em um estado diferente do que convive
atualmente, possa legalmente requerer outro número de RG,
assim como nos outros 26 estados justamente por não ter uma
base de dados interligadas entre os estados, havendo a
possibilidade para fraudes em diversos serviços tanto públicos
como privados.

Hoje o atual funcionamento da base de dados é adotado por
cada estado da federação tornando os dados coletados
armazenados em um sistema de dados específico pelo estado.
O estado de São Paulo por exemplo, tem a gestão dos dados
armazenadas pela empresa PRODATA e administradas pelo
Instituto de identificação Ricardo Gumbleton Daunnt (IIRGD), a
empresa armazena os dados biométricos diretamente das
autarquias públicas como Detran e os dados armazenados são
utilizados em investigações de crimes quando há provas
materiais quanto a autoria do crime, ou em situações com
grandes aglomerações como eventos festivos ou esportivos. 

Alguns estados possuem seus sistemas de identificação de
pessoas por uso de banco de dados, lugares como Bahia e Rio
de Janeiro possuem uma vasta base de dados que auxiliam no
trabalho da polícia em investigações. 
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Um caso memorável da utilização eficaz do banco de dados foi
do carnaval de Salvador em 2019, onde prendeu-se um suspeito
foragido de prática de homicídio, na ocasião o suspeito estava
fantasiado de mulher e seguia o bloco de carnaval, após a
averiguação da identidade o suspeito foi identificado e foi
detido pela polícia militar de Salvador. Por outro lado, o Rio de
Janeiro adota o sistema semelhante ao de São Paulo e
Salvador, porém, já ocorreu de serem apresentadas falhas em
seu sistema e cidadãos inocentes foram encaminhados para a
delegacia por crimes cometidos por outra pessoa e após
constatado o erro foram liberadas.

Com a proclamação do decreto, foi instaurado a criação de um
comitê central de governança de dados, tendo suas principais
atribuições deliberar sobre orientações e diretrizes para a
categorização do compartilhamento de dados de acesso amplo,
restritos e específicos, sendo composto em seu corpo membros
do ministério da economia, casa civil, membro da secretaria da
transparência e secretaria da modernização, membro da
advocacia geral da união e do instituto nacional de seguro
social (INSS).

Cada membro do órgão possui autorização disposta no decreto
para acesso a determinadas informações de caráter público, a
Receita Federal poderá disponibilizar perante aos outros órgãos
informações dispostas em operações mobiliárias relativas à
existência de bens móveis ou quaisquer outras informações de
natureza pública constante em sua base de dados sob própria
gestão.  

4 - Uso de Base de Dados no Mundo 

Na contramão do sistema de informação única, outros países
como a Estônia adotam o uso da base de dados desde o final
da década de 1990.
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Após 51 anos sob o regime comunista da então união soviética,
a Estônia veio obter a sua independência em agosto de 1991,
logo após a sua independência o novo governo se propôs a
inúmeras mudanças no sistema monetário do país, introduzindo
em 1992 sua própria moeda utilizando Currency Board, onde é
mantido por um comitê que incube manter a parcialidade
cambial em relação à moeda estrangeira. Após a sua
independência, o governo se propôs a adotar uma iniciativa de
governança eletrônica ainda em 1997, sua ideia é tornar o
sistema mais eficiente e dar acesso à população aos serviços
públicos sem a necessidade de comparecimento às agências
físicas dos órgãos públicos. 

Em 2002, foi lançado a identidade digital, com ela foi possível
unificar todos os documentos pessoais em um único cartão de
plástico com chip, semelhante a um cartão de crédito,
possuindo criptografia de chave pública ECC de 384 bites,
servindo como prova definitiva de identificação em ambientes
eletrônicos, esse cartão dá acesso a todos os serviços do
governo por meio de acesso ao portal, dispensando a presença
em agências físicas dos órgãos públicos, o cidadão tem acesso
desde o histórico escolar do ensino fundamental, até acesso a
votação em eleições sem a necessidade de comparecimento ao
local de votação. Dependendo do tipo de acesso é requisitado
o pin, ou a confirmação em duas etapas, pin + token gerado por
meio de SMS atrelado ao número de telefone do cidadão. Hoje
a Estônia possui cerca de 1.338,240 cartões de identificação
ativos, correspondendo a 99% da população tendo acesso ao
cartão de identificação.

5 - A Radicalização do Uso de Dados Pessoais

A China já adota a base de dados de todos os seus 1,386 bilhão
de cidadãos, ocorre que o controle da informação pelo governo 
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chinês chegou a um nível de criar-se um score social onde o
comportamento de seus habitantes interferem diretamente no
acesso ao serviço público/privado. Este comportamento é
mensurado através de dezenas de milhares de câmeras
instaladas em diversos pontos da China, com esse
monitoramento as pessoas são reconhecidas por seus rostos,
junto com o seu rastro digital que é criado dia após dia,
acontece que a China hoje pode ter acesso a informações de
mais de 1 bilhão de pessoas em tempo recorde porque o meio
de obtenção destes dados ocorreram de uma forma orgânica
onde os dados foram fornecidos voluntariamente pelos próprios
chineses em formulários de empresas que atuam em conjunto
com o sistema público. Um grande exemplo disso tudo é a
utilização de mais da maioria da população dos sistemas de
carteiras digitais, sendo o maior player da ásia o Ali pay. 

O uso do sistema de score social se tornou obrigatório somente
no início do ano de 2020 porém, desde o estudo sobre a
possibilidade de implementação em 2014 os cidadãos
consideraram como um sistema efetivo e seguro de mensurar o
comportamento, pois o sistema contempla as atitudes no
ambiente físico como o cotidiano e como o comportamento em
ambiente virtual. Todas as postagens são analisadas pelo
governo e quando não estão em conformidade com os
patamares estipulados o cidadão em específico tem a sua nota
de crédito reduzido, esse crédito é iniciado com nota mínima de
350 onde é o menor índice e o máximo é de 999, a partir de 700
como nota é considerado como um bom cidadão e o acesso a
serviço é mais facilitado. 

6 - Impacto do Sistema de Banco de Dados na LGPD 

Não chegamos ao nível China de controle de dados, não há
qualquer interferência na vida pessoal do usuário que questiona
o governo e não há qualquer sanção quanto a isto.
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A Lei Geral de Proteção de dados foi criada inspirada na GDPR
que foi promulgada pela União Europeia em 2016, mas se
discute o tema desde 1995, bem antes de virar lei, basicamente
a Lei geral de proteção de dados promulgada pela união
europeia produz efeitos a todos os cidadãos não somente os
residentes nos países membros, sendo que os efeitos da
aplicação da lei se dá a qualquer empresa que tenha contato
com dados de cidadãos do bloco, tenham que estar em acordo
com a GDPR. 

No Brasil a lei ainda está em período de vacatio legis, sendo
aplicada somente as sanções a partir de agosto de 2020, este
período entre a publicação da lei e a validade no território foi o
tempo necessário para as empresas se ajustarem às novas
normas de tratamento de dados, com o novo sistema de
proteção o titular dos dados tem que estar ciente quanto ao
compartilhamento dos dados com o controlador, não sendo
admitido o uso de dados sem o consentimento anterior do
próprio titular. Transcorre que o primeiro impasse quanto a LGPD
é a criação da base de dados, pois quando o cidadão
necessariamente precisar de acesso a um serviço público os
dados serão compartilhados com as demais entidades públicas. 

A Ideia de proteção de dados, se dá não somente aos dados
que identificam o usuário, mas sim aos dados que podem ajudar
a identificar. Estamos falando de dados mensurados e
mensuráveis como nome, nome social e número do ip ou
geolocalização. Com a promulgação da lei, garante ao usuário
a proteção aos dados que são disponibilizados a empresas
tanto no setor público e no setor privado, a empresa que obter
acesso a estes tipos de dados há a necessidade de
conhecimento prévio do titular do dado. 
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7 - Conclusão 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise
do surgimento do decreto 10.046/2019 junto com o impacto que
se pode gerar diretamente na lei 13.709, e como uma inovação
no sistema de armazenamento e tratamento de dados pelo
governo em conjunto com as empresas privadas.

A partir da análise dos conceitos teóricos e dos dados obtidos
pelos projetos, decretos e leis promulgadas a ideia de uma base
única de dados possuem aptidão para substituírem os meios de
armazenamento de dados que foi referência por várias décadas
a seguir um novo modelo de armazenamento dos dados
mensuráveis e os identificáveis, junto com os outros dados como
número de identificação. 

Ao serem realizadas pesquisas a nível mundial, nota-se que o
modelo de uso de armazenamento de dados é uma tendência
mundial e com sua implementação acaba se tornando vantajosa
ao cidadão e governo. Verificou-se casos concretos a nível
mundo onde a base já é uma realidade e constou que a
implementação deste sistema é vantajosa e segura. Hoje há um
preparativo para a criação de uma base de dados em harmonia
com os 27 estados na união, e com isso a criação de um
documento nacional de identificação. 

Na segunda parte da pesquisa estão localizadas as informações
obtidas com a implementação da aplicação da base de dados
em operações policiais, obtemos acesso a dois casos onde um
teve sucesso e outro não obteve. É importante observar que
esse tipo de sistema ainda está em fase inicial sendo assim, é
comum os erros em suas fases iniciais. Esse estudo de caso é um
patamar a se considerar em ações futuras com um
amadurecimento do sistema e um banco de dados com mais
informações pode garantir uma taxa de sucesso maior ao setor
público de investigação.  
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O assunto de segurança das informações ainda não é discutido
com uma grande importância, mas temos que lembrar que o
início da discussão acerca do tema não é uma novidade, mas
com o avanço das necessidades e escândalos acerca do uso
irregular dos dados obtidos pelo facebook e tratados pela
Cambridge analitycs, trouxe a tona a necessidade da
implementação de uma legislação própria acerca do assunto,
com a promulgação da lei de proteção de dados da União
europeia o tema ganhou um maior foco mundial e criamos a
nossa legislação. 

LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA E CONTROLE JUDICIAL
DE CONTRATOS 

1 - Introdução

Para que seja possível compreender a profundidade e extensão
do tema proposto é necessário que os conceitos de economia e
controle judicial sejam minimamente delineados ao leitor, uma
vez que as causas que deram origem à edição da Lei de
Liberdade Econômica estão intimamente ligadas ao momento
pelo qual passa a Economia brasileira, assim como é
imprescindível entender como essa lei vai erradiar efeitos na
esfera jurídica e, consequentemente, na economia.

Assim, primeiramente será trabalhado o conceito de economia,
inicialmente com informações contemporâneas do momento
pelo qual atravessa a Economia brasileira, e, após, será exposto
ao leitor as formas pelas quais o Estado interfere na economia,
demonstrando-se, assim, tanto as causas que ensejaram a
edição da Lei de Liberdade Econômica, quanto o mecanismo
utilizado pelo Estado para atuar perante as necessidades
econômicas da atualidade.
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Posteriormente será demonstrado que as decisões do Poder
Judiciário causam efeitos nas atividades do mercado e da
economia bem como será demonstrado os mecanismos jurídicos
através dos quais ocorre essa intervenção.

Trata-se de ponto chave do artigo, visto que os dispositivos da
Lei de Liberdade Econômica que regem a manutenção judicial
dos contratos (enquanto instrumentos de circulação de riquezas)
traçam diretrizes interpretativas exatamente sobre essa questão
relacionada à intervenção do Estado através do Poder Judiciário
nas relações contratuais.

Assim, será demonstrado como as decisões judiciais da
atualidade refletem a política intervencionista do Estado e que
esse é o foco sobre o qual recai a Lei de Liberdade Econômica,
que propõe, ainda que timidamente, a mudança da política
paternalista do Estado, a fim de privilegiar o desenvolvimento
mais livre do mercado, que, por natureza, tende ao
desenvolvimento da economia. 

2 - Do contexto da Economia brasileira nos últimos anos

A bem sabida e fundamentada insatisfação da iniciativa privada
com a excessiva intervenção do Poder Público na criação e
desenvolvimento de suas atividades sempre gerou considerável
insegurança no particular, o qual, diante de entraves
burocráticos e legais, se vê não raro prejudicado e
desestimulado à prática do empreendedorismo.

