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RESUMO  

 

Por ser uma tecnologia altamente disruptiva, a blockchain tem o potencial de transformar 

organizações e sociedades através das suas incontáveis formas de atuação. 

Uma das inovações permitidas pela blockchain foi a criação de smart contracts, código de 

computador auto executável, funcionando independentemente de intervenção humana, 

permitindo reduzir custos com transação e eventuais despesas judiciais.  

Os smart contracts suprem lacunas existentes nos contratos tradicionais, reduzindo 

significamente as chances do contrato ser inadimplido, já que tira a execução do arbítrio das 

partes, apresentando, assim, um novo modelo contratual. 

O tema é polêmico e desperta indagações sobre possíveis incompatibilidades existente entre a 

lei de proteção de dados e as características essenciais da blockchain. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que os contratos são a base para o desenvolvimento sustentável de qualquer 

sociedade, uma vez que fomentam os negócios de forma organizada e justa, assegurando o 

desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva.  

Contudo, eles não são perfeitos, sendo incapazes, por exemplo, de obrigar a parte a 

cumpri-lo em um sentindo físico, permitindo, portanto, que uma das partes se omita e/ou 

inadimpla uma obrigação, inclusive, arriscando um processo judicial.   

Nesse sentido, em meio a revolução tecnológica, a indústria 4.0 despontou com 

soluções disruptivas que estão modificando a forma de trabalhar, contratar e de pensar, 

inclusive, fomentando espaço para novas profissões e profissionais e, por consequência, 

extinguindo tantas outras.  

Com a intenção de reparar esta ineficiência jurídica, através da tecnologia 

blockchain, surgiram os contratos inteligentes ou smart contracts, com a promessa de serem 

contratos auto executáveis, independentemente de intervenção humana, com objetivo de reduzir 

custos de transação e eventuais despesas judiciais, além de garantir maior segurança e 

transparência ao negócio realizado.  

É fato que este novo modelo está despertando o interesse das organizações 

econômicas diante das inúmeras vantagens que a tecnologia blockchain oferece. A revolução 

tecnológica já começou e não há mais como retroceder aos modelos anteriores.  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar a nova modalidade de contrato 

denominada smart contract e demonstrar que, apesar de todas as inseguranças jurídicas e 

possíveis conflitos com a nova lei de proteção de dados, esta tecnologia é a promessa de uma 

revolução na área do Direito, em especial na forma de realização e execução de negócios 

jurídicos.  

Ainda, pretende-se chamar atenção para a necessidade do poder judiciário e do 

poder legislativo acompanharem, de forma eficiente, essa nova dinâmica social, a fim de que 

não haja excessos jurídicos e, muito menos, que barreiras moralmente estabelecidas sejam 

ultrapassadas. 

Para atender ao propósito desta pesquisa, o trabalho está dividido em três capítulos. 

O primeiro capítulo introduz a tecnologia blockchain e apresenta o conceito de smart contract, 

relata sua história, explica seu funcionamento, aponta as principais aplicações prática do 

contrato inteligente, além de elucidar a respeito da linguagem codificada. 
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 Através de uma comparação com contratos tradicionais e eletrônicos, discute-se a 

validade jurídica desta nova modalidade de contrato, bem como é analisado o instituto sob a 

ótica das normas principiológicas que regem o Direito Contratual. Ainda, explana-se sobre 

como as DAO’s estão revolucionando a forma das organizações realizarem negócios. 

O segundo capítulo é destinado ao debate da Lei 13.709/18, na qual foi inspirada 

pelos princípios do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a respeito do 

novo entendimento sobre a forma de proteção de dados pessoais, diante do surgimento de um 

ecossistema propiciado pela tecnologia disruptiva da blockchain.  

Explora-se o antagonismo existente entre a lei de proteção de dados e as 

características essenciais da blockchain: imutabilidade, irreversibilidade e suposto anonimato. 

Apresenta-se também quem é o responsável pela proteção dos dados dos usuários dentro de 

uma rede.  

O terceiro capítulo expressa os principais desafios para essa tecnologia perpetuar 

na sociedade, além de difundir formas de reduzir a insegurança jurídica quando for utilizar o 

smart contract.  

Ainda, tendo em vista a crescente utilização de métodos alternativos de conflitos, 

bem como o incentivo desse mecanismo através da vigência do NCPC, traz-se ao campo de 

estudo o conceito de Judge as a Service como uma forma de solução de conflito dentro do 

ambiente da blockchain.  

O método de pesquisa utilizado neste trabalho é o indutivo, por meio de uma revisão 

bibliográfica, compatível com a investigação apresentada, utilizou-se, para tanto, o 

levantamento de fontes secundárias, como livros e artigos recentes sobre a matéria discutida. 

Quanto à sua finalidade, a pesquisa é de teor descritivo, sendo, portanto, uma pesquisa de 

caráter essencialmente teórica. 
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2 TECNOLOGIA BLOCKCHAIN 

 

Blockchain é uma invenção tecnológica que possibilita, de forma descentralizada, 

registrar e compartilhar dados entre os usuários que estejam registrados em sua rede, tornando 

as informações eternas, imutáveis e praticamente imunes a fraudes. 

A descentralização desta tecnologia decorre do fato das informações serem 

distribuídas por nós, ou seja, computadores, onde todos compartilham informações contidas em 

determinada rede. De fato, quanto mais nós em rede, mais difícil de corromper a informação ou 

transação ocorrida, isso porque, cada nó apresenta uma criptografia própria que protege os 

dados nela contidos, sendo que para conseguir alterar determinada informação, seria preciso 

quebrar a senha de todos os nós.1 

Dessa forma, a ocorrência de qualquer tipo de falha no sistema é praticamente 

impossível, pois, caso um nó deixe a rede, os outros nós possuem cópia dessa informação 

compartilhada, de igual modo, quando um nó entra na rede, esse nó copia todas as informações 

existentes. Logo, todos os usuários são responsáveis por armazenar e manter a base de dados.2 

Inicialmente, esta tecnologia tinha o intuito de explorar somente o campo de 

armazenamento de registros/dados e possíveis validações de documentos, devido ao grande 

potencial de segurança das informações ali contidas, porém, atualmente, seu alcance é 

considerado ilimitado e revolucionário.  

No tocante ao tratamento de códigos, a blockchain é a responsável por executar e 

validar as ações previstas em um smart contract, implementando, assim, uma nova ordem de 

modalidade contratual.  

 

2.1 SMART CONTRACT 

 

Um negócio jurídico se caracteriza pela autonomia privada que o ordenamento 

jurídico possibilita aos agentes envolvidos de criar, modificar, transmitir, resguardar ou 

extinguir direitos, principalmente, os de natureza disponível.3 

                                                 
1 BIANCOLINI, Adriano; SILVA, Fernando C.Domingues da.;OSTI, Joelson Ribas. Como a tecnologia 

blockchain vem impactando, ou pode impactar, nas estruturas administrativas estatais. Revista Jurídica da 

Escola Superior de Advocacia da OAB/PR, 2018. ed. 08. Disponível 

em:<http://revistajuridica.esa.oabpr.org.br/como-a-tecnologia-blockchain-vem-impactando-ou-pode-impactar-

nas-estruturas-administrativas-estatais/>. Acesso em: 11 abril 2019. 
2 WIKEPÉDIA, Enciclopédia Livre. Blockchain. Disponpivel em:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Blockchain>. 

Acesso em: 11 abril de 2019. 
3 MACHADO, Roberto de Souza. Direito Contratual. Apostila FGV Direito Rio. (Material disponibilizado para 

os alunos através da plataforma FGV online). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Blockchain
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Isso significa dizer que sempre que houver interesse de duas ou mais pessoas saírem 

da inércia e passar à condição ativa, buscando suprir necessidades pessoais e/ ou do mercado 

no qual está, direta ou indiretamente, inserido, surgirá obrigações para ambas as partes.  

Entretanto, verifica-se que tal autonomia privada não confere aos particulares uma 

liberdade plena de contratar, tanto é verdade que esta prerrogativa limita-se a existência de 

normas de ordem pública e caráter cogente, como as que exigem a função social como causa 

dos contratos (artigo 421, do CC) e as que exigem probidade e boa-fé (artigo 422, do CC). 

Importante lembrar, também, que no âmbito do direito contratual empresarial, a liberdade e a 

autonomia devem ser dirigidas ao atendimento da função social do contrato e à função social 

da empresa (artigo 2.035, parágrafo único, do CC), sob pena de invalidade ou ineficácia da 

convenção.4 

Que é inegável a importância dos contratos, isso já sabemos, contudo, apesar da 

ampla legislação que regulamenta o convívio em sociedade, concedendo liberdade para 

contratar e, ao mesmo tempo, impondo limitações e deveres, eles ainda não são perfeitos, sendo 

incapazes, por exemplo, de obrigar a parte a cumpri-lo em um sentindo físico, permitindo, 

portanto, que uma das partes se omita e/ou inadimpla uma obrigação, inclusive, arriscando um 

processo judicial.   

Nesse sentido, em meio revolução tecnológica, a indústria 4.05 despontou com 

soluções disruptivas que vem modificando a forma de trabalhar, contratar e de pensar, inclusive, 

fomentando espaço para novas profissões e profissionais e, por consequência, extinguindo 

tantas outras.  

Dessa forma, tendo em vista que o mercado está mudando, por óbvio, a área do 

Direito precisa acompanhar essa nova dinâmica social, a fim de garantir que não haja excessos 

jurídicos e, muito menos, ultrapasse barreiras moralmente determinadas. 

