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TRABALHO DA MULHER: AVANÇOS
NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
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Os maiores avanços no Brasil são bastante recentes,
eis que posteriores à Constituição Federal de 1988.
Faz apenas 30 anos que a legislação passou a permitir que mulheres sejam contratadas para o trabalho noturno (entre 22h e 5h) sem restrição de setor/
atividade; que a jornada de trabalho possa ser prorrogada (independentemente de atestado médico) e
que as mulheres possam trabalhar em atividades
consideradas perigosas ou insalubres.
Em 1995, a legislação ordinária proibiu qualquer prática discriminatória e limitativa de acesso e manutenção da relação de trabalho, tendo incluído a ve- Cibelle Linero sócia de
dação à exigência de apresentação de exames ou
Direito Trabalhista
declarações atestando esterilização ou gravidez e à
adoção de qualquer medida que configure indução à esterilização genética ou
promoção do controle de natalidade.
Faz apenas 20 anos (pasmem!) que são vedados anúncios de emprego com referência ao sexo, situação familiar e estado de gravidez (salvo quando a função for notória
e publicamente incompatível). Tais fatores também não podem ser considerados para
fins de remuneração e oportunidades de ascensão profissional. Desde 1999, durante
a gravidez, é garantida tanto a possibilidade de mudança de função, quando as condições de saúde assim o exigirem, assegurada a retomada no retorno, como também
a dispensa do horário de trabalho para, pelo menos, seis consultas médicas e exames.
Foram necessários 25 anos para a jurisprudência se pacificar e a legislação regular a Constituição, estabelecendo que a confirmação da gravidez, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada
gestante a estabilidade provisória no emprego.
E somente em 2017, com a Reforma Trabalhista, foi revogado o artigo que previa
um intervalo de 15 minutos de descanso entre a jornada regular e a jornada extraordinária apenas para mulheres, o qual vinha gerando passivo aos empregadores apesar da inutilidade para o bem-estar das empregadas.
Por fim, uma das alterações mais polêmicas trazida pela Reforma Trabalhista é a
previsão de que as mulheres grávidas devem ser afastadas de atividades insalubres
em grau médio ou mínimo apenas quando apresentarem atestado médico recomendando o afastamento. E de que o afastamento no período de aleitamento deve
ocorrer apenas quando houver atestado de saúde. O legislador abriu espaço para
a análise de situações concretas, mas a alteração está em debate, pendente de
julgamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
Houve avanços legislativos nas últimas décadas, mas não é possível negar que
existem desafios diários para que o fato de ser mulher não seja um obstáculo à
contratação, à manutenção e, mais ainda, ao desenvolvimento profissional.
CIBELLE LINERO • cml@bmalaw.com.br
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Tanto no escritório do Rio de Janeiro (1ª foto de cima para baixo) como no
de São Paulo, o time de advogadas do BMA é destaque entre as bancas com
maior percentual de sócias no país
Esta edição da BMA Review é especial. Foi escrita pelas sócias e advogadas do
BMA como forma de expressar nosso respeito e admiração pelo talento e competência de nossas profissionais. Mais do que palavras, os números refletem isso:
45% dos sócios, por exemplo, são mulheres. Se analisarmos o número total de
advogados da banca, esse percentual sobe para 54%,e na área administrativa, é
de 55%. E essa evolução é constante. Em 2018, 63% dos advogados promovidos
são mulheres.
A cada ano, novas iniciativas beneficiam as integrantes do BMA. O escritório faz
parte do programa Empresa Cidadã, que permite a possibilidade de prorrogar a
licença maternidade em 60 dias. Também oferece auxílio-creche. Tanto no escritório no RJ quanto no de São Paulo, contam com salas dedicadas ao aleitamento materno, mais uma iniciativa para dar mais conforto e proporcionar um ambiente tranquilo e reservado para as nossas integrantes.
Para estimular o crescimento profissional e a igualdade de direitos no BMA, também há programas, como o BMA Mulher, em vigor desde 2017. Criado com o
objetivo de dar suporte ao crescimento profissional das integrantes e desenvolver e reter os talentos internos, o BMA Mulher realiza eventos para integrantes e
clientes sobre questões que impactam o dia a dia feminino nas empresas. Já o
BMA Diversidade visa promover a diversidade de gênero e racial, a inclusão
LGBT+, dos portadores de necessidades especiais, e o respeito a todas as religiões e crenças e também promove s em conjunto com o BMA Mulher.
“Nós no BMA temos muito orgulho de todas as mulheres que integram a nossa
equipe. São o nosso diferencial e nossa inspiração na construção de um ambiente de trabalho mais igualitário e justo”, afirma Amir Bocayuva, sócio-diretor e da
área de Direito Societário e M&A do BMA.
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RODADAS DE INVESTIMENTO EM STARTUPS –
A IMPORTÂNCIA DE UM CONTRATO EXEQUÍVEL
Os
últimos
anos têm sido
intensos para
os ecossistemas da nova
economia, imprimindo um
ritmo forte na
velocidade da
transformação
das relações
humanas
no
Brasil e no
mundo.
O espírito do
tempo requer
um mundo menos complexo,
Fabiana Fagundes, sócia de Societário
em que as pese Direito Digital e Novas Tecnologias
soas consigam
realizar tarefas
antes consideradas tortuosas e demoradas; agora tornadas simples e rápidas no apertar de um botão no celular
ou de um identificador facial.
A inovação não é só tecnológica: gerações desembarcam
no mercado de trabalho querendo quebrar paradigmas e
mudar o mundo, abrindo espaço e tempo para desfrutarmos de mais experiências com menos esforço.
Com efeito, negócios jurídicos simples, como adquirir um
produto, programar uma compra de supermercado rotativa ou fazer acordo numa ação judicial consumerista estão a dois botões de distância.
Ao mesmo tempo a democratização do conhecimento a
partir da disponibilização de informação em “cauda longa”1
na internet faz com que uma longa experiência profissional
pareça ter perdido relevância. É a primeira conclusão quando se observam minutas e treinamentos jurídicos distribuídos de forma gratuita ou no modelo “freemium”.
No entanto, se por um lado a tecnologia parece ameaçar
profissionais dedicados a negócios jurídicos simples ou
repetitivos, outros mais complexos e peculiares, como
uma rodada de financiamentos, o regramento das relações entre sócios de um empreendimento ou a solução
de um litígio complexo, ainda não se beneficiaram de
forma relevante desta simplificação, e talvez pouco progresso venha a ser visto no chamado high end, pelo