De acordo com informações do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, no Brasil 99% dos
estabelecimentos são constituídos por Micro e Pequenas
Empresas, as quais respondem por 52% dos empregos com
carteira assinada no setor privado. Manifesta, portanto, a
importância da manutenção dos interesses desse grupo dentro
da Economia brasileira.
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Somado a essas dificuldades naturais citadas acima, ainda
temos nos últimos anos a ocorrência da crise política e
econômica no Brasil.

Tendo como marco divisor de águas o ano de 2014, quando,
após o Boom do ano de 2010, em que o PIB (Produto Interno
Bruto) brasileiro encerrou o ano de 2009 com crescimento de
7,5%, diversos efeitos decorrentes de múltiplos fatores externos
e internos afetam consideravelmente de forma negativa a
economia.

É consenso entre os economistas a ocorrência dos seguintes
fatores que (dentre outros) causaram impacto
significativamente negativo na Economia brasileira: o efeito
tardio da NME - Nova Matriz Econômica (medidas adotadas a
partir de 2011 no início do governo Dilma Rousseff), a crise
política (configurada pela operação da Polícia Federal do Brasil:
a Lava Jato), a questão das Commodities e finalmente a
recessão.

A NME se trata de política econômica de forte intervenção
governamental na Economia brasileira, que combinou política
monetária com a redução da taxa de juros e política fiscal com
dirigismo no investimento, elevação de gastos, concessões de
subsídios e intervenção em preços, criando uma crise de
sustentabilidade fiscal que se seguiu e elevou o risco-país, a
taxa de juros de longo prazo e a incerteza, o que reduziu o
consumo e o investimento em 2015 e 2016.

Por sua vez a crise política foi marcada pela Operação Lava
Jato, que perdura até os dias de hoje, visando investigar um
mega esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões
de reais em propina, envolvendo diretores de grandes empresas
brasileiras, membros administrativos da empresa estatal
petrolífera brasileira Petrobras, políticos de altos cargos do
Congresso Nacional, como presidentes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, governadores e até
presidentes da República. É considerada a maior investigação
de corrupção da história do país. 45
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ASPECTOS GERAIS E OPERACIONAIS DA REPETIÇÃO DO
INDÉBITO TRIBUTÁRIO

1 - Introdução

Da definição, tempo possível de restituição, aspectos
administrativos e judiciais e legitimidade para a postulação da
Repetição do Indébito Tributário.

Nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional 40 o
sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo pago
indevidamente ou a maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, sendo que em observância ao disposto no artigo
168 41 do mesmo diploma, o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da data
da extinção do crédito tributário ou da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a
decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou
rescindido a decisão condenatória. Na esfera administrativa é
possível que o contribuinte solicite a restituição ou a
compensação do tributo que considera ter pago indevidamente,
com tributos vencidos ou vincendos, cabendo à autoridade
fiscal competente, por meio de procedimento em um primeiro
momento não contencioso, verificar a existência e legitimidade
do crédito para a operacionalização do pedido de restituição
ou compensação anteriormente formulado.

40 Art. 165. O sujeito passivo tem direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição
total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvado disposto
no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:
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Em sede de tal procedimento administrativo, o pedido
formulado pelo contribuinte poderá ser atendido com o
deferimento do pleito e restituição/compensação dos valores
pretendidos, mas há também a possibilidade de indeferimento,
que abre ao contribuinte duas opções: aceitar tal decisão, sem
a tomada demais providências ou discordar do ato de
indeferimento, dando início ao contencioso administrativo, que
tem seu rito e forma de acordo com a legislação do ente
tributante, seja ele Município, Estado ou União (Fazenda
Nacional). 
 Na esfera federal, como exemplo, podem ser objeto de pedido
de restituição junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais –
DARF ou Guia da Previdência Social - GPS, nos casos de (i)
cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou recolhido em
valor maior que o devido, (ii) recolhimento com erro na
identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração
ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento,
ou (iii) reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, sendo também devolvidas as quantias recolhidas
a título de multa e de juros moratórios previstos nas leis
instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias
relativas aos tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil. Com efeito e na mesma toada, o sujeito passivo que
apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, inclusive
crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, com obediência ao disposto na Lei 9.430/96 e
atualmente na Instrução Normativa RFB 1.717/2017, ressalvada a
compensação de débitos previdenciários efetivada em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - 
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GFIP, que segue as disposições da Lei nº 8.383/1991. Tais
pedidos são instrumentalizados por meio do sistema
PER/DCOMP, que é uma aplicação existente dentro do Portal e-
CAC da Receita Federal do Brasil, com acesso via certificado
digital ou login e senha (no caso de empresas optantes pelo
Simples Nacional) que permite ao contribuinte elaborar e enviar
o pedido de restituição e a declaração de compensação do
pagamento indevido ou a maior em DARF.

Diante de eventual indeferimento do pedido de restituição, e
ainda utilizando como exemplo a esfera federal, é direito do
contribuinte a apresentação de Manifestação de
Inconformidade, que será apreciada por uma das Delegacias
Tributárias de Julgamento no âmbito da Receita Federal do
Brasil, o que corresponde à Primeira Instância Administrativa,
sendo que a depender do teor da decisão proferida, resta ainda
a possibilidade da interposição de recursos ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, órgão colegiado e
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
competência para julgar recursos de ofício e voluntários de
decisão de primeira instância, bem como recursos especiais,
sobre a aplicação da legislação referente a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em
relação aos 26 Estados Federados, 5 570 Municípios ao Distrito
Federal, cada um deles tem sua legislação própria, com as
regras relacionadas à repetição do indébito na esfera
administrativa. Importante salientar que embora o contribuinte
tenha o direito de acesso ao contencioso administrativo de
maneira prévia, com todos os seus meios de defesa e recursos
inerentes, contando, inclusive, com a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário sem a necessidade da prestação de
qualquer garantia até o final do processo, além do fato de que
os julgadores administrativos chegam tecnicamente o mais
perto possível da verdade material, 
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pois são profissionais escolhidos pelas Fazendas e pelos
Contribuintes, com conhecimentos profundos de contabilidade,
legislação tributária e processo administrativo fiscal, tal medida
não é condição para a sujeição da pretensão ao Poder
Judiciário, em obediência às diretrizes do Princípio da
Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, previsto no artigo 5º,
inciso XXXV, da Constituição Federal 42 e artigo 3º do Código
de Processo Civil 43 , com a ressalva de que o ajuizamento de
42 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:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
43 Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional
ameaça ou lesão a direito.
 § 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.
 § 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a
solução consensual dos conflitos.
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de
solução consensual de conflitos deverão ser
estimulados por juízes, advogados, defensores
públicos e membros do Ministério Público, inclusive
no curso do processo judicial, ação judicial implica
renúncia à esfera administrativa, caso o objeto da
discussão se trate do mesmo crédito. Cabe também
o registro de que havendo prévio contencioso
administrativo, dispõe o artigo 169 do Código
Tributário Nacional 44 que prescreve em dois anos a
ação anulatória da decisão administrativa que
denegar a restituição. Ou seja, resolvida a questão
pela administração de forma desfavorável ao
contribuinte este deve, dentro de dois anos propor a
ação judicial correspondente. 
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Com o ajuizamento de ação visando a repetição do
indébito tributário, de rigor a observância do tempo
possível de restituição, pois a partir da entrada em
vigor da Lei Complementar 118/2005, no dia 9 de
junho de 2005, o prazo para pleitear a restituição de
tributo sujeito a lançamento por homologação é de
cinco anos, de acordo com o entendimento exarado
pelo Supremo Tribunal Federal 45, com redução pela
metade do prazo que até então era de 10 anos.
2. Da Repetição do Indébito Tributário decorrente de
decisão judicial e a questão do trânsito em julgado.
A partir daí, entramos também na seara de quem
possui legitimidade para o pedido de repetição do
indébito, tópico previsto no artigo 166 do Código
Tributário Nacional 46 e interpretado pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no 44 Art. 169.
Prescreve em dois anos a ação anulatória da
decisão administrativa que denegou a restituição.
Parágrafo único. O prazo de prescrição é
interrompido pelo início da ação judicial,
recomeçando o seu curso, por metade, a partir da
data da intimação validamente feita ao
representante judicial da Fazenda Pública
interessada.
45 Recurso Extraordinário n. 566.621/RS - Relatora
Ministra Ellen Gracie - Plenário do Supremo Tribunal
Federal.
46 Art. 166. A restituição de tributos que comportem,
por sua natureza, transferência do respectivo
encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de
tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
Art. 121. O sujeito passivo da obrigação principal é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária.
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Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação
principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo
fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa de lei. 
Julgamento dos Embargos de Divergência em RESP
nº 1.318.163/PR, onde restou definido que a repetição
de indébito tributário só pode ser pleiteada pelo
sujeito passivo que efetivamente realizou o
pagamento do tributo, ou seja, que arcou
efetivamente com o ônus financeiro da cobrança, à
luz dos artigos 121 e 165 do Código Tributário
Nacional.

Levando-se em consideração que é opção do contribuinte o
início do contencioso administrativo em situações onde há a
negativa do seu direito à repetição do indébito, com a
apresentação de manifestação de inconformidade,
defesa,impugnação, requerimento ou qualquer outro nome dado
pelo ente tributante em sua legislação própria, temos situações
(i) onde há escolha pelo não aproveitamento do contencioso
administrativo e de (ii) prolação de decisão administrativa onde
o contribuinte não tem seu pleito atendido, permanecendo a
discordância acerca da exigibilidade do débito, principalmente
quando suas alegações são baseadas na ilegalidade ou
inconstitucionalidade da legislação federal, estadual e
municipal, uma vez que os tributos são prestações cobradas
mediante atividade administrativa plenamente vinculada, não
podendo o Fisco se abster da cobrança de obrigação prevista
em lei.
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Com o direito à repetição do indébito declarado via decisão
judicial, o próximo passo é a observância da previsão constante
do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, no sentido da
vedação da compensação mediante o aproveitamento de
tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes
do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de
prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja
qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto
no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que o devido em face da legislação tributária aplicável,
ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na
elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao
pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória.

Tal disposição é estritamente observada pelos entes tributantes,
que a fazem constar de suas normas e exigem para o início de
qualquer procedimento administrativo relacionado à
restituição/compensação a efetiva ocorrência e comprovação
do trânsito em julgado.

Por parte dos contribuintes, em situações específicas, existem
algumas medidas que podem ser encaradas como opções para
que se torne dispensável a espera pela ocorrência do trânsito
em julgado, como por exemplo a busca pela concessão de
tutela de evidência em casos onde há tese firmada em sede de
julgamento de recursos repetitivos ou em súmula vinculante, mas
ainda não ocorreu o trânsito em julgado da ação individual do
contribuinte. 52



Deve-se observar que a utilização de valores antes do trânsito
em julgado da decisão judicial que os reconheceu, está sujeita
a severas multas e consequências financeiras, como no caso da
compensação declarada à Receita Federal do Brasil, que
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento, uma vez que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, sendo que no caso de não homologação, é
exigido do sujeito passivo o tributo com os acréscimos legais
previstos na legislação e multa isolada de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.

3 - Da operacionalização da Repetição do Indébito
Tributário.

Do ponto de vista da operacionalização da repetição do
indébito, a devolução ou aproveitamento dos valores pode se
dar através da sistemática de Precatórios ou Requisições de
Pequeno Valor – RPV, prevista no artigo 100 da Constituição
Federal 47 ou por meio de compensação dos valores recolhidos
indevidamente, com tributos vencidos ou vincendos, nos termos
da legislação em vigor, ressalvado o poder-dever da
Administração Tributária de fiscalizar a exatidão dos valores
objeto da compensação.