Recentemente, e com a proposta de sanar esta ineficiência social, surgiram os 

contratos inteligentes ou smart contracts, com a promessa de tirarem a execução do arbítrio das 

partes. No entanto, a utilização prática desta ferramenta ainda é extremamente limitada e, mais 

que isso, aqueles que elaboram contratos, advogados e empresários em particular, têm pouco 

conhecimento das possibilidades de seu uso e de suas peculiaridades.6 

                                                 
4 MACHADO, Roberto de Souza. Direito Contratual. Apostila FGV Direito Rio. (Material disponibilizado para 

os alunos através da plataforma FGV online 
5 Nota explicativa: A indústria.4.0 diz respeito ao conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, 

digital e biológico. Conceito disponível em: < http://www.industria40.gov.br/>. Acesso em: 5 abril de 2019. 
6 ROCHA, Raphael Vieira da Fonseca; PEREIRA, Débora de Oliveira; BRAGANÇA JR, Sergio Henrique 

Fernandes. Blockchain e Smart Contracts: como a tecnologia está mudando a intermediação e o direito 

empresarial. Cadernos de Direito: UNIFESO, Teresópolis/RJ, 2018, vol. 01, n. 2, p. 37-57. 

http://www.industria40.gov.br/
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2.1.1 Entendendo a tecnologia smart contract 

 

O termo smart contrat foi utilizado pela primeira vez por Nick Szabo em 1997, 

muito antes do Bitcoin ser criado. Szabo foi um cientista, estudioso de direito e criptografo que 

inventou a moeda virtual chamada “Bit Golg” em 1988, 10 anos antes da invenção da 

criptomoeda mais conhecida do mundo. Aliás, é muito frequente que se diga que Szabo é o 

verdadeiro Satoshi Nakamoto, o anônimo inventor do Bitcoin, apesar de ele já ter negado 

publicamente essa história.7  

A partir da visão de que o contrato “tradicional”, construído e forjado na linguagem 

escrita e verbal, é constantemente revisado para que possa atender as inovações da 

contemporaneidade, Szabo visualizou uma tentativa de compreensão da real dinâmica à qual 

está ligado o conceito de tecnologia para aplicá-lo eficazmente no direito.8 

Assim, após sublinhar a existência de que um possível litigio pode percorrer por 

outros campos interpretativos da linguagem, através de códigos, algoritmos e operações 

matemáticas, Szarbo propôs uma formulação teórica, técnica e jurídica dos smarts contracts, 

conseguindo realizar um plano contratual capaz de se formar, auto executar e se cumprir 

autônoma e automaticamente, sem a presença de um terceiro, tanto sob a ótica do princípio da 

autonomia privada, como do aforismo pacta sunt servanda.9 

 

Szabo definiu contratos inteligentes como protocolos de transação 

informatizados que executam os termos de um contrato. Os objetivos gerais 

do projeto de contrato inteligente são satisfazer condições contratuais comuns 

(como condições de pagamento, ônus, confidencialidade e até mesmo 

exceções maliciosas e acidentais, além de minimizar a necessidade de 

intermediários confiáveis.10 

 

Dessa forma, o criador da acepção técnica moderna de contratos inteligentes, 

deixou claro que apenas automação ou a concepção de serem self-enforcing (auto executáveis) 

não caracteriza um contrato como inteligente, mas sim, é necessário que exista  “uma 

combinação de protocolos para formalizar e assegurar as relações criadas na rede 

                                                 
7 Lok, Chris. Smart Contracts for NEWBIES: Smart contracts blockchain2.0 technology simply explained for 

non-technicals! Edição do Kindle. 
8 DIVINO, Sthéfano. Smart Contracts: conceitos, limitações, aplicabilidade e desafios. Minas Gerais: Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, 2018, ano 4, n. 6, p. 2771-2808. 
9 Idem.  
10 Lok, Chris. Smart Contracts for NEWBIES: Smart contracts blockchain2.0 technology simply explained for 

non-technicals! Edição do Kindle. 
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computacional, sendo elas regradas por objetivos e princípios legais e econômicos expressos 

em protocolos de segurança.”11 

Em razão do lapso de tempo ocorrido entre a criação e adoção em massa do conceito 

do smart contract, a ideia original formulada por Szabo foi adaptada e posta em prática de 

forma diversa, possibilitando experimentarmos significativas mudanças e propostas no direito 

contratual, sendo, atualmente, esse contrato associado a tecnologia blockchain e, em especial, 

a plataforma Ethereum. 

Muitos conceitos surgiram e, embora existe uma concordância em relação às noções 

gerais do termo, por ser algo novo e pouco estudado, ainda não há um consenso sobre a 

definição exata de um smart contract, contudo, é certo que um contrato inteligente, como o 

próprio nome já específica, deve seguir as normas aplicadas aos contratos tradicionais para que 

o negócio exista e tenha sua validade e eficácia reconhecida juridicamente, caso contrário, 

aquele contrato só existirá no mundo dos fatos. 

Diante da grande literalidade de definições, colaciona-se aqui conceitos técnicos e 

definições mais próximas do caráter negocial do smart contract, senão vejamos: 

 

Um contrato inteligente é um programa de computador projetado para 

facilitar, verificar e impor um contrato.12 (tradução livre)  

 

Contratos inteligentes são contratos auto executáveis com os termos do acordo 

ou operação diretamente escritos em linhas de código que são armazenados e 

executados na rede blockchain.13 (tradução livre) 

 

Contratos inteligentes são a forma informatizada de contratos convencionais. 

São programas cuja única razão para existir é amarrar legalmente os 

indivíduos que participam dela. Estas são linhas de código escritas na 

linguagem de programação Solidity. Esse código é reunido em "bytecode" e 

transmitido no Blockchain como um contrato inteligente. Seja como for, 

contratos inteligentes são programas, então há coisas que não serão 

possíveis.14 (tradução livre) 

 

Define-se Smart Contract como negócio jurídico unilateral ou bilateral, 

quase inviolável, imperativo, previamente pactuado escrita ou 

verbalmente, reduzido à linguagem computacional apropriada 

(algoritmos) e expresso em um termo digital que representará ipsis litteris 

o anteriormente acordado, armazenado e executado em uma base de banco 

                                                 
11 DIVINO, Sthéfano. Smart Contracts: conceitos, limitações, aplicabilidade e desafios. Minas Gerais: Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, 2018, ano 4, n. 6, p. 2771-2808. 
12 ABDALLAH, Daodiah, BASHAR, Almunyyer. Blockchain Technology-Smart Contract. Edição do Kindle. 
13 Lok, Chris. Smart Contracts for NEWBIES: Smart contracts blockchain2.0 technology simply explained for 

non-technicals! . Edição do Kindle.  
14 STAMPATORI, Mauro. Smart Contract- How To Create a: the guide for non-technical managers to smart 

contracts. Edição do Kindle. 
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de dados descentralizado (Blockchain), para geri-lo autônoma e 

automaticamente desde sua formação à sua extinção - incluindo condições, 

termos, encargos, e eventuais cláusulas de responsabilidade civil – com 

auxílio de softwares e hardwares, sem a interferência de terceiros, 

objetivando à redução de custos de transação e eventuais despesas 

judiciais, desde que aplicados princípios jurídicos e econômicos 

compatíveis com a relação contratual instaurada.15 

 

Em resumo, smart contract é um contrato realizado através da tecnologia 

blockchain, em que o acordado entre as partes, como por exemplo trocar dinheiro, propriedade, 

compartilhamentos ou outra coisa qualquer que seja livre de conflito, é transformado em um 

código de computador (construído na linguagem de códigos), capaz de auto executar os termos 

acordados entre as partes, independentemente de intervenção humana, com objetivo de reduzir 

custos de transação e eventuais despesas judiciais, além de garantir maior segurança e 

transparência ao negócio realizado.  

 

2.1.2 Propriedade inteligente 

 

Quanto à natureza dos ativos digitais, transacionados através da rede blockchain, 

estes podem ser representação digital de um bem ou serviço existente fora do mundo digital ou 

um bem digital, criado na própria cadeia, como é o caso das criptomoedas. Ressalta-se que, no 

caso de ser um bem extra digital, haverá necessidade de ser digitalizado e representando por 

um token digital para poder ser transacionado na rede de contabilidade distribuída. Diz-se, 

então, que um token digital poderá ter valor de moeda ou de smart properties (propriedades 

inteligentes), sejam estas reais ou virtuais. 

A título de comparação, no direito brasileiro, a venda de bens móveis ocorre com a 

tradição do objeto, enquanto que os bens imóveis necessitam de escritura pública no Cartório 

de Registros de Imóveis. Todavia, no ecossistema das blockchains, o direito de propriedade, 

independentemente do bem, ocorre por meio da transferência do token de valor (propriedade 

inteligente), ou seja, o token pode representar tanto uma unidade monetária, quanto uma espécie 

de chave para permitir o uso de algum bem físico, por exemplo.16 

                                                 
15 DIVINO, Sthéfano. Smart Contracts: conceitos, limitações, aplicabilidade e desafios. Minas Gerais: 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2018, ano 4, n. 6, p. 2771-2808. 
16 ASSUNÇÃO, Luís Fernando Israel; GONÇALVES, Pedro Vilela Resende. Ethereum e blockhain: desafios 

jurídicos das plataformas descentralizadas. p. 180-2015. Disponível em: < 

https://www.academia.edu/29701285/Ethereum_e_Blockchain_Desafios_Jur%C3%ADdicos_das_plataformas_d

escentralizadas>. Acesso em: 09 abril de 2019. 
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Apesar de tais situações serem estranhas ao nosso ordenamento jurídico, não há 

mais a necessidade de registro público, visto que tal ação foi substituída por uma aplicação de 

blockchain, onde todas as informações estão autenticadas, validades e protegidas. 

