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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BRASÍLIA/DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS DE DEFESA DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – ANCED/Seção DCI Brasil, associação civil sem fins lucrativos ou 

econômicos constituída por tempo indeterminado, composta atualmente por 24 (vinte e quatro) 

instituições, distribuídas por 16 (dezesseis) estados da federação, devidamente inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº 02.139.201/0001-08, com sede na ST 

SGAN, Quadra 914, Conj. F, Casa 05, Bairro Asa Norte, na cidade de Brasília/DF, CEP 70.790-

140, neste ato representados por sua coordenação geral composta por Maria Ribeiro da 

Conceição, inscrita no RG sob nº 10013493-9 SSP/MA e com CPF sob nº 088.001.622-15, Maria 

das Graças Bezerra, inscrita no RG sob nº 1421350 SSP/AL e com CPF sob nº 165.891.574-72 

e Djalma Costa, inscrito no RG sob nº 35.601.267-0 SSP/SP e com CPF sob nº 205.810.685-72, 

por intermédio dos advogados que subscrevem a presente, com endereço profissional e endereço 

eletrônico para correspondência devidamente indicados no instrumento de procuração em 

anexo (DOC. I) vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, com fulcro na Lei nº 7347/85 

e suas alterações propor: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

Em face da ELECTRONIC ARTS INC. (EA GAMES), CNPJ baixado no Brasil, com atuação 

no México, tendo como sua distribuidora a WARNER BROS GAMES, a qual opera a 

distribuição de games em solo brasileiro a partir da seguinte representante nacional: INGRAM 

MICRO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob 
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nº 01.771.935/0002-15, com sede à AV PIRACEMA, GALPOES 03 E 04, bairro Tamboré, n. 

1341, Barueri-SP, CEP 06.460-030; e NINTENDO BRASIL, a qual também opera a 

distribuição de games em solo brasileiro a partir da seguinte representante nacional: INGRAM 

MICRO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob 

nº 01.771.935/0002-15, com sede à AV PIRACEMA, GALPOES 03 E 04, bairro Tamboré, n. 

1341, Barueri-SP, CEP 06.460-030pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos: 

 

 

I. DO CABIMENTO E DA LEGITIMIDADE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

A Lei Federal nº 7.347/85 que trata da Ação Civil Pública, em seu artigo 1º estabelece 

que: 

 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações 

de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:  

ll - ao consumidor; 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.   

 

Como será exposto nos fatos, verificou-se que as empresas de videogames estão 

vendendo/distribuindo seus jogos aos consumidores, inclusive às crianças e adolescentes, com 

um sistema de jogo de azar embutido em seus jogos, conhecido como loot boxes/caixas surpresa. 

Restando assim prejudicado o consumidor, verifica-se o direito difuso de acordo com os 

ensinamentos de Marcelo Abelha. 

 

O interesse difuso é assim entendido porque, objetivamente estrutura-se como 

interesse pertencente a todos e a cada um dos componentes da pluralidade 

indeterminada de que se trate. Não é um simples interesse individual, reconhecedor de 

uma esfera pessoal e própria, exclusiva de domínio. O interesse difuso é o interesse de 

todos e de cada um ou, por outras palavras, é o interesse que cada indivíduo possui 

pelo fato de pertencer à pluralidade de sujeitos a que se refere à norma em questão.
1

 

 

Como bem pontua Marcelo Abelha, direito difuso é aquele que pertence a todos 

abrangendo uma totalidade abstrata e indeterminada. Neste viés, percebe-se, que a agressão aos 

consumidores atinge a todos, inclusive crianças e adolescentes.
2

 

 
1

 ABELHA, Marcelo. Ação Civil Pública e Meio Ambiente. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. 
2

 Idem. 
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A Associação Nacional dos Centros da Defesa da Criança e do Adolescente – 

ANCED - é uma Associação Civil, sem fins lucrativos ou econômicos constituída por tempo 

indeterminado. É constituída por pessoas físicas ou jurídicas, que se disponham a trabalhar em 

prol de seus fins. Somam-se a ANCED, 24 (vinte e quatro) instituições, distribuídas em 16 

(dezesseis) estados da federação, cujas atividades reger-se-ão pelo presente estatuto e pela 

legislação em vigor. Orienta-se pelo disposto no artigo 2º do seu Estatuto, que afirma: 

 

Art 2º – A Missão da ANCED é “contribuir para a implementação integral da Política 

de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, assegurando, em especial, o 

acesso à justiça para a efetivação de seus direitos humanos com vistas a um Estado e a 

uma sociedade democráticos e sustentáveis”. 

Parágrafo único – São princípios norteadores da ação da ANCED: 

a) postura ética das entidades filiadas, marcadas pelo princípio da cooperação, 

reciprocidade e justiça; 

b) construção da cidadania das populações excluídas; 

c) garantia das liberdades fundamentais da pessoa humana; 

d) compromisso de fidelidade com a consolidação do estado democrático de direito; 

e) defesa dos direitos de crianças e adolescentes através da proteção jurídico social; 

f) busca da efetivação sócio-política-jurídica da Convenção dos Direitos da Criança e 

do Adolescente. 

 

Tal opção estatutária conduz a sociedade civil peticionária a zelar pelos defesa dos 

direitos da Criança e do Adolescente, que estão expostas as práticas abusivas, a fim de eliminar 

quaisquer violação aos seus direitos, tendo uma política de proteção integral, com acesso a justiça 

e efetivação dos direitos da criança e do adolescente. 

 

Atento a esssas premissas constitutivas, a Associação Nacional dos Centros da Defesa 

da Criança e do Adolescente – ANCED considera essencial que as práticas de venda de loot 

boxes (caixas supresa) embutidas em jogos de videogames sejam repreendidas pelo Poder 

Judiciário em tutela difusa, já que correspondem a um verdadeiro jogo de azar destinado a 

menores.  É preciso que a sociedade assegure o desenvovimento da criança e adolescente, tendo 

em vista o princípio da proteção integral. 

 

A associação possui legitimidade para propor ação, de acordo com o artigo 5º, inciso 

V, da Lei Federal nº 7.347/85, que dispõe: 

 

Art. 5
o

 Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 
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V - a associação que, concomitantemente: 

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e 

social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, 

aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico. 