47 Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para
este fim. (...)
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A decisão pela adoção de uma dessas modalidades de
repetição do indébito, depende também de avaliação do que é
mais vantajoso para o contribuinte, em relação à possibilidade
de compensação, o tempo aproximado para o aproveitamento
do crédito ou recebimento dos valores no caso da opção por
Precatório ou Requisições de Pequeno Valor – RPV.

A compensação é geralmente opção dos contribuintes que
desejam maior previsibilidade quanto ao aproveitamento dos
valores, sem ficar à mercê da disponibilidade de recursos por
parte dos entes públicos para a quitação de seus débitos.

Ocorre que, em algumas situações há o acúmulo de saldo
credor, o que impede o exercício da compensação, uma vez que
o contribuinte não possui débitos de tributos junto ao ente
demandado.

Neste caso, existem opções como (i) a restituição via Precatório
ou Requisições de Pequeno Valor – RPV, sendo que no caso do
Precatório ainda há a possibilidade de compensação futura
desses títulos com débitos tributários caso a empresa venha a
ter saldo devedor, (ii) a cessão onerosa do crédito para
terceiros (transferência de sua titularidade mediante o
recebimento de contraprestação pecuniária), (iii) a
transferência do crédito para outro estabelecimento da mesma
empresa ou para outro titular, observadas as regras previstas na
legislação de cada ente tributante, (iv) compensação cruzada
ou tributária unificada, onde as empresas que possuem créditos
federais de natureza previdenciária (INSS) e/ou fazendária (PIS,
COFINS, IRPJ, CSLL etc.) podem compensar seus débitos, ou
seja, o contribuinte que pagou valor indevido ou a maior, pode
recorrer à compensação de créditos com débitos próprios, de
tributos administrados pelo mesmo órgão, entre outras
possibilidades que surgem ao longo do tempo.
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Quando se fala em reconhecimento da repetição do indébito,
que por muitas vezes vem acompanhada da declaração de
inexistência de relação jurídica entre o contribuinte e o ente
tributante, um outro ponto a ser levado em consideração é a
forma de cálculo tanto para as apurações futuras, quanto para
a recuperação dos últimos 5 (cinco) anos. Temos como exemplo,
na esfera federal, o Recurso Extraordinário nº 574.706/PR,
julgado pelo Supremo Tribunal Federal para a resolução da
controvérsia sobre a exclusão do ICMS sobre a base de cálculo
do PIS e da COFINS, onde no julgamento do recurso não houve
citação ou referência expressa de que o montante a ser
excluído da base de cálculo mensal das contribuições é o valor
do ICMS destacado em documento fiscal. Diante disso, por meio
da Solução de Consulta Interna nº 13 – Cosit, da Receita Federal
do Brasil fixou orientação no sentido de que o ICMS a ser
excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS não é
destacado em documento fiscal, e sim o montante a recolher,
apurado mês a mês por meio do sistema de sua apuração
contábil, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de
mercadorias ou serviços, em nítida situação onde o contribuinte
ganha mas não leva, pois empresas que à época não apuraram
ICMS a recolher não terão o que reaver a título de repetição do
indébito tributário.

4 - Da incidência de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL sobre a Taxa
Selic na Repetição do Indébito Tributário.

É necessária também a abordagem de outro ponto relacionado
às situações em que o contribuinte tenha obtido o
reconhecimento judicial do seu direito à devolução dos valores
pagos indevidamente ou a maior, que é a exigência do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) sobre os juros e/ou correção monetária,
inclusive Taxa Selic, na repetição do indébito.
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Essencial tal análise, uma vez que sempre que o contribuinte
tiver em seu favor decisão judicial transitada em julgado
reconhecendo o seu direito à repetição do indébito tributário,
estes valores deverão ser recuperados corrigidos, nos termos do
artigo 167 do Código Tributário Nacional 48 , que dispõe que a
restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na
mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades
pecuniárias.

A questão é que visando vantagem em cima de tais valores
passíveis de recuperação pelo contribuinte e com base em seu
Ato Declaratório Interpretativo (ADI) nº 25/2003 e Solução de
Divergência COSIT nº 19/2003, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, com base principalmente nos artigos 53 da Lei nº
9.430/1996 49 e artigo 9º da Lei nº 9.718/1998 50 , entende que
os juros incidentes sobre 48 Art. 167. A restituição total ou
parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção,
dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as
referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas por
causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a
partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a
determinar. o indébito tributário recuperado é receita nova e,
sobre ela, incidem o IRPJ, a CSLL, a COFINS e a Contribuição
para o PIS/Pasep.

É de conhecimento que compete à União instituir impostos sobre
a renda em proventos de qualquer natureza, nos termos do
artigo 153, inciso III, da Constituição Federal 51 , bem como que
seu fato gerador é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica da renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de
qualquer natureza, assim entendidos os demais acréscimos
patrimoniais, nos termos do artigo 43 do Código Tributário
Nacional 52 .
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Constata-se, da leitura dos dispositivos, que renda e proventos
de qualquer natureza, constituem o acréscimo patrimonial
proporcionado pela aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica, podendo-se afirmar com segurança que para a
ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), faz-se necessário acréscimo patrimonial do
sujeito, uma vez que não há renda e proventos sem que haja
acréscimo ao patrimônio. Nesse sentido é a lição basilar de
Hugo de Brito Machado:

“Na expressão do Código, renda é sempre um
produto, um resultado, quer do trabalho, quer do
capital, quer da combinação desses dois fatores. Os
demais acréscimos patrimoniais que não se
comportem no conceito de renda são proventos. (...)
Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CTN adotou
expressamente o conceito de renda como
acréscimo. (...) Quando afirmamos que o conceito
de renda envolve acréscimo patrimonial, como o
conceito de proventos também envolve acréscimo
patrimonial, não queremos dizer que escape à
tributação da renda consumida. O que não se
admite é a tributação de algo
49 Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes
a custos e despesas, inclusive com perdas no
recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao
lucro presumido ou arbitrado para determinação do
imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar
não os ter deduzido em período anterior no qual
tenha se submetido ao regime de tributação com
base no lucro real ou que se refiram a período no
qual tenha se submetido ao regime de tributação
com base no lucro presumido ou arbitrado.
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50 Art. 9°. As variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função
da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão
consideradas, para efeitos da legislação do imposto
de renda, da contribuição social sobre o lucro
líquido, da contribuição PIS/PASEP e da COFINS,
como receitas ou despesas financeiras, conforme o
caso
51 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
III - renda e proventos de qualquer natureza;
52 Art. 43. O imposto, de competência da União,
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital,
do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior, que na verdade
em momento algum ingressou no patrimônio,
implicando incremento no valor líquido deste. Como
acréscimo se há de entender o que foi auferido,
menos parcelas que a lei, expressa ou
implicitamente, e sem violência à natureza das
coisas, admite sejam diminuídas na determinação
desse acréscimo. (...) 53 ” (Referência)

Já a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), é espécie
de contribuição social destinada ao financiamento da
seguridade social, devida pelas pessoas jurídicas, tem como
base de cálculo o valor do resultado do exercício (lucro líquido
do período-base), antes da provisão para o imposto de renda,
conforme determina a Constituição Federal de 1988 54 e a Lei
nº 7.689/1988 55 , que institui a contribuição social sobre o lucro
das pessoas jurídicas e dá outras providências. 
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Em relação à natureza jurídica dos juros moratórios, o Código
Civil dispensa tratamento de que servem como meio de
indenização ao credor pelo diferimento do adimplemento da
obrigação pelo devedor para época posterior à aventada 56 .
Pode-se afirmar que os juros de mora consistem em indenização
devida ao credor que suportou o ônus do recolhimento indevido
e indisponibilidade dos valores, e consequentemente os danos e
prejuízos em seu patrimônio.

Desta forma, os juros moratórios, face ao seu caráter de
recomposição de patrimônio ao qual foi indevidamente privado
o contribuinte, e seus correspondentes 53 MACHADO, Hugo de
Brito. Curso de direito tributário, 29 ed. pp. 314-315, 317 e 323.
54 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:

  I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem
vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
55 Art. 1º Fica instituída contribuição social sobre o
lucro das pessoas jurídicas, destinada ao
financiamento da seguridade social.
Art. 2º A base de cálculo da contribuição é o valor
do resultado do exercício, antes da provisão para o
imposto de renda.
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56 Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de
pagamento em dinheiro, serão pagas com
atualização monetária segundo índices oficiais
regularmente estabelecidos, abrangendo juros,
custas e honorários de advogado, sem prejuízo da
pena convencional.
 Parágrafo único. Provado que os juros da mora não
cobrem o prejuízo, e não havendo pena
convencional, pode o juiz conceder ao credor
indenização suplementar.
Art. 406. Quando os juros moratórios não forem
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou
quando provierem de determinação da lei, serão
fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a
mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional.
Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é
obrigado o devedor aos juros da mora que se
contarão assim às dívidas em dinheiro, como às
prestações de outra natureza, uma vez que lhes seja
fixado o valor pecuniário por sentença judicial,
arbitramento, ou acordo entre as partes.
Danos e prejuízos, têm natureza de indenização por
dano emergente, sendo que em lição de Carlos
Roberto Gonçalves, o “dano emergente é o efetivo
prejuízo, a diminuição patrimonial sofrida pela
vítima” (Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade
Civil, 8ª Edição, Editora Saraiva, p. 629).

A noção que se tem dos vocábulos “renda” e “proventos de
qualquer natureza”, extraídos da Carta Magna, gira em torno da
existência de um acréscimo patrimonial em favor do particular.
É impossível, assim, admitir-se a existência de renda ou
proventos de qualquer natureza, sem que o particular tenha tido
algum acréscimo em seu patrimônio, isso, inclusive em respeito
aos princípios constitucionalmente referendados, como, por
exemplo, o da capacidade contributiva.
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Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou
entendimento de que não incide imposto de renda sobre danos
morais, justamente porque a verba recebida a este título tem
natureza indenizatória, situação análoga à dos juros de mora 57
e acerca da questão específica da incidência do IRPJ e da CSLL
sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de
indébito a Corte Especial do vanguardista E. Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, já decidiu em sede da Arguição de
Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.4.04.0000, por
afastar tal exigência 58 .

 7 (Súmula 498: Não incide imposto de renda sobre a
indenização por danos morais. STJ - DJe
13/08/2012). 58 TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE
JUROS SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE, PARCIAL,
SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 1º DO ART. 3º DA LEI
Nº 7.713/88, DO ART. 17 DO DECRETO-LEI Nº
1.598/77, E DO ART. 43, INC. II E § 1º, DO CTN (LEI Nº
5.172/66). AFRONTA AO INC. III DO ART. 153 E AO
ART. 195, INC. I, &#39;C&#39;, AMBOS DA CF.
1. A Corte Especial deste Regional, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-
11.2013.4.04.0000 (em 24-10-2013), afastou a
incidência do IR sobre os juros de mora,
excepcionando, no entanto, os juros SELIC recebidos
pelo contribuinte.
2. A taxa SELIC, a partir de 01-01-1996, é o único
índice de correção monetária e de juros aplicável no
ressarcimento de indébito tributário, a teor do
disposto no § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250/95. Nesse
sentido o entendimento do STJ, em sede de sede de
Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/73).
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3. Em relação aos juros de mora (presentes na taxa
SELIC), a Corte Especial deste Regional, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº
5020732-11.2013.4.04.0000 (em 24-10-2013), já
definiu que não pode incidir o IR, dada a sua
natureza indenizatória, sendo este entendimento em
tudo aplicável à incidência da CSLL.
4. No tocante à correção monetária (também inclusa
na taxa SELIC), esta tem como objetivo a
preservação do poder de compra em face do
fenômeno inflacionário, não consistindo em qualquer
acréscimo patrimonial.
5. A incidência do IR e da CSLL sobre a taxa SELIC
recebida pelo contribuinte na repetição de indébito,
via de consequência, afronta o disposto nos arts. 153,
inc. III, e 195, inc. I, &#39;c&#39;, da CF.
6. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
conhecido e, no mérito, acolhido para declarar a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto,
do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do
Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do
CTN (Lei nº 5.172/66),

Ou seja, pela própria natureza e finalidade dos juros e/ou
correção monetária, inclusive da Taxa Selic, na repetição do
indébito tributário, de recomposição patrimonial, é forçoso
concluir que os referidos valores não devem compor a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
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A INDÚSTRIA DE CRUZEIROS E O DESAFIO DA
SUSTENTABILIDADE

1 - Introdução

O presente artigo aborda alguns aspectos da indústria dos
cruzeiros marítimos com o intuito de apresentar os principais
desafios dessa atividade na busca pela sua existência
sustentável do ponto de vista ambiental.