menos no curto
prazo.

O espírito do tempo
requer um mundo
menos complexo, em
que a pessoas consigam
realizar tarefas antes
consideradas tortuosas
e demoradas; agora
tomadas simples e
rápidas no apertar de
um botão no celular
ou de um idenificador
facial

A despeito disso,
crescem os exemplos de rodadas de
investimento celebradas com pactos
“tropicalizados” a
partir de minutas
originadas no Vale
do Silício, sem o
necessário pragmatismo jurídico e
análise crítica por
um profissional experiente dos combinados contratuais à luz da lei brasileira, que é bastante
diferente do sistema da common law norte-americana.
A análise detida de cláusulas desses instrumentos conclui
pela incompatibilidade de muitas delas com a legislação
brasileira e/ou de que são inexequíveis ou de demorada
exequibilidade, o que empreendimentos em fase startup
não suportam, já que são pressionados pela insípida geração de caixa.
A previsão de obrigações para o empreendedor, como a
transformação genérica da sociedade limitada em anônima sem qualquer detalhamento do futuro estatuto ou
acordo de acionistas; ajustes de opção de compra de participação sem cláusulas que assegurem a agilidade na
execução das consequências do exercício; a previsão de
direitos antidiluição sem a observância da lei; a ausência
de sanções para descumprimentos ou de regras que permitam medir a contribuição dos sócios para o sucesso do
negócio e a possibilidade de que haja um reequilíbrio futuro de participações; são exemplos de temas que vêm
gerando bastante incerteza no ecossistema e que começa
a perceber que nem tudo está a dois botões de distância.
Com isso, novas rodadas de captação acabam suspensas
pela insegurança dos investidores sobre direitos e obrigações dos sócios das rodadas anteriores, agravando-se o
risco de asfixia do negócio por falta de recursos.
Para evitar que se chegue a essa situação, é recomendável dimensionar corretamente a partir de qual momento
envolver profissionais experientes com capacidade de
antecipar situações e prevenir riscos para continuidade
do empreendimento.
Teoria de Chris Anderson sobre ferramentas que possibilitam ofertar a custo
marginal baixo, produtos de nicho ou de pouca demanda que alcancem fatia de
mercado que rivaliza ou até excede os produtos massificados.
1
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A NOVA LEI DE DISTRATOS: UM IMPORTANTE MARCO
PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO
Os últimos meses do mercado imobiliário foram marcados por
importantes novas leis para o setor, entre elas a lei que disciplina os distratos no âmbito de incorporações imobiliárias e
loteamentos (Lei nº 13.786/18 – Lei dos Distratos).
A Lei dos Distratos teve origem na Câmara dos Deputados
sob o projeto nº. 1.220/2015 e foi objeto de diversas emendas
no Senado Federal. Após aprovação pelo Congresso Nacional,
o texto seguiu para sanção presidencial, resultando na Lei nº
13.786/18, publicada em 28 de dezembro de 2018, que altera
a Lei nº 4.591/64 e a Lei nº 6.766/79.
Tema bastante relevante para o setor, a regulamentação dos
distratos deve trazer maior segurança jurídica às partes, com
as regras, limitações e consequências de parte a parte - que
antes eram objeto de milhares de ações judiciais - agora claras
e positivadas.
Em linhas gerais, a lei prevê as penalidades e as consequências
aplicáveis em caso de inadimplência de contratos de incorporação imobiliária e loteamentos, tanto em decorrência de infração contratual por parte do incorporador/loteador quanto