 

A Associação Nacional dos Centros da Defesa da Criança e do Adolescente – 

ANCED – foi constituída em 8 de outubro de 1994, tendo diversos objetivos, presentes em seu 

artigo 3º. São eles: 

 

Art. 3º - Os objetivos da ANCED são: 

I – contribuir, por todos os meios, para a garantia do preconizado na art. 227 da 

Constituição Federal de 1988; 

II – denunciar as omissões e transgressões que resultarem na violação dos direitos 

humanos e constitucionais da criança e do adolescente; 

III – contribuir para o resgate da integridade física, psicológica e moral das vítimas de 

negligência, abuso, exploração, maus tratos, tráfico e extermínio; 

IV – buscar a garantia do atendimento jurídico especializado às crianças e adolescentes 

vitimizados e/ou ameaçados em seus direitos e aos adolescentes em conflito com a lei; 

V – intervir propositivamente em nível nacional e internacional na defesa dos direitos 

humanos das crianças e adolescentes, influenciando a esfera estatal e não-estatal por 

meio de instrumentos jurídico-sociais; 

VI – contribuir para a qualificação da intervenção e fortalecimento dos Centros 

associados; 

VII – a produção e divulgação de conhecimento; 

VIII – promover ações civis públicas ou outras ações judiciais para a defesa de 

interesses coletivos e difusos na forma da lei. 

 

Diante do exposto, não restam dúvidas de que a Associação Nacional dos Centros 

da Defesa da Criança e do Adolescente – ANCED - possui legitimidade ad causam para propor 

a presente Ação Civil Pública. 

 

 

II. DA CITAÇÃO DAS RÉS 

 

A ré Electronic Arts Games fechou suas inscrições de CNPJ no Brasil e as 

concentrou no México, deixando a sua distribuição para a empresa INGRAM MICRO BRASIL, 

subsidiária da WB (Warner Bros Brasil) em solo nacional, parceira da EA. A Nintendo, também 

opera da mesma forma em solo brasileiro, através da INGRAM MICRO BRASIL. 
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Conforme STJ,  no processo de Homologação de Sentença Estrangeira n. 410/NL, 

a melhor leitura do CPC é a de que, nos termos do Art. 75: Serão representados em juízo, ativa 

e passivamente: (…) X – a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou 

administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Nestes termos: 

 

SENTENÇA ESTRANGEIRA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. 

INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA. PENDÊNCIA 

DE DEMANDA NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO. PARTE NO PROCESSO 

ESTRANGEIRO. JURISDIÇÃO BRASILEIRA PARA A 

INTERNALIZAÇÃO. PRESENTAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E 

REGULARIDADE DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 

ESTRANGEIRA PARA RESPONDER À DEMANDA NO BRASIL. 

PRESSUPOSTOS POSITIVOS E NEGATIVOS. ARTIGOS 15 E 17 DA LEI 

DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. 

ARTIGOS 963 A 965 DO CPC/2015. ARTS. 216-C, 216-D E 216-F DO 

RISTJ. Com o fim de facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas 

jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC prevê que a pessoa jurídica 

estrangeira é representada em juízo "pelo gerente, representante ou 

administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil" e o 

parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece que o "gerente de filial ou agência 

presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para 

qualquer processo". 11. Considerando-se que a finalidade destes 

dispositivos legais é facilitar a citação da pessoa jurídica estrangeira no 

Brasil, tem-se que as expressões "filial, agência ou sucursal" não devem ser 

interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica 

estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido 

formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por 

meio dela seja regularmente efetuada sua citação. (HOMOLOGAÇÃO 

DE DECISÃO ESTRANGEIRA Nº 410 - EX (2017/0061034-6) 

RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES) 
 

Destarte, requer-se a citação da pessoa jurídica da ELECTRONIC ART GAMES e 

NINTENDO BRASIL, por intermédio da subsidiária distribuidora INGRAM MICRO BRASIL LTDA. 
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III. DOS FATOS 

 

PARTE I 

 

APRESENTAÇÃO DA CAUSA 

 

A presente demanda tem por fundamento a premissa de que a indústria de games - 

e particularmente as pessoas jurídicas demandadas - adotam estratégias para a “fidelização” da 

sua clientela a partir de técnicas de jogos de azar, diante de crianças e adolescentes. A técnica visa 

à maximização de lucros, confrontando abertamente a legislação de regência e colocando em 

risco o desenvolvimento psíquico dos seus consumidores. 

 

PARTE II 

 

VISÃO INTERDISCIPLINAR DO PROBLEMA JURÍDICO 

 

A indústria dos jogos eletrônicos lucra mais a cada ano, não apenas com a venda dos 

jogos físicos ou digital, mas também com outras formas de monetização do jogo. Hoje, a indústria 

dos jogos é o maior segmento do entretenimento mundial. Vide gráficos abaixo: 

 

Gráfico 1: 

 



                                                                      

 
Av. dos Holandeses, n° 6. Edifício Tech Office, Sala 1317-B, Ponta d'Areia, São Luís – MA, CEP 65077-357. 

www.mreladvocacia.com | +55 98 3303-1267 | contatoslz@marlonreis.net | @mreladvocacia 

   7 

 

Gráfico 2: 

 

 

No ano de 2018, o mercado dos jogos eletrônicos atingiu seu patamar histórico com 

uma arrecadação de US$ 134,9 bilhões de dólares ao redor do mundo, crescendo 17% em 

relação ao ano de 2017.
3

 A indústria dos jogos é tão grande que o dinheiro arrecadado é 3 vezes 

maior que a do cinema, tendo alcançado o valor US$ 41,6 bilhões de dólares. 

 

No Brasil não é diferente. De acordo com o 2º Censo da Indústria Brasileira de 

Jogos do Ministério da Cultura de dezembro de 2018, a indústria brasileira de jogos está seguindo 

a tendência mundial, com o aumento substancial da sua receita e com previsão de um aumento 

de 51% para o ano de 2021.
4

  

 

 
3

 WORMAN, Peter. Newzoo Cuts Global Games Forecast for 2018 to $134.9 Billion; Lower Mobile Growth 

Partially Offset by Very Strong Growth in Console Segment. Newzoo. Disponível em: 

<https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-cuts-global-games-forecast-for-2018-to-134-9-billion/>. Acesso em: 12 

de julho de 2019. 
4

 SAKUDA, Luiz Ojima; FORTIM, Ivelise (Orgs.). II Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais. Ministério da 

Cultura:  Brasília, 2018.  Disponível em:  <http://www.tinyurl.com/censojogosdigi-tais>. Acesso em: 12 de julho de 

2019. 
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Segundo a Newzoo, principal fornecedora global de análise de jogos e e-sports 

(esportes eletrônicos), o Brasil ocupa o 13º lugar no ranking entre os maiores consumidores de 

jogos do mundo, com 75,7 milhões de jogadores e com o gasto de 1,5 bilhão de dólares em 2018. 