Partindo de uma pesquisa na literatura especializada e
apresentando dados coletados por diversas fontes ligadas ao
setor, busca-se traçar um perfil sócio-econômico dessa
atividade, com suas características próprias. Dessa forma,
problematiza-se de que forma a indústria dos cruzeiros tem
gerado impactos no meio ambiente. A indústria dos cruzeiros
marítimos é uma indústria poluidora? Se sim, de que forma e
qual seu impacto?

Apresentando, então, o cenário normativo que regula o tema,
procurou-se investigar as iniciativas que estão sendo propostas
pelo próprio setor para minimizar esses eventuais impactos e
principalmente, se essas soluções são ou serão suficientes para
neutralizar sua ‘pegada’.

2 - A Indústria De Cruzeiros Marítimos

A indústria de cruzeiros marítimos é uma atividade em franca
expansão no mundo inteiro. Segundo relatório da Cruise Lines
International Association (CLIA), principal entidade do setor, que
congrega aproximadamente 95% das empresas em atividade, o
negócio de cruzeiros movimentou em 2018 a cifra de US$ 150
bilhões de dólares, sendo responsável por mais de 1,2 milhões de
empregos e em 2020 deverá transportar cerca de 32 milhões de
turistas.
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Apesar dos números impressionantes, essa atividade remonta a
um passado distante e bem diferente. 

Até as primeiras décadas dos anos 1900, os navios eram a única
forma de deslocamento entre a Europa e as Américas, e nessa
época, para esse tipo de viagem não se poderia aplicar
propriamente o conceito atual de ‘turismo’. As pessoas viajavam
de navio porque não tinham alternativa, não por diletantismo.
Entretanto, o nascimento da indústria de cruzeiros é creditada a
Albert Ballin (1857-1918), diretor da então companhia de
navegação Hamburg America Line, que em 1900 constrói e
opera a primeira embarcação com esse propósito, o Prinzessin
Victoria Luise. 

Todavia, na década de 50, com o surgimento dos voos
comerciais transatlânticos o transporte de passageiros em
navios sofreu um duro golpe, ao menos para os que viajavam na
então chamada ‘primeira classe’. Esse ‘revés’ mercadológico
forçou as companhias que então operam navios de passageiros
a repensarem seus negócios e verdadeiramente se reinventarem,
levando várias à falência e outras tantas a se fundirem.

Nas décadas seguintes surgem as principais companhias de
cruzeiros marítimos, que existem até hoje e que passaram a
ditar os rumos da indústria: Carnival Cruise Lines (a maior de
todas atualmente), Norwegian Cruise Lines (NCL), Mediterranean
Shipping Company (MSC Crociere), Royal Caribbean Cruise
Ltda. (RCCL).  

Atualmente há cerca de 278 navios de cruzeiros marítimos em
operação, dos mais variados tamanhos e categorias. Em 2020
estão programados para iniciarem as atividades mais 19 novas
embarcações.
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O setor de serviços vem crescendo no mundo inteiro ano a ano.
Nesse cenário, as atividades ligadas ao turismo têm
experimentado um incremento em volume de usuários e
aumento de receitas vendendo cada vez mais ‘experiências’ aos
seus consumidores. 

Observamos, por exemplo, na última década a mudança
inclusive conceitual desse aproach das empresas, que com a
introdução dos chamados meganavios, com a inauguração do
Voyager of the Seas da RCCL em 1999, altera o conceito de
‘resorts flutuantes’ para que o navio seja um ‘destino turístico’
em sí. 

Até mesmo os consumidores deixam de ser chamados de
passageiros e são agora tratados como hóspedes, com a clara
intenção de alterar a percepção daquele usuário que não mais
está comprando um produto ou serviço, mas uma verdadeira
experiência e por isso mesmo tende a fidelizar aquela
companhia, se o saldo é positivo, claro.

Não à toa, que a expectativa é que em 2020 a indústria de
cruzeiros receba aproximadamente 32 milhões de hóspedes, um
consistente incremento ao longo do tempo, conforme dados
divulgados pelo setor.  

O principal destino de cruzeiros no mundo continua sendo a
região do Caribe, que em 2019 foi responsável por 32% de
todas as viagens realizadas, seguida pela região do
Mediterrâneo (17%), outros destinos europeus (11%), China (5%),
Oceania e Pacífico (5%), Alasca (5%) e a América do Sul com
aproximadamente 2%. 

Essa diferença expressiva pode ser explicada tanto pela
tradição da região em receber esse tipo de turismo, que
remonta desde o século passado, como pelo fato de que o 
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Caribe recebe navios de cruzeiros, especialmente partindo da
Flórida, durante praticamente o ano inteiro, sem interrupções
nem mesmo durante a chamada ‘temporada de furacões’ (que
vai do verão ao outono no hemisfério norte) e que entre os
meses de Agosto a Outubro concentra mais de 80% desses
fenômenos meteorológicos. Em realidade, durante esses meses
a indústria desenvolve roteiros flexíveis, podendo alternar portos
e paradas, desviando sem maiores problemas, como em toda
‘baixa temporada’ há uma sensível queda no ticket médio dos
pacotes, o que mantém a ocupação das embarcações em
patamares operacionais bem satisfatórios.

Por outro turno a temporada de cruzeiros na América do Sul, por
exemplo, é concentrada dos meses de novembro a março,
justamente o período de inverno no hemisfério norte, fazendo
com que a maior parte dos navios deixe a Europa e venham
atuar nos mares quentes do Atlântico Sul.

2.1 - Perfil Sócio-Econômico

Os hóspedes de cruzeiro têm um perfil muito diversificado e a
indústria está cada vez mais atenta a isso e tenta oferecer um
grande leque de produtos que atenda ao maior público possível.
Esse público pode oscilar de famílias em férias em julho, de
jovens solteiros em busca de diversão, durante o ‘spring break’
americano, ou aposentados durante o outono na região da Nova
Inglaterra e Canadá.

A cada ano as empresas se reinventam com produtos
diversificados, tais como cruzeiros temáticos, mini cruzeiros de 3
a 5 dias para quem não dispõe de longos períodos de férias,
cabines stúdio para passageiros viajando sozinhos, descontos
progressivos para terceiro ou quarto passageiros para famílias
maiores, auditórios para realização de convenções ou eventos 
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corporativos, cruzeiros de travessia ou de reposicionamento
(quando um navio que estava na Europa, p. ex., vai fazer uma
temporada na América do Sul ou Caribe e as companhias
oferecem um preço bem convidativo, tornando a operação
lucrativa).

O maior público cruzeirista continua sendo o norte americano,
onde o mercado maduro incentiva a alta procura. Somente em
2018 mais de 14 milhões de Norte Americanos viajaram em
navios de cruzeiro pelo mundo, enquanto que os Sulamericanos
correspondem a aproximadamente 880 mil passageiros.

No mesmo período os brasileiros representaram cerca de 52%
dos cruzeirista provenientes da região do Caribe, América
Central e do Sul, com 510 mil passageiros.

Apesar dessas diferenças, alguns traços comuns unem esse
público. Um dos principais é o fato de se tornarem passageiros
frequentes. Pesquisa realizada ano passado com cruzeiristas em
mais de 9 países revela que mais de 80% pretende realizar um
novo cruzeiro para as suas próximas férias.

Da mesma forma, observa-se uma tendência recorrente ao
passageiro cruzeirista que é o de aliar a viagem de cruzeiro com
o turismo local no porto de partida ou de chegada do navio,
quando 65% dos passageiros afirmam passar alguns dias nesses
locais, sejam antes do embarque, seja após o desembarque, o
que por sí só já gera um atrativo para as cidades que recebem
esse público, com incremento substancial na economia local, já
que em média, cada passageiro gasta cerca de US$ 376
dólares antes do embarque no porto local e US$ 101 dólares por
porto de escala. 
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Além, disso, em pesquisa realizada pela CLIA-Brasil em parceria
com a Fundação Getúlio Vargas nos portos de Santos e Rio de
Janeiro em 2017 revelou-se que 51,7% dos cruzeiristas realizavam
sua primeira viagem de navio, enquanto que 48,3% já haviam
viajado de cruzeiro (três vezes, em média). 

3 - A Indústria De Cruzeiros Marítimos No Brasil

Tratando-se de Brasil, a indústria dos cruzeiros marítimos
também é pujante, mas ainda luta para retomar o patamar pré-
crise de 2012. Desde a temporada 2011/2012, que conheceu na
temporada anterior seu ápice, com 20 navios de cruzeiros
fazendo roteiros de cabotagem no Brasil, foi percebida contínua
redução do fluxo de cruzeiros na costa brasileira, com
diminuição do número de navios e consequente menor oferta de
leitos e de roteiros por parte das armadoras, levando a queda
do número de passageiros embarcados.

Porém, desde a temporada 2017/2018, o setor vem
demonstrando reação, apesar da estabilidade no número de
navios, com aumento do número total de cruzeiristas.

A temporada de Cruzeiros 2018/2019 começou no dia 13 de
novembro de 2018 e encerrou-se em 18 de abril de 2019. Sete
navios realizaram roteiros no litoral do País. As embarcações
navegaram por 14 destinos no Brasil (Santos, Rio de Janeiro,
Búzios, Salvador, Ilha Grande, Ilhabela, Ilhéus, Recife, Maceió,
Angra dos Reis, Porto Belo, Cabo Frio, Ubatuba e Balneário
Camboriú), e por outros 3 locais na América do Sul: Argentina
(Buenos Aires) e Uruguai (Montevidéu e Punta del Este).Na
temporada 2018/2019 observou-se crescimento do número de
viajantes quando comparada à temporada anterior, totalizando
462.384 cruzeiristas em 7 navios. Os impactos na economia e
na geração de empregos beneficiaram destinos turísticos e
empresas de atividades características do setor de turismo e
outros, movimentando R$ 2,083 bilhões de reais.
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Além dos 7 navios que fizeram cruzeiros de cabotagem pela
costa brasileira, ainda tivemos os navios ditos ‘de passagem’.
Esses navios saem do exterior, passam pelo Brasil e seguem seus
roteiros mundo afora (não fazem cabotagem, ou seja, não
partem ou chegam de/em destinos no Brasil, apenas fazem
escalas).

Já para a temporada de 2019/2020 as previsões são ainda mais
animadoras, consolidando a terceira temporada seguida de
crescimento, após cinco anos de retração. Essa temporada,
mais longa, com 928 dias de navegação, irá de 15 de novembro
de 2019 até 14 de abril de 2020, com o primeiro ‘cruzeiro de
páscoa’ do Brasil, navegando por destinos bastante desejados
pelos brasileiros, com Rio de Janeiro, Santos, Búzios, Salvador,
Ilha Grande, Ilhabela, Ilhéus, Balneário Camboriú, Portobelo,
Cabo Frio, Recife, Angra dos Reis, Maceió, Ubatuba e Fortaleza.
A lista fica completa com Itajaí, em Santa Catarina, que passará
a ter embarques e desembarques, ampliando as opções para os
moradores da região Sul do país.

Nessa temporada a previsão é de transportar um público de 493
mil passageiros, um aumento de 6,5% em relação à temporada
anterior, com a presença de 8 navios, um a mais que no ano
anterior (o aumento de embarcações era um fenômeno que não
se observava desde a temporada 2009/2010).

A expectativa do setor é que esse incremento deverá gerar um
impacto na economia de aproximadamente R$ 2,2 Bilhões de
reais, um aumento de cerca de 6% em relação à temporada
passada.

