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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

Modalidade - Pós-Doutorado 
Área de concentração: Direito das Relações Sociais, linha de pesquisa direito, tutela e efetivida-
de

Auxílio do CNPq: bonda de Pós-doutorado Junior – PDJ/ Programa Básico de Direito/
Processo: 407816/2017-8 e 150032/2018-8 ( prorrogação parturiente)  
Coordenador/Supervisor: Prof. Dr. Marcos Wachowicz/ CPF: 359.573.449-15 
ALuna: Letícia Canut/ CPF: 042.754.816-07 
IES: Universidade Federal do Paraná (UFPR)/ Programa de Pós-graduação em Direito 
(PPGD) 
Título do Projeto: O desenvolvimento do comércio eletrônico e os novos desafios para a 
proteção do consumidor no paradigma digital 
Período: ingresso em 09/02/2018. Avaliação por banca designada pela Portaria  N° 001/2018-
PPGD/UFPR. Pedido de prorrogação por 5 meses em 27/02/2019. 
Grupo de pesquisa: Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial - GEDAI / UFPR 
vinculado ao CNPq.  

2. RESUMO 

 O presente relatório apresenta os resultados do projeto de pesquisa sobre o de-
senvolvimento do comércio eletrônico e os novos desafios para a proteção do consumi-
dor no paradigma digital, desenvolvido no Programa de Pós-graduação em Direito da 
Universidade Federal do Paraná-UFPR, com auxílio da bolsa de Pós-doutorado Júnior 
(PDJ) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), a forma 
que foram conduzidas as investigações e as atividades concretizadas no período. 
 O projeto foi apresentado para ser cumprido em duas etapas. A primeira, a ser 
cumprida em 12 (doze) meses, para identificar os novos riscos e desafios que o  comér-
cio eletrônico passa a apresentar para a proteção do consumidor eletrônico diante do 
recurso a novas tecnologias de comunicação e informação (TICs). A segunda etapa teve 
como objeto a indicação das iniciativas e estratégias do direito nacional estatal e do di-
reito negocial internacional para lidar com os novos desafios para a proteção do consu-
midor eletrônico identificados na primeira etapa da pesquisa.  
 A primeira etapa foi cumprida de março de 2018 a fevereiro de 2019. A segunda 
etapa foi prevista contando com a prorrogação da bolsa do CNPq por mais 12 meses. No 
entanto, esta prorrogação não foi requerida, tendo o sido desenvolvida apenas  a  pri-
meira etapa proposta da pesquisa. Apesar de não ter havido o requerimento da prorro-
gação do auxilio do CNPq por mais 12 meses, a pesquisadora foi contemplada com a 
prorrogação parturiente (proc. 150032/2018-8) pelo período de 01/03/2019 a 
30/06/2019, no qual as atividades ficaram suspensas. 
 O trabalho da pós doutoranda durante os 12 meses de pesquisa contemplou ativi-
dades junto ao grupo de pesquisa em Direitos Autorais e Industrial - GEDAI,/UFPR-CNPq 
coordenado pelo supervisor do projeto, Marcos Wachowicz, publicações junto a integran-
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tes do grupo e com o supervisor, elaboração e submissão para avaliação de trabalhos in-
dividuais, oferta de disciplina em conjunto com o professor supervisor para alunos do 
mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR, participação 
em evento de repercussão internacional organizado pelo supervisor e pelo grupo de pes-
quisa GEDAI, como palestrante, apresentando artigos e auxiliando na coordenação de 
outros trabalhos do Congresso.  
 No que diz respeito ao objeto do trabalho, orientada pela problemática proposta 
foi possível confirmar a hipótese apresentada, embora sob uma perspectiva mais apri-
morada e restritiva que aquela constante no projeto inicial. Deste modo, o objetivo ge-
ral proposto para a primeira etapa do projeto foi alcançado tendo-se identificado que na 
base das diversas inovações do comércio eletrônico encontra-se um grande risco para a 
proteção dos consumidores eletrônicos: atuação dos algoritmos, especialmente aque-
les pautados em Inteligência Artificial-IA. 
 O fato de a pesquisa ter se limitado ao exame da primeira etapa proposta condi-
cionou o alcance dos resultados e estimativas de aplicabilidade á perspectiva teórica,  
não tendo o âmbito da práxis, esperado para a segunda etapa, sido objeto de análise.  

3. APRESENTAÇÃO DO PROJETO  

 Embora o projeto apresentado contemple duas etapas de pesquisa, em razão de 
não ter havido a prorrogação da bolsa do CNPq e, consequentemente, das atividades do 
pós-doutorado não terem sido prorrogadas por mais 12 meses, o presente relatório 
atém-se aos elementos do projeto relativos á primeira etapa da pesquisa, que foi dirigi-
da tendo em vista a problemática de saber em que medida o comércio eletrônico tem 
apresentado novos riscos e desafios para a proteção do consumidor eletrônico.   
 Os exames buscaram confirmar a hipótese de que, diante dos avanços na área de 
tecnologia da informação e comunicação (TICs), houve um grande desenvolvimento do 
comércio eletrônico, que  passou a se (re)configurar e a apresentar novas formas de se 
comercializar como economia compartilhada, compras coletivas, mobile commerce, con-
tratações no contexto da Internet das coisas,  dentre outros. Um quadro inovador que 
inaugura, também, novos riscos e desafios para a proteção do consumidor eletrônico. 
 O objetivo geral estabelecido no projeto, para a primeira etapa da investigação,  
consistiu em identificar os novos desafios e riscos para a proteção do consumidor no co-
mércio eletrônico nos dias atuais. Os objetivos específicos a serem alcançados nessa 
etapa foram: Apresentar as características atuais do paradigma digital, no qual se de-
senvolvem as relações de consumo eletrônicas, e (re)ver conceitos, classificações e ca-
tegorias diante das inovações do e-commerce e averiguar os riscos e desafios que as no-
vas práticas possibilitadas pelo desenvolvimento do comércio eletrônico têm apresenta-
do para a proteção do consumidor no comércio eletrônico.   
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4. DESENVOLVIMENTO  

4.1. RESULTADOS ESPERADOS. ESTIMATIVA DE APLICABILIDADE DO PROJETO  

  
 O projeto inicial apresentava resultados esperados para o âmbito teórico, a ser 
alcançado na primeira etapa da pesquisa, e para o âmbito da práxis, na segunda etapa.  
 Tendo em vista a delimitação da pesquisa á primeira etapa, os resultados  finais 
foram alcançados apenas no âmbito teórico mediante o desenvolvimento de uma abor-
dagem acerca  dos riscos de  proteção dos consumidores no comércio eletrônico diante 
do avanço viabilizado pelo desenvolvimento de novas tecnologias de informação e co-
municação (TICs). 
  Não foi requerido o prazo de 12 meses de prorrogação da bolsa PDJ do CNPq e das 
atividades de pesquisa de pós-doutorado. Assim, os resultados esperados para esta eta-
pa,  abrangendo o âmbito da práxis, para identificar estratégias do direito tradicional e 
do direito negocial capazes de garantir proteção ao consumidor eletrônico; colaborar 
para a harmonia e cooperação entre os direitos de fonte estatal e negocial; colaborar 
para que o direito passe a lidar com características próprias do paradigma digital, não 
foram objeto de pesquisa. 
 Apesar de a segunda etapa não ter sido efetivada, a conclusão das pesquisas pre-
tendidas e previstas para os 12 primeiros meses de atividades viabilizou, diante da iden-
tificação de um risco comum aos consumidores eletrônicos - o recurso a algoritmos cada 
vez mais complexos nas variadas atividades do comércio eletrônico -, a reflexão sobre a 
adequação e suficiência da  configuração jurídico-política tradicional para lidar com a 
proteção do consumidor eletrônico e reforçou, ainda, a necessidade de uma análise de 
caráter multi e transdisciplinar não só para explorar as alternativas para resolução das 
questões postas por esse novo cenário mas, especialmente, para compreendê-lo antes 
mesmo de se aventurar por potenciais soluções que não se adequam á sua complexida-
de. Além disso, foi possível, ainda, apontar caminhos sugeridos no âmbito normativo 
para lidar com o desafio destacado no trabalho. 