Ainda de acordo com a Newzoo, 83% (oitenta e três por cento) dos jogadores brasileiros gastaram 

dinheiro em itens no jogo ou bens virtuais nos últimos 6 meses. 
5

 

 

Para a indústria dos jogos ter um crescimento tão alto, é necessário sempre criar 

novas formas de monetização de seus jogos. Uma dessas formas de monetização foi a 

implementação das microtransações, atualmente presentes na maioria dos jogos de consoles, 

computadores e celulares. 

 

As microtransações foram inicialmente introduzidas nos celulares e posteriormente 

nas demais plataformas. Permite-se a compra com dinheiro real de créditos em um jogo 

específico e, possuindo referidos créditos, a criança ou adolescente promove a compra de itens 

no mercado/loja do jogo, tais como: roupas personalizadas, chamadas “skins”, pinturas, 

personagens personalizados, papel de parede. De uma forma ampla, pode-se afirmar que eram 

 
5

 Brazil Games Market 2018. Newzoo: jul. 2018. Disponível em: <https://newzoo.com/insights/infographics/brazil-

games-market-2018/>. Acesso em: 24 jul. 2019. 
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vendidos até mesmo itens cosméticos. Em outros casos, também se vendiam objetos que davam 

ao jogador vantagem sobre os demais, como um personagem mais forte ou uma 

arma/equipamento melhor. 

 

Esse sistema de vendas já foi e ainda é muito criticado pela comunidade de jogos, 

uma vez que, em jogos competitivos, criam vantagem injusta para aqueles que gastassem mais 

dinheiro no jogo. Essa prática ficou popularmente conhecida como “pay-to-win” ou “pague para 

vencer.
6
 

 

Ocorre que, se já não fosse o bastante, com o objetivo de gerar ainda mais lucro, a 

indústria dos jogos implementou o sistema chamado de “loot box” , “caixa de saque” , “caixa 

surpresa”, ou, ainda, “caixa de pilhagem”. A palavra “loot”, em português, significa pilhar, roubar, 

saquear. A sua definição corresponde a bens, geralmente de alto valor, que são tomados na 

guerra, algo que é roubado ou levado à força.
7

 Nos videogames refere-se a tesouros ou riquezas 

que são encontrados ou saqueados. Apesar de ser mais usual internacionalmente o uso da 

expressão “loot box”, no Brasil tem-se adotado o nome de “caixa surpresa”, por sua 

aleatoriedade. Essa expressão, entretanto, não revela o real sentido dessa estratégia de negócios. 

 

O sistema de “loot boxes” ou caixas surpresa é termo utilizado quando um ou mais 

elementos de jogo são integrados em um mesmo jogo de videogame, possibilitando ao jogador a 

aquisição de itens para o jogo, onerosa ou gratuitamente, de forma aparentemente aleatória. Os 

jogadores não podem ver o que está contido nas caixas/pacotes antes da compra. Discorre Victor 

Barbieri Rodrigues Vieira
8

: 

 
As loot boxes, por sua vez, são, basicamente, uma subcategoria de microtransação. 

Assim como nas demais microtransações, há o intercâmbio de dinheiro real por 

créditos em um jogo específico. Há, contudo, o diferencial de que esses créditos não 

são usados diretamente para que o jogador adquira algo específico e determinado 

 
6

 VIEIRA, Victor Barbieri Rodrigues. Loot boxes como jogos de azar: conflitos no Brasil e no mundo. Instituto de 

Referência em Internet e Sociedade. Belo Horizonte: 26 mar. 2018. Disponível em: <http://irisbh.com.br/loot-

boxes-como-jogos-de-azar/>. Acesso em: 24 jul. 2019. 
7

 Dicionário Merriam-Webster. Disponível em: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/loot>. Acesso em: 22 

jul. 2019. 
8

 VIEIRA, Victor Barbieri Rodrigues. Loot boxes como jogos de azar: conflitos no Brasil e no mundo. Instituto de 

Referência em Internet e Sociedade. Belo Horizonte: 26 mar. 2018. Disponível em: <http://irisbh.com.br/loot-

boxes-como-jogos-de-azar/>. Acesso em: 24 jul. 2019. 
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dentro do jogo. Ao invés disso, paga-se por um item “surpresa” – desconhecido -, 

como em uma máquina de caça níqueis. (GRIFO NOSSO) 

 

No mesmo sentido, David Zendle e Paul Cairns (2019) ponderam que “As loot 

boxes são um mecanismo rentável nos videogames modernos que compartilham semelhanças 

psicológicas e estruturais significativas com os jogos de azar”. Para eles “as loot boxes são um 

grande negócio”, em que os jogadores podem comprar com dinheiro real itens do jogo de 

videogame, que, quando abertos, contém itens aleatórios.9 

 

Ainda no mesmo sentido, para Mark D. Griffith, psicólogo e professor de 

Dependência Comportamental no Departamento de Psicologia da Nottingham Trent University 

em Nottingham, Reino Unido, no seu artigo “Is the buying of loot boxes in video games a form 

of gambling or gaming?” (“A compra de caixas surpresa em videogames correspondem a uma 

forma de jogo de azar ou de jogo?”, em tradução livre), dispõe
10

: 

 

A compra de loot boxes ocorre nos videogames online e é (em essência) um jogo de 

azar virtual. Jogadores usam dinheiro real para comprar itens virtuais nos jogos e podem 

resgatar esses itens através da compra de chaves (moeda virtual do jogo) para abrir as 

caixas onde eles recebem uma seleção aleatória de outros itens virtuais. Outros tipos 

de ativos virtuais equivalentes no jogo podem ser comprados incluindo caixas, baús, 

pacotes e pacotes de cartões. Os itens virtuais que podem ser "ganhos" podem 

compreender opções de personalização (ou seja, cosméticas) para o personagem do 

jogador (avatar) ou ativos no jogo que podem ajudar os jogadores a progredirem de 

forma mais eficaz no jogo (por exemplo, itens de melhoria do jogo, como armas, 

armaduras). Todos os jogadores esperam poder ganhar itens “raros” e são muitas vezes 

incentivados a gastar mais dinheiro para fazer isso, porque as chances de ganhar tais 

itens são mínimas. [...]. Em suma, todos estes exigem o pagamento de dinheiro real em 

troca por um item completamente aleatório no jogo. (GRIFO NOSSO) 

 

O psicólogo Griffiths estabeleceu quatro critérios para avaliar se as loot boxes são, 

de fato, jogos de azar, são eles:  

 