A indústria do shipping, como um todo e não só a de cruzeiros
marítimos, enfrenta no Brasil algumas sérias dificuldades e
entraves a uma maior expansão, tais como: 
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infraestrutura portuária inadequada ou defasada, custo da
praticagem (port pilots) que se situa entre os mais altos do
mundo, forte descolamento cambial do real frente ao dólar,
rotas mais atrativas comercialmente (em especial Caribe e
Bahamas), regulamentação difusa do setor, fazendo com que as
empresas tenham dificuldade em cumprir todas as normas e
sejam fiscalizadas por diversos órgãos sob o mesmo assunto e
questões trabalhistas que desconsideram tratados
internacionais e acabam criando duas categorias de
trabalhadores embarcados, os brasileiros e os demais.

Esse cenário desafiador, aliado à crise econômica instalada no
país, trouxe profundo impacto na indústria, fazendo com que,
por exemplo, uma das principais players do mercado, a Royal
Caribbean, deixasse de operar no Brasil desde a temporada de
2016/2017.

Todavia, mesmo diante dos desafios apresentados, o trade
turístico mantém forte a expectativa de um crescimento
sustentável para os próximos anos, refletidos nos números
apresentados acima. 

Alguns fatores têm impulsionado essa aspiração, tanto no
cenário externo quanto no interno. Na área internacional
podemos citar: tensões geopolíticas (como EUA/CUBA, Coreia
do Norte e Irã) que diminuem as rotas possíveis para os cruzeiros
ou dificultam o acesso a determinadas regiões, fazendo com
que as operadoras tenham maior disponibilidade de navios para
alocar na América do Sul; BREXIT, que fará com que os turistas
provenientes do Reino Unido tenham mais dificuldade em
circular pela União Europeia; isenção de necessidade de visto
para algumas nacionalidades, como por exemplo, os cidadãos
americanos, que são o maior público cruzeirista do mundo.
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Já como fatores internos temos, dentre outros: a aprovação pelo
Congresso Nacional do Decreto Legislativo nº 651 em 17 de
dezembro de 2019 que internaliza no direito brasileiro a
Convenção sobre Trabalho Marítimo - CTM de 2006 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), norma
internacional que estabelece direitos trabalhistas aos
trabalhadores marítimos. Com esse decreto, que está pendente
de sanção presidencial, haverá maior segurança jurídica das
empresas para a contratação de tripulantes brasileiros para
trabalho nas embarcações durante a temporada anual. Essa era
uma reivindicação antiga da indústria de cruzeiros que
finalmente deverá ser atendida. 

Além disso, a melhoria da infraestrutura portuária com a reforma
e construção de novos terminais de passageiros. Em especial a
construção dos chamados Terminais de Uso Privado (TUPs)
possibilitando terminais exclusivos para cruzeiristas. Em
setembro de 2019 o Ministério do Turismo e o Ministério da
Infraestrutura assinaram contrato de adesão com empresa
privada para a construção do porto de Balneário Camboriú/SC
que será primeiro terminal do tipo. A expectativa é a
implantação de 15 terminais semelhantes em toda a costa
brasileira como forma de incremento do turismo náutico.

Aliado à melhoria na infraestrutura para receber mais e melhor
os navios de cruzeiro também está o fator de aumento no
número de destinos disponíveis para a exploração, o que é visto
como um atrativo para o incremento da atividade.   

Diante desses fatores há uma razoável expectativa por parte da
indústria de cruzeiros marítimos que o crescimento do setor seja
consistente para os próximos anos. 
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4 - Principais Desafios Ambientais (Footprints)

Tendo feito uma abordagem sobre algumas das peculiaridades
da indústria dos cruzeiros marítimos, evoluindo na temática
proposta pelo presente trabalho, deve-se nesse momento
analisar quais então seriam os principais problemas ou desafios
enfrentados por essa indústria no aspecto ambiental.
Recordando as perguntas iniciais, questionamo-nos, a atividade
de cruzeiros marítimos é uma atividade poluidora? Se sim, de
que forma e qual sua repercussão?

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225 estabelece
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Já a Lei nº 6.938/1981 que cria a Política Nacional
do Meio Ambiente define poluição como sendo a degradação
da qualidade ambiental que direta ou indiretamente
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população,
criem condições adversas às atividades sociais e econômicas,
afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições
estéticas ou sanitárias do meio ambiente ou lancem matérias ou
energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos.

A professora Ingrid Zanella assim leciona:

“De tal modo, a degradação da qualidade ambiental
pode ser entendida como a alteração adversa das
características do meio ambiente. Por sua vez, a
poluição é a espécie de degradação da qualidade
ambiental resultante das atividades que direta ou
indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o
bem estar da população; criem condições adversas
às atividades sociais e econômicas; afetem
desfavoravelmente a biota ou as condições estéticas
ou sanitárias do meio ambiente; e lancem matérias
ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos” 72



Diante disso, pode-se questionar quais seriam as principais
atividades ou riscos relacionados com a atividade dos cruzeiros
marítimos que poderiam ter impacto a curto ou mesmo longo
prazo no meio a ponto de colocar em risco as características
ambientais para as gerações futuras.

Para fins de sistematização e análise didática optou-se por uma
delimitação do que seriam os principais pontos tidos como
maiores causadores de ‘pegada ambiental’ nessa indústria: a
matriz energética utilizada pelos navios; a geração de resíduos
e esgoto; a questão da água de lastro e o turismo predatório
(ou overturismo).  

4.1 - Matriz Energética

A matriz energética predominante na indústria de cruzeiros
marítimos, assim como de todos os demais segmentos da
indústria shipping, ainda é baseada em combustíveis fósseis.

Conforme expõe Arthur de Carvalho Portilho a emissão de gases
poluentes pela frota mundial de navios que cruza os mares
diariamente é motivo de preocupação de organizações e
governos: 

“Mesmo não chamando muito a atenção por estarem
quase sempre longe das pessoas, navios como os
citados, em termos globais, emitem um volume de
poluentes particulados (MPX) e outros gases nocivos
tais como dióxido de carbono (CO2), dióxido de
enxofre (SO2), óxido de azoto (NOx), dentre outros,
equivalente à metade da poluição emitida pela frota
de veículos de todo o mundo, segundo estudo feito
por cientistas da Universidade do Colorado, nos
Estados Unidos, de acordo com Sardinha (2013)”
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Contando atualmente com cerca de 278 navios de cruzeiros
marítimos em operação, dos mais variados tamanhos e
categorias e com uma expectativa de que em 2020 mais 19
novas embarcações entrem em atividade, a quantidade e
qualidade da emissão de gases provenientes da queima de
combustíveis é um dos principais pontos de atenção para a
indústria de cruzeiros.

4.2 - Geração de Resíduos e esgoto

Outra grande questão relacionada ao impacto causado pela
atividade desenvolvida pela indústria de cruzeiros é a geração
de resíduos sólidos (lixo) e esgoto (águas residuais).

A Lei nº 9.966/2000 (a chamada Lei do Óleo) define em seu
artigo 2º, inciso XV o lixo marinho como sendo: “todo tipo de
sobra de víveres e resíduos resultantes de faxinas e trabalhos
rotineiros nos navios, portos organizados, instalações portuárias,
plataformas e suas instalações de apoio”.

Já o esgoto de navio, conforme ensina Ingrid Zanella, pode ser
conceituado como:

“a descarga de rejeitos provenientes de qualquer
tipo de instalações sanitárias ou mictórios, de
compartimentos médicos, feitas através de pias,
banheiras e dalas ou embornais localizados naqueles
compartimentos, de compartimentos que contenham
animais vivos; ou de água quanto misturadas com as
descargas mencionadas acima”.  

A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição
Causada por Navios - MARPOL, concluída em Londres, em 2 de
novembro de 1973, é a principal convenção internacional sobre
poluição marinha causada por embarcações. A MARPOL foi
internalizada no direito brasileiro pelo Decreto nº 2.508/1998 e
consolidada pela Lei nº 9.966/2000 (Lei do Óleo).
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O anexo V da MARPOL trata das formas de descarte de lixo
assim como os artigos 15 e seguintes da Lei nº 9.966/2000.

Em linhas gerais: 

“é proibida a descarga para o mar de esgotos
sanitários, exceto quando o os descarregar
desintegrados e desinfectados, utilizando um sistema
aprovado pela autoridade competente, a uma
distância superior a 4 (quatro) milhas marítimas da
terra mais próxima, ou a mais de 12 (doze) milhas
marítimas da terra mais próxima, se o esgoto
sanitário não for desintegrado ou desinfectado.
Entretanto, em todos os casos o esgoto sanitário
deve ter sido armazenado num tanque de retenção e
não seja descarregado instantaneamente, mas sim
em um débito moderado”

Havia um pensamento ou sensação de que o mar seria como um
recurso infinito e como tal, capaz de absorver tudo o que que o
ser humano nele despejassem. Infelizmente essa não é a
realidade e felizmente esse pensamento mudou com o passar
do tempo.

Sendo uma atividade que transporta milhões de pessoas
anualmente, a indústria de cruzeiros marítimos tem na geração
de resíduos um grande ponto de atenção. A maior companhia
de cruzeiros do mundo, a Carnival, celebrou um acordo no valor
de US$ 20 Milhões de dólares em 2019 com autoridades
federais americanas. Segundo a agência de notícias Associated
Press, a companhia se declarou culpada por infringir regras
estabelecidas anteriormente em outro processo de 2016,
quando já havia pago uma multa no valor de US$ 40 Milhões de
dólares.   
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Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente - UNEP (principal autoridade ambiental global que
define a agenda ambiental global), além das 8 milhões de
toneladas de plástico que entram no oceano todos os anos, 300
milhões de toneladas de plástico novo são criadas anualmente,
utilizando recursos não renováveis, como petróleo, gás e carvão,
e contribuindo para as mudanças climáticas. 

Se o crescimento da produção e incineração de plásticos
continuar, as emissões acumuladas até 2050 representarão
entre 10 e 13% do orçamento total restante de carbono global.
Como resultado, as implicações do consumo excessivo de
plástico se estendem ainda mais do que o lixo visível no oceano.

5- Água de Lastro

A água de lastro é denominada a água recolhida no mar e
armazenada em tanques, geralmente nos cascos dos navios,
com o objetivo de dar estabilidade às embarcações ou quando
elas estão navegando sem cargas ou para fazer espécie de
‘contra-peso’ de acordo com a colocação dessa carga.

Os navios de cruzeiro marítimo hoje possuem tecnologia que
minimiza em muito a sensação de ‘balanço’ e o desconforto
causado por esse movimento. As embarcações se utilizam de
avançados sistemas de estabilizadores que fazem com que os
passageiros até se esqueçam que estão em alto mar, todavia,
ainda há a necessidade de se valer do sistema de água de
lastro.

76



O que torna a questão da água de lastro tão sensível para o
mundo da navegação é a possibilidade que ocorre de um navio
encher seus tanques com água em um determinado ponto do
globo, colocar para dentro de si e consigo transportar
espécimes de fauna e flora marinha daquela região. Ao chegar
em outro porto, bem distante da origem, deslastrear essa água
e com isso introduzir naquele ecossistema uma numerosa
quantidade de seres não autóctones, podendo provocar um
sério desequilíbrio ecológico, é o que se convencionou chamar
de Bioinvasão.  