4.2. MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADO, DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
 Para a aceitação da pesquisadora como pós-doutoranda no Programa de Pós-Gra-
duação em direito da Universidade Federal do Paraná-UFPR, o projeto avaliado pelo 
CNPq foi apresentado, nos termos da Resolução 007/2015-PPGD, á comissão examinado-
ra constituída pelo Prof. Dr. Marcos Wachowicz (Presidente), pela Prof.a Dr.a Márcia Car-
la Pereira Ribeiro e pelo Prof. Dr. Ségio Said Staut Júnior. Foi um momento de valiosas 
contribuições que conduziram a  reavaliações acerca da delimitação do tema proposto 
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como objeto de estudo e tiveram reflexos, especialmente, na forma de conduzir a pes-
quisa e nos resultados alcançados. 
 O projeto foi elaborado a partir do panorama de proteção do consumidor no co-
mércio eletrônico traçado pela pesquisadora em sua dissertação de mestrado, apresen-
tada em 2005  - publicada como livro em 2007 (CANUT, 2007)- e considerando as amplas 
e importantes alterações desse cenário até aquele momento, em 2017, diante do desen-
volvimento que a área de tecnologias de informação e comunicação – TICs viabilizou e 
estava a viabilizar para o comércio eletrônico. 
 Novas formas de ofertar, de comercializar, de negociar, de pagar, foram apontadas 
como inovações nas relações de consumo eletrônicas, tendo sido mencionados, por 
exemplo:  a economia compartilhada e colaborativa: as compras coletivas; o desenvol-
vimento e intensificação das redes sociais e o social commerce;  a intensificação do uso 
de celulares e o denominado Mobile commerce  ou M-commerce (OECD, 2007; OECD, 1

2008); o desenvolvimento de novas formas de pagamento; a Internet das Coisas -The In-
ternet of Things-IOT, que por vezes recebe denominações de tecnologia  M2M ( máquina 
a máquina).  
 Para verificar a hipótese elaborada no projeto, de que esse quadro inovador inau-
gura novos riscos e desafios para a proteção do consumidor eletrônico, pretendia-se 
examinar os riscos e desafios que cada uma dessas inovações, representadas enquanto 
novas configurações do e-commerce, apresentaria para a proteção do consumidor ele-
trônico.  
 Além disso, a partir de leituras específicas sobre tais configurações e a proteção 
do consumidor - apontadas na bibliografia preliminar - o projeto previa a necessidade de 
(re)ver questões essenciais como: o conceito de comércio eletrônico; considerações 
acerca da necessidade ou não de (re)classificar o e-commerce tendo em vista o surgi-
mento de figuras como  social commerce  e o mobile commerce ; a inclusão de categori-
as do e-commerce ao lado daquelas já mencionadas – B2C, B2B e B2G -  diante das novas 
potencialidade de  relações comerciais entre indivíduos, as P2P (peer-to-peer - pessoa 
para pessoa), denominadas por vezes de C2C (consumer to consumer)  (TOMASEVICIUS 
FILHO, 2015, p.51) e a M2M ( máquina a máquina);  a configuração da relação de consu-
mo em situações em que a onerosidade é substituída pela “entrega” de dados e infor-
mações, como o caso das relações com sites de redes socais;  o (re)exame das classifica-
ções dos contratos de consumo eletrônicos com intuito de verificar se a classificação 
“contratações intersistêmicas” conseguem abranger ou não o novo contexto de contra-
tação inaugurado pela Internet das Coisas, que já é uma realidade (BRASIL, 2016, p.3) 
 Após a arguição da pós-doutoranda pela comissão avaliadora do PPGD  tais previ-
sões foram reavaliadas e a proposta de trabalho foi revista, resultando no aprimoramen-
to do projeto inicial diante da redefinição de elementos essenciais do projeto. As refle-
xões feitas a partir daí conduziram a pesquisadora a considerar, especialmente, duas 

 “Mobile commerce (m-commerce) can be understood as a business model that allows a consumer tocomplete all steps 1