1) a troca é determinada por um evento futuro para o qual, no momento da aposta, o 

resultado é desconhecido; 2) o resultado é determinado pelo acaso, parcialmente ou 

totalmente; 3) a realocação de riqueza (isto é, a troca de dinheiro geralmente sem a 

 
9

 ZENDLE, David; CAIRNS, Paul. As loot boxes estão novamente ligadas ao problema de jogo: Resultados de um 

estudo de replicação. Universidade de Auckland, Nova Zelândia: março, 2019. Disponível 

em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213194>. Acesso em: 01 de agosto de 2019. 
10

 GRIFFITH, Mark D. Is the buying of loot boxes in video games a form of gambling or gaming?. Gaming Law 

ReviewVol. 22, No. 1. Feb 2018. Disponível em: <http://doi.org/10.1089/glr2.2018.2216>. Acesso em: 02 ago. 2019. 
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introdução de trabalho produtivo de nenhum dos lados); e 4) as perdas podem ser 

evitadas simplesmente não participando da atividade.
11

 

 

As loot boxes, que oferecem caixas contendo itens aleatórios mediante pagamento 

em dinheiro, geralmente preenchem todos esses critérios. 

 

Loot boxes/caixas surpresa que podem ser compradas no jogo FIFA, disponibilizado pela EA 

(Electronic Arts Inc.)
12

: 

 

  

 

 

 
11

 GRIFFITH, Mark D. Is the buying of loot boxes in video games a form of gambling or gaming?. Gaming Law 

ReviewVol. 22, No. 1. Feb 2018. Disponível em: <http://doi.org/10.1089/glr2.2018.2216>. Acesso em: 02 ago. 

2019. 
12

 Quantos TOTYs você tira abrindo 200 PACKS? Pack Opening TOTY FIFA 20. Canal JeAraujo. 09 jan. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LYPTl2RYCtU>. Acesso em: 24 jul. 2019 
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Itens ganhos de forma aleatória em uma caixa ou pacotes abertos: 

 

 

Não nos enganemos quando se fala de forma gratuita, pois não é gratuito. Isso 

porque o sistema introduzido no jogo leva o consumidor/jogador a gastar dinheiro com 

microtransações, uma vez que a progressão no game para quem não gasta dinheiro é bastante 

demorada, a exemplo do jogo FIFA, que oferece jogadores com atributos melhores no mercado, 

favorecendo os que gastam dinheiro no jogo. Além disso, alguns jogos eletrônicos oferecem itens 

exclusivos na loja do jogo. Em eventos de carnaval, natal, páscoa, e outros, itens ainda mais 

exclusivos são oferecidos, tendo mais chance de obtê-los quem gasta dinheiro. No caso do jogo 

FIFA, são oferecidos times do mês, jogadores da semana, (representado por aqueles que mais se 

destacaram), sendo possível retirá-lo apenas via loot boxes ou caixas supresa. 

 

Funciona da seguinte forma: o consumidor/jogador compra o jogo, podendo ser em 

mídia física ou digital, progride neste, e obtém, com muitas horas de jogo, a moeda virtual do 

jogo. Esta será usada para abrir UMA caixa surpresa, a qual pode gerar ou não o item que deseja, 

e, por vezes, o item desejado não é adquirido. Entretanto, caso a pessoa gaste seu dinheiro no 

jogo, terá mais chances de receber antes o item que ela deseja, pois isso lhe permite a abertura 

de mais caixas. 

 

Aqui se fala em chances pois os itens presentes nas loot boxes ou caixas supresa vêm 

de maneira aparentemente aleatória, em que o jogador tem a mínima porcentagem de conseguir 

o item almejado, e, mesmo que gaste muito dinheiro, o item pode nunca vir. Tais itens podem 
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ser roupas especiais, características especiais, objetos, itens para obtenção de vantagens. 

Elementos que, recebem classificação de acordo com sua raridade, quanto mais raro for, mais 

difícil será de conseguir.  

 

Algumas empresas, recentemente, têm adotado a inclusão da porcentagem de vir o 

item, a fim de mostrar que não é aleatória a compra, contudo, as chances apontadas em itens que 

são considerados muito raros continuam ínfimas, mostrando por vezes a chance de 1 (um) % ou 

menos de o item ser conquistado.  

 

Tal tema entrou em pauta em 2017, quando surgiu uma grande discussão na 

comunidade internacional de jogos, em que foi denunciada a prática abusiva de monetização 

implementada pela desenvolvedora Electronic Arts (EA) no jogo Star Wars Battlefront II, com 

os direitos autorais pertencentes à Disney. Foram colocadas no jogo as “loot boxes” (caixas 

surpresa) que poderiam ser compradas com dinheiro real, e de forma abusiva, só recompensava 

o jogador que gastasse dinheiro com microtransações. Aquele que não gastava demorava muito 

mais tempo para obter uma progressão no jogo, sem conseguir um personagem ou um 

equipamento melhor. Na época, com toda a imagem negativa e com a comunidade de jogos 

contrária a essa prática, a EA recuou, e um pouco antes do lançamento oficial do jogo, removeu 

mencionado sistema.
13

 

 

Todavia, apesar de temporiamente retirado o sistema de loot boxes no jogo acima 

citado, outros jogos que já possuíam esse sistema e aplicavam há anos, viraram pauta de discussão 

na Comissão de Jogos da Bélgica (Belgian Gaming Commission). A comissão teve o intuito de 

verificar se tal sistema é uma forma de jogo de azar. Foram analisados os jogos Overwatch da 

desenvolvedora Blizzard Entertainment, subsidiária da Activision Blizzard, Inc.; Counter-Strike: 

Global Offensive da desenvolvedora Valve Corporation e Hidden Path Entertainment; Star Wars 

Battlefront II e FIFA 18 ambas da mesma desenvolvedora, Electronic Arts Inc.
14

 Também foi 

analisado o jogo Call of Duty: Warzone da desenvolvedora Activision que possui justamente tais 

 
13

 Onderzoeksrapport loot boxen (Relatório de Pesquisa em loot boxes). Kansspel Commissie (Comissão de Jogos). 

Bélgica, 2018. Disponível em:   

<https://www.gamingcommission.be/opencms/export/sites/default/jhksweb_nl/documents/onderzoeksrapport-loot-

boxen-final-publicatie.pdf>. Acesso em: 01 de julho de 2019. 
14

  Idem. 
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características, oferecendo vendas, caixas de recompensas aleatórias, passes de batalhas, etc., em 

Plataforma mundial que alcança 75 milhões de jogadores
15

. 