Como se pode depreender das lições de Wesley Collyer:

“Quando não estão completamente carregados, os
navios dependem do uso de lastro para manter a
estabilidade e a integridade estrutural. Até 1880
utilizaram-se pedras ou areia para lastrear as
embarcações. A partir daí, generalizou-se o uso de
água e, até hoje, não se encontrou substituto melhor.
Sua utilização pode assim ser resumida: os tanques
ou porões são carregados com água do porto ou do
litoral em que se encontram; o navio empreende a
viagem e descarrega essa água no litoral ou dentro
do porto de escala seguinte. Nesse “intercâmbio” de
água de lastro – ou simplesmente lastro, para os
operadores de navios – movimenta-se grandes
quantidades de água entre diferentes regiões do
globo: de seis a dez bilhões de toneladas a cada
ano.
A água de lastro transportada e descarregada
transfere microrganismos e espécies da fauna e da
flora típicos de uma região para outra totalmente
estranha, o que pode causar sérias ameaças
ecológicas, econômicas e à saúde. 
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Nela, podem estar presentes organismos exóticos,
tóxicos, e até patogênicos, como o vibrião colérico.
Essa possibilidade foi reconhecida não apenas pela
Organização Marítima Internacional (IMO), mas
também pela Organização Mundial de Saúde.
Estima-se que o transporte de água de lastro
movimente mais de sete mil espécies a cada dia em
torno do globo. Estudo da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde
em navios nos portos brasileiros, constatou que “foi
evidenciado transporte de [...] coliformes fecais
(13%), Escherichia coli (5%), [...] Vibrio cholerae O1
(7%), [...].
(...) Como se sabe, a água da zona portuária ou
costeira é mais rica em microrganismos do que a
coletada em alto mar. O risco, portanto, de
disseminação de espécies alienígenas
potencialmente perigosas e daninhas é muito
grande. Se os navios iniciarem o lastreamento
(captação da água de lastro) em locais próximos
àqueles em que são realizados despejos de esgotos,
a possibilidade de captação de organismos
patogênicos junto com a água de lastro aumenta
consideravelmente.
Felizmente a maioria desses organismos não
sobrevivem à viagem, contudo, algumas espécies
resistem, multiplicam-se e causam problemas como
alteração no equilíbrio ecológico local, obstrução de
redes de água potável e até interferência na
navegação.”

No que pertine aos navios de cruzeiro essa ameaça se torna
mais marcante quando se tem como exemplo os chamados
cruzeiros de reposicionamento ou de travessia (quando um navio
que estava na Europa, p. ex., vai fazer uma temporada na
América do Sul ou Caribe) o que ocorre anualmente na
temporada brasileira. 78



O efeito da bioinvasão poderá ser ainda mais nefasto se o caso
se der em ecossistemas ultrassensíveis, como a região do Alaska
(EUA) ou altamente isolados, como a ilha de Páscoa (Chile).
Nessas situações a probabilidade de falta de um predador
natural ou incapacidade do ecossistema de reação à espécie
alienígena torna o desastre quase certo. 

No Brasil o caso mais ‘famoso’ de bioinvasão por água de lastro
é do mexilhão dourado, conforme exemplifica Andreza
Venâncio:

“Conforme Souza e Silva (2004), a introdução do
mexilhão dourado, Limnoperna fortunei no Brasil
aconteceu em 1998, no lago Guaíba. Incrustado nas
embarcações este molusco originário dos ríos
asiáticos em especial da China, alcançou a foz do
rio Paraguai, foi encontrado em Assunção, capital de
Paraguai, na usina de Yaciretá que está localizada
na fronteira entre Argentina e o Paraguaí, Uruguai e
no Brasil, onde sua presença foi confirmada em
Itaipu. 
O mexilhão fixa-se em admissões e descargas de
tubulações provocando o bloqueio das mesmas, em
função disso, causa grandes prejuízos, por exemplo
para as estações de tratamento de água, que
frequentemente necessitam de limpeza e
substituição de seus filtros.”

Como se pode ver, o tema é sensível à indústria naval e por isso
mesmo tem sido objeto de estudo e regulamentação ao longo
dos anos.

 6- Turismo Predatório

Diferentemente dos outros tópicos abordados até o momento no
presente capítulo, esse ponto é foco de atenção exclusivamente
da indústria de cruzeiros, já que a única que faz o transporte de
passageiros com finalidade precípua de turismo.
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O turismo predatório (ou overtourism) é um fenômeno
relativamente recente. Diferentemente da atividade do turismo
em sí, o overtourism é uma percepção das consequências que
um turismo desordenado pode trazer para um determinado local
ou da relação do seus praticantes (turistas ou cruzeiristas) para
com os locais visitados e as populações residentes naqueles
locais. 

Como explica Luiz Octávio de Lima Camargo:

“Como lembra Goodwin (2017), o overturismo
descreve uma situação em que o excesso de
visitantes traz para turistas a sensação de que a
qualidade da experiência se deteriorou e para os
locais a sensação de deterioração da qualidade da
vida cotidiana. É o oposto do turismo responsável.
Como lembra esse autor, o fenômeno decorre de
fatores variados: do lado do turista, o custo cada vez
menor das viagens, a desintermediação da
hospedagem com as novas plataformas, o gosto dos
ricos e da nova classe média por viajar.
Do lado dos residentes, o desarranjo do mercado
imobiliário, o aumento do custo de vida, o incômodo
da superlotação dos espaços, do burburinho
humano, o fato de visitantes nada pagarem pelo
impacto na paisagem cuja manutenção fica a cargo
dos moradores, o fato de os empregos gerados pelo
setor continuarem sendo sazonais e mal
remunerados. 
Daí que expressões como turismofobia e similares
começam a ganhar a mídia e o fenômeno entra em
círculo vicioso:
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mais se fala dos problemas de superlotação dos
lugares visitados e dos incômodos sofridos pelos
locais mais se aumenta o interesse dos turistas e
mais aumenta o desconforto dos locais. Ademais, o
overturismo surge numa hibridação da figura do
turista hospedado, que gasta, e o
excursionista/visitante do dia, que nada gasta, como
acontece com as hordas que os cruzeiros despejam
diariamente. Com isso, as sociedades visitadas
começam a elaborar medidas de proteção que
certamente devem alterar o estatuto do turismo
nessas regiões.”

Essa relação conturbada de destinos famosos e os ‘não bem-
vindos’ turistas tem ganhado repercussão na mídia e preocupa
sobremaneira todo o trade turístico e principalmente a indústria
dos cruzeiros marítimos que frequentemente são apontados
como os maiores vilões ou mais visíveis vetores desse turismo
predatória, tendo em vista que desembarcam de uma única vez
milhares de pessoas (passageiros e tripulantes) em locais que
nem sempre tem a infraestrutura necessária (ou mesmo número
de opções suficientes) para dar a vazão racional a esse público.
Além disso, com navios cada vez maiores, transportando um
número maior de pessoas, esses protestos encontram ainda mais
eco.

Importantes destinos mundiais tem feito movimentos contra o
recebimento de um grande número de turistas (e cruzeiros), é o
caso de Barcelona (Espanha) e Veneza (Itália). A cidade mais
visitada do mundo, Paris (França), também tem entrado no
grupo de localidades que tentam impor restrições ao turismo
(turista?) considerado predatório.

O caso de maior repercussão internacional, entretanto, é do
fechamento em 2018 de Maya Bay, uma das praias mais
famosas da Tailândia (cenário para o filme ‘A Praia’ de 2000,
estrelado por Leonardo DiCaprio) 81



Após atingir números de mais de 5.000 (cinco mil) visitantes por
dia e ter mais de 80% do ecossistema de corais destruído, a
praia foi fechada indefinidamente pelas autoridades, na
expectativa de que a natureza consiga reparar os danos
causados. 

É importante perceber que o turismo predatório não é entendido
somente como aquele que degrada o meio ambiente, seja
natural ou cultural, mas também aquele que dificulta ou
inviabiliza a relação da população local com a sua cidade. É o
caso do parisiense que não consegue subir na Torre Eiffel, do
romano que sempre tem de enfrentar gigantescas filas para ir
ao museu do Vaticano ou do carioca que espera horas para ir
ao Cristo Redentor.

No Brasil a situação mais conhecida é a que diz respeito à
realização de cruzeiros para o arquipélago de Fernando de
Noronha/PE.

Durante mais de 20 anos foram realizados cruzeiros para a ilha,
entretanto, durante a temporada 2011/2012 divergência entre os
diversos atores envolvidos na operação, notadamente a
operadora dos cruzeiros, a Administração do Distrito Estadual
de Fernando de Noronha (ADEFN), Ministério Público Federal -
MPF/PE, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) e
Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH), acabaram por
cessar a atividade de navios de cruzeiros para a ilha, o que teve
comprovado impacto econômico para a população da ilha.

7 - Panorama Legislativo Ambiental

As principais regras da atividade marítima são criadas pelas
Convenções da Organização Marítima Internacional - IMO. A
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição
Causada por Navios - MARPOL, concluída em Londres,
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em 2 de novembro de 1973, é a principal convenção
internacional sobre poluição marinha causada por
embarcações. A MARPOL foi internalizada no direito brasileiro
pelo Decreto nº 2.508/1998 e consolidada pela Lei nº
9.966/2000 (Lei do Óleo).

Dentre outras convenções internacionais, o Brasil é signatário:
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (Montego
Bay), Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em
Danos Causados por Poluição por Óleo; Convenção de Basiléia
Sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos
Perigosos; Convenção sobre Prevenção de Poluição Marinha por
Alijamento de Resíduos e Outras Matérias (Convenção de
Londres/1972 ou LC/72); Convenção Internacional para a
Prevenção da Poluição Causada por Navios; Convenção
Internacional sobre o Preparo, a Prevenção, Resposta e
Cooperação em Caso de Poluição por Óleo.

No Brasil, diversos tipos de diplomas normativos exercem
influência sobre a atividade de cruzeiros marítimos e a
regulação da poluição ambiental, tais como normas
constitucionais, leis, decretos e instruções normativas.

A Constituição Federal como norma máxima do ordenamento
jurídico nacional e sob a qual todas as outras devem guardar
consonância, congruência e respeito rege todos os demais
diplomas, então, nela estão todos os princípios/valores que
devem ser protegidos e respeitados pelo Estado brasileiro.

Em um patamar legislativo inferior à Constituição Federal,
podemos citar: a Lei nº 11.771/2008 (Lei Geral do Turismo); a Lei
nº 9.432/97, que dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário; a Lei nº 10.233, que criou a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (ANTAQ); a Lei nº 12.305/2010 que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
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Além dos diplomas legislativos também há uma série de
decretos, regulamentos e instruções normativas com
competência ou influência para a atividade seja da navegação
mercante seja para os cruzeiros marítimos propriamente ditos,
como ensina a profa. Eliane M. Octaviano Martins:  

“No Brasil, o direito marítimo vem, paulatinamente,
ganhando destaque especialmente face às recentes
descobertas das reservas de petróleo na zona do
‘pré sal’.
No sistema brasileiro inexiste direito da navegação
sob a forma codificada. Desse modo, o direito da
navegação não é unitário, organizado em um único
Código de Navegação. A regulamentação é feita
por meio de acordos, tratados e convenções
internacionais, no âmbito do direito público externo
e no direito público interno tanto em sede de direito
marítimo como em sede de direito aéreo”

Da mesma forma, há uma coexistência harmônica (ou não!) dos
mais diversos órgãos com as mais variadas competências para a
normatização da atividade (ou aspectos) dos cruzeiros
marítimos, tais como, ANTAQ, ANVISA, Min. do Turismo, Receita
Federal do Brasil, Marinha Mercante, etc., no exemplo de
Caroline Fonseca:

“Buscando regulamentar essa lei, foi elaborado o
decreto 7.381, em 2 de dezembro de 2010, que nos
artigos de nº 37 a 41 trata das embarcações
turísticas, inclui definições dos vários tipos de
“cruzeiro marítimo” e determina que os roteiros dos
cruzeiros devem ser apresentados ao Ministério do
Turismo.
Quanto às questões de controle sanitário da
atividade, a atribuição recai sobre a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão
regulador subordinado ao Ministério da Saúde, 
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cabendo a esta executar ações de fiscalização em
portos e nas embarcações, além de fiscalizar a
comercialização de serviços e as instalações em que
esses serviços são prestados, observando, inclusive, a
forma e os materiais utilizados nas atividades.
Neste aspecto, como forma de facilitar o
entendimento sobre as normas da Agência, foi
elaborado em 2011 o Guia Sanitário para Navios de
Cruzeiro. Entre as informações presentes no guia,
possui procedimentos padronizados para controle
sanitário a bordo, além de oferecer orientações para
a forma de agir em casos de suspeita de doenças
durante as viagens.
A Marinha do Brasil também possui certa
competência sobre a atividade de cruzeiros
marítimos. Subordinada ao Ministério da Defesa,
suas atribuições são garantir a segurança da
navegação, da vida humana no mar, a prevenção da
poluição ambiental por parte das embarcações e o
ordenamento do espaço aquaviário, no que
concerne à segurança. Suas regras são baseadas
nas normas da IMO, e são chamadas de Normas da
Autoridade Marítima (NORMAM).”