of a commercial transaction using a mobile phone or personal digital assistant (PDA)rather than by going to a bricks 
and mortar store or making voice calls.3 Transactions involving thepurchase of physical goods, such as books, that are 
delivered off line are still considered mobile commerce.” ( OECD, 2008, p.5) 
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questões: a) a necessidade de uma pesquisa de pós-doutoramento não se limitar a revi-
sões conceituais e bibliográficas que poderiam, além disso, perder a importância  e atu-
alidade diante de futuras configurações do comércio eletrônico; b) o risco de o trabalho 
se tornar inútil em um curto espaço de tempo caso se detivesse aos riscos específicos 
provenientes de cada nova forma de se ofertar, comercializar e negociar que seriam ana-
lisadas sob a configuração que tivessem no momento da pesquisa, sendo que o avanço 
tecnológico proporciona, a cada dia, e sob maior velocidade, a (re)configuração das ino-
vações que seriam examinadas (as compras coletivas; o social commerce;  o Mobile 
commerce; IOT, M2M, por exemplo). Assim, os riscos apresentados na pesquisa poderiam, 
logo depois ou mesmo no curso da investigação, apresentarem-se sob nova roupagem, 
deixarem de existir, se intensificarem e, assim, de forma geral, não serem os mesmos 
que foram examinados durante a pesquisa, sinalizando a perda do objeto da pesquisa. 
 Ponderou-se, então, sobre a necessidade de , por um lado, restringir o objeto de 
estudo por meio de nova delimitação e, por outro, de redefinir a forma de se alcançar o 
objetivo proposto, o que conduziu a grandes modificações no plano anterior apesar de 
manterem-se inalterados o problema, a hipótese e o objetivo - em parte - postos para a 
investigação. 
 Ao longo dos exames e do aprofundamento das análises sobre o tema - que pude-
ram ser compartilhadas e refletidas de forma participativa na disciplina Direito da Soci-
edade da informação, ofertada pela pesquisadora em conjunto com o professor supervi-
sor, no programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR e junto ao grupo de pesquisa 
GEDAI/UFPR-CNPq - traçou-se um novo caminho para o efetivo desenvolvimento do pro-
jeto.  
 Apesar de considerá-lo um novo caminho ele já estava delineado no projeto inicial 
em razão da identificação das inovações mencionadas enquanto realidade alimentada 
por dados e informações coletadas tanto no ciberespaço quanto no meio físico, apresen-
tando como pauta comum a intensa coleta, armazenamento, análise, tratamento , dis-
seminação e transferência de dados e demais questões correlatas  ao denominado Big 
data. E, também,  pelo reconhecimento de que a atuação de software e algoritmos no 
comércio eletrônico introduzem riscos de limitação dos direitos do consumidor em razão 
do direito de propriedade intelectual e da falta de um direito concorrencial adequado.  
 Nesse contexto já havia sido destacado que os algoritmos consistem em “caixas 
pretas”, que podem desempenhar tarefas que não são visíveis para o consumidor e que a 
realidade algorítmica levanta diversos questionamentos, dentre os quais, os desafios re-
gulatórios. Além disso, no projeto inicial reconheceu-se a necessidade de delimitação da 
temática e ressaltou-se que a pesquisa teria como objeto os temas de proteção de dados 
e privacidade do consumidor com foco na IOT envolvendo especialmente questões rela-
tivas aos produtos híbridos e á limitação da liberdade de escolha dos consumidores. Di-
ante da mudança do caminho a ser percorrido para que fosse alcançado o objetivo geral 
proposto, essa delimitação foi modificada e passou a ser considerada no contexto amplo 
das análises. 
 A condução da investigação sob novo olhar e novos caminhos, definidos diante das 
considerações da comissão examinadora do PPGD e das reflexões acima mencionadas, 
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permitiu á pesquisadora verificar que os objetivos específicos propostos e a revisão bi-
bliográfica apresentada, estavam abrangendo temas diversificados e extremamente am-
plos para serem observados no curto tempo de realização das pesquisas de pós-doutora-
mento. Assim, para viabilizar a concretização do trabalho, as questões relativas á 
(re)definição de conceitos e classificações relacionados ao comércio eletrônico e ao con-
sumidor eletrônico deixaram de ser objeto de análise dessa pesquisa e as inovações do 
e-commerce viabilizadas pelas TICs passaram a ser abordadas a partir de outra perspec-
tiva.  
  Frente á mudança de rumo, as inovações do e-commerce - a economia comparti-
lhada, as compras coletivas,  o social commerce, o mobile commerce  e a Internet das 
coisas-IOT, relações M2M, máquina a máquina (machine to machine) - deixaram de ser o  
objeto direto da análise , foram verificadas como inovações visíveis, e se tornaram o 
meio para se identificarem os riscos e desafios que surgem para proteção do consumidor 
eletrônico no novo panorama.  
 A tomada dessas inovações visíveis como ponto de partida permitiu fosse identifi-
cado algo em comum em todas elas, que se tornou o objeto de exame: o recurso  a 
software  e algoritmos que são, aos olhos dos consumidores, inovações ocultas  do co-
mércio eletrônico. Identificou-se que apesar das diferentes características de cada uma 
daquelas inovações visíveis, em todas elas há o recurso a software e algoritmos para o 
desempenho de variados tipos de atividades que  se caracterizam não só em razão das 
peculiares de cada configuração mas também em razão do momento em que atividade 
do e-commerce é desenvolvida frente ao consumidor eletrônico: se no pré, no pós ou no 
contratual. 
 Optou-se por tratá-los enquanto inovações ocultas tendo em vista que, apesar de 
seu uso ser cada vez mais corriqueiro, software e algoritmos são, para a maioria das pes-
soas, invisíveis, não sendo percebidos no dia-a-dia (SILVEIRA, 2017, p.  272). Além disso, 
eles “costumam ser vistos como objetos intangíveis pela população em geral –que sente 
seus efeitos, mas não conhece ou compreende seu formato e modo de ação”(PIERRO, 
2018).  
 O recurso a software e seus algoritmos no comércio eletrônico não consiste em  
novidade. No entanto, a pesquisa se desenrolou tendo em vista a sua intensa utilização 
nesse setor em decorrência das novas TICs e do Big data que os alimenta. A pesquisa 
demonstrou que, diante da evolução das TICs ao longo dos anos, no contexto de criação, 
coleta, armazenamento, tratamento, disseminação e transferência exponenciais de da-
dos, de aumento da capacidade de seu processamento e do barateamento das tecnologi-
as voltadas para esse fim, o paradigma digital ganha novos contornos e passa-se a falar 
em sociedade e economia de dados (EUROPEAN COMMISSION, 2017), nas quais os soft-
ware e algoritmos tomaram outra dimensão e tornam-se cada vez mais presentes em to-
das as atividades do comércio eletrônico, tornando-se elemento essencial das relações 
de consumo eletrônicas e representando, na grande maioria das vezes, inovações ocultas 
aos consumidores, como já mencionado. 
 O termo software foi utilizado como sinônimo de programa de computador. Com-
preendeu-se que é ele que faz com que uma máquina seja capaz de processar informa-
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ções de maneira a executar uma função, tarefa ou resultado de acordo com as necessi-
dades do usuário”, numa lógica complexa por meio de cálculos matemáticos e por lin-
guagem inacessível  (CANUT, MEDEIROS, 2017, p. 1042) ao consumidor. 
 Os algoritmos foram definidos como a “parte técnica essencial do software que 
diz respeito ao processo escolhido para a solução de um problema determinado, ou seja, 
é como um programa de computador irá realizar determinada tarefa”, que estabelece o 
passo a passo a ser seguido para a instrução da máquina quando da resolução de um 
problema ou produção de resultado(CANUT, MEDEIROS, 2017, p.1042).  
 Elaborou-se uma análise ampla sobre os algoritmos, por meio da qual foi possível 
verificar, diante de exemplos de diversas áreas, que, para além de suas potencialidades 
positivas, eles apresentam riscos para diferentes tipos de direitos, o que  se denominou 
ao longo da pesquisa de potencialidades negativas dos algoritmos.  Essa abordagem, 
quando tomada no contexto de debates sobre a proteção do consumidor, seguiu a litera-
tura majoritária sobre algoritmos comerciais já que o objeto de exame foram os algo-
ritmos dos fornecedores e não a sua utilização pelos consumidores(GAL, ELKIN- KORREN,
2017, p.4-5), para se beneficiarem ao atuar no comércio eletrônico. 
 Destacam-se no presente relatório alguns dos exemplos utilizados para contextua-
lizar a abordagem feita sobre os algoritmos durante a investigação: Software e algorit-
mos  utilizados pelo poder judiciário nos casos dos estados de New Jersey e Wisconsin, 
nos Estados Unidos, com vistas a “tomar decisões no âmbito da Justiça criminal sobre 
questões incluindo execução penal, condenação de fiança, reincidência etc”;  e, no Bra-
sil, no âmbito do STF, seja para fazer a distribuição de processos, ou ainda para o de-
sempenho de  atividades mais complexas  como a adoção de VICTOR ,uma ferramenta de 
inteligência artificial, que, em sua fase inicial irá ler “todos os recursos extraordinários 
que sobem para o STF e identificar quais estão vinculados a determinados temas de re-
percussão geral” (CANUT, MEDEIROS, 2018 a). Também no setor de segurança pública 
para mapear áreas de crimes, havendo um crescente uso pelas agências de segurança e 
de inteligência (ELIAS, 2018, p.12; 6; 12). 
 Além disso, mencionaram-se algoritmos empregados com frequência para a sele-
ção de candidatos a empregos; por seguradoras para avaliarem e tomarem decisões so-
bre seus possíveis clientes;  na área de saúde como ferramenta  de auxílio à decisão dos 
profissionais dessa área;  agências de crédito e gestão de riscos vem - há muito tempo - 
utilizando algoritmos para fazer pontuações de crédito, os denominados credit 
score(ELIAS, 2018, p. 11), influenciando em decisões acerca daqueles que terão acesso 
ao crédito e outros serviços e os que não terão. 
 Fez-se menção, ainda, aos algoritmos inteligentes de recomendação já estão inse-
ridos nas atividades diárias quando se vê um filme no Netflix ou se encomenda um livro 
na Amazon; quando sugerem o caminho, como no Waze ou na precipitação de uma corri-
da pelo Uber; quando apresentam preços dinâmicos para passagens aéreas e , ainda, 
quando da onipresente busca que feita  no Google e das transações das ações em bolsa 
de valores nos EUA. (TAURION 2016)   
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 Associando as atividades algorítmicas aos seus graus de complexidade, as conside-
rações de Michael S. Gal e Niva Elkin-Korren - em trabalho que chamou atenção da pes-
quisadora desde a elaboração do projeto inicial - complementam esse quadro:  