por parte do adquirente.
No que respeita às obrigações do incorporador, destaca-se a
previsão de que, em caso de atraso na entrega do imóvel ao
adquirente por até 180 (cento e oitenta) dias, e desde que tal
previsão esteja clara e destacada no contrato de compra e
venda, não serão devidas penalidades pelo incorporador. Após
este prazo, o adquirente poderá optar por desfazer o negócio
(sendo, nesta hipótese, reembolsado dos valores pagos até
então) ou continuar com o contrato, caso em que o incorporador deverá arcar com multa em favor do adquirente, correspondente a 1% (um por cento) do valor até então pago à incorporadora, por cada mês de atraso na entrega do imóvel.

Tema bastante
relevante para o setor,
a regulamentação
dos distratos deve
trazer maior segurança
jurídica às partes, com
as regras, limitações e
consequências de parte
a parte - que antes eram
objeto de milhares de
ações judiciais - agora
claras e positivadas.

A disposição com maior
destaque na lei, no entanto, diz respeito às hipóteses de distrato por
inadimplência/desistência do adquirente. Para
esses casos, a nova lei
estabeleceu, como limites dos valores que poderão ser retidos pelos
incorporadores, o percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) do
montante pago pelos adquirentes, para empreendimentos não sujeitos ao

regime de patrimônio de afetação, e
de 50% (cinquenta
por cento) do valor
desembolsado, se
houver patrimônio
de afetação constituído. O regime de
patrimônio de afetação, introduzido
pela
Lei
nº
10.931/2004,
é
aquele pelo qual
todos os direitos e
obrigações relativos a um empreenMaria Eduarda Bérgamo
dimento imobiliáadvogada de Direito Imobiliário
rio, incluindo suas
receitas e despesas, ficam segregados para custear sua construção, até sua entrega aos adquirentes. Já em casos de venda
de lotes, o limite de retenção é 10% (dez por cento) do valor do
contrato.
Minimizando os impactos para o adquirente de incorporações
imobiliárias, a lei prevê uma hipótese em que não serão devidas as multas acima: se o adquirente transferir seu contrato
para terceiros, com anuência do incorporador.
Na hipótese de distrato por culpa do adquirente, além dos
percentuais acima mencionados, serão também deduzidas do
valor a ser a este devolvido as despesas de corretagem e, caso
o distrato ocorra após a entrega do bem, as de fruição do
imóvel. Assim ocorrendo, o valor a ser pago pelo adquirente
pela fruição do imóvel está limitado a 0,5% do total do contrato, nas incorporações imobiliárias, e a 0,75%, em caso de
loteamentos.
A lei contém ainda outras disposições sobre os contratos de
compra e venda de imóveis com incorporadores e loteadores,
como a obrigação de inclusão de um quadro-resumo nos referidos contratos, com informações sobre o preço total do
imóvel, prazo, forma de pagamento e consequências de inadimplemento contratual.
Apesar de recente, a nova lei já vem sendo citada em decisões
judiciais, tanto no sentido de que ela seria aplicável apenas
para contratos celebrados após sua publicação2, quanto no
sentido oposto3. As decisões, porém, ainda são isoladas e este
é um tema que deve ser debatido em nossos tribunais. De toda
forma, espera-se que a nova lei incentive a recuperação do
mercado imobiliário no Brasil, ao conferir maior segurança
jurídica a incorporadores, loteadores e adquirentes.
TJ/SP. Apelação Cível nº. 1004836-48.2018.8.26.0590. Relator Des. Francisco Loureiro, j. 21/01/19, publicado no DJE em 28/01/2019.
2