 

2.1.3 Plataforma Ethereum 

 

Atualmente, a plataforma mais conhecida por executar os contratos inteligentes é a 

plataforma Ethereum, que utiliza a tecnologia blockchain para armazenar registros de 

transações em um arquivo, cuja operação é verificada e validada pelo próprio usuário através 

do processo de criptografia em cadeia.17 

 

Ethereum é uma plataforma de blockchain criada com o foco de permitir que 

os usuários fossem capazes de “embutir” regras específicas na rede. O termo 

escolhido pelos fundadores da plataforma para descrever esta possibilidade de 

condicionar transações com criptoativos a regras criadas por particulares foi 

justamente smart contract, conceituado, no white paper do ICO da Ethereum, 

como sendo “sistemas que automaticamente movem ativos digitais de acordo 

com regras arbitrárias pré-definidas”.18 

 

A proposta da plataforma consiste na criação de aplicativos genéricos, em uma rede 

descentralizada, que utiliza programas de smart contracts - códigos de computador que 

realizam determinadas funções quando ativados e se concretizam automaticamente quando as 

condições estabelecidas pelas partes são satisfeitas – para desenvolver desde redes sociais até 

sistemas financeiros que utilizem tokens digitais de valor de moeda ou de smart properties, 

sejam estas reais ou virtuais.19 

Para tanto, o protocolo Ethereum se baseia em três características essenciais: (i) a 

base de dados descentralizada, ou blockchain; (ii) o uso de tokens digitais e (iii) o uso de 

criptografia, além se utilizar a função de uma quarta característica particular à nova tecnologia: 

                                                 
17 ROCHA, Raphael Vieira da Fonseca; PEREIRA, Débora de Oliveira; BRAGANÇA JR, Sergio Henrique 

Fernandes. Blockchain e Smart Contracts: como a tecnologia está mudando a intermediação e o direito 

empresarial. Cadernos de Direito: UNIFESO, Teresópolis/RJ, 2018, vol. 01, n. 2, p. 37-57.  
18 SCHECHTMAN, David C. Introdução e Guia Prático a Smart Contracts (Introduction and Practical Guide 

to Smart Contracts). Escrito em janeiro de 2019. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=3317504> or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317504. Acesso em: 09 abril de 2019.  
19 ASSUNÇÃO, Luís Fernando Israel; GONÇALVES, Pedro Vilela Resende. Ethereum e blockhain: desafios 

jurídicos das plataformas descentralizadas. p. 180-2015. Disponível em: < 

https://www.academia.edu/29701285/Ethereum_e_Blockchain_Desafios_Jur%C3%ADdicos_das_plataformas_d

escentralizadas>. Acesso em: 09 abril de 2019. 

 

https://ssrn.com/abstract=3317504
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317504
https://www.academia.edu/29701285/Ethereum_e_Blockchain_Desafios_Jur%C3%ADdicos_das_plataformas_descentralizadas
https://www.academia.edu/29701285/Ethereum_e_Blockchain_Desafios_Jur%C3%ADdicos_das_plataformas_descentralizadas
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(iv) o uso uma linguagem de programação com Completude-Turing20. O processamento na 

plataforma pode ser financiado tanto pela moeda central do protocolo, chamada Ether, como 

pela possibilidade de se criar um contrato que estabeleça subcurrencies (moedas próprias) por 

meio do sistema de tokens, podendo ser aceitas, inclusive, como pagamento para outros smart 

contracts.21 

No Brasil, apesar de serem considerados juridicamente válidos, ainda existem 

impedimentos quanto à interpretação de smart contracts por parte do poder judiciário, haja vista 

que para compreender a codificação do contrato é necessário, também, conhecer a linguagem 

de programação.22 

Dessa forma, sob à ótica da Teoria dos Contratos, analisa-se a existência, validade 

e eficácia de um contrato inteligente realizado no país. 

 

2.1.4 Elementos substantivos aplicado ao smart contract 

 

Uma das espécies do negócio jurídico é o instituto do contrato, o qual caracteriza-

se por ser um acordo de vontade no âmbito do exercício da autonomia privada, gerador de 

obrigações entre as partes envolvidas e, de forma excepcional, em relação a terceiros não 

contratantes. É importante que um negócio jurídico seja apreciado em três planos distintos: da 

existência jurídica, da validade e da eficácia.23 

Para ser reconhecido à sua existência e validade, no âmbito legal, o contrato dever 

ter como elementos essenciais as seguintes condições: agente capaz, objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei, conforme giza o art. 104 

do CC, sob pena de nulidade absoluta e total ineficácia, embora tenha existido no mundo dos 

                                                 
20 Nota explicativa: Uma linguagem com Completude-Turing significa que regras seguidas em sequência sobre 

dados arbitrários podem produzir o resultado de qualquer cálculo. Essa característica é essencial a todas as 

linguagens de programação modernas de alto nível. Esse traço distintivo da Ethereum em relação à Bitcoin permite 

que qualquer usuário lance aplicações na blockchain para serem usados por outros usuários.  

ASSUNÇÃO, Luís Fernando Israel; GONÇALVES, Pedro Vilela Resende. Ethereum e blockhain: desafios 

jurídicos das plataformas descentralizadas. p. 180-2015. Disponível em: < 

https://www.academia.edu/29701285/Ethereum_e_Blockchain_Desafios_Jur%C3%ADdicos_das_plataformas_d

escentralizadas>. Acesso em: 09 abril de 2019. 
21 ASSUNÇÃO, Luís Fernando Israel; GONÇALVES, Pedro Vilela Resende. Ethereum e blockhain: desafios 

jurídicos das plataformas descentralizadas. p. 180-2015. Disponível em: < 

https://www.academia.edu/29701285/Ethereum_e_Blockchain_Desafios_Jur%C3%ADdicos_das_plataformas_d

escentralizadas>. Acesso em: 09 abril de 2019. 
22 ROCHA, Raphael Vieira da Fonseca; PEREIRA, Débora de Oliveira; BRAGANÇA JR, Sergio Henrique 

Fernandes. Blockchain e Smart Contracts: como a tecnologia está mudando a intermediação e o direito 

empresarial. Cadernos de Direito: UNIFESO, Teresópolis/RJ, 2018, vol. 01, n. 2, p. 37-57.  
23 MACHADO, Roberto de Souza. Direito Contratual. Apostila FGV Direito Rio. (Material disponibilizado para 

os alunos através da plataforma FGV online. 

 

https://www.academia.edu/29701285/Ethereum_e_Blockchain_Desafios_Jur%C3%ADdicos_das_plataformas_descentralizadas
https://www.academia.edu/29701285/Ethereum_e_Blockchain_Desafios_Jur%C3%ADdicos_das_plataformas_descentralizadas


16 

fatos. Já no plano da eficácia, verifica-se a aptidão ou não do negócio para efetivamente 

produzir os efeitos desejados pelas partes. 

Considerando que não existe legislação específica no ordenamento brasileiro acerca 

do tema, tem-se que os contratos eletrônicos são classificados como atípicos, conforme o art. 

45 CC. Dessa forma, assim como um contrato tradicional, os smart contracts devem respeitar 

todas as normas gerais estabelecidas para regulação dos negócios jurídicos, principalmente, 

enquanto o ordenamento jurídico carecer de leis específicas para o tema, a fim de tornar seus 

efeitos juridicamente válidos perante o sistema pátrio vigente.24 

E, em tese, é exatamente o que ocorre com a execução dos contrato inteligentes, 

uma vez que são formulados de modo que as partes, de comum acordo, optem pelo modelo que 

melhor se adeque às suas necessidades, estabelecendo as obrigações, benefícios e penalidades 

que podem ser devidas a qualquer dos envolvidos, ou seja, enquadram-se dentro dos ditames 

da legislação brasileira.  

 

2.1.4.1 Análise principiológica do smart contract 

 

Sabe-se, também, que no sistema contemporâneo, os princípios jurídicos, além de 

serem dotados de força normativa, também orientam e suprem lacunas legislativas em relação 

a compreensão e aplicação das normas, de modo que se torna imprescindível a análise dos smart 

contracts à luz das normativas principiológicas, a fim de identificar se existem obstáculos a sua 

implementação a par do ordenamento jurídico brasileiro.  

Os smarts contratcts visam a proteção de direitos resguardados por normas 

principiológicas, pois carregam desde sua origem o propósito de fornecer confiança e lealdade 

ao negócio jurídico, diferentemente dos contratos tradicionais que ao longo do tempo 

necessitaram/necessitam se adequar para garantir que os direitos das partes e de terceiros 

fossem/sejam respeitados. 

Tanto é verdade que a doutrina e a jurisprudência, ao longo dos anos, vem 

reconhecendo a identificação de figuras que se apresentam como desdobramentos da aplicação 

da boa-fé objetiva nos contratos tradicionais, como: nemo potest venire contra factum 

proprium, da supressio, da surrectio, do tu quoque, do adimplemento substancial, da lesão 

                                                 
24 EFING. Antonio Carlos; SANTOS, Adrielly Pinho dos. Análise do smart contracts à luz do princípio da 

função social dos contratos no direito brasileiro. Direito e Desenvolvimento. Revista do Programa de Pós 

Graduação em Direito, ago/dez 2018, vol. 9, n.2, p.50-64. 
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positiva do contrato, em resposta a comportamentos desleais e contraditórios de um dos agentes 

contratantes, com o intuito de equilibrar a relação contratual.25  

Já os contratos inteligentes, desde sua concepção, com o ensejo de melhorar a 

eficácia das relações contratuais, já nasceram para serem mais transparentes, pois tornam 

imutáveis todas as ações praticadas no contrato, o que possibilita a comprovação de todas as 

iniciativas, e mais seguros, já que impossibilitam que uma das partes fraude o contrato ou 

interrompa sem justificativas aprovadas previamente. 

Dessa forma, por serem um instrumento de expressão da vontade das partes, por 

óbvio é que os smarts contracts reger-se-ão pelo princípio da boa-fé objetiva, aliás, pode-se 

falar que tal modalidade de contrato teve sua origem fundada neste princípio.  

Diferentemente do princípio da boa-fé objetiva, ao se tratar do princípio da função 

social do contrato, levantam-se questionamentos quando da aplicação deste princípio para a 

realidade dos smart contract, vez que, tais contratos caracterizam-se pela auto executabilidade, 

obrigatoriedade e irretroatividade,  capaz de afastar qualquer interferência externa, isto é, uma 

vez celebrados, não há possibilidade de reversão da medida pelo mesmo contrato.  

Lembra-se que a função social do contrato, positivado no art. 421 do CC, refere-se 

a liberdade de contratar que deve ser exercida de forma a promover a proteção dos interesses 

sociais e do bem-estar no âmbito privado, produzindo efeitos tanto para as partes como para 

eventuais terceiros. Tal princípio é que embasa revisões contratuais, por exemplo, quando se 

verifica um desequilíbrio entre as partes. 