No nível muito básico, os algoritmos oferecem informações aos consumidores relevantes 
para suas escolhas. Alguns simplesmente coletam e organizam a informação relevante for-
necida por fornecedores (por exemplo, Kayak, Expedia e Travelocity oferecem informações 
sobre o preço e horários dos vôos). Outros oferecem informações sobre qualidade (por 
exemplo, serviços de classificação como o TripAdvisor e a Yelp). Algoritmos mais sofisti-
cados usam análise de dados para permitir a previsão de preços (por exemplo, Decide.com). 
Outros restringem as opções para o consumidor, com base em suas características e prefe-
rências reveladas no passado, e apresentam apenas os que são considerados mais relevantes 
(por exemplo, serviços de namoro on-line, como o OKCupid e o Tinder). Alguns são mais 
sofisticados, sugerindo produtos que o consumidor possa gostar, com base no seu perfil de 
consumo (por exemplo, o Google). Tais algoritmos servem como ferramentas para melhorar 
a escolha do consumidor, coletando, agregando ou organizando os dados relevantes, de 
modo a ajudar o consumidor a tomar uma decisão informada. Mas a decisão final ainda é 
tomada pelo consumidor, com base nas informações fornecidas. 
A nova geração de algoritmos ao serviço dos consumidores leva um passo além, fazendo e 
executando decisões para o consumidor, comunicando-se diretamente com outros sistemas 
através da internet. O algoritmo identifica automaticamente a necessidade, procura por uma 
compra ideal e executa a transação[…]. Uma vez que uma escolha foi feita, com base na 
análise de dados, o algoritmo pode fazer um pedido automaticamente e providenciar o pa-
gamento e a entrega. Pode fazê-lo com a assistência de agentes de software on-line (boas de 
compras)  . (GAL, ELKIN- KORREN,2017, p.6,7)  2

 Do  credit score, passando pelas seguradoras de saúde, pelo Uber, pela amazon, 
netflix, , google, waze, google, até os demais algoritmos citados por GAL E ELKIN-KOR-
REN, identificaram-se atividades desenvolvidas no âmbito dos relações de consumo, afe-
tando de forma direta os consumidores eletrônicos.  
 Na maioria das vezes o consumidor não sabe que sua atividade no e-commerce so-
fre alguma interferência em razão das tarefas desempenhadas pelos algoritmos, qual-
quer que seja ela - de um nível muito básico de complexidade, mais sofisticado ou de 
alta complexidade, com a utilização da nova geração de algoritmos. Assim, o consumidor 
não vê e não é capaz de reconhecer o que está por trás de suas escolhas 
 A classificação dos algoritmos em razão dos níveis de complexidade, conforme si-
nalizado acima, foi fundamental para o alcance dos resultados da pesquisa, tendo em 
vista que quanto maior a sua complexidade maiores foram os desafios e riscos gerados 
para a proteção do consumidor eletrônico. 
 Para chegar a tal consideração foi preciso enfrentar um tema cada vez mais re-
corrente quando estão em pauta as TICs: a Inteligência Artificial-IA que, no curso da 
pesquisa foi abordada, de forma simples, como a possibilidade das máquinas “executa-
rem tarefas que são características da inteligência humana, tais como planejamento, 
compreensão de linguagens, reconhecimento de objetos e sons, aprendizado, raciocínio, 
solução de problemas e etc.”(ELIAS, 2017, p.1)  
 Verificou-se que algoritmos complexos nada mais são do que algoritmos desenvol-
vidos com recurso á IA, que configura-se sob diferentes formas, a partir do aprendizado 
de máquina (machineLearning), do aprendizado profundo (deeplearning)e das redes 
neurais artificiais (Artificial Neural Networks).(ELIAS, 2017, p.4; 2).  
 A pesquisa alertou que cada vez mais as práticas de comércio eletrônico estão 
sendo desenvolvidas com base em algoritmos complexos, de IA,  afetando diretamente 

 Tradução livre do texto  de Michal S. Gal e Niva Elkin-Korren, (2017, p. 6,7). 2
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os consumidores eletrônicos, tanto pelas suas potencialidades positivas quantos as nega-
tivas. É nesse cenário que se encontram os algoritmos que GAL E ELKIN-KORREN denomi-
naram, como acima citado, de “nova geração de algoritmos ao serviço dos consumido-
res” (2017, p.7), que caracterizam o cenário da IOT e do comércio M2M e viabilizam os 
denominados assistentes inteligentes que tomam decisões pelos consumidores.  
 O panorama dessa nova geração de algoritmos cobrou fosse enfrentado na pesqui-
sa o tema das denominadas decisões automatizadas, que foi abordado em artigos publi-
cados pela pós-doutoranda tendo sido, ainda, o objeto de trabalho científico que se en-
contra em processo de avaliação por periódico.  
 Averiguou-se que com crescimento do 'big data' e do 'aprendizado de máquina’, os 
algoritmos assumem um novo papel. Se já eram utilizados há tempos para auxiliar a to-
mada de decisões eles passam a tomar decisões, num cenário crescente de tomada de 
decisões algorítmicas, sem a intervenção humana, nos mais variados setores (SCIENCE 
AND TECHNOLOGY COMMITTEE, 2018, p. 3;9), inclusive relações de consumo eletrônicas, 
refletindo sobre a vida e os direitos dos indivíduos. 
 Diante de algoritmos complexos que viabilizam as decisões automatizadas  no âm-
bito das relações de consumo eletrônicas, a pesquisa identificou a necessidade de as 
discussões sobre os processos totalmente automatizados e, também, do uso de algorit-
mos secretos, como os do google ( ELIAS, 2017, p.7). Temas que se tornam pauta dos de-
bates sobre proteção do consumidor, exigindo reflexões mais densas, mais complexas e 
interdisciplinares sobre os seus riscos.  
 Sob esta perspectiva as análises se dedicaram ao exame genérico dos riscos gera-
dos pela utilização de algoritmos em variados setores. A partir do panorama encontrado 
identificou-se que os riscos e desafios provenientes das potencialidades negativas dos 
algoritmos para os consumidores são os mesmos enfrentados para a proteção de outros 
direitos, alguns, inclusive, de patamar constitucional. 
 Como fruto das investigações financiadas pelo bolsa PDJ,  esse quadro geral foi 
traçado em artigo cientifico publicado pela pesquisadora em conjunto com  a doutora e 
membro do GEDAI-UFPR-CNPq, Heloísa Medeiros (CANUT, MEDEIROS, 2018, p. 481-484) . 
Na oportunidade foi apontado como uma das consequências negativas do uso de algorit-
mos, a disseminação de preconceitos ao fornecerem resultados tendenciosos. Vários 
exemplos foram citados, como o mapeamento de crimes que são “influenciados pela 
segmentação de grupos marginais”; o caso do poder judiciário norte americano que ao 
fazer scoring de risco em matéria de execução penal levou em conta o fato do pai do 
acusado já ter sido preso  (ELIAS,2018, p. 6) e ainda o fato de o criminoso ser negro para 
determinar o grau – maior –de periculosidade, influenciando  na estipulação de  suas pe-
nas  (BBC NEWS, 2016; UK PARLIAMENT, 2018,p.19). 3