7ª Vara Cível de São Paulo. Procedimento Comum – Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro. Juiz de Direito Dr. Senivaldo dos Reis Junior, j. 10/01/2019, publicado no
DJE em 23/01/2019.
3
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A SÚMULA Nº 618 DO STJ FRENTE À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA AMBIENTAL
No final de 2018, o

Súmula nº 618, há que se fazer a leitura do seu enunciado

Superior Tribunal de

em face do disposto no artigo 373, §1º, do NCPC. É a par-

Justiça (STJ) publi-

tir dessa interpretação que podemos alcançar os seguin-

cou a Súmula nº 618,

tes entendimentos :

a qual estatui que “a
inversão do ônus da
prova aplica-se às
ações de degradação ambiental”. No
atual

cenário

de

crescente litigiosidade ambiental, a singela

redação

enunciado
Beatriz Paulo de Frontin
advogada de Direito Ambiental

do

• A inversão do ônus da prova só cabe em ações que visem
à reparação de danos ambientais, ou seja, em ações que
versem sobre responsabilidade civil por degradação ambiental;
• A inversão do ônus probatório não é automática, tampouco obrigatória, mas é admitida a sua possibilidade
diante da distribuição dinâmica do ônus da prova;

suscita

• A inversão do ônus da prova deve ser fundamentada,

q u e st i o n a m e n to s

seja com base na impossibilidade ou na excessiva dificul-

que devem ser res-

dade de determinada parte em cumprir o encargo proba-

pondidos a partir do

tório ou à maior facilidade de outra parte em produzi-la;

Novo Código de Processo Civil – NCPC.

• A aplicação da Súmula nº 618 não deve servir de pretex-

O conjunto de julgados publicados até 2015 sobre o tema

to para transferir ao Poder Judiciário o dever investigativo

permitiu que o STJ adotasse a tese de que “o princípio da

do Ministério Público ou do autor em demonstrar as con-

precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, com-

dições mínimas da ação.

petindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lan-

Com relação a este último ponto, o STF recentemente

çada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva”.

impôs ao Ministério Público Federal o pagamento dos ho-

Foi a partir de julgados emitidos sob a égide do Código

nária nº 1560 ), em indicação de que a melhor interpreta-

de Processo Civil anterior, o qual atribuía como o ônus

ção da Súmula nº 618 passa pelo NCPC. . Em substituição

probatório àquele que alegava o fato e, excepcionalmen-

ao entendimento do STJ de que o adiantamento dos ho-

te, a sua inversão em ações envolvendo direito do consu-

norários periciais devia ficar a cargo da Fazenda Pública,

midor e ambiental, que o entendimento amadureceu para

o STF aplicou o artigo 91, § 1º, do NCPC, o qual dispõe que

o enunciado em análise.

as perícias requeridas pelo Ministério Público poderão ser

Em busca de maior eficiência processual, o Novo Código
de Processo Civil (2016), trouxe novo racional aplicável ao
dever probatório por meio da “distribuição dinâmica do
ônus da prova”, para ações de qualquer natureza, inclusive ambiental. Assim, visando à concretização de um processo mais justo, o artigo 371, §1º, estipula que a prova

norários periciais em ação civil pública (Ação Cível Origi-

realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados pelo Parquet que
requerer a prova. O STF ponderou ainda que o MP tem
recursos próprios e deve arcar com as custas da perícia,
garantindo maior equiparação das partes e a responsabilidade do Parquet pela sua atuação em ações coletivas.