Dessa forma, tendo em vista que a tecnologia blockchain foi criada com o objetivo 

de não permitir a reversibilidade dos comandos programados, no intuito de fornecer mais 

proteção e transparência ao negócio jurídico, tem-se uma insegurança jurídica, visto que uma 

decisão judicial, por exemplo, não resolveria uma possível lide entre as partes, uma vez que não 

consegue atuar limitando um código computacional programado para se concretizar sozinho.26 

Em regra, nos contratos de linguagem natural (contratos tradicionais), uma ordem 

judicial pode garantir uma revisão contratual e até mesmo alterar e anular cláusulas de um 

contrato considerado onerosamente excessivo para uma das partes, tal situação pode ser 

                                                 
25 MACHADO, Roberto de Souza. Direito Contratual. Apostila FGV Direito Rio. (Material disponibilizado para 

os alunos através da plataforma FGV online. 
26 EFING. Antonio Carlos; SANTOS, Adrielly Pinho dos. Análise do smart contracts à luz do princípio da 

função social dos contratos no direito brasileiro. Direito e Desenvolvimento. Revista do Programa de Pós 

Graduação em Direito, ago/dez 2018, vol. 9, n.2, p.50-64. 
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vislumbrada na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que existe para proteger 

a parte vulnerável da relação, por exemplo.  

Todavia, é necessário pesar que um contrato inteligente não surgiu para ficar 

impune a uma sanção judicial, pois, se assim fosse, já nasceria como algo ilegal e imoral a 

sociedade, o que sabemos que não é verdade.  A solução para o problema está no estudo e na 

disseminação de informação para que o sistema judiciário brasileiro acompanhe as inovações 

tecnológicas para que proteja os casos de flagrante violação legal nos chamados contratos 

inteligentes, da mesma forma, que ao longo do tempo, fez-se e ainda se faz, com os contratos 

tradicionais.  

 

2.1.4.2 Contrato eletrônico X smart contract 

 

O Código Civil brasileiro traz disposições a respeito da realização do negócio 

jurídico válido e eficaz, entretanto, sabe-se que na falta da classificação de um contrato, estes 

são abrangidos, nos moldes do art. 425 CC, como atípicos.  

Tendo em vista que a lei não exige forma específica para celebração do contrato e 

que já se considera a realização de contratos através de meio eletrônico ou virtual como atípicos, 

por óbvio, essa classificação se estende aos smart contracts também.  

Apesar de ambos serem contratos atípicos, não se deve confundir essas duas 

modalidades de contrato. Isso porque, a forma “eletrônica” é o meio em que o contrato é 

efetivado, ou seja, entende-se que o computador é a instrumentalização da vontade das partes, 

diferentemente dos contratos inteligentes em que são executados pelo computador, isto é, “o 

contrato não é efetivado de forma eletrônica, mas sim a execução do objeto contratual é feita 

por computador”.27 

Nessa toada, enquanto os contratos eletrônicos são celebrados através da 

manifestação das partes por meio de computadores, sem a necessária materialização do papel 

impresso e proximidade física dos envolvidos, os smart contracts, em contrapartida, surgiram 

para dar mais autonomia às partes, dispensando a figura de terceiros na relação jurídica, como 

corretores, cartórios, testemunhas, dentre outros, bem como a trazer mais transparência e 

segurança ao negócio.  

                                                 
27 DENNY, Danielle M. T. Internet Legal. São Paulo, Editora Imagens DD, 2018, p.88.  
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Hoje, por exemplo, para que uma transação seja revestida de publicidade, paga-se 

emolumentos para que o documento tenha fé pública, em uma tentativa de impedir falsificações. 

Isso acontece, porque o Estado transferiu ao setor privado a tarefa do registro dos atos civis no 

intuito de resguardar a validade deles, todavia, sabemos que essa burocracia não impede a 

realização de atos ilícitos, além de onerar excessivamente as partes na concretização de negócio 

jurídico, ou seja, a presença de um terceiro na relação não é algo necessariamente bom.  

Dessa forma, o contrato inteligente busca o surgimento de uma nova economia 

baseada na confiança e na transparência, cujo sistema colaborativo deve possibilitar que todos 

tenham acesso à informação, sem ser necessário à intervenção de terceiros, seja de ordem 

pública ou privada.  Logo, essa modalidade disruptiva de contrato permite que as partes tenham 

poder e autossuficiência para concretizarem uma relação jurídica.  

 

2.1.5 Estudo do Código/Algoritmos 

 

É importante saber que apesar dos contratos inteligentes possuírem uma linguagem 

codificada, executar um smart contract não é para especialistas em computação, como pode 

parecer de imediato. Isso porque, todo o processo de construção de um contrato inteligente foi 

simplificado para que qualquer pessoa com conhecimentos básicos de informática pudesse 

escrevê-lo, cumpri-lo e implementá-lo.28 

Pode-se definir algoritmo “como sequência de ações para serem realizadas ou, 

numa metáfora, podem ser concebidos como sendo algo como uma receita de bolo”. Nesse 

sentindo, Lauren Henry Scholz conceitua contratos algoritmos como contratos em que os 

algoritmos determinam as obrigações de uma parte. 29 

Em resumo, o contrato será escrito por algoritmos que descreverão os direitos dos 

envolvidos, o valor do conteúdo, a descrição da sequência de condutas que deverão ser 

realizadas e a data de entrega. Assim, na data indicada, o negócio jurídico será efetivado e, 

concluída todas as ações estipuladas, o algoritmo encerrará sua execução ou, em termos 

jurídicos, o contrato se extinguirá. 

Mauro Stampatori, em seu livro “How To Create a: the guide for non-technical 

managers to smart contracts” explica que o pensamento por trás dos contratos inteligentes é 

                                                 
28 STAMPATORI, Mauro. Smart Contract- How To Create a: the guide for non-technical managers to smart 

contracts. Edição do Kindle. 
29 SCHECHTMAN, David C. Introdução e Guia Prático a Smart Contracts (Introduction and Practical Guide 

to Smart Contracts). Escrito em janeiro de 2019. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=3317504> or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317504. Acesso em: 09 abril de 2019. p.06. 

https://ssrn.com/abstract=3317504
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317504
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simples, uma vez que eles são executados através de uma premissa lógica “IF-WHEN-THEN” 

(SE/QUANDO/ENTÃO), a exemplo: SE / QUANDO o trabalho for concluído, ENTÃO a soma 

(dinheiro) será para mim.  

A partir desse modelo é possível entender como que o contrato inteligente torna 

viável a definição das premissas e, satisfeita as condições, torna-se auto exequível. Destaca-se, 

também, que não há restrições sobre a utilização das condições que poderão ser incorporados 

ao contrato inteligente, como por exemplo: SE/QUANDO você enviar o objeto X e Y na data 

Z, ENTÃO A e B serão seu na data C.30 

Lauren Henry Scholz, de forma didática, classifica os contratos escritos em 

algoritmos como sendo “ferramenta”, quando seu funcionamento se assemelha a uma simples 

planilha de excel para determinar se aceita ou não o contrato, ou “agente”, quando o algoritmo 

necessita de mais variáveis para tomada de decisão, não sendo necessariamente previsíveis ao 

seu resultado.31 

A classificação do algoritmo “agente” pode ser subdivida em “preenchimento de 

lacuna”, quando é necessário definir determinada informação, pois ela deve ser conhecida para 

concluir o negócio, tal como a venda de passagens de avião “em que os algoritmos compilam 

os dados relevantes para formação do preço e apresentam uma proposta ao interessado, o qual 

não poderá negociar o valor, mas apenas aceitar ou não a oferta”, ou o algoritmo pode atuar 

como “negociador”, nesse caso, o programa não apena compila os dados relevantes para a 

tomada de decisão, como também formula previsão de cenários, realiza diagnósticos e negocia 

com interessados.32 Diante da alta complexidade e custo da elaboração, tais contratos são 

explorados mais no mercado financeiro, em especial nas operações High-Frequency Trading33. 

Por fim, o algoritmo negociador subdivide-se em “algoritmo de “caixa branca” e 

“caixa preta”, sendo que a diferença entre eles caracteriza-se pelo primeiro algoritmo 

possibilitar ao seu proprietário antecipar ou prever determinado comportamento do programa 

                                                 
30 STAMPATORI, Mauro. Smart Contract- How To Create a: the guide for non-technical managers to smart 

contracts. Edição do Kindle. 
31MORASSUTTI, Bruno Schimitt; CARDOSO, Alexander. Algoritmos Computacionais e Contratos: uma 

breve introdução ao assunto, uma proposta de classificação e algumas indagações (Computer Algorithms and 

Contracts: A Brief Introduction to the Subject, A Classification Proposal and Some Inquiries). XXVI Congresso 

do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2017. Disponível em: 

https://ssrn.com/abstract=3194296. Acesso em: 09 abril de 2019.  
32 Idem. 
33Nota explicativa: Definição do Wikipédia para Negociação de alta frequência (NAF) ou em inglês High-

frequency trading (HFT): é uma forma primária de negociação algorítmica em finanças que surgiu em 1998. 

Especificamente, é o uso de ferramentas tecnológicas sofisticadas e algoritmos de computador para comercializar 

rapidamente commodities e ativos financeiros. As negociações de alta frequência usam propriedades estratégicas 

de negociação para realizar por meio dos computadores as negociações de venda e compra em escala num intervalo 

de menos de 11 segundos, chegando à escala de microssegundos.  

https://ssrn.com/abstract=3194296
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enquanto que o segundo algoritmo é desconhecido, seja por ter uma linguagem inacessível ao 

público leigo, seja por ser difícil de ser compreendido por técnicos em razão do alto nível de 

complexidade. 

 

2.1.6 Aplicabilidade do smart contract  

 

Conforme já explanado, a atratividade do smart contract ganha destaque, 

especialmente, por suas duas características essenciais: trustless34 e self-enforcement35. Tais 

atributos garantem a capacidade do contrato ser cumprido de forma eficaz, não necessitando da 

intervenção de terceiros e, principalmente, do Estado.  

Em contratos tradicionais, geralmente, é o Estado quem participa como 

intermediador da relação entre as partes, com intuito de garantir o cumprimento do contrato, 

independentemente de ser uma relação pública privada ou exclusivamente privada. 

Certo é que nem sempre o Estado consegue exercer essa função de forma 

satisfatória, tanto é verdade que, ao longo do tempo, foi-se criando formas alternativas de 

garantir o cumprimento do contrato, tais como arbitragem, mediação, conciliação, teses 

jurídicas e até mesmo certas garantias contratuais, entretanto, apesar de tudo, ainda não foi 

possível eliminar por absoluto a necessidade de existir confiança na relação.36 

Basta ligar a televisão ou mesmo conferir as redes sociais para notar como, cada 

vez mais, campanhas publicitárias utilizam a imagem de celebridades no intuito de passar 

credibilidade e confiança da sua marca aos consumidores, sendo que atitudes consideradas 

erradas ou malvistas pela sociedade são expostas constantemente no mundo virtual, denegrindo 

a imagem da causadora do dano, ou, de forma contrária, compartilhando-se informações 

positivas a fim de enaltecer a imagem daquela.  

Isso porque, de um modo geral, as pessoas só querem realizar negócios justos e, por 

óbvio, não terem o infeliz sentimento de se sentirem lesadas de alguma forma, por tal razão, 

embora a confiança seja considerada fundamental em qualquer relação, ao executar um contrato 

inteligente, o grau de confiança necessário entre os agentes é relativamente menor. 

                                                 
34 Nota explicativa: Expressão ´trustless´ é utilizada para demonstrar que para a execução do contrato inteligente 

não é necessário existir confiança recíproca entre as partes. 
35 Nota explicativa: Expressão “self-enforcement” é utilizada para demonstrar que os contratos inteligentes são 

auto exequíveis, ou seja, satisfeitas as condições impostas, o contrato finda de forma automática.  
36 SCHECHTMAN, David C. Introdução e Guia Prático a Smart Contracts (Introduction and Practical Guide 

to Smart Contracts). Escrito em janeiro de 2019. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=3317504> or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317504. Acesso em: 09 abril de 2019. 

 

https://ssrn.com/abstract=3317504
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317504


22 

Verifica-se que apesar do nome “smart contract”, tal termo não é aplicado, 

necessariamente, a formulação de um contrato do ponto de vista jurídico, muito pelo contrário, 

é uma tecnologia que pode ser utilizada por diversos setores dentro de uma cadeia de valor, 

traduzindo-se ou não em uma relação jurídica contratual, como: a) administração pública, em 

ações como gestão de identidade de pessoas, votação eletrônica, pagamentos de programas 

sociais, entre outras funções; b) telecomunicações, ajudando as operadoras a cortar custos e 

ofertar serviços digitais a preços mais competitivos; c) setor elétrico, para proporcionar as 

concessionárias de energia uma redução no custo operacional e na oferta de novos serviços, a 

exemplo, com a implementação do pagamento de car sharing para veículos elétricos; d) setor 

financeiro, em ações para diminuir o número de fraudes, ofertar novos serviços, diminuir 

numero de intermediários nas operações, etc; e) internet das coisas (Iot), especialmente, no 

tocante a segurança e privacidade.37 

Tratando-se de relações jurídicas contratuais, ressalta-se aqui, que a utilização desta 

modalidade de contrato, preferencialmente, ocorre para criar acordos que não dependerão de 

ações futuras das partes executadas, em razão de serem contratos auto exequíveis, entretanto, a 

aplicação de tal tecnologia não deve se limitada a essa característica.  

Vale apresentar um segmento no meio jurídico amplamente beneficiado pelo uso 

dos contratos inteligentes, qual seja, o ramo da proteção dos direitos autorais. Isso porque, com 

o advento da internet, todo conteúdo digital pode ser reproduzido e distribuído entre a rede, 

fornecendo aos usuários diversos conteúdos gratuitos, prejudicando, assim, o detentor dos 

direitos autorais, uma vez que deixa de ser remunerado por seu trabalho.  

Entretanto, é possível garantir a proteção dos direitos autorais, bem como a venda 

dos trabalhos de forma online, eliminando o risco de cópia e redistribuição de arquivos a partir 

da automatização dessas funções através de contratos inteligentes. Tal prática, inclusive, já é 

feita pela cantora e compositora britânica Imogen Heap, na qual realiza a venda das suas 

músicas diretamente para o público, disponibiliza a licença de amostra das músicas aos 

produtores, bem como executa a distribuição dos royalties para os compositores e músicos 

através da plataforma construída na Ethereum.38 

A IoT também é um campo ilimitado para exploração desta tecnologia, pois, com 

o uso de contratos inteligentes, é possível realizar um negócio jurídico através da automação 

                                                 
37 FORMIGONI FILHO, José Reynaldo; BRAGA, Alexandre Mello; LEAL, Rodrigo Lima Verde. Tecnologia 

Blockchain: uma visão geral. Disponível em: < https://www.cpqd.com.br/wp-content/uploads/2017/03/cpqd-

whitepaper-blockchain-impresso.pdf>. Acesso em: 10 abril de 2019.  
38 Abdallah Daodiah, Bashar Almunyyer. Tecnologia Blockchain - Contrato Inteligente. Edição do Kindle.  

https://www.cpqd.com.br/wp-content/uploads/2017/03/cpqd-whitepaper-blockchain-impresso.pdf
https://www.cpqd.com.br/wp-content/uploads/2017/03/cpqd-whitepaper-blockchain-impresso.pdf


23 

do gerenciamento de sistemas remotos. Na prática, a empresa Docusign e a Visa criaram um 

protótipo de contrato inteligente para reduzir a burocracia ao realizar a locação de um veículo 

e automatizar o processo de pagamento com a contratação de seguro, pagamento de pedágios, 

estacionamento e até download de músicas.39  

Nessa proposta, a empresa explica o funcionamento da seguinte forma: 

 

 [...] o locador entra no carro escolhido e, pelo próprio painel de controle do 

veículo, consegue ler e assinar um contrato inteligente. Ali mesmo ele fica 

sabendo do valor cobrado pela diária ou pelo quilômetro rodado, entende as 

regras para manutenção, abastecimento e pagamento de pedágios e pode até 

escolher um serviço de download de músicas para baixar e ouvir na estrada!  

O aplicativo embarcado no carro consegue usar informações do GPS para 

detectar a distância percorrida, usar equipamentos de pagamento automático 

de pedágios para considerar o valor desse serviço e, ao final do aluguel, ainda 

fazer a cobrança automaticamente! 

Como você pôde ver, o contrato inteligente leva em conta todos os requisitos 

contidos nele mesmo, calcula o valor de Bitcoins a ser transferido do locador 

para o locatário, fazendo essa transferência dentro da lógica de blockchain. 

Tudo isso sem intervenção direta do motorista.”.40 

 

 

A contratação de fornecedores também se aproveita desta modalidade de contrato, 

uma vez que com a aplicação do smart contract é possível garantir que a outra parte receba a 

quantia combinada, tão somente, após a entrega dos produtos, garantindo eficiência e 

transparência na relação contratual.  

Enfim, a aplicabilidade desta ferramenta é ilimitada e eficiente para a diversos 

setores, inclusive, especialistas consideram que a tecnologia blockchain é a quinto paradigma 

disruptivo da computação que resultará em mudanças estruturais no médio e longo prazo para 

o mercado em geral.41 

 

2.2 ORGANIZAÇÕES AUTONOMAS DESCENTRALIZADAS (DAO) 

 

Embora as Organizações Autônomas Descentralizadas não sejam o objeto deste 

estudo, vale introduzir brevemente o tema, visto que fazem parte da matéria de contratos 

                                                 
39 Smart contracts: descubra o potencial dos contratos eletrônicos. Blog Docusign, 2018. Disponível 

em:<https://www.docusign.com.br/blog/smart-contracts/>. Acesso em 07 abril de 2019. 
40 Smart contracts: descubra o potencial dos contratos eletrônicos. Blog Docusign, 2018. Disponível 

em:<https://www.docusign.com.br/blog/smart-contracts/>. Acesso em 07 abril de 2019. 
41 FORMIGONI FILHO, José Reynaldo; BRAGA, Alexandre Mello; LEAL, Rodrigo Lima Verde. Tecnologia 

Blockchain: uma visão geral. Disponível em: < https://www.cpqd.com.br/wp-content/uploads/2017/03/cpqd-

whitepaper-blockchain-impresso.pdf>. Acesso em: 10 abril de 2019. 

https://www.cpqd.com.br/wp-content/uploads/2017/03/cpqd-whitepaper-blockchain-impresso.pdf
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inteligentes. Ressalta-se, também, que pela relevância e impacto deste tema no meio jurídico, 

sugere-se um estudo separado.  

As denominadas Decentralized Autonomous Organizationsv (DAO), ou 

Organizações Autônomas Descentralizadas, surgiram em decorrência da rede blockchain 

suportar um armazenamento ilimitado de dados de forma extremamente sigilosa.  

As DAO’s se traduzem na aplicação de contratos inteligentes a toda uma 

organização, sendo executados e verificados através do blockchain e, portanto, tornando esta 

organização autônoma, descentralizadas e autogovernada42.  

Essa aplicação do blockchain é uma revolução na forma das organizações 

realizarem negócios, pois sua maior característica é não possuir uma entidade ou servidor 

central que supervisiona os processos, sendo o controle feito pelos próprios acionistas 

envolvidos no projeto.43 

Na prática, esse ecossistema funciona pela substituição de ações e quotas por um 

token de um blockchain, e as decisões a serem tomadas são realizadas através de eleições via 

blockchain, levando em conta, claro, o número de tokens que determinado usuário possua. De 

forma geral, a administração também pode ser automatizada e dirigida a proceder de 

determinada forma quando situações acontecerem ou, até mesmo, contratar e demitir pessoas 

da empresa.  

A corretora de criptomoedas Binance é a aplicação prática de uma DAO, isso 

porque, ao emitir seu próprio token, o detentor deste poderá participar de decisões que afetarão 

a empresa a longo prazo. Dentre as decisões que usuários com tokens poderão participar, por 

exemplo, é a decisão de incluir ou não a negociação de outras criptomoedas na corretora, 

influenciando diretamente fatores como valor, aceitação e volume de negociações da empresa.44 

Embora a governança dessas empresas seja mais transparentes, descentralizadas e 

democráticas, ainda existem muitas questões jurídicas que obstam sua atuação.  

 

 

 

                                                 
42 WIKIPÉDIA, Enciclopédia livre. Organização autônoma descentralizada. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_aut%C3%B4noma_descentralizada. Acessada em 

05 abril de 2019. 
43 O que é DAO (Organização Autônoma Descentralizada)? Foxbit, 2018. Disponível 

em:<https://foxbit.com.br/blog/o-que-e-dao-organizacao-autonoma-descentralizada/>. Acesso em 04 abril de 

2019. 
44 CALDAS, Romulo. As organizações humanas do futuro – DAO: Organização Autônoma Descentralizada. 