 Em termos de preconceitos nas relações de consumo, a pesquisa avançou e cons-
tatou questões como diferenciação de prazos de entrega e preços em razão da classe 
social, raça ou, ainda, localização geográfica do consumidor, a disseminação de padrões 

 Como constatado na pesquisa feita pelo propublicahttps://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-3

in-criminal-sentencing
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de beleza relacionados a cor da pela e á idade. Temas que são objeto de artigo científi-
co em fase de elaboração.  
 Naquele trabalho acima citado mencionou-se, ainda, a utilização de algoritmos 
para realizar fraudes em diversas áreas, tendo sido referenciados casos em que foram 
instalados software nos carros da Volkswagem para identificar quando eles passavam por 
um teste da Agência de proteção ambiental dos Estados Unidos para, nesse momento, 
reduzirem os poluentes emitidos pelo motor (SILVEIRA, 2017,p. 272; WAGNER, 2016, p.
5).. Sob este aspeto, enquanto finalizava o presente relatório, foi publicada reportagem 
na revista exame sobre a fraude da XP por meio de algoritmos, prejudicando seus pró-
prios clientes (REVISTA EXAME, 2019), que são consumidores, por vezes eletrônicos. 
 Dentre os riscos gerados pela utilização de algoritmos relacionados diretamente á 
proteção do consumidor, foram mencionados, ainda,  aqueles que afetam o direito de 
livre concorrência e a facilitação que geram para criação de oligopólios(GAL, ELKIN-
KORREN, 2017, p. 312).  
 Também foi analisado como sua utilização no comércio eletrônico, fazendo predi-
ções, indicações e resultados de busca afeta o direito à informação e de livre escolha do 
consumidor (CANUT, MEDEIROS,2017) , que correm riscos ainda maiores diante de algo-
ritmos inteligentes e decisões automatizadas, temas acrescentados ao longo das investi-
gações. 
 De forma geral, duas grandes questões puderam ser observadas, refletindo-se 
como resultados das pesquisas: o viés e o preconceito gerados por algoritmos em dife-
rentes cenários e a opacidade dos algoritmos, especialmente dos mais complexos, pau-
tados em IA.  
 Sob o primeiro aspecto, destacou-se que os efeitos negativos apontados evidenci-
am que algoritmos não são neutros (VIETH, BRONOWICKA, 2015, p.5). Alertou-se para o 
fato de que eles perpetuam as opções, valores e preceitos de seus criadores, seus pa-
drões de discriminação e desigualdade e, além disso, sua imparcialidade pode derivar, 
também, dos dados  que foram usados para treinar o algoritmo, para desenvolvê-lo. Des4 -
ta forma, para além dos benefícios que já possibilitaram e ainda viabilizarão, ressalta-se 
que os algoritmos não são infalíveis e não estão “[...] livres da influência humana, de 
governos, interesses políticos, militares, econômicos e vários outros que você já conse-
gue imaginar”( ELIAS, 2017, p.7; 14;17). (CANUT, MEDEIROS, 2017,    )  
 No que diz respeito ao segundo aspecto, relativo á transparência, ressaltaram-se 
questões acerca da inviabilidade de  conhecimento dos princípios que estão por trás das 
funções algorítmicas tornando inacessível ao sujeito avaliar o comportamento do algo-
ritmo, seja pela sua complexidade, seja em razão  de situações de segredo comercial ou 
de propriedade intelectual. Além disso, esse quadro  de falta de transparência reproduz-
se diante da  sua capacidade de manter as informações longe das pessoas, decidindo o 
que recebe atenção e o que deve ser ignorado e por tomarem decisões subjetivas sem 
que se saiba como eles funcionam, sendo que às vezes nem mesmo os programadores 

 A oferta de dados tornou-se tão importante na construção de algoritmos quanto o desafio de programá-lo. “Analisar as 4

características dos dados ofertados é fundamental na hora de construir um algoritmo, porque descuidos nesse momento 
podem provocar vieses nos resultados”, afirma Marcondes Cesar. (PIERRO,2018) 
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podem prever como um determinado algoritmo irá decidir sobre um determinado caso 
(VIETH, BRONOWICKA, 2015)  
 A pesquisa teve a oportunidade de abordar essa temática no contexto de um dos 
grandes objetos de pesquisa do grupo GEDAI-UFPR/CNPq: o direito de autor. Foi exami-
nado em que medida a  propriedade intelectual, e de forma mais específica, o direito de 
autor, poderia contribuir para essa opacidade e falta de transparência, tendo a temática 
sido objeto de publicações, relacionadas no presente relatório, e de conferência profe-
rida no XII CODAIP - Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, em 2018, organi-
zado pelo professor supervisor e pelo GEDAI. O que contribuiu para avaliar se e em que 
medida a tutela autoral dos software utilizados no comércio eletrônico podem  gerar um 
cenário de  opacidade para o consumidor, refletindo-se como ofensa a diferentes direitos 
desses sujeitos quando atuam no e-commerce. 
 A pesquisa ressaltou, ainda, que a depender do grau de complexidade dos algo-
ritmos, maior poderão ser os riscos relativos á opacidade e falta de transparência.  Nes-
se sentido, muitos sistemas de aprendizado de máquina são verdadeiras “caixas pretas”, 
cujos métodos são difíceis de interpretar. Embora esses sistemas possam produzir resul-
tados estatisticamente confiáveis, o usuário final não será necessariamente capaz de 
explicar como esses resultados foram gerados ou quais características específicas de um 
caso foram importantes para chegar a uma decisão final, causando desafios de interpre-
tabilidade e transparência.[...] (ELIAS, 2017, p.16).  
  Ainda que sob novas configurações, perspectivas e maior intensidade, as ponde-
rações de Cláudia Lima Marques, publicadas em 2006, no sentido de que  no comércio 
eletrônico a vulnerabilidade do consumidor aumenta, " sua informação é reduzida (ex-
tremo déficit informacional), a complexidade das transações aumenta, sua privacidade 
diminui, sua segurança e confiança parecem desintegrarem-se em uma ambiguidade bá-
sica: pseudo-soberania/sofisticação do controle” (2006, p. 42) permanecem válidas e 
essenciais para serem consideradas no contexto apresentado pela pesquisa. 
 Nesse cenário, e partindo da proteção dos direitos dos consumidores eletrônicos, 
as análises das decisões automatizadas conduziu a enfrentar o debate inicialmente tra-
vado a partir do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Européia 
(GPDR), e que tem tido reflexos recentes no Brasil, nas discussões acerca da Lei brasilei-
ra de proteção de dados: o denominado direito á explicação das decisões automatiza-
das,  que foi objeto de trabalho desenvolvido no curso da pesquisa e que está em pro-
cesso de avaliação por revista científica.  
 Dentre as questões levantadas, observou-se os importantes reflexos do reconhe-
cimento do direito à explicação das decisões automatizadas nesse modelo de sociedade 
e economia já que, nesse contexto - em que se desenvolve o e-commerce-  tal direito é 
ponto essencial para obtenção de transparência e responsabilidade dos algoritmos (SCI-
ENCE AND TECHNOLOGY COMMITTE, 2018, p. 30,31;43). Destacou-se, então, que as ati-
vidades algorítmicas que geram consequências sobre a vida e os direitos e liberdades dos 
indivíduos,  "devem ser sempre desafiáveis (ELIAS, p.15). 
 Esse tema, juntamente com o cenário de potencialidades negativas geradas a par-
tir do recurso a algoritmos para os mais variados direitos, passou a chamar atenção para 
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um debate que se torna essencial na sociedade e economia de dados e, ao mesmo tem-
po, desafiador para os padrões jurídicos modernos e tradicionais: a regulação/regula-
mentação/fiscalização/governança dos algoritmos. 
 Durante a pesquisa, ao serem considerados os riscos provenientes do uso dos algo-
ritmos“[...] como manipulação, viés, censura, discriminação social, violações da privaci-
dade e dos direitos proprietários, abuso do poder de mercado, efeitos sobre as capaci-
dades cognitivas e uma crescente heteronomia”, verificou-se como eles estão cobrando 
um “processo de governança para os algoritmos”(DONEDA, ALMEIDA, 2016).  
 Esse tema foi abordado, inicialmente sob uma perspectiva geral na investigação, 
tendo  tido reflexos em uma abordagem sob a perspectiva do direito de autor elaborada 
em artigo científico  publicado pela pós-doutoranda em co-autoria com a Doutora e 
membro do grupo de pesquisa GEDAI, Heloísa Medeiros, nos Anais do  XII CODAIP - Con-
gresso de Direito de Autor e Interesse Público, organizado pelo supervisor da pesquisa e 
pelo GEDAI. Nessa oportunidade o trabalho foi, também, apresentado. Atividades que 
enfatizaram as pesquisas do grupo GEDAI/UFPR-CNPq e contribuíram para o fortaleci-
mento dos debates sobre o tema entre os seus membros.  
 Tendo em vista o panorama apresentado nesse relatório, constatado no curso da 
pesquisa,  as atividades finais da investigação possibilitaram fosse identificado que a re-
latada atuação dos algoritmos conduz á mudança de regulação dos seres humanos para a 
regulação dos algoritmos(BEN WAGNER, 2016, p.7)e faz surgir questões sobre a gover-
nança de suas ações (INTRONA, 2016, p. 8, 9).  
 Foi possível, então, constatar que o quadro apresentado pela investigação inaugu-
ra um cenário desafiador para o direito, enquanto produto do ente estatal que tem 
como objeto normatizar o comportamento humano. Isso porque diante de situações em 
que algoritmos passam a desafiar e ferir diferentes tipos de direitos, emergem questio-
namentos acerca de como fazer para que eles  respeitem os direitos e liberdades fun-
damentais, ou seja, de como regular o comportamento dos algoritmos.  
 O panorama tecido no presente relatório demonstra que a intensificação das pes-
quisas, debates e reflexões levaram a reestruturações no projeto, especialmente no que 
diz respeito á revisão bibliográfica preliminar apresentada e, consequentemente, á for-
ma de conduzir a investigação. A bibliografia indicada tornou-se, por um lado, excessiva 
e, por outro, insuficiente. Diversas publicações, como, por exemplo, artigos científicos 
publicados na Revista de Direito do Consumidor, da Editora RT, que se dedicam, na maio-
ria das vezes, a apenas uma daquelas inovações do comércio eletrônico, deixaram de ser 
instrumento de análise em virtude do seu detalhamento acerca de situações específicas 
assim como foi necessário identificarem-se novas fontes que correspondessem ás altera-
ções e delimitações efetuadas.  
 Apesar das grandes alterações feitas no projeto e na forma de sua condução, as 
reformulações não alcançaram o problema, o objetivo geral - em parte - e a hipótese do 
projeto. Foram mantidos:  o problema de saber em que medida o comércio eletrônico 
tem apresentado novos riscos e desafios para a proteção do consumidor eletrônico; a hi-
pótese de que diante dos avanços, especialmente, na área de tecnologia da informação 
e comunicação, houve um grande desenvolvimento do comércio eletrônico, que  passou 
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a se (re)configurar e a apresentar novas formas de se comercializar como economia 
compartilhada, compras coletivas, mobile commerce, contratações no contexto da In-
ternet das coisas,  dentre outros. Um quadro inovador que inaugura, também, novos ris-
cos e desafios para a proteção do consumidor eletrônico.  
 Os objetivos foram reduzidos adequando-se ás novas delimitações e ao tempo 
para o desenvolvimento apenas da primeira etapa da pesquisa, em 12 meses. A redução 
levou a uma aproximação e quase identificação entre o objetivo geral e o objetivo espe-
cífico tendo em vista que o objetivo geral foi mantido, em sua primeira parte, com in-
tuito de identificar os novos desafios e riscos para a proteção do consumidor no comér-
cio eletrônico nos dias atuais e dos objetivos específicos  foi mantido apenas um , den-
tre os dois apresentados para a primeira etapa do trabalho, para  averiguar os riscos e 
desafios que as novas práticas possibilitadas pelo desenvolvimento do comércio eletrôni-
co têm apresentado para a proteção do consumidor no comércio eletrônico. A preocupa-
ções em caracterizar o paradigma digital e (re)ver conceitos, classificações e categorias 
relativas o comércio eletrônico tiveram que ser abandonadas para viabilizar a concreti-
zação do projeto no prazo previsto.  
 Com os elementos da pesquisa reelaborados no contexto ora mencionado foi pos-
sível confirmar a hipótese estabelecida no projeto. No entanto, tal confirmação se deu 
sob uma perspectiva aprimorada que ao invés de observar os riscos e desafios provenien-
tes de cada inovação específica do comércio eletrônico - IOT, M2M, mobile Commerce, 
social commerce, por exemplo -  verificou as potencialidades negativas dos algoritmos 
como um risco e desafio comum para a proteção dos consumidores eletrônicos, presente 
em qualquer daquelas inovações, apesar das variações e mudanças que poderiam ser 
efetuadas nas configurações nas formas de ofertar, de comercializar, de negociar e etc 
ao longo do tempo. 
 O objetivo geral e específico estabelecidos foram atingidos por meio da identifi-
cação e exemplificação de como os algoritmos de diferentes níveis de complexidade uti-
lizados no comércio eletrônico estão a desafiar a proteção do consumidor eletrônico, 
especialmente pelo quadro de preconceito e opacidade que criam e que interfere em 
todos os direitos dos consumidores. Importante destacar que, como reflexo do próprio 
projeto de pesquisa, não foi observada a interferência do quadro traçado para um ou 
alguns direitos específicos do consumidor eletrônico. Elaborou-se uma abordagem ampla 
que perpassa e demonstra que os riscos apontados abrangem , a depender do caso con-
creto, um ou mais direitos desses sujeitos. 
 A pesquisa demonstrou, ainda, a importância de a análise levar em consideração o 
nível de complexidade dos algoritmos já que, como visto, quanto mais complexos, como 
aqueles pautados em IA, maiores serão os desafios. 
 Ao definir os algoritmos enquanto objeto de investigação a pesquisadora passou a 
enfrentar o desafio de lidar com um tema que não é da área jurídica mas que, apesar 
disso, passa a desafiar direitos que são objeto das variadas áreas do direito.  O tema é 
bastante recente e exigiu leitura e análise com olhar além dos limites dos estudos jurí-
dicos tradicionais, cobrando da pesquisadora o exame de questões relacionadas de for-
ma mais direta com a área das tecnologias de informação e Comunicação. Assim, a in-
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vestigação exigiu novos esforços da pesquisadora, que teve, inicialmente, que compre-
ender um quadro mais detalhado de atuação dos algoritmos antes de enfrentar  especifi-
camente os seus reflexos para os consumidores eletrônicos.  
 Encontrou-se dificuldades relativas a bibliografias da área jurídica para o desen-
volvimento do trabalho, especialmente em âmbito nacional. Até o momento de encer-
ramento dos estudos propostos, pouco material foi encontrado sobre o tema, especial-
mente quando feita a delimitação com foco no direito do consumidor. As publicações e 
atividades desenvolvidas pela pesquisadora refletem as reestruturações do projeto e as 
dificuldades de lidar com a pesquisa bibliográfica do tema. 
 Em breve, com o desenvolvimento do que tem sido denominado de Quarta revolu-
ção industrial, Indústria 4.0, IOT e  M2M , por exemplo, não será possível pensar e apli-
car o direito sem a sua conexão com tais tecnologias. Fala-se em conexão sob uma pers-
pectiva mais profunda, porque o panorama que se forma desafia o ramo jurídico em 
pontos essenciais como, por exemplo, a questão de que o objeto de normatização e fis-
calização no cenário apresentado deixa de ser a conduta humana e passa a ser a conduta 
de algoritmos, tendo sido essa uma das constatações da investigação financiada pela 
CNPq com a bolsa PDJ.  
 Sob esta perspectiva está em fase de elaboração, pela pesquisadora em conjunto 
com o  professor supervisor,  artigo científico que toma a regulação dos algoritmos en-
quanto instrumento de proteção dos consumidores.  
 Apesar de a pesquisa ter partido do tema da proteção do consumidor eletrônico, 
os resultados alcançados consistem em contribuições para debates que envolvem quais-
quer consumidores - e não apenas os eletrônicos - assim como diversos ramos jurídicos e 
colocam em pauta a necessidade de o direito se comunicar de forma mais intensa com 
as área das TICs, enfatizando o caráter multi e transdisciplinar derivado dessas tecnolo-
gias. 
 Pouco tem sido abordado, especialmente no Brasil, a respeito dos riscos que a uti-
lização dessas tecnologias podem gerar para direitos e liberdades individuais, sendo ain-
da mais escassos os debates e estudos sobre a necessidade de se criarem  mecanismos 
de controle dos algoritmos- sejam técnicos, éticos ou jurídicos- de identificação e pre-
venção dos riscos que geram e, ainda, de responsabilização pelos resultados negativos 
que podem e estão a gerar, seja para a proteção dos direitos dos consumidores ou de ou-
tros direitos. Notou-se, porém, que alguns debates envolvendo a temática começarem a 
surgir diante das discussões acerca da Lei de proteção de dados brasileiras e o denomi-
nado direito á explicação das decisões automatizadas, nos moldes dos debates mencio-
nados acima no contexto da RGPD da União Europeia. 
 Conforme previsto, o método de abordagem utilizado foi o hipotético-dedutivo.  O 
método auxiliar, o comparativo, havia sido previsto para o desenvolvimento da segunda 
etapa da pesquisa. Como esta não foi realizada esse método não foi utilizado.  Foi ela-
borada pesquisa qualitativa, de base bibliográfica e documental, de cunho descritivo. 
 Cabe ressaltar que o trabalho não se ocupou em conceituar comércio eletrônico 
nem relações de consumo eletrônicas. Partiu-se da concepção ampla de comércio ele-
trônico ou e-commerce como as negociações com teor econômico realizadas por inter-
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médio da internet , ainda que o teor econômico seja representado por dados. E as rela-
ções de consumo eletrônicas foram tomadas como aquelas realizadas no comércio ele-
trônico diante da configuração dos elementos previstos no Código de Defesa do Consu-
midor-CDC: consumidor, como destinatário final e consumidores por equiparação; for-
necedor; produto; serviço como atividade fornecida mediante remuneração , tendo 5