deve ser produzida pela parte que detém melhores con-

Se a leitura isolada da Súmula nº 618 do STJ pode causar

dições de evidenciar determinados fatos. Ou seja, antes

dúvidas quanto ao destino dos litígios ambientais, por

de aplicar a excepcional inversão do ônus da prova ao réu,

outro lado, a sua compatibilização com as normas proces-

cabe ao juiz avaliar a parte que está em condições mais

suais trazidas pelo NCPC pode minimizar o risco de pro-

favoráveis de produzi-la, para, de forma justificada, distri-

liferação de lides temerárias e assegurar a realização de

buir o ônus probatório.

um processo consentâneo com a complexidade e dinâmi-

Desse modo, para que se possa resguardar a utilidade da

ca das causas ambientais.
(ACO 1560 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 27/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 07-11-2017
PUBLIC 08-11-2017).
4
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BENEFÍCIOS DA PROTEÇÃO DA MARCA DE ALTO RENOME

Antonella Carminatti
sócia de Propriedade Intelectual

A marca é um ativo intangível muito valioso para as empresas, que transmite os valores empresariais, fornece
identidade ao negócio e,
portanto, exerce forte influência no processo decisório
de compra dos consumidores. Marcas que gozam de
sólida reputação no mercado
funcionam como indicativos
de credibilidade da empresa
e de qualidade de seus produtos e serviços, elementos
essenciais para atrair o interesse dos consumidores e,
consequentemente, aumentar as vendas.

No Brasil, a proteção das marcas se dá mediante registro
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial –
INPI, que confere ao titular o direito ao uso exclusivo da
marca em todo o território nacional, bem como o direito
de adotar medidas necessárias para zelar pela integridade
material ou reputação da marca.
O direito marcário brasileiro é regido pelo princípio da
especialidade das marcas, segundo o qual o direito de
exclusividade conferido ao titular de marca registrada se
limita a produtos e serviços idênticos, semelhantes ou
afins. Assim, em regra, é permitido o uso e registro de
marcas idênticas ou semelhantes em nome de diferentes
titulares, desde que destinadas a segmentos de mercado
diversos, inexistindo possibilidade de confusão ou associação para os consumidores.
As marcas de alto renome constituem exceção a essa
regra. Trata-se de sinais que atingem patamar tão elevado de reconhecimento pelo público que a fama ultrapassa os limites de seu segmento de mercado, fazendo
com que mereçam proteção especial em todos os ramos
de atividade.
Um dos principais objetivos dessa proteção especial é
impedir prática conhecida como “aproveitamento parasitário”, em que terceiros mal-intencionados buscam “pegar
carona” no sucesso de marcas detentoras de maior fama
e notoriedade, usando-as e registrando-as em relação a
produtos ou serviços pertencentes a outros segmentos
de mercado.
Como a fama das marcas de alto renome extrapola os limites de seu segmento de mercado, há grande probabilidade de consumidores confundirem ou, no mínimo, associarem essas marcas com outras idênticas ou similares
utilizadas em segmento de mercado diverso, assumindo

que são provenientes da mesma origem ou que há algum
vínculo entre os seus titulares.
Para se obter o reconhecimento do alto renome de uma
marca, é necessário ter a marca registrada no Brasil e apresentar requerimento específico ao INPI, instruído de provas que comprovem:
• O grau de distinção e exclusividade do sinal marcário;
• O reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral; e
• A qualidade, a reputação e o prestígio que o público
brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou
serviços por ela assinalados.

No Brasil, a proteção das
marcas se dá mediante
registro perante o
Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
- INPI, que confere ao
titular o direito ao uso
exclusivo da marca
em todo o território
nacional, bem como
o direito de adotar
medidas necessárias
para zelar pela
integridade material ou
reputação da marca.

O INPI aceita qualquer tipo de documentação apta a
comprovar os referidos quesitos, mas
a pesquisa de mercado é o meio de
prova mais recomendado.

Caso os examinadores do INPI reconheçam o alto renome da marca,
farão a anotação
desta condição no
registro
correspondente, que perdurará por 10 (dez)
anos, com possibilidade de apresentação de novo requerimento de
anotação durante o último ano de vigência.
Na prática, a proteção em todos os ramos de atividade
conferida pelo alto renome significa que será mais fácil e
menos custoso para o titular impedir tentativas de aproveitamento parasitário e evitar a diluição da marca, ou
seja, o enfraquecimento progressivo do seu poder distintivo pelo uso por outras empresas/indivíduos.
Sem dúvidas, a obtenção do reconhecimento do alto renome constitui importante ferramenta para proteger a unicidade da marca e, consequentemente, possibilitar o aumento do seu valor de mercado. Algumas das marcas
consideradas mais valiosas do mundo, tais como GOOGLE,
FACEBOOK, COCA-COLA, TOYOTA, BMW e VISA, possuem
o alto renome reconhecido pelo INPI. Dentre as brasileiras
de maior valor, podemos citar ITAÚ, SKOL, BRAHMA,
NATURA, PETROBRAS e BOHEMIA.
ANTONELLA CARMINATTI • antonella.carminatti@bmapi.com.br
JANA FRACCAROLI BASADONNA • jfb@bmapi.com.br
TATHYANA MILANA CANDU • tmc@bmapi.com.br
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AGENDA REGULATÓRIA PARA O AFRETAMENTO DE
EMBARCAÇÕES DE APOIO MARÍTIMO

A indústria de apoio
marítimo (offshore),
assim como toda a
indústria naval brasileira, cresceu amparada em diversas
medidas de caráter
protecionista. Tais
medidas são facilmente perceptíveis,
por exemplo, nas regras que priorizam a
contratação de embarcações de apoio
de bandeira nacional
em detrimento de
Patrícia Sabino
similares estrangeisócia de Direito Societário
ras, assim como a
exclusividade do afretamento de embarcações de apoio
marítimo por Empresas Brasileiras de Navegação (as
“EBNs”).

TAQ), constituídas conforme as leis brasileiras, com sede
no Brasil, que têm por objeto realizar o transporte aquaviário ou operar nas navegações de apoio marítimo ou
portuário e que atendem aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pela legislação aplicável.

Navegação de apoio
marítimo é aquela
realizada para apoio
logístico a embarcações e instalações
em águas brasileiras
que atuam na atividade de pesquisa e
lavra de hidrocarbonetos, tendo, dessa
forma, função essencial de suporte
às operações de exploração e produção de petróleo e
gás offshore.

Para superar este obstáculo, o segmento de apoio marítimo tem pleiteado ajuste regulatório que permita que as
empresas de E&P não autorizadas a operar como EBNs
possam celebrar contrato de afretamento de embarcação
de apoio com EBNs autorizadas pela ANTAQ.

Adriana Lontra
advogada de Petróleo e Gás

Com o aumento da
participação das international oil companies (as “IOCs”) no Brasil, que usualmente não são autorizadas a operar como EBNs e não
possuem frota própria de embarcação de apoio offshore,
tais medidas restritivas começaram a ser vistas como um
entrave ao crescimento da indústria de óleo e gás no Brasil.
Uma das restrições que particularmente afeta as operações de exploração e produção é a impossibilidade de
empresas que não sejam EBNs afretarem embarcações de
apoio marítimo.
Considerando o arcabouço regulatório vigente, o afretamento de embarcação de apoio marítimo só pode ser
realizado por EBNs, que são pessoas jurídicas autorizadas
pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (AN-

Essa restrição passou a ser vista como um entrave relevante, já que no curso de suas operações as IOCs têm
necessidade de afretar tais embarcações, esbarrando na
restrição regulatória.
Historicamente, considerando a posição altamente relevante da Petrobras como empresa de E&P no Brasil, e
sendo ela autorizada a atuar como EBN, o afretamento de
embarcações de apoio offshore por empresas não autorizadas como EBNs não se apresentava como uma questão de alto impacto na indústria.
É importante ressaltar que esta restrição não é comum
em âmbito internacional, onde se percebe o afretamento
de embarcações de apoio marítimo diretamente por empresas de E&P.

Vale dizer que este tema já é objeto de pleito do Instituto
Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP desde
2009, tendo-se notícia de que o IBP realizou nova investida em 2017, mediante envio de solicitação à ANTAQ,
esclarecendo que as empresas de E&P não autorizadas a
operar como EBNs não pretendem atuar na navegação de
apoio, mas tão somente celebrar contrato de afretamento
com EBNs autorizadas, que seriam responsáveis pela realização das atividades de apoio.
A esse respeito, a ANTAQ divulgou, por meio da Resolução
nº 6235-ANTAQ, sua agenda regulatória para o biênio
2018-2019, aprovada em junho de 2018. Dentre os 26 tópicos trazidos pela resolução está a possibilidade de afretamento de embarcações de apoio marítimo por empresas
não autorizadas a operar na forma de EBNs.
Esse tema já havia sido apresentado na agenda regulatória do biênio 2016-2017, sem que tenha sido dado desfecho
pela ANTAQ, sendo esta alteração no arcabouço regulatório considerada um dos principais desafios do setor.
Considerando a forte e importante atuação de associações
setoriais e a expectativa de retomada do setor com o aumento das atividades exploratórias e de produção, inclusive projetos desenvolvidos por IOCs, é esperado que o
ajuste regulatório seja realizado ainda em 2019.

PATRÍCIA SABINO • pmo@bmapi.com.br • ADRIANA LONTRA • afl@bmapi.com.br
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O PAPEL SANCIONADOR DA AUTORIDADE
NA APLICAÇÃO DA LGPD

Karen Mentzingen
Coutinho, advogada
de Infraestrutura,
Regulação e Assuntos
Governamentais

A Lei Federal nº
13.709/18
(Lei
Geral de Proteção de Dados
– LGPD) estabeleceu um marco
regulatório para o
uso e a proteção
de dados pessoais, determinando, entre outros
assuntos, o papel
atribuído à Administração Pública
no exercício da
implementação
e fiscalização do
cumprimento da
lei.

A LGPD traz um
rol de sanções
administrativas
de diferentes naturezas (que inclui advertência, multa, bloqueio temporário e eliminação dos dados
pessoais relacionados à infração), indicadas para alcançar fins distintos, que podem
ser aplicadas pela autoridade sancionadora
mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o
direito de recurso.
Para garantir a coercitividade da LGPD
nos âmbitos público e privado, faz-se necessária a existência de uma autoridade. A
proposta original de criação da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados – ANPD,
por meio do projeto de lei que culminou
na LGPD, foi vetada pelo Presidente da República em razão de vício de iniciativa. No
entanto, a Medida Provisória nº 869/2018,
ainda pendente de conversão em lei, alterou substancialmente as características
da autoridade originalmente proposta.
Enquanto a previsão original estabelecia a
ANPD como um órgão da Administração
Pública indireta, vinculado ao Ministério da
Justiça e submetido ao regime autárquico
especial, a MP a criou como integrante da
Administração Pública direta.
Com isso, a ANPD está diretamente subordinada à Presidência da República e

consubstancia extensão do Governo
Federal, e não uma entidade autônoma
e independente, como são as agências
reguladoras, que gozam de independência administrativa. Isto fica ainda mais
evidente diante do fato de que, apesar
de preservada sua autonomia técnica,
ela não é dotada de orçamento próprio.
A criação de uma autoridade corrobora
o modelo adotado na maioria dos países
que já contam com leis gerais de proteção de dados. No Brasil, a criação da
ANPD foi muito bem-vinda, tendo em
vista que o termo “autoridade” é mencionado mais de 40 vezes na LGPD. Isso
corrobora a sua importância e o fato de
que a LGPD foi criada como uma lei geral, a qual sem um órgão supervisor e
garantidor não é passível de autoimplementação.
Entre as principais funções da ANPD está
a edição de normas e procedimentos sobre proteção de dados pessoais, além de
regulamento específico sobre as sanções
administrativas da lei e as metodologias
e regras que orientarão a fase de dosimetria da pena. A ANPD, na edição de
suas normas, deverá observar a exigência de mínima intervenção, ao passo que
no exercício de suas competências deverá zelar pela preservação do segredo
empresarial e do sigilo das informações,
sob pena de responsabilidade. Por fim,
vale notar que a ANPD tem competência
exclusiva para a aplicação das sanções
previstas na LGPD e deve articular sua
atuação com outros órgãos com competências sancionadoras e normativas
relativas ao tema.
Tendo em vista a responsabilidade da
ANPD por diversos aspectos da implementação da lei, assim como a importância dos seus poderes sancionador e
regulatório, serão fundamentais os desdobramentos da definição do modelo
institucional adequado a ser atribuído
a ela. Espera-se que a sua estrutura lhe
permita garantir a segurança jurídica e
educar e sancionar o mercado com técnica, imparcialidade e independência.

KAREN MENTZINGEN COUTINHO • kmc@bmapi.com.br
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