Associação brasileira de lawtechs e legaltechs, 2018. Disponível em:https://www.ab2l.org.br/as-organizacoes-

humanas-do-futuro-dao-organizacao-autonoma-descentralizada/. Acesso em: 10 abril de 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_aut%C3%B4noma_descentralizada
https://www.ab2l.org.br/as-organizacoes-humanas-do-futuro-dao-organizacao-autonoma-descentralizada/
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3 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Inicialmente, convém distinguir que a lei de proteção de dados não é uma lei de 

privacidade, uma vez aquela não protege a privacidade em si, mas tão somente, fornece aos 

sujeitos detentores dos dados certos direitos para controlar aspectos do processamento daquelas 

informações.45 

Em 25 de maio de 2018, entrou em vigor o Regulamento Geral de Proteção de 

Dados da União Europeia (GDPR), a fim de atualizar o regime de proteção de dados que, até 

então, era regido pela Diretiva (DPD) de 1995, projetada em uma era anterior a diversos 

conceitos da internet, como computação em nuvem, big data, aplicativos e até mesmo, redes 

sociais.  

Além de harmonizar, através de princípios, as leis de proteção de dados dos países 

da União Europeia (UE) e garantir certa margem de autonomia para elaboração de disposições 

específicas a esses Estados-Membros, tal atualização foi necessária para alcançar as mudanças 

tecnológicas, bem como proteger a nova forma de economia baseada na internet.  

Ressalta-se que a importância deste Regulamento em nosso país advém do efeito 

extraterritorial contida em seus artigos, ou seja, qualquer organização que processe dados de 

residentes da UE ou envolva esta jurisdição no âmbito negocial estarão sujeitas aquelas regras.  

Basicamente, o GDPR resguarda seis princípios básicos: o processamento deve ser 

legal, justo e transparente; os dados devem ser coletados para um propósito específico e não 

processado para fins incompatíveis (limitação da finalidade); os dados mantidos devem ser 

adequados e não excessivo (minimização de dados); os dados devem ser precisos e atualizados; 

os dados não devem ser armazenado por mais tempo do que o necessário; os dados devem ser 

processados com segurança.46 

Inspirada no GDPR, no dia 14 de agosto de 2018, foi sancionada no Brasil a Lei 

13.709 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), que dispõe sobre o “tratamento de dados 

pessoais inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito 

                                                 
45 IBANEZ, Luis Daniel; O'HARA, Kieron, SIMPERL, Elena. On Blockchains and the General Data Protection 

Regulation. Disponível em: <https://eprints.soton.ac.uk/422879/1/BLockchains_GDPR_4.pdf>. Acesso em 5 

abril 2019. 
46 IBANEZ, Luis Daniel; O'HARA, Kieron, SIMPERL, Elena. On Blockchains and the General Data Protection 

Regulation. Disponível em: <https://eprints.soton.ac.uk/422879/1/BLockchains_GDPR_4.pdf>. Acesso em 5 

abril 2019. 
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público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural”.47 

Um dos principais aspectos da LGPD está em proteger os dados desde sua 

concepção, sob pena de imposição de graves multa para aqueles que desrespeitarem e 

negligenciarem os deveres ali resguardados.  

Dessa forma, a LGPD estabelece normas que empresas e outras organizações 

atuantes no Brasil devem seguir para permitir que o cidadão tenha mais controle sobre o 

tratamento que é dado às suas informações pessoais.48 

Ao tratar da proteção de dados pessoais, o artigo 7ª, I, LGPD, não limitou a forma 

como o titular pode concordar com o tratamento que será destinado a seus dados pessoais, 

podendo, portanto, ser manifestado por escrito ou através de outro meio, desde que demonstrado 

a manifestação de vontade deste titular. Entretanto, apesar desta norma ampla, fato é que a 

vontade do titular deve ser explícita, com atos que demonstrem seu consentimento, ou seja, não 

pode ser extraída de sua omissão.49 

Em contrapartida, o art. 8ª da referida lei impõe condições e restrições para que, 

mesmo com manifestação do titular, os dados sejam processados e utilizados por terceiros, a 

exemplo do parágrafo 1º, in verbis: “Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse 

deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais”.50 

Tendo em vista que o foco do estudo é a análise da aplicabilidade e efeitos do smart 

contract no ordenamento jurídico pátrio e sua legalidade frente a LGPD, analisa-se tal 

tecnologia frente aos respectivos regramentos. Isso porque, ao combinar a tecnologia 

blockchain com a referida LGPD, surgem algumas imposições legais, principalmente, no 

tocante ao armazenamento e segurança dos dados pessoais envolvidos neste tipo de transação. 

 

                                                 
47 TEMER, Michel. Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei 

nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em 11 abril de 2019.  
48 PAULA, Luana Otani de. Breve considerações sobre a lei geral de proteção de dados. Migalhas, 2018. 

Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI292692,71043-

Breves+consideracoes+sobre+a+lei+geral+de+protecao+de+dados>. Acesso em: 09 abril de 2019.  
49 FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: a importância do consentimento para o tratamento dos dados pessoais. Revista 

Eletrônica Jota, 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-

mercado/nova-lgpd-a-importancia-do-consentimento-para-o-tratamento-dos-dados-pessoais-12092018>.Acesso 

em:11 abril 2019. 
50 TEMER, Michel. Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei 

nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em 11 abril de 2019. 
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3.1 PROCESSAMENTO DE DADOS NO BLOCKCHAIN  

 

Diante deste novo cenário, há um antagonismo existente entre a lei de proteção de 

dados e as características essenciais da blockchain: imutabilidade, irreversibilidade e do suposto 

anonimato. 

Tratando-se de segurança dos dados, merece ser frisado que a tecnologia blockchain 

consegue capturar de forma muito rápida e eficaz possíveis tentativas de violação e ataques de 

hackers, tornando o sistema seguro e pouco suscetível a fraudes de dados. 

A imutabilidade da tecnologia blockchain decorre do armazenamento de 

informações nos chamados blocos, os quais se alinham de forma contínua, e em ordem 

cronológica, formando uma cadeia de blocos. Assim, caso seja necessário modificar alguma 

informação, tal informação não é excluída para incluir a nova, mas sim, armazena-se a nova 

informação em um novo bloco, na qual fica registrado a alteração feita e hora específica que 

ocorreu o evento. 51 

De acordo com a LGPD, obrigatoriamente, os dados devem ser mutáveis, 

possibilitando que as informações possam ser alteradas ou até mesmo descartadas. Dessa forma, 

embora a tecnologia blockchain seja considerada um sistema extremamente seguro e 

praticamente inquebrável, sua característica de armazenar dados pessoais de forma imutável e 

irreversível, pode vir de encontro com a legislação de proteção de dados vigente.  

Discute-se também o “direito ao esquecimento” do usuário ter seus dados apagados 

ou, até mesmo de impedir o seu processamento em determinadas circunstâncias, como:  

 

a) Quando os dados pessoais deixarem de ser necessários à finalidade para a 

qual foram originalmente recolhidos / processados. 

b) Quando o indivíduo retirar o consentimento. 

c) Quando o indivíduo opuser-se ao processamento de seus dados e não houver 

legítimo interesse para continuar o processamento. 

d) Os dados pessoais foram processados ilegalmente (ou seja, violando o 

GDPR). 

e) Os dados pessoais tiverem de ser apagados para cumprir uma obrigação 

legal. 

f) Os dados pessoais processados relacionarem-se a uma criança. 52 

 

                                                 
51 BORGES, Rodrigo; REVOREDO, Tatiana. Blockchain e as leis de proteção de dados: incompatíveis? 

<https://cio.com.br/blockchain-e-as-leis-de-protecao-de-dados-incompativeis/>. Acesso em: 11 abril de 2019. 
52 BORGES, Rodrigo; REVOREDO, Tatiana. Blockchain e as leis de proteção de dados: incompatíveis? 

<https://cio.com.br/blockchain-e-as-leis-de-protecao-de-dados-incompativeis/>. Acesso em: 11 abril de 2019. 
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Em contrapartida a tal argumento, vale considerar que o termo “esquecimento” é 

subjetivo e oriundo de debates, inclusive algumas autoridades da área de proteção de dados 

defendem que o uso de criptografia irreversível pode ser entendido como uma forma de apagar 

os dados, já que dentro do ecossistema da blockchain é impossível eliminar qualquer tipo de 

informação, visto que o próprio sistema foi projetado para impedi-lo. 53 

Outro argumento válido, no tocante a proteção de dados, é a possibilidade de 

estruturar o contrato inteligente para bloquear o acesso, tornando-o invisível para terceiros 

(embora o conteúdo continue existindo).  

Por fim, a questão da quebra do anonimato dentro da rede blockchain também pode 

ir de encontro com a LGPD, pois, além de existir variáveis que podem ser usadas para 

identificação indireta de determinado usuário, os algoritmos também conseguem realizar o 

trabalho de reconhecimento através de processamento de dados, tais como, preferência de 

consumo, transações comerciais, históricos de navegação e de busca.54 

Dessa forma, cumpre-se verificar alternativas que possam implementar níveis de 

segurança, a fim de proteger o integral anonimato do usuário, caso contrário, poderá haver grave 

violação do direito à proteção dos dados. 

Apesar de existirem incongruências entre blockchain e a LGPD, estas não podem 

se tornar fato impeditivo para a aplicação da tecnologia ou, até mesmo, vistas como forma de 

freio ao seu avanço, porquanto é necessário que o Direito acompanhe a dinâmica social e não 

o contrário, sob pena de sermos reféns das nossas próprias leis.  

É necessário constante reflexão e talvez, certa flexibilização das normas vigentes, 

para que o uso da tecnologia blockchain possa avançar, contribuindo para a chamada revolução 

4.0, porém perdermos a segurança, a quebra da liberdade e a privacidade 

 

3.1.1 Responsabilidade 

 

Os blockchains podem existir tanto na forma pública como na privada. No primeiro 

formato, os dados são abertos, ou sejam todos podem ler, validar transações ou participar da 

rede, a exemplo da critptomoeda Bitcoin. Já na forma privada, apenas os envolvidos no processo 

                                                 
53 Idem.  
54 FRAZÃO, Ana. Nova LGPD: direito de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados. Revista Eletrônica 

Jota, 2018. Disponível em: < https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-

mercado/nova-lgpd-direito-de-anonimizacao-bloqueio-ou-eliminacao-de-dados-31102018>. Acesso em:11 abril 

2019. 
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que podem participar da rede.55 Importante saber também se os blockchains são 

permissionados, ou seja, somente usuários selecionados conduzem o processo de consenso, ou 

se são não-permissionados, possibilidade em que qualquer usuário pode participar da transação. 

Isso porque, a escolha do tipo de blockchain utilizado na operação reflete em quem será o 

responsável por cumprir os requisitos de privacidade56. 

Em regra, é o controlador dos dados é quem tem o dever de resguardar o direito do 

titular e, se necessário, tomar as providências em tempo hábil para imediato cumprimento da 

lei, salvo se ele não for o agente de tratamento dos dados ou se existir motivos justificados que 

o impeçam de resguardar tal direito.57 

Recomenda-se cautela quanta a utilização da tecnologia blockchain, pois, além de 

não existir regulamentação desta tecnologia, tanto a GDPR como a LGPD ainda estão em fase 

inicial, sendo construídas e implementadas de forma gradual, de modo que seus reflexos ainda 

não podem ser mensurados. 
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jurídicos das plataformas descentralizadas. p. 180-2015. Disponível em: < 
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4 DESAFIOS JURÍDICOS 

 

A aplicação do smart contract é uma tecnologia única que apesar de trazer inúmeros 

benefícios e inovações para a sociedade em geral, ainda levanta muitos questionamentos, 

principalmente, os de ordem jurídica. 

Nesse momento, o maior desafio é encontrar pessoas com as habilidades 

necessárias para usar, testar e aprimorar essa tecnologia, a fim de extrair o máximo da 

capacidade disruptiva dessa inovação. 

 

4.1 INSEGURANÇA JURÍDICA DO SMART CONTRACT 

 

A tecnologia está mudando a forma de realizar negócios por todo o mundo e aqueles 

que não se adaptarem a nova era de elaboração de contratos, tornando-os mais inteligentes e 

dinâmicos, perderão espaço no mercado. Cada vez mais empresas, em especial as estrangeiras, 

estão utilizando a tecnologia do smart contract nas transações cíveis e comerciais, em razão da 

celeridade, economia e segurança, demonstrando, assim, que não há mais espaço para acreditar 

que essa modalidade de negócio não se consolidará no mundo jurídico.  

Apesar da ausência de legislação específica acerca do assunto, aplica-se aos 

contratos inteligentes as regras gerais que regem os contratos do diploma civilista, com o 

objetivo de assegurar-lhes a validade do instrumento jurídico, muito embora, ainda existam 

impedimentos quanto à sua interpretação por parte do judiciário.  

Isso porque, as inovações contratuais trazem consigo questões e 

multidisciplinariedade, as quais, em regra, não são compreendidas pelo operador de Direito. 

Neste viés, os smarts contracts, pela sua complexidade técnica e necessidade de conhecimentos 

aquém da formação dos juristas, têm levantado inúmeras problemáticas jurídicas.58 

Os principais questionamentos envolvem a proteção de dados, pois, ao contrário do 

que ocorre na celebração dos contratos tradicionais, em transações virtuais, após os dados serem 

inseridos no sistema, não podem ser apagados ou modificados. Isso significa que os dados, 

sejam pessoais ou não, estarão vinculados à tecnologia blockchain que, inclusive, poderá retirar 

dados de outra blockchain, possibilitando a troca de dados pessoais e, consequentemente, 

                                                 
58 EFING. Antonio Carlos; SANTOS, Adrielly Pinho dos. Análise do smart contracts à luz do princípio da 

função social dos contratos no direito brasileiro. Direito e Desenvolvimento. Revista do Programa de Pós 

Graduação em Direito, ago/dez 2018, vol. 9, n.2, p.50-64. 
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violando o direito fundamental à proteção de seus dados pessoais. Ressalta-se que o estudo em 

torno da proteção de dados pessoais através do uso da tecnologia blockchain foi abordado no 

capítulo anterior, em razão da relevância constitucional que abarca o tema.  

Ademais, a linguagem codificada também levanta questionamentos de como impor 

a compreensão das cláusulas contratuais pelos tribunais, como tornar legível o código a pessoas 

e não somente máquinas e programadores e como solucionar através de códigos a resolução 

dada à demanda judicial, por exemplo.59 A escrita em código, característica dos contratos 

inteligentes, exige um mínimo conhecimento da linguagem de programação, o que, atualmente, 

é algo muito distante do mundo jurídico.  

Por existir uma atividade humana por trás da operação, é importante o alerta para a 

possibilidade de erros na programação e erros na transmissão ou, até mesmo, a ocorrência de 

falhas no próprio sistema computacional, visto que até nos mais aprimorados sistemas 

computacionais esse cenário não é descartado.  

Atenta-se, também, que apesar do blockchain ser uma tecnologia extremamente 

segura em relação a dificuldade de alteração da informação, tal fato não torna a informação 

extremamente confiável, porquanto há fragilidade no sistema, visto ser necessário buscar 

informações externas à rede.60 

Outro questionamento relevante é o custo para validar a transação do smart 

contract, uma vez que o processamento do blockchain demanda um alto custo energético61, 

sendo necessário, portanto, remunerar os autenticadores pelo trabalho. As plataformas que 

executam os contratos inteligentes, em geral, já possuem um sistema capaz de remunerar a 

plataforma de acordo com a complexidade do contrato, consequentemente, quanto mais 

complexo, mais gás será utilizado no processamento e mais alto será o valor da operação.62 

Por fim, a eventualidade de anulação de um contrato inteligente viciado pode ser 

tecnicamente questionável, mesmo diante de decisão judicial, pois, como já explicado, trata-se 

                                                 
59 EFING. Antonio Carlos; SANTOS, Adrielly Pinho dos. Análise do smart contracts à luz do princípio da 

função social dos contratos no direito brasileiro. Direito e Desenvolvimento. Revista do Programa de Pós 

Graduação em Direito, ago/dez 2018, vol. 9, n.2, p.50-64. 
60 SCHECHTMAN, David C. Introdução e Guia Prático a Smart Contracts (Introduction and Practical Guide 

to Smart Contracts). Escrito em janeiro de 2019. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=3317504> or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317504. Acesso em: 09 abril de 2019.  
61“A execução dos contratos inteligentes é feito por um mineiro, que gasta seu tempo, eletricidade e hardware de 

computação para executar os códigos e finalizar a transação”. Informação extraída do site 

https://masterthecrypto.com/ethereum-what-is-gas-gas-limit-gas-price/?lang=pt <acessado no dia 08/04/2019> . 
62 Na plataforma Ethereum, o “gás” equivale a unidade de medição do trabalho computacional de executar 

transações ou contratos inteligentes. Em comparação análoga, utilizamos o sistema de kilowatts (kW) para 

medição de eletricidade, isto significa que a eletricidade não é medida em reais ou dólares, mas sim através 

Kilowatts por hora (kWH). Informação extraída do site https://masterthecrypto.com/ethereum-what-is-gas-gas-

limit-gas-price/?lang=pt <acessado no dia 08/04/2019> 

https://ssrn.com/abstract=3317504
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317504
https://masterthecrypto.com/ethereum-what-is-gas-gas-limit-gas-price/?lang=pt
https://masterthecrypto.com/ethereum-what-is-gas-gas-limit-gas-price/?lang=pt
https://masterthecrypto.com/ethereum-what-is-gas-gas-limit-gas-price/?lang=pt
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de programas computacionais self-enforcing, em que satisfeitas as condições previstas pelos 

contratantes, promove-se a execução dos termos contratuais, tornando-o irreversível.  

É fato que estas implicações decorrentes da execução dos smarts contracts refletem 

certa insegurança jurídica nos negócios, dado que o sistema jurídico nacional ainda não está 

preparado para acompanhar a curva exponencial de evolução da tecnologia blockchain e sua 

complexidade técnica do assunto.  

É certo, também, que em países como os Estados Unidos, onde aplicam o sistema 

commun law, inseguranças jurídicas tendem a ser reduzidas, pois os Tribunais não precisam de 

jurisprudência para acomodar os contratos inteligentes, ao contrário do nosso sistema, em que 

é baseado, primeiramente, por normas e princípios.63  

Entretanto, apesar de todas as inseguranças jurídicas, esta é uma tecnologia que já 

está causando disrupção na sociedade, agregando valor as cadeias de trabalho existentes e 

criando profissões até então desconhecidas, logo, mesmo diante de incertezas, não há mais 

como retroceder, a chance da mudança não ser absorvida é pequena e, mais do que nunca, é 

necessário debater e estudar o tema.  

 

4.2 ALTERNATIVAS PARA REDUZIR A INSEGURANÇA JURÍDICA 

 

É indispensável que algumas precauções sejam tomadas ao elaborar um contrato 

inteligente, a fim de reduzir a insegurança jurídica que paira sobre o tema.  

Além das precauções já conhecidas quando da elaboração de um contrato 

tradicional, soma-se algumas cautelas que podem ser trabalhadas ao lidar com contratos 

inteligentes, que podem ajudar a evitar problemas futuros, entre elas, a diligência ao definir as 

condições iniciais do contrato, como inclusão de cláusulas adicionais, interpretação contratual, 

alocação de custos e riscos, obrigações acessórias, e a atenção as garantias adicionais, a 

exemplo, revisão ou rescisão do contrato e válvulas de escape.64  

Diante do fato que o contrato inteligente pode ser escrito pelas próprias partes e 

após transformado em linguagem de código, elaborado um manual para explicar o que foi 

                                                 
63RASKIN, Max. The law and legality of smart contracts. Georgetown Law Technology Review 304, 2016. 