este elemento sido dispensado nos casos em que o fornecimento ou coleta de dados é 
compreendido como forma de remunerar.   

5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
5.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DA BOLSISTA  
  

 O presente relatório limita-se ás atividades previstas para a primeira etapa da 
pesquisa tendo em vista que a segunda etapa, a ser cumprida no ano 2019, não foi reali-
zada, em razão do não requerimento de prorrogação da bolsa PDJ do CNPq.  Desta for-
ma, conforme o projeto apresentado, foram desenvolvidas as seguintes atividades ao 
longo do período de concessão da bolsa, conforme o cronograma da pós-doutoranda: 

Atividades previstas 

Setembro 2018 
a 

Fevereiro de 
2019

Atividades 
desenvolvidas 

Levantamento 
bibliográfico

(X)Sim 

(  )Não   

Desenvolvimento da 
primeira etapa do 
Trabalho

(X)Sim 

(  )Não   

(X)Sim 

(  )Não   

       

    
X

  
X

 Parte final e Conclusão 
primeira etapa do 
Trabalho 

  
X  

 

  
X

  
Março 2018 a 
Agosto de 2018 

    
X  

   

    
X

  
X

  
X

Conforme definições dos artigos : 2º, caput  e § único;  3º  §§ 1º e  2º do CDC.5
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 As atividades com o grupo de pesquisa-GEDAI coordenado pelo supervisor tiveram maior 
intensidade no primeiro semestre de 2018, tendo sido realizados encontros semanais com o Grupo e 
com o supervisor/orientador. Nesse período a pós-doutoranda teve a oportunidade de compartilhar a 
responsabilidade de oferta da Disciplina Direito da Sociedade da Informação, ministrada no Pro-
grama de Pós-Graduação em Direito, Faculdade de Direito do Setor de Ciências Jurídicas da Uni-
versidade Federal do Paraná -UFPR, para alunos do Mestrado e Doutorado.  

5.2 ATIVIDADES RELACIONADAS Á PESQUISA, REALIZADAS SEM PROGRAMA-
ÇÃO PRÉVIA NO PROJETO 

5.2.1 Oferta de disciplina:  Direito da Sociedade da Informação. Ministrada no Programa de Pós-
Graduação em Direito, Faculdade de Direito do Setor de Ciências Jurídicas da UFPR.Para o  Mes-
trado e Doutorado. 

5.2.2 apresentação de trabalho m eventos científicos 
 CANUT, LETÍCIA; MEDEIROS, H. G. 
Direito de autor sobre o software e suas implicações sobre a governança dos algoritmos, 
2018. ( Congresso,Apresentação de Trabalho) 18
Local: Unicuritiba; Cidade: Curitiba; Evento: XII CODAIP - Congresso de Direito de Autor 
e Interesse Público; Inst.promotora/financiadora: Grupo de Estudo de Direito Autoral e 
Industrial (GEDAI/UFPR) 

CANUT, LETÍCIA 
Resumo: Um Direito de explicação para as decisões automatizadas? 
IV Seminário de Pesquisa do Centro Universitário de Santa Catarina. São José, 2018. 