Pode-se perceber, dessa forma, que o estudo da
regulamentação da atividade dos cruzeiros marítimos, suas
restrições e seus impactos se dará de forma fragmentada e
refratária no que diz respeito aos instrumentos normativos
pertinentes.

8 - Proposições De Soluções E Perspectivas

Após abordar os pontos problemáticos propostos e o panorama
regulatório onde está inserida a questão, chega o momento de
discutir as soluções propostas pelos atores envolvidos com o
tema.
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Segundo o estudo Environmental Technologies Practices Report
da principal organização representante do setor, a Cruise Line
International Association - CLIA, em conjunto com a Oxford
Economics, a indústria de cruzeiros investiu ao longo de 2019
recursos da ordem total de aproximadamente US$ 22 Bilhões de
dólares em projetos, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias
de eficiência energética e formas de combustíveis mais limpos.

O mesmo estudo revelou que a média de idade dos navios em
utilização diminuiu para 14,1 anos em 2019, em comparação com
2018, quando a idade média foi de 14,6 anos. O que
demonstraria uma tendência de renovação da frota, já que em
no ano passado 3 navios foram retirados de atividade e para
2020 há previsão de mais 19 novos navios entrarem em
operação, portanto, navios mais novos significaram
embarcações mais limpas e eficientes ambientalmente.

Além disso, as maiores companhias de cruzeiro (MSC, NCL,
RCCL, Costa e Carnival) têm suas próprias políticas e programas
de sustentabilidade onde procuram exceder os padrões
estabelecidos pela International Maritime Organization - IMO e
pela CLIA.  

Essa marcha em busca da sustentabilidade, não esperando pela
regulamentação externa, além de ser uma decisão de
sobrevivência do próprio negócio a longo prazo, já que um dos
grandes diferenciais oferecido pela indústria é justamente o
encantamento de destinos recheados de belezas naturais e
riquezas culturais (devendo ser preservadas, portanto), é
também reflexo da mudança de mentalidade dos próprios
consumidores/cruzeiristas, concretizando, assim, uma
necessidade imediata.

Segundo relatório divulgado pela CLIA, cerca de 82% (oitenta e
dois por cento) dos passageiros reciclam lixo e 80% (oitenta por
cento) 

86



reduzem o consumo de plástico não reutilizável enquanto estão
viajando. Já 7 de cada 10 passageiros não utilizam mais canudos
plásticos em suas bebidas.

Da mesma forma, 66% (sessenta e seis por cento) de cruzeiristas
da ‘Geração X’ e 71% (setenta e um por cento) de cruzeiristas da
geração de ‘Millennials’ apresentaram uma atitude mais positiva
em relação aos cruzeiros do que comparado com 2 anos
anteriores.

Essa nova mentalidade dos hóspedes pode ser entendida como
um dos fatores que tem levado as grandes companhias de
cruzeiro a buscarem e implementarem políticas e práticas mais
sustentáveis, tornando esse fator um capital a ser precificado e
vendido como diferencial.

8.1- Matriz Energética 

Com uma matriz energética ainda baseada em combustíveis
fósseis, o principal incremento nesse tópico foi a implementação
em 1º de janeiro de 2020 do chamado protocolo IMO2020. 

O principal tipo de óleo "bunker" para navios é o óleo
combustível pesado, derivado como um resíduo do refino de
petróleo bruto. O petróleo bruto contém enxofre que, após a
combustão no motor, acaba nas emissões dos navios. 

Os óxidos de enxofre são prejudiciais à saúde humana podendo
causar sintomas respiratórios e doenças pulmonares. Já quando
liberados na atmosfera, o óxido de enxofre pode levar à chuva
ácida, o que pode prejudicar culturas, florestas e espécies
aquáticas, além de contribuir para a acidificação dos oceanos.

Nesse sentido, a International Maritime Organization - IMO, a
agência especializada das Nações Unidas, responsável pela
segurança e proteção do transporte marítimo e pela prevenção 
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da poluição marinha e atmosférica por navios, lançou o
protocolo IMO2020.

Essa determinação estabelece que a partir de 1º de janeiro de
2020, o limite de enxofre no óleo combustível usado a bordo de
navios que operam fora das áreas designadas de controle de
emissões deve ser reduzido dos anteriores para 3,50% para
0,50% m / m (massa em massa).

Os regulamentos da IMO para reduzir as emissões de óxidos de
enxofre dos navios entraram em vigor pela primeira vez em
2005, de acordo com o Anexo VI da Convenção Internacional
para a Prevenção da Poluição por Navios (conhecida como
Convenção MARPOL). Desde então, os limites dos óxidos de
enxofre foram progressivamente mais rigorosos.

Com a entrada em vigor e implementação do IMO2020 a
expectativa é a redução de aproximadamente 77% das
emissões de óxidos de enxofre dos navios no mundo, já que essa
regulamentação não vale apenas para os navios de cruzeiros,
mas para todas as embarcações mundiais.

Todavia, a entrada em vigor da IMO2020 e a consequente alta
demanda provocou uma disparada no preço dos combustíveis
com baixo teor de enxofre (Very Low Sulphur Fuel Oil - VLSFO).

Como alternativa para cumprir as determinações da IMO2020 e
encontrar meios alternativos de combustíveis, uma investida da
indústria naval tem sido a adaptação dos navios para a
utilização de biocombustíveis e de Gás Natural Liquefeito - GNL.

A indústria de cruzeiros marítimos tem a pretensão de reduzir
em até 40% (quarenta por cento) a emissão de gases de dióxido
de carbono até o ano de 2030 (em comparação com os valores
de 2008).
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Uma de suas grandes apostas é justamente a substituição da
matriz energética do óleo combustível (mesmo o VLSFO) pelo
Gás Natural Liquefeito - GNL (ou LNG na sigla em inglês). 

O GNL possui praticamente zero emissões de enxofre, uma
redução de 95% a 100% nas emissões de partículas, uma
redução de 85% nas emissões de óxidos de nitrogênio (dióxido
de nitrogênio e óxido nítrico) e até 20% de redução nas
emissões de gases de efeito estufa.

Atualmente 2 navios já operam movidos a GNL (ambos do Grupo
Carnival - Costa e Aida). O navio Costa Esmeralda, inclusive,
traz o conceito de sustentabilidade como um de seus grandes
diferenciais, traduzindo-se, segundo a companhia, em
verdadeira ‘cidade inteligente flutuante’.

Nesse mesmo compasso, já há 26 novos navios de cruzeiros (em
construção ou encomendados) cuja matriz energética será o
GNL. Isso representa que 44% da capacidade de propulsão dos
novos navios de cruzeiro será baseada no GNL.

Muitos navios de cruzeiro, no entanto, já são capazes de utilizar
tanto biodiesel como combustíveis fósseis. Em realidade, cerca
de 152 navios já estão aptos a utilizar combustíveis alternativos,
além do GNL. Isso representa cerca de 69,4% da frota.

Além da matriz energética utilizada para a propulsão, uma outra
medida utilizada pelos navios de cruzeiro são os chamados
Sistemas de Limpeza de Gás de Escape (EGCS na sigla em
inglês).

Existem três tipos principais de EGCS: circuito aberto, circuito
fechado e híbrido. Os EGCS de circuito aberto utilizam água do
mar para limpar os gases resultantes da queima do combustível
e a água resultante desse processo é frequentemente diluída 
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com nova quantidade de água do mar e, em alguns casos,
filtrada antes de ser alijada ao mar, principalmente nos portos.
Um EGCS de circuito fechado utiliza água doce ou do mar e um
produto químico alcalino para limpar os gases de escape. Os
sistemas de malha fechada podem operar por períodos
limitados, sem alijar o resultado no mar; no entanto, eles
produzem pequenos volumes de água residual do processo
(água de lavagem) que deve ser descarregada em terra ou
tratada e descarregada ao mar. Um sistema híbrido é um EGCS
que pode operar em configurações de circuito aberto ou
fechado.

O sistema de EGCS reduz os níveis de óxido de enxofre em até
98%, uma redução total típica de material particulado de 50%
ou mais, incluindo carbono elementar e orgânico, carbono preto
e óxidos de nitrogênio em até 12%.

Da frota de navios de cruzeiro em navegação, 129 navios já
utilizam sistemas EGCS, o que representa 68% do total.
Ademais, 75% dos novos navios que não serão movidos a GNL
terão sistema de EGCS instalados.

Por fim, outra medida que vem sendo implementada pela
indústria de cruzeiros marítimos em busca da eficiência
energética e diminuição do impacto ambiental é a utilização de
Sistemas de Eletricidade Auxiliar (Shore Side Electricity - SSE).
Esses sistemas permitem que o navio ao atracar no porto possa
se conectar com sistemas de alimentação de eletricidade e com
isso desligar os motores, cessando a emissão de poluentes.
Simplesmente ‘pluga-se’ o navio na tomada!

Dos navios de cruzeiro em operação, 59 já são dotados com
sistemas SSE (30% da frota), 45 estão sendo reformados para
receber esse tipo de alimentação auxiliar. Dos novos navios em
construção, 20 (33% do total em construção) já sairão dos
estaleiros com esse sistema e 35 (55% do total em construção)
sairão configurados para receber o sistema no futuro. 90



Atualmente 16 portos ao redor do mundo tem algum berço de
atracação configurados para receber navios equipados com
sistema SSE e fornecer energia elétrica para essas
embarcações.

Há no entanto o desafio para que a geração da eletricidade
que chegará a esses navios também seja uma energia limpa,
pois nada adiantará simplesmente transferir o problema do mar
para a terra. A sustentabilidade tem de ser global, envolvendo
todos os atores do processo, caso contrário não será efetiva.

9 - Geração De Resíduos E Esgoto 

A geração de resíduos é um dos principais desafios da indústria
dos cruzeiros, pois não só o que a operação gera de ‘lixo’ à
bordo, mas também o que os hóspedes acabam gerando nos
portos de desembarque, seja nas cidades, seja em ambientes
naturais mais rústicos, como parques naturais ou reservas
protegidas.  

As principais formas de reduzir o impacto da geração de lixo à
bordo tem sido a introdução de materiais mais ‘ecofriendly’
(biodegradáveis) em diversos níveis da operação, com o forte
propósito de substituição ou eliminação de utilização de
plástico e a implementação de programas de reciclagem. Todas
as grandes companhias de cruzeiro marítimo tem seus próprios
programas voltados a essas ações, conseguindo adesão cada
vez maior do passageiro cruzeirista, já que mais de 8 em cada
10 hóspedes já praticam algum tipo de reciclagem em suas
próprias casas. 

No caso específico da indústria de cruzeiros marítimos no Brasil,
na temporada 2017/2018 as armadoras tiveram um gasto
aproximado de R$21,8 Milhões de reais com destinação de lixo e
água. Já na temporada de 2018/2019 esse investimento subiu
para aproximadamente R$ 23,3 Milhões de reais, representando
um acréscimo de quase 7%. 91



Além dessas ações efetivas, as companhias também promovem
programas de conscientização dos hóspedes, parcerias para
realização de excursões/passeios sustentáveis, ações para o
desenvolvimento de comunidades impactadas e exigência de
comprometimento de compliance da cadeia de fornecedores
envolvidos.

Somente como exemplo do comprometimento do setor,
podemos utilizar os dados divulgados pela Royal Caribbean em
seu Relatório de Sustentabilidade de 2018, o qual demonstrou
um aumento de 190% no volume de lixo reciclado nos últimos 10
anos.

No ano de 2017 a Royal Caribbean reciclou em seus navios mais
de 18 Toneladas de lixo somente pouco mais de 0,166g de lixo
por passageiro foram destinados a aterros sanitários.