Disponível em: <https://georgetownlawtechreview.org/wp-content/uploads/2017/05/Raskin-1-GEO.-L.-TECH.-

REV.-305-.pdf>.  Acesso em 04 abril 2019. 
64 SCHECHTMAN, David C. Introdução e Guia Prático a Smart Contracts (Introduction and Practical 

Guide to Smart Contracts). Escrito em janeiro de 2019. Disponível em: < 

https://ssrn.com/abstract=3317504> or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317504. Acesso em: 09 abril de 

2019. 
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programado ou mesmo utilizar uma linguagem híbrida no contrato, torna-se necessário 

estabelecer qual será linguagem predominante em caso de eventual conflito.65  

Ademais, importante conhecer algumas obrigações acessórias a esta modalidade de 

contrato, a fim de deixar o contrato mais estruturado, como: obrigação de continuar usando a 

plataforma de blockchain no qual está vinculado o contrato; proibir o uso de outra carteira, além 

daquela vinculado ao contrato, naquela blockchain; não transferir o acesso a conta do contrato 

a terceiros; declarar todos os outros smarts contracts aos quais aquela carteira está vinculada66.  

O smart contract deve prever, também, como será alocado os recursos para que o 

contrato seja cumprido, além de constar programação para possível eventualidade do contrato 

ter sua execução suspendida por falta de fundo. 

Por oportuno, verifica-se alguns mecanismos contratuais próprios desta modalidade 

que podem ser inseridos para garantir que a obrigação seja cumprida, evitando possíveis 

inconvenientes.  

Dessa forma, algumas possibilidades são a realização do bloqueio da 

contraprestação até o pagamento e a inclusão de comando para, no caso de não existir saldo 

disponível, o devedor ser obrigado a pegar, de forma automática, empréstimo por meio da rede 

blockchain, transferindo, assim, os recursos obtidos para o credor. Por óbvio, que nem sempre 

tais mecanismos poderão ser utilizados, uma vez que dependem do objeto e prestação 

pactuados. 

Tendo em vista o caráter auto exequível e imutável do smart contract, em caso de 

vontade das partes pela rescisão, modificação e/ou por conter algum vício, é preciso que estas 

flexibilidades tenham sido programadas e previstas no código de origem. Vale lembrar que 

mesmo que as partes abandonem o contrato e passem a usar um novo código, o token de valor 

em posse do smart contract permanece defeituoso indefinitivamente.67 

Vale ressaltar que uma alternativa para viabilizar a extinção do contrato, quando 

ambas as partes estiverem de acordo, é estipular algum tipo de prazo, assegurando que o 

contrato somente será renovado se as partes, de forma expressa, declararem sua vontade.68  

                                                 
65 SCHECHTMAN, David C. Introdução e Guia Prático a Smart Contracts (Introduction and Practical Guide 

to Smart Contracts). Escrito em janeiro de 2019. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=3317504> or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317504. Acesso em: 09 abril de 2019. 
66 Idem. 
67 ASSUNÇÃO, Luís Fernando Israel; GONÇALVES, Pedro Vilela Resende. Ethereum e blockhain: desafios 

jurídicos das plataformas descentralizadas. p. 180-2015. Disponível em: < 

https://www.academia.edu/29701285/Ethereum_e_Blockchain_Desafios_Jur%C3%ADdicos_das_plataformas_d

escentralizadas>. Acesso em: 09 abril de 2019. 
68 SCHECHTMAN, David C. Introdução e Guia Prático a Smart Contracts (Introduction and Practical Guide 

to Smart Contracts). Escrito em janeiro de 2019. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=3317504> or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317504. Acesso em: 09 abril de 2019. 
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De igual modo, em certas situações será necessário obrigar as partes a renegociar 

os termos do contrato, a exemplo de um contrato de join venture em que uma das partes somente 

fornece a estrutura, logo, se a demanda cair abaixo de determinada especificação, o contrato 

poderá acionar a renegociação de modo que o repasse da receita seja colocado em uma conta 

garantia (escrow) ao invés de seguir automaticamente para a parte que fornece a estrutura 69.  

Nessa situação, o ideal é que o monitoramento da implementação destas condições 

seja automatizado, a fim de evitar que as partes tenham que ficar controlando uns aos outros 

durante a negociação para acionar tal dispositivo. 

Importante definir a responsabilidade por eventual erro de programação, pois, em 

alguns casos, por falta de proficiência técnica, uma das partes poderá ser incapaz de verificar 

se existe problema na programação. Logo, uma forma de evitar tal conflito, é estabelecer em 

linguagem natural/escrita as diretrizes que o código deve seguir e informar que tais diretrizes 

devem prevalecer sobre o código em caso de conflito, inclusive, é possível inserir comando 

para que a parte que ocasionou o erro de programação seja responsabilizada por eventuais danos 

ocasionados a parte contrária.  

Por fim, ressalta-se que por existir uma etapa externa à rede blockchain, esta poderá 

ser submetida a interferências sobre as quais a linguagem de programação não terá controle e, 

por essa razão, a veracidade e precisão dos dados antes de entrar na rede devem ser assegurada 

pelos participantes.  

 

4.2.1 Métodos de resolução de conflito 

 

Apesar de serem auto exequíveis, os smart contracts também estão sujeitos ao 

inadimplemento, sendo, portanto, passíveis de litígio. Isso porque, conforme já exaurido, existe 

a possibilidade de erros na elaboração do contrato, má-fé ou até mesmo abuso de brechas de 

um dos agentes envolvidos, embora tais riscos sejam muito menores de acontecer quando 

comparado ao “contrato tradicional”.70  

                                                 
69 SCHECHTMAN, David C. Introdução e Guia Prático a Smart Contracts (Introduction and Practical Guide 

to Smart Contracts). Escrito em janeiro de 2019. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=3317504> or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317504. Acesso em: 09 abril de 2019. 
70 SCHECHTMAN, David C. Introdução e Guia Prático a Smart Contracts (Introduction and Practical Guide 

to Smart Contracts). Escrito em janeiro de 2019. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=3317504> or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3317504. Acesso em: 09 abril de 2019. 
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Há diversas maneiras de amenizar as inseguranças jurídicas e aproveitar as 

vantagens que a aplicação dos smart contracts proporcionam, inclusive, vem-se desenvolvendo 

soluções no mercado no intuito de aproximar e acelerar o avanço desta tecnologia.  

O conceito de Judge as a Service (JaaS), expressão criada como um método 

alternativo de solução de conflito para contratos inteligentes, em que é escolhido um juiz e/ou 

árbitro com conhecimentos técnicos para analisar o negócio jurídico e atestar sua eficácia, 

podendo, inclusive, reverter ou alterar transações realizadas, a fim de garantir o adimplemento 

do contrato.71  

 

Deste modo, haveria como delegar esta função de arbitro por meio da própria 

blockchain. Esta delegação exigiria a indicação da conta de acesso dos árbitros 

desde o início do contrato. É possível que as partes organizem por si só este 

serviço, porém isto parece ser pouco econômico. Alternativamente, seria 

possível que câmaras de arbitragem criassem seus próprios protocolos que 

possam ser executados em smart contracts de terceiros, mas não se tem notícia 

de nenhuma iniciativa similar. 

 

Tanto o JaaS como o Novo Código de Processo Civil (NCPC) utilizam o modelo 

de solução consensual da demanda, ao invés embate processual, para resolução de determinado 

problema. Através deste recurso, com a ajuda de um intermediário, é possível aliviar a tensão 

existente entre as partes ou, até mesmo, resolver o conflito existente.72  

Uma alternativa que visa a segurança de determinado contrato inteligente é a 

presença do oráculo, uma vez que tal entidade atua como figura confiável a ambas as partes, 

fornecendo as informações necessárias para que as condições do contrato sejam atendidas. 

Por fim, vale ressaltar que o smart contract não surgiu para suprir todas as 

demandas jurídicas, por essa razão, deve-se examinar com cuidado se a aplicação do contrato 

inteligente será eficaz para determinado contexto.  

 

 

 

 

                                                 
71RANDE, Tassia Martins. Smart Contracts: o que são e como funcionam? Disponível 

em:<http://www.matera.com/blog/post/smart-contracts-o-que-sao>. Acesso em: 10 abril de 2019. 
72 GONÇALVES, Pedro Vilela Resende. Blockchain, smart contracys e "Judge as a Service" no Direito 

brasileiro. Disponível em: <http://irisbh.com.br/pt/blog/blockchain-smart-contracts-e-judge-as-a-service-no-

direito-brasileiro/>. Acesso em 10 abril de 2019. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com o advento da quarta revolução industrial, a forma como vivemos, trabalhamos 

e nos relacionamos estão mudando radicalmente. As inovações tecnológicas estão abrindo 

espaço para que novos sistemas sejam construídos e, cada vez mais, estejamos conectados à 

dispositivos e equipamentos ligados a internet, em que nossos dados pessoais são armazenados 

e transmitidos, muitas vezes, sem nosso conhecimento. 

Para tanto, é necessário que o Direito acompanhe o ritmo de transformação que a 

sociedade está sofrendo para criar, proteger e resguardar direitos ainda estranhos a muitas 

pessoas, a exemplo do direito a proteção dos dados pessoais.  

É fato que que os smart contracts, alicerçados na tecnologia blockchain, estão 

despertando o interesse das organizações econômicas diante das inúmeras vantagens que essa 

tecnologia oferece. 

O contrato inteligente apresenta uma nova economia baseada na confiança e na 

transparência, cujo sistema colaborativo deve possibilitar que todos tenham acesso à 

informação, sem ser necessário à intervenção de terceiros, seja de ordem pública ou privada, 

permitindo, assim que as partes tenham poder e autossuficiência para concretizarem uma 

relação jurídica. 

Entretanto, o antagonismo existente entre a lei de proteção de dados e as 

características essenciais da blockchain: imutabilidade, irreversibilidade e suposto anonimato, 

merecem grande atenção, pois ameaçam a segurança, a quebra da liberdade e a privacidade já 

conquistadas. 

A revolução tecnológica já começou e não há mais como retroceder aos modelos 

anteriores. Apesar da existência de incongruências e inseguranças pairarem acerca da 

blockchain, tais fatores não podem ser impeditivos para a aplicação desta tecnologia ou, até 

mesmo, vistas como forma de freio ao seu avanço. 

Mais do que nunca, é essencial debater, estudar e refletir acerca do tema, a fim de 

buscar soluções para inseguranças jurídicas e possíveis abusos de direitos decorrentes deste 

novo sistema. 
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