Participação nas 
atividades e eventos do 
PPGD e Grupo de 
pesquisa sob 
coordenação do 
professor orientador

X X X X
(X)Sim 

(  )Não   

Reuniões com orientador 
e grupo de pesquisa

X X X
(X)Sim 

(  )Não   

Participação em eventos 
acadêmicos

X
(X)Sim 

(  )Não   

Relatório final de 
atividades

(X)Sim 

(  )Não   

  
X

       

    
X

   

    
X  
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5.2.3 palestra: Uma breve abordagem do direito autoral diante da centralidade do 
software na sociedade e economia de dados, 2018. (Conferência ou 
palestra,Apresentação de Trabalho) 
 Local: Unicuritiba; Cidade: Curitiba; Evento: XI CODAIP - Congresso de Direito de Autor 
e Interesse Público; Inst.promotora/financiadora: Grupo de Estudo de Direito Autoral e 
Industrial (GEDAI/UFPR) 

5.2.4 assessoria e consultoria: consultora Consultora Ad Hoc do CNPq para avaliação de mérito de 
solicitações de bolsas e auxílios. Tendo avaliado 1 proposta de bolsa e/ou auxílio á pesquisa no pe-
ríodo de outubro-2018.  

5.2.5  Exame de qualificação de mestrado: 
CANUT, LETÍCIA; BAHIA, C. M.; SASS, L. B.. Participação em banca de Sarah Helena 
Linke. DEFESA DE PROJETO: A sociedade de consumo vigiada: a proteção de dados 
pessoais de consumidores participantes em sistemas de fidelização de redes de farmácia 
da grande Florianópolis, 2018.(Direito) Universidade Federal de Santa 
Catarina.Referências adicionais: Brasil/Português. 

6. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 A produção científica abaixo relacionada foi desenvolvida de forma a valorizar o 
Grupo de Pesquisas GEDAI, coordenado pelo supervisor Marcos Wachowicz e reflete o 
tema identificado como grande desafio para a proteção do consumidor no comércio ele-
trônico: os algoritmos, que se intensificam e se complexificam no contexto de desenvol-
vimento das novas tecnologias de comunicação e informação. 

1. Organização de Livro em formato on line e acesso aberto 

Organização de livro em conjunto com o supervisor  do pós-doutorado  

WACHOWICZ, M.; CANUT, LETÍCIA Análise da estratégia brasileira para transformação digital: 
comentários ao decreto n° 9319/18. Curitiba : GEDAI/ UFPR, 2018 p.196. Palavras-chave: direito, 
legislação brasileira , internet Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Vári-
os.  

http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/livro_Análise-da-estratégia-brasileira-para-
transformação-digital.pdf 

2. Capítulos de Livros: 

Capítulo de Livro em conjunto com o supervisor orientador  
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http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/livro_An%25C3%25A1lise-da-estrat%25C3%25A9gia-brasileira-para-transforma%25C3%25A7%25C3%25A3o-digital.pdf
http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/livro_An%25C3%25A1lise-da-estrat%25C3%25A9gia-brasileira-para-transforma%25C3%25A7%25C3%25A3o-digital.pdf


CANUT, LETÍCIA; WACHOWICZ, M. BREVE CONTEXTO POLÍTICO E NORMATIVO NO 
QUAL SE INSERE A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL BRASILEIRA In: Análise da estratégia bra-
sileira para transformação digital: comentários ao decreto n° 9319/18.1 ed.Curitiba : GEDAI/UFPR, 
2018, p. 12-48. ISBN: 9788567141268,  

Home page: http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/livro_Análise-da-estratégia-bra-
sileira-para-transformação-digital.pdf 

3. Prefácio: 

WACHOWICZ, M.; CANUT, LETÍCIA 
Apresentação . Análise da estratégia brasileira para transformação digital: 
comentários ao decreto n° 9319/18. Curitiba:GEDAI/UFPR, 2018.  
Home page: http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/livro_Análise-da-
estratégia-brasileira-para-transformação-digital.pdf 

4. Artigos em Anais de Eventos Científicos 

CANUT, Letícia; MEDEIROS, H.G. O princípio da publicidade da fundamentação das deci-
sões judiciais frente a utilização de algoritmos no desempenho da atividade jurisdicional 
e dos atos processuais. In: Anais do  XXVII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 2018, 
PORTO ALEGRE – RS. Direito, governança e novas tecnologias II organização CONPEDI/ 
UNISINOS.Coordenadores: José Renato Gaziero Cella; Salete Oro Boff; Júlia Francieli Ne-
ves de Oliveira. – Florianópolis: CONPEDI, 2018.v.II. p.239 - 258. ISBN: 
978-85-5505-726-7. Disponível em:< http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/
34q12098/15d3698u/l8En23y26VFe3Lvb.pdf>.  

CANUT, Letícia; MEDEIROS, H.G. Direito de autor sobre o software e suas implicações 
sobre a governança dos algoritmos. In: Anais XII CODAIP - Anais do XII CODAIP. XII Con-
gresso de Direito de Autor e Interesse PúblicoCuritiba: GEDAI/UFPR,2018. Anais do XII 
Congresso de Direito de Autor e Interesse Público (2018: Curitiba, PR).Coordenadores: 
Marcos Wachowicz, Marcia Carla Pereira Ribeiro, Sérgio Staut Jr e José Augusto Fontoura 
Costa. p. 475-504. ISSN: 2178-745X. Disponível em:< http://www.gedai.com.br/wp-con-
tent/uploads/2019/05/021-O-DIREITO-DE-AUTOR-SOBRE-O-SOFTWARE-E.pdf  

3. Textos Enviados para Publicação: 

3.1 Artigos para periódicos:  

CANUT, Letícia. Novas Tecnologias de Informação e Comunicação no poder Judiciário: da 
adoção do processo Eletrônico às Decisões automatizadas. 

CANUT, Letícia. Decisões automatizadas e o direito á explicação no Regulamento Geral 
de Dados da União Européia. 

4. Textos em processo de pesquisa e publicação: 

CANUT, Letícia; WACHOWICZ, Marcos. Regulação dos algoritmos como instrumento de 
proteção dos consumidores eletrônicos. 

CANUT, Letícia. Os reflexos dos preconceitos gerados por algoritmos nas relações de consumo 
eletrônicas.  

5. Resumos publicados em anais de eventos: 
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http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/livro_An%25C3%25A1lise-da-estrat%25C3%25A9gia-brasileira-para-transforma%25C3%25A7%25C3%25A3o-digital.pdf
http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/livro_An%25C3%25A1lise-da-estrat%25C3%25A9gia-brasileira-para-transforma%25C3%25A7%25C3%25A3o-digital.pdf
http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/livro_An%25C3%25A1lise-da-estrat%25C3%25A9gia-brasileira-para-transforma%25C3%25A7%25C3%25A3o-digital.pdf
http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/livro_An%25C3%25A1lise-da-estrat%25C3%25A9gia-brasileira-para-transforma%25C3%25A7%25C3%25A3o-digital.pdf
http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/34q12098/15d3698u/l8En23y26VFe3Lvb.pdf
http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/34q12098/15d3698u/l8En23y26VFe3Lvb.pdf
http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/34q12098/15d3698u/l8En23y26VFe3Lvb.pdf
http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2019/05/021-O-DIREITO-DE-AUTOR-SOBRE-O-SOFTWARE-E.pdf
http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2019/05/021-O-DIREITO-DE-AUTOR-SOBRE-O-SOFTWARE-E.pdf
http://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2019/05/021-O-DIREITO-DE-AUTOR-SOBRE-O-SOFTWARE-E.pdf


CANUT, Letícia. Um Direito de explicação para as decisões automatizadas? In: caderno de Resu-
mos do IV Seminário de Pesquisa do Centro Universitário de Santa Catarina. São José, 2018. ISBN/
ISSN 24476986.  
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