
E-mail para contato: mveronicaevangelista@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Raphael Ranna Theodorio da Silva; Daiana da Silva Moreira; Leandro Rodrigues Gonzaga; Matheus Henrique Carvalho 
Ribeiro; Márcia Verônica Evangelista Dantas

Palavra(s) Chave(s): TEORIA DA DESVIRTUALIZAÇÃO OBRIGACIONAL

Título: O DIREITO VIRTUAL E AS REPERCUSSÕES JURÍDICAS

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

  As normas jurídicas estão a todo o momento se fazendo presentes nas relações humanas. Com o advento da Revolução da Informática, o 
Direito, enquanto ocupante dos postos concomitantes de causa e efeito de inúmeras circunstâncias da nova realidade social emergente, procurou 
então conformar-se.   A percepção de novas e peculiares situações juridicamente relevantes, geradas pela amplitude alçada no meio virtual, 
acabou por estender a hermenêutica da legislação já em vigor, mas cujas concepções primordiais sequer poderiam prever a situação social que se 
avizinhava, às novas relações virtuais, de forma a abarcar muitos conceitos até então inéditos. Uma vez instaurados os novos paradigmas do meio 
virtual, o Direito fez nascer também novas leis, especificamente para tratar das relações sociais em ambientes virtuais.   O presente trabalho tem 
por objetivos discorrer acerca das condicionantes histórica e social da evolução da informática no âmbito do Direito pátrio e internacional, e 
sugerir classificação sintética para o ambiente virtual, à luz da legislação atualmente vigente e da jurisprudência firmada, principalmente no novo 
milênio. Como resultado de esforço multidisciplinar, o Direito Virtual deriva de contribuições das mais diversas áreas do saber, que vão além do 
próprio Direito ou da ciência Informática, mas dendritiza para outras áreas do saber, como Filosofia, Arquivologia, as Telecomunicações, Física, 
Ciências da Comunicação, Sociologia, dentre tantas outras que vem a contribuir com o que hodiernamente se conhece como meio virtual.   Além 
disso, o trabalho busca definir o meio virtual com relação às condicionantes sociais, ainda que utilize o inevitável arcabouço tecnológico. E não há 
como ser diferente; é exatamente nestas condicionantes que se encontra o direito vivo, o direito do dia-a-dia, que é aquele que compõe a maior 
parte das questões jurídicas consuetudinárias. Dessa forma, identificam-se quatro elementos fundamentais do Direito Virtual: os bens virtuais, os 
serviços virtuais, a personalidade virtual e as condutas virtuais.   Além da legislação atualmente vigente, o Direito comparado torna-se fonte de 
consulta imprescindível, dado que observar o direcionamento legislativo de países tecnologicamente mais desenvolvidos que o Brasil é, em última 
análise, como olhar para o próprio futuro legislativo pátrio. Por fim, busca-se entender a evolução quanto à ratio decidendi que vem 
fundamentando decisões jurisprudenciais pelo país.   Com esse rico apanhado jurídico construído ao longo das últimas décadas, pretende-se 
enfim discorrer acerca dos principais elementos e processos virtuais, de modo que o meio jurídico encontre este tão buscado direcionamento, e 
possa então formar doutrina mais sólida que sirva de base à legislação virtual, na tentativa ulterior de pacificar o entendimento de ser esta, o 
Direito Virtual, uma ciência autônoma.   A metodologia empregada utiliza-se ainda de analogia e discussões doutrinárias acerca dos bens no 
mundo real, os quais proverão adequação aos similares virtuais, no que lhes couber. Trata também dos serviços prestados em meio virtual.   É 
importante ressaltar que o trabalho ora apresentado não pretende esgotar o assunto, dado que seria esta tarefa simplesmente impossível –
amanhã mesmo poder-se-á instalar novo paradigma no âmbito das relações sociais em meio virtual, jamais convencionado ou imaginado aqui. 
Outrossim, tenta-se organizar ideias sobre as questões mais relevantes e estáveis do meio virtual.   Por fim, o trabalho apresentado reserva duas 
diferentes acepções da palavra “real”: a primeira é aquela que se contrapõe ao “virtual”, como meio de comparação entre o mundo do tangível e 
o mundo do intangível; a segunda trata daquela referente ao Direito das Coisas, ou seja, ao direito real.
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