Para exemplo de comparação, um americano médio gera
aproximadamente 2 Kgs de resíduos sólidos por dia, com cerca
de 1,5 Kgs indo parar em aterros sanitários. 

Outra solução proposta para a indústria é a produção de
energia por meio de biogás. O biogás é formado pela mistura
gasosa composta principalmente de gás metano (CH4) e
dióxido de carbono (CO2). A mistura ocorre em qualquer lugar
isolado em que o oxigênio não consegue transpassar, como em
aterros sanitários ou receptáculos próprios construídos para
esse fim.

Segundo estudos na área, 10 kg de matéria orgânica são
suficientes para produzir 3m³ de biogás, o que resultaria em
energia suficiente para 24h de refrigeração ou 3h de
iluminação.

Com isso, seria possível lidar com dois problemas
conjuntamente, a produção de resíduos sólidos orgânicos e
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incrementar a matriz energética utilizada a bordo dos navios de
passageiros para uma fonte de energia alternativa e renovável.

Em paralelo à preocupação demonstrada para a destinação de
resíduos sólidos está o tratamento e correta destinação que
deve ser dada à água e esgoto gerados à bordo.

Nesse esforço conjunto, cerca de 157 navios de cruzeiros, 68%
da frota atual, já estão equipados com algum tipo de sistema
avançado de tratamento de águas residuais (AWTS - da sigla
em inglês) capazes de exceder os requisitos do Anexo IV da
MARPOL e são operados para atender ou exceder os critérios
mais rigorosos de descarga de esgoto nas águas de áreas
especiais (Alaska, Mar Báltico).

Além disso 100% do novos navios em construção ou
encomendados a estaleiros terão sistemas AWTS com
capacidade superiores às previstas pela IMO.

Ainda é preciso ressaltar que, em geral, os sistemas de
tratamento de água e esgoto embarcados são normalmente
mais modernos e eficientes que as estações de tratamento
convencionais em terra.

10 - Água de Lastro

A Organização Marítima Internacional (IMO) instituiu, junto ao
Comitê de Proteção do Meio Ambiente Marinho (MEPC), um
Grupo de Trabalho para deliberar sobre a água de lastro. Em
1991 foram editadas as primeiras diretrizes internacionais para o
gerenciamento da água de lastro pelos navios, cujo
cumprimento tinha caráter voluntário (Resolução MEPC 50). Nos
anos seguintes a MEPC aprimorou essas diretrizes e publicou
outras duas resoluções, a Resolução A.774 de 1993 e a
Resolução A.868 de 1997.
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Dentre as diretrizes definidas pela IMO até então, a de maior
destaque correspondeu à realização da troca oceânica da
água de lastro. Em termos gerais, os navios foram
recomendados a antes de ultrapassar o limite de 200 milhas
náuticas da costa, em um local com no mínimo 200 metros de
profundidade, promover a troca volumétrica da água de lastro
por três vezes, atingindo uma eficiência de 95% na troca.

Quando corretamente aplicada, a troca oceânica pode reduzir
significativamente o risco da ocorrência das bioinvasões, uma
vez que ela promove a substituição da água de lastro captada
em regiões costeiras por água oceânica, cujos parâmetros
físico-químicos e biológicos permitiriam o seu descarte em um
novo porto sem que houvesse risco significativo de acontecerem
bioinvasões. Em outras palavras, as espécies costeiras não
conseguiriam sobreviver em ambientes oceânicos e vice-versa.

Em 2004 a IMO adotou a Convenção Internacional para
Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos de
Navios (BWM 2004). O texto da Convenção foi internalizado
pelo Brasil através do Decreto Legislativo nº 148/2010 de 15 de
março de 2010. Em 14 de abril de 2010 o Brasil depositou o
instrumento de ratificação junto à IMO. A BMW 2004 tornou-se
mandatória para os países ratificantes em 2017, com alguns de
seus anexos tendo adquirido força obrigatória somente em 2019.

No Brasil, o gerenciamento da água de lastro é disciplinado pela
NORMAM-20/2005 da Diretoria de Portos e Costas, pela
Resolução ANVISA-RDC nº 72/2009 e na Lei nº 9.966/2000. De
acordo com esses diplomas normativos, além de possuírem o
Plano de Gerenciamento da Água de Lastro e de realizarem a
troca oceânica caso haja intenção de deslastrar, os navios
devem fornecer à Autoridade Marítima e à ANVISA o Formulário
sobre Água de Lastro devidamente preenchido.

A troca oceânica da água de lastro é o sistema mais utilizado
para minimizar a bioinvasão. Todavia, ele não é 100% efetivo. 
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Por essa razão muitos estudos vêm sendo feitos para criar
medidas alternativas ou, principalmente, complementares à
troca oceânica, em especial: tratamento mecânicos como
filtragem e separação; tratamento físicos tais como
esterilização por ozônio, luz ultra-violeta, correntes elétricas e
tratamento térmico; tratamento químico como adição de
biocidas na água de lastro para matar os organismos; e várias
combinações desses métodos. Todos esses sistemas são
homologados pela IMO:

“Atualmente, foram aprovados e estão disponíveis
mais de 60 tipos de sistema de bordo para tratar a
água de lastro e eliminar os organismos indesejados.
Os sistemas de gestão das águas de lastro a bordo
devem ser aprovados pelas autoridades nacionais,
de acordo com um processo desenvolvido pela
Internacional Maritime Organization - IMO.
Eles precisam ser testados numa instalação terrestre
e a bordo dos navios para comprovar a adequação
às normas de desempenho estabelecidas na
Convenção Internacional sobre Controle e Gestão
da Água de Lastro e Sedimentos de Navios, de 2004.
Os sistemas podem, por exemplo, incluir métodos
que utilizam filtros e luz ultravioleta ou
eletrocloração (IMO, 2016).”

Os maiores obstáculos, todavia, encontram-se no fato das
massivas quantidades de água de lastro carregadas nos navios
(ex: um navio graneleiro de 200.000 DWT carrega cerca de
60.000 toneladas de água de lastro). As opções de tratamento
não podem interferir indevidamente na segurança e na
operação do navio, além de considerar limitações de projeto
dos navios.

A Organização Marítima Internacional (IMO) criou em 1999 o
Programa Global de Gerenciamento de Água de Lastro
(GloBallast), contando com o apoio dos Estados Membros e da 
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indústria do transporte marítimo, e objetiva apoiar o
desenvolvimento no trato do problema de água de lastro.

Segundo dados da organização, cerca de 56% dos navios
utilizam algum tipo de sistema de tratamento de água de lastro
aprovado pela IMO, 42% das embarcações fazem a troca
oceânica e 2% restante utilizam outros sistemas ainda em fase
de testes.

Desse modo, podemos entender que há uma real preocupação
de Estados e organismos multilaterais em relação ao tema, ante
o impacto ambiental (e econômico) que o assunto representa.

As regulamentações e tecnologias que vêm sendo desenvolvidas
e implementadas têm conseguido dar uma cobertura 

satisfatória à questão, no entanto, precisam efetivamente ser
seguidas e aplicadas, com o comprometimento integral das
companhias marítimas com políticas claras e mandatórias sobre
a água de lastro. Além disso, a peça principal nessa equação é
no fim do dia o comandante da embarcação, autoridade
máxima do navio e que irá determinar todas as práticas à bordo,
por isso é essencial sua conscientização e aderência ao
processo.

11 - Turismo Predatório (overtourism)

No que diz respeito à questão do turismo predatório, várias
medidas vêm sendo implementadas para neutralizar ou diminuir
seu impacto nos locais visitados pelos navios de cruzeiro. 

A World Tourism Organization (UNWTO), agência das Nações
Unidas para a promoção do turismo responsável, sustentável e
universalmente acessível, listou em 2019 uma série de iniciativas
para combater o overturismo:
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 1. Promover a dispersão de visitantes dentro da
cidade e arredores;
 2. Promover a dispersão baseada em tempo dos
visitantes;
 3. Estimular novos itinerários e atrações dos
visitantes;
 4. Rever e adaptar a regulamentação;
 5. Melhorar a segmentação dos visitantes;
 6. Garantir que as comunidades locais se
beneficiem do turismo;
 7. Criar experiências urbanas que beneficiem tanto
moradores e visitantes;
 8. Melhorar a infraestrutura e as instalações da
cidade;
 9. Comunicar-se com e envolver a os stakeholders
locais

 10. Comunicar-se com e envolver os visitantes; e
 11. Definir medidas de monitoramento e resposta.

Devemos ter em mente que, turismo sustentável é o turismo que
leva plenamente em conta seu atual e futuro impactos
econômicos, sociais e ambientais, atendendo às necessidades
dos visitantes, da indústria, do meio ambiente e das
comunidades anfitriãs. O turismo sustentável deve, portanto,
otimizar uso de recursos ambientais, respeito às comunidades e
garantir viabilidade a longo prazo das operações econômicas,
proporcionando benefícios que são distribuídos de forma justa
entre todas as partes envolvidas.

As companhias de cruzeiro têm adotado por exemplo a
regulação de escalas com as autoridades dos locais visitados,
assim, há uma previsibilidade de que o local visitado somente
receberá a quantidade de pessoas que a infraestrutura local
suporta. Essa prática tende a ser intensificada, já que cada vez
mais se tornam populares os chamados 'mega navios', com
capacidades para transportar 4 ou cinco mil passageiros, além
da tripulação. 97



Ora, a chegada simultânea de apenas dois navios da ‘Classe
Oasis’ da Royal Caribbean pode colocar em um local no mesmo
momento mais de 10.000 pessoas. Se não houver um
planejamento e programação precisa a experiência poderia se
tornar desastrosa.

Com a ‘popularização’ dos meganavios, que como já dito se
constituem em verdadeiros destinos em si, as companhias de
cruzeiros tem adotado a estratégia de aumentar os dias de
navegação sem paradas em portos, o que possibilita que os
hóspedes aproveitem a estrutura dos próprios navios e tenham
mais flexibilidade em se alternar nas paradas dos portos
programados. Desse modo, não é raro encontrarmos roteiros de
noites em que ou até mesmo  são os chamados ‘dias de
navegação’.

Igualmente, várias companhias têm optado pela estratégia de
ter portos ou destinos privativos, normalmente ilhas ou porções
de território onde somente atracam navios operados por essas
ditas companhias. Na região do caribe e Bahamas essa prática
tem ganhado força.

Por outra via, determinados destinos turísticos têm adotado
como prática a taxação ou limitação do número de visitantes.
Assim, para o desembarque ou permanência de turistas em
determinado destino há de se observar um número máximo de
visitantes por dia e/ou deve-se pagar uma taxa para às
autoridades do local, casos de políticas adotadas por exemplo
por Fernando de Noronha no Brasil e Machu Pichu no Perú.

Ademais, a implementação como política pública de incentivo
de visitação a outros locais menos tradicionais e a divulgação
de atrações menos tradicionais em um mesmo destino também
tem surtido efeito na dispersão do número de visitantes com a
geração de menos impacto nessas localidades.
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12 - Conclusão

Após a análise dos principais problemas enfrentados pela
indústria dos cruzeiros marítimos para o desenvolvimento de
uma atividade sustentável, bem como as normas regulatórias e
condições restritivas, podemos chegar a algumas conclusões
sobre o tema.

Efetivamente a atividade dos cruzeiros marítimos gera um
grande impacto no meio ambiente, sendo potencialmente
responsável por uma grande ‘pegada’.

Todavia, há uma série de medidas efetivas sendo adotadas por
toda a indústria que mitigam esses impactos. Além disso,
percebe-se um verdadeiro comprometimento dos atores
envolvidos em buscar a sustentabilidade da atividade.

Em paralelo às soluções que já estão sendo implementadas, os
estudos que vêm sendo feito e as metas que têm sido
estabelecidas para serem alcançadas demonstram que o
impacto gerado pela atividade poderá ser reduzido a
patamares efetivamente aceitáveis, lembrando-se, entretanto,
que para isso será necessária que a conscientização de todos
os participantes da cadeia, inclusive turistas, seja algo
permanente e que as boas práticas consistam em uma atividade
constante.
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