 

As loot boxes estão se tornando cada vez mais comuns, sejam em jogos Free-to-Play 

(Jogos Gratuitos), sejam em jogos Triplo-A (Jogos com altos gastos e considerados os melhores 

do ano), estando presente em todas as plataformas, consoles (Playstation, XBox, Nintendo, entre 

outros), PCs e celulares. De acordo com a Juniper Research, a Steam, loja virtual de jogos criada 

pela Valve Corporation, é responsável por grande parte do mercado de skins, tendo em 2018 

registrado mais de 6 bilhões de itens. Os gastos somente com loot boxes em 2018 representaram 

mais de 30 bilhões de dólares e a previsão que em 2022 alcancem os 50 bilhões de dólares.
16

 

 

Gastos Totais nas Loot Boxes e Skins em 2022: US $ 50 bilhões, divididos por 8 regiões-chave 

 

Fonte: Juniper Research 

 

Esse sistema de loot box está sendo usado cada vez mais pelas grandes companhias 

de jogos, pois o jogador, para se manter competitivo ou mesmo se destacar com suas skins/roupas 

 
15

 MONTEIRO, RAFAEL. Call of Duty: Warzone ultrapassa a marca de 75 milhões de jogadores. TechTudo. 

Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/08/call-of-duty-warzone-ultrapassa-a-marca-de-75-

milhoes-de-jogadores.ghtml>. Acesso em: 28 de agosto de 2020. 
16

 IN-GAME GAMBLING ~ THE NEXT CASH COW FOR PUBLISHERS. Jupiner Research. Hampshire, 

Reino Unido: 17 de abril 2018. Disponível em: <https://www.juniperresearch.com/document-library/white-

papers/in-game-gambling-the-next-cash-cow>. Acesso em: 17 de julho de 2019. 

https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/08/call-of-duty-warzone-ultrapassa-a-marca-de-75-milhoes-de-jogadores.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/08/call-of-duty-warzone-ultrapassa-a-marca-de-75-milhoes-de-jogadores.ghtml
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no ambiente de jogo online, precisa despender somas de dinheiro para obter uma progressão no 

jogo, com a elevação do status do seu personagem, com itens mais fortes e personalizações mais 

raras.
17

 

 

O jogo acaba se tornando um verdadeiro cassino, em que o jogador, infanto-juvenil, 

deve rolar a roleta várias vezes, para tentar cair no “número” que deseja. A palavra “roleta” citada, 

não tem sentido apenas metafórico, pois alguns jogos realmente adotam a imagem de uma roleta 

em suas loot boxes. É o caso do jogo PUBG Mobile, pertencente à chinesa Tencent Holdings 

Limited, sendo chamada de “Lucky Spin” (Roleta da Sorte), em que se vê até incentivo ao jogo, 

quando oferecem desconto na “ primeira do dia” e também quando se compra 10 (dez) rodadas 

de uma vez. 

 

O mundo virtual imita o mundo real na dinâmica do que acontece nos cassinos. 

Como demonstrado nas imagens abaixo, retiradas do jogo PUBG Mobile: 

 

 

 
17

 Onderzoeksrapport loot boxen (Relatório de Pesquisa em loot boxes). Kansspel Commissie (Comissão de Jogos). 

Bélgica, 2018. Disponível em:   

<https://www.gamingcommission.be/opencms/export/sites/default/jhksweb_nl/documents/onderzoeksrapport-loot-

boxen-final-publicatie.pdf>. Acesso em: 01 de julho de 2019.. 



                                                                      

 
Av. dos Holandeses, n° 6. Edifício Tech Office, Sala 1317-B, Ponta d'Areia, São Luís – MA, CEP 65077-357. 

www.mreladvocacia.com | +55 98 3303-1267 | contatoslz@marlonreis.net | @mreladvocacia 

   16 

 

 

Roleta real de Cassino: 

 

 

Tal prática também se revela um problema no ramo da Psicologia, sobretudo em se 

tratando de crianças e adolescentes. A professora belga, Doutora Vera Hoorens, especializada 

em Psicologia Social, destaca que não é apenas o fato de os consumidores - incluindo crianças, 

adolescente e outros vulneráveis - terem acesso para realizar qualquer tipo de pagamento 

adicional a fim de ganhar algo aleatório no jogo, mas também o elemento online se torna 

relevante.
18

 Esse argumento da psicóloga Vera Hoorens se refere principalmente aos jogos que 

têm a indicação LIVRE ou para menores de idade e que possuem no jogo uma loja/mercado em 

 
18

 Onderzoeksrapport loot boxen (Relatório de Pesquisa em loot boxes). Kansspel Commissie (Comissão de Jogos). 

Bélgica, 2018. Disponível em:   

<https://www.gamingcommission.be/opencms/export/sites/default/jhksweb_nl/documents/onderzoeksrapport-loot-

boxen-final-publicatie.pdf>. Acesso em: 01 de julho de 2019. 



                                                                      

 
Av. dos Holandeses, n° 6. Edifício Tech Office, Sala 1317-B, Ponta d'Areia, São Luís – MA, CEP 65077-357. 

www.mreladvocacia.com | +55 98 3303-1267 | contatoslz@marlonreis.net | @mreladvocacia 

   17 

que se pode comprar caixas/pacotes em que sobrevenham itens aleatórios, a exemplo do jogo 

FIFA, Madden NFL (Jogo de Futebol Americano), NBA Live (Jogo de Basquete), Hearthstone 

Heroes of Warcraft (Jogo de Cartas), Free Fire (Jogo de Tiro), PUBG Mobile (Jogo de Tiro), 

Pro Evolution Soccer (Jogo de Futebol), entre outros. 

 

A pesquisadora destaca também os perigos adicionais da conexão online, em 

resposta a um cassino embutido nos jogos do gênero. Isso porque o ambiente online/virtual se 

assemelha muito ao ambiente real, no qual o que você possui dita a percepção pública do que 

você é, como uma roupa melhor, um acessório exclusivo, um personagem melhor, um item de 

obtenção de vantagens, entre outros. Ali se reproduzem os mesmos valores que permeiam a 

sociedade do “mundo real”. Isso faz com que outros jogadores queiram também esses itens que 

dão status social no jogo, sendo algo que precisa ser alcançado pelos demais.  

 

O jogo online cria não apenas pressão social sobre jogador/consumidor que o induz 

a querer o item – buscando se destacar entre os demais –, mas também faz esse gamer acreditar 

erroneamente que algumas de suas conquistas no jogo são baseadas na habilidade e não na 

aleatoriedade e na sorte.
19

 A compra de diversas caixas surpresa (loot boxes), confere a 

possibilidade de se obter um time muito melhor e de forma mais rápida que o outro que não 

compra, criando rivalidade no ambiente online. É óbvio que o jogador que gastou dinheiro já 

inicia tendo grande vantagem na partida sobre o outro time. 

 

Ainda, a Dra. Hoorens afirma que aparentemente os desenvolvedores de jogos estão 

atribuindo às loot booxes/caixas surpresa, um papel fundamental no decorrer do jogo, 

transformando-as, assim, em um elemento essencial de cada partida, a fim de aumentar as 

chances de vitória ou de alcançar progresso mais rapidamente no jogo. Às vezes, o jogador pode 

jogar de graça, sem pagar, mas aqui também o jogador é confrontado com animações que são 

muito semelhantes às animações usadas na operação de caça-níqueis, como publicidade dentro 

do jogo para a compra de itens, oferecimento de descontos e recursos audiovisuais mais 

 
19

 Onderzoeksrapport loot boxen (Relatório de Pesquisa em loot boxes). Kansspel Commissie (Comissão de Jogos). 

Bélgica, 2018. Disponível em:   

<https://www.gamingcommission.be/opencms/export/sites/default/jhksweb_nl/documents/onderzoeksrapport-loot-

boxen-final-publicatie.pdf>. Acesso em: 01 de julho de 2019.. 
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elaborados. As desenvolvedoras de jogos estão tentando ganhar mais dinheiro usando essas 

apostas adicionais. Em alguns casos, essas microtransações geram mais receita para as empresas, 

do que a venda do próprio jogo.
20

 

 

Para isso, são utilizadas várias técnicas para atrair os jogadores para apostar dinheiro 

em loot boxes ou caixas surpresa. São elas:
21

 

 

• Monitoramento de comportamento (social) 

 

A ACTIVISION BLIZZARD, Inc. recebeu uma patente que foi registrada em 2015 

e aprovada em 17 de outubro de 2017 nos Estados Unidos, sobre “sistema e método para 

conduzir microtransações em jogos multiplayer” (vários jogadores). A imagem abaixo mostra 

como funciona esse sistema: 

 

 
20

 Onderzoeksrapport loot boxen (Relatório de Pesquisa em loot boxes). Kansspel Commissie (Comissão de Jogos). 

Bélgica, 2018. Disponível em:   

<https://www.gamingcommission.be/opencms/export/sites/default/jhksweb_nl/documents/onderzoeksrapport-loot-

boxen-final-publicatie.pdf>. Acesso em: 01 de julho de 2019.. 
21

 Idem. 
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Na operação 802 - IDENTIFICAR ITEM QUE PODE SER RELEVANTE PARA UM 

PRIMEIRO JOGADOR - um item no jogo que pode ser relevante (por exemplo, de interesse) 

para um primeiro jogador é identificado. O item do jogo pode ser identificado com base em uma 

preferência do primeiro jogador (por exemplo, um desejo de jogar como um franco-atirador 

pode identificar armas de franco-atirador) e / ou uma utilidade para um jogador (por exemplo, 

um item no jogo que pode ser adequado para um determinado nível que o jogador falhou 

repetidamente pode ser identificado).  

 

Na operação 804 – IDENTIFICAR UM SEGUNDO JOGADOR QUE POSSUA O ITEM -  

um segundo utilizador que adquiriu (por exemplo, comprou), usou ou de outro modo possui o 

item dentro do jogo pode ser identificado.  

 

Na operação 806 - AJUSTAR A(S) VARIÁVEL(S) E/OU COEFICIENTE(S) PARA 

COINCIDIR O PRIMEIRO E SEGUNDO JOGADOR - um valor de uma variável de 

correspondência e/ou um coeficiente relacionado com a variável de correspondência pode ser 

ajustado para fazer com que uma pontuação de correspondência entre o primeiro jogador e o 

segundo jogador aumente (ou indique uma boa correspondência) para aumentar assim uma 

probabilidade (ou garantia) de que o primeiro jogador e o segundo jogador serão correspondidos.  

 

Na operação 808 - COMBINAR PRIMEIRO E SEGUNDO JOGADOR - o primeiro jogador 

e o segundo jogador podem ser correspondidos com base na pontuação da partida de tal modo 

que o primeiro jogador e o segundo jogador joguem numa sessão de jogo.  
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Na operação 810- PRIMEIRO JOGADOR COMPROU O ITEM? - determinar se o primeiro 

jogador comprou o item do jogo pode ser feito. Por exemplo, o processo 800 pode monitorar a 

atividade do primeiro jogador durante e/ou após a sessão de jogo ou, de outro modo, obter 

informação de compra do primeiro jogador.  

 

SIM, comprou o item - Na operação 812 - COLOQUE O PRIMEIRO JOGADOR EM UM 

GAMEPLAY PARA O QUAL O ITEM É EFETIVO – serve para responder a uma 

determinação de que o primeiro jogador comprou o item no jogo. O perfil do jogador pode ser 

atualizado para refletir a compra e o primeiro jogador pode ser correspondido (por exemplo, 

variáveis de jogo e/ou coeficientes ajustados) para jogar uma segunda sessão de jogo qual o item 

do jogo é adequado para ser usado. Por exemplo, se o item do jogo for uma arma (por exemplo, 

um rifle sniper preciso e poderoso), a segunda sessão de jogo pode ser selecionada porque a 

arma é altamente eficaz na segunda sessão de jogo. Fazer isso pode encorajar o primeiro jogador 

a fazer compras subsequentes devido à satisfação de usar efetivamente o item no jogo durante a 

segunda sessão de jogo.  

 

NÃO comprou o item - Na operação 814 - ATUALIZE O PERFIL DO JOGADOR PARA 

INDICAR QUE NÃO É DE COMPRA – serve para responder a uma determinação de que o 

primeiro jogador não comprou o item do jogo, o perfil do jogador pode ser atualizado para 

refletir tal não aquisição para que o marketing direcionado futuro de itens no jogo e outras 

compras relacionadas ao jogo pode ser ajustado com base no que não foi bem-sucedido em 

incentivar um determinado jogador a fazer uma compra relacionada ao jogo.
22

 

 

O objetivo dessa patente é estimular as vendas de microtransações. O primeiro passo 

é examinar em qual objeto do jogo que o jogador, de forma individualizada, está mais interessado. 

O segundo passo é fazer com que ele jogue contra outro jogador que está em um nível mais alto 

e já tenha esse objeto. A intenção é motivar o jogador menos experiente a comprar esse objeto 

também. 

 

Outra técnica que a ACTIVISION já está aplicando em seus jogos é a tranformação 

das caixas surpresa em uma atividade social. Em diversos jogos das empresas rés, as caixas 

surpresa também estão ligadas à atividade online social. 

 

Isso porque a expectativa de lucro (emocional) também é criada dentro do jogador. 

A incerteza sobre o conteúdo da caixa surpresa, combinada com o acúmulo do lucro esperado 

 
22

 System and method for driving microtransactions in multiplayer video games. USPTO Patent Full-Text and  Image 

Database. USA, 2017. Disponível em: <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-

Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-

bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/9789406>. Acesso em: 01 de julho de 2019. 
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do jogador abrindo uma caixa surpresa, incentiva o jogador a comprar uma nova caixa. Esse 

acúmulo de lucro pode ser recompesando quando ao abrir um item comum e um item raro. As 

animações são diferentes, mais elaboradas, mostrando que o jogador/consumidor ganhou ao 

comprar a caixa. Como exemplo, citaremos o jogo FIFA: 

 

Item comum: 

 

 

 

Item raro: 
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• A ilusão do jogo de habilidade 

 

Os videogames, assim como suas atividades associadas, são apresentados aos 

jogadores como um jogo de habilidade, em que a destreza é fundamental. Todavia, não é isso 

que ocorre, pois o computador corrige determinadas ações do jogador. 

 

Nos jogos das empresas supracitadas, mesmo que o jogador perca determinada 

partida, o derrotado recebe algumas moedas que, quando acumuladas, possibilitam que ele 

adquira uma lot box. Ou seja, há a artificiosa sensação de que o jogador sempre ganha, mesmo 

perdendo uma partida. Tais moedas podem parecer inúteis de início, mas quando possibilita a 

abertura de determinado (a) pacote/caixa, acumulado com moedas ganhas, somado ao fato de 

que jogadores podem ser vendidos ou utilizados em seu time, a sua inutilidade desaparece, 

tornando-se símbolo de status social para os players. 

 

Essas ações programadas pelos computadores têm o intuito de alavancar as 

microtransações dentro do jogo, aumentando a lucratividade para as empresas com atividade 

abusiva. Caso agisse de forma diversa, executando exatamente o que o jogador está fazendo com 

seu controle, a maioria dos jogos não seria tão lucrativa em suas operações. Além disso, os jogos 
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atualmente são muito mais dinâmicos, sempre se desdobrando de maneiras diferentes em 

relação ao tempo e aos personagens utilizados. Ou seja, ao adquirir itens melhores você poderá 

concluir cada fase com mais facilidade e rapidez.  

 

É nítido que, atualmente, muitas empresas utilizam a estratégia de apresentar seus 

jogos como um jogo de pura habilidade, com o intuito de levar as loot boxes/caixas surpresa com 

mais facilidade aos consumidores. Não à toa os jogos que são “gratuitos”, possibilitam compras 

dentro do aplicativo ou jogo, representando um verdadeiro cavalo de tróia ao consumidor 

vulnerável. Tal fato acaba por passar despercebido por parte dos consumidores, inclusive dos 

pais, os quais compram habilidades dos jogos para seus filhos, menores de idade vulneráveis ao 

jogo, quando, em verdade, mal suspeitam que há verdadeiro sistema de “caça-níqueis” camuflado 

no jogo. 

 

• A fusão de ficção e realidade 

 

O que acontece no mundo real está ligado ao jogo nas mentes dos jogadores de 

videogame, principalmente das crianças e dos adolescentes. Isso porque, durante o jogo, no que 

diz respeito ao conteúdo e publicidade das loot boxes, fatos e experiências do mundo real são 

usados para atrair os jogadores. As empresas rés criam eventos de acordo com a época do ano, 

Natal, Carnaval, Páscoa, Halloween, entre outros, de forma a criar semelhanças com a realidade.  

 

Os personagens/jogadores possuem um clube ou país, características físicas, estilos 

de caminhada, mercado de transferências, atributos, entre outros, iguais aos da vida real. O jogo 

FIFA organiza vários eventos: os melhores jogadores da semana, os TOTS (Team of the Season, 

em que junta em um time os melhores jogadores da temporada), destaque das competições, entre 

outros. Em todos esses eventos, os jogadores que se destacam vão para a loja do jogo, que 

poderão ser adquiridos de forma aleatória, quando o consumidor gastar seu dinheiro nos pacotes 

especiais, estes sempre mais caros que os comuns. Ele pode até conseguir adquirir o pacote 

especial, com seu tempo de jogo, recebendo moedas por partidas jogadas, contudo, mesmo que 

junte o suficiente de forma trabalhosa, pode não tirar o jogador almejado. Isso porque a chance 

de obter um item raro é sempre mínima. 
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Outros jogos também imitam a realidade, a exemplo do jogo Free Fire da 

desenvolvedora Garena, em que foi colocado no jogo o mundialmente conhecido DJ Alok, assim 

como, também já foi colocado um evento relacionado a série La Casa de Papel da Netflix, de 

forma a aproximar ainda mais a ficção com a realidade, sendo isso, itens de desejo. O jogo PUBG 

Mobile, da Tencent, também são feitos diversos eventos de Natal, Carnaval, Saint Patrick’s Day, 

relacionados com filmes, a exemplo do filme Missão Impossível, estrelado pelo astro Tom 

Cruise. São diversos os exemplos que podem ser citados. 

Jogo Free Fire: 

 

Jogo PUBG Mobile: 

 

 

Inicialmente, isso pode até parecer inocente (reconhecimento de certas celebridades, 

clube, país favorito no jogo, astro), mas rapidamente se torna menos ingênuo (por exemplo, o 
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uso sistemático do personagem Neymar, em conjunto com outros jogadores, para anunciar as 

caixas surpresa mais caras no jogo FIFA). E o que parece ser inocente se torna nocivo, uma vez 

que retrabalha o comportamento dos super-ricos do mundo do futebol ou a possibilidade de 

manipulação de resultados. Na imagem abaixo, fica claro o uso da imagem do jogador Neymar 

ao lado de dois jogadores para anunciar um pacote mais caro, chamado “pacote ouro raro”, 

enquanto o “pacote ouro” possui a imagem de apenas 1 (um) jogador. 

 

 

 

• O uso de celebridades ou itens cult 

 

Em jogos como, Star Wars, FIFA, UFC, NBA, Plants vs. Zombies Garden, Apex 

Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Free Fire, PUBG Mobile, entre outros, certos 

personagens e itens são altamente cobiçados. 

 

No modo de jogo online do FIFA, um jogador favorito não pode ser comprado 

diretamente, mas tem que ser obtido por meio de caixas surpresa (loot boxes). O jogador é 

guiado para as caixas surpresa na esperança de adquirir seu jogador ou item favorito. No jogo 

Free Fire, pertencente a empresa Garena, há o personagem do famoso dj Alok, sendo altamente 

cobiçado entre crianças e adolescentes. No jogo  PUBG Mobile, da Tecent, foi colocado itens 
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cult, como personagem de outro famoso jogo, Resident Evil. Tudo isso serve para mostrar as 

artimanhas promovidas pela empresas rés. 

 

Nos jogos acima citados, os itens lendários são muito mais raros que outros itens. Há 

também itens ainda mais raros, que só podem ser adquiridos durante um evento específico (assim 

durante determinado período de tempo). Tais itens são, portanto, mais exclusivos e podem ser 

considerados símbolo de status online, podendo também conferir vantagem no jogo a quem 

possuí-lo. A prática de rariradade nos itens é utilizada por todas as empresa rés.  

 

• A introdução de um sistema de moeda “irreal” 

 

O uso de pontos (moedas) e especialmente a atribuição de seu valor no jogo é muito 

sofisticado e se destina a criar uma realidade pessoal que é desconectada do mundo real. Todos 

os jogos da empresas possuem uma moeda virtual com valor próprio real agreadado. Quando 

determinados objetivos são alcançados no jogo, algumas vezes o jogador recebe moedas para 

abrir um (a) loot box (pacote). Tal prática objetiva que os jogadores percam o contato com o 

valor real do dinheiro. Manter o alto valor da moeda no jogo em comparação com o valor real 

do dinheiro cria uma vantagem psicológica para o dinheiro real do jogador. Não raro, se vê no 

ambiente online inúmeros jogadores avaliando suas contas de acordo com os itens que possui e 

itens sendo vendidos. 

 

Há vários exemplos, dentre eles a venda da faca StarTrak M9 Bayonet com a skin 

(pele) Crimson Web do jogo Counter Strike Global Offensive por quase 24 (vinte e quatro) mil 

dólares em 2014, ou seja, quase 150 (cento e cinquenta) mil reais.
23

 Confira-se na imagem abaixo: 

 
23 MEYER, Maximiliano. 10 itens virtuais mais caros já vendidos nos games. Abril, 2018. Disponível em: 
<https://www.oficinadanet.com.br/games/22476-10-itens-virtuais-mais-caros-ja-vendidos-nos-games>. Acesso 
em: 24 jul. 2019. 
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                                 Fonte: Oficial da net, 2018. 

 

• Os métodos de pagamento acessíveis 

 

Os jogos possuem diversas formas de pagamento em que o dinheiro pode ser 

depositado facilmente em uma conta do jogador, sem limite de depósito. Além disso, possui 

formas anônimas de depósito, utilizando de códigos de cartões ou cartões-presente (gift cards), a 

exemplo da Playstore da Google, Steam da Valve, Psn Store da Sony, Apple Store da Apple, da 

Microsoft, entre outros, que podem ser comprados em lojas físicas ou pela própria loja virtual da 

plataformas. 

 

Os jogadores, inclusive crianças e adolescentes, aprendem rapidamente sobre este 

método de pagamento em que o jogo ensina como comprar itens, direcionando o jogador para 

a loja de compra com seu cartão de crédito ou cartão de presente. 

 

• Uma política de dados vasta e insondável 

 

As empresas de jogos e as plataformas online podem coletar uma grande quantidade 

de dados relacionadas ao jogador. Podem ser de diversas maneiras, incluindo dados não só do 

próprio jogador, mas da sua residência, da sua lista de amigos no jogo, jogadores da região, 
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aparelho usado para acessar o jogo, comportamento no bate-papo, comportamento de jogo off-

line, os horários que entra e sai do jogo, dentre outros.  

 

Isso porque, ao aceitar os termos de serviço dessas empresas, o usuário acaba 

cedendo dados importantes relacionados à privacidade, tendo seus dados coletados e utilizados 

para estudar seu comportamento de jogo. Tal gestão de dados acaba não sendo respeitosa em 

relação ao consumidor/jogador, inclusive com os menores de idade, tão vulneráveis à prática. 

 

Importante salientar que a idade do jogador ao aceitar esses termos de uso não 

constitui fator limitante ao jogo, inclusive nas compras dos jogos e de seus itens. É explorado do 

consumidor o fato de ele estar totalmente focado em jogar. 

 

• Diferenciação em caixas surpresas sem que isso necessariamente tenha valor 

agregado 

 

Nas lojas dos jogos são oferecidos diversos tipos de loot boxes/caixas surpresa, sendo 

algumas delas oferecidas apenas por tempo limitado. Se já não bastasse, a fim de aumentar a sua 

procura, incentivando a compra das loot boxes, são feitos eventos, podendo ser de carnaval, natal, 

páscoa, divulgação de filmes, times do mês, temporada, entre outros, em que aparecem diversos 

itens personalizados ainda mais raros. 

 

A disponibilidade desses itens de eventos apenas por tempo limitado, enfim, cria a 

escassez do produto, o que influencia diretamente no valor atribuído a essas caixas surpresa e 

aos itens retirados, sendo alguns considerados raros e de valor elevado. Dessa forma, os jogadores 

estarão psicologicamente mais inclinados a adquirir tais caixas supresa durante esses eventos. 

 

Ao final de alguns eventos, descontos podem ser concedidos com o intuito de que 

os jogadores comprem as caixas supresa (loot boxes) que ainda não foram adquiridas. O que 

acaba por diminuir o valor do item que foi adquirido no início do evento. É evidente o incentivo 

à compra das loot boxes, fazendo que o jogador sempre gaste mais e mais. 
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• A ocultação de um gerador de números aleatórios ou pelo menos a falta de 

transparência nesta aleatoriedade 

 

Há grande nuvem obscura em relação ao gerador de números aleatórios das loot 

boxes. Apesar de alguns jogos até mostrarem o que pode vir na caixa, o item que o jogador ganha 

é totalmente aleatório e em outros jogos, não é possível ver o que há na caixa, apenas a 

probabilidade de conseguir o item. 

 

Nos jogos das empresas rés, os jogadores, incluindo crianças e adolescentes, podem 

apostar infinitamente em loot boxes para tentar ganhar alguma coisa, sem qualquer restrição ou 

limite de gastos. Em vídeos disponibilizados no YouTube, há diversos conteúdos de jogos que 

mostram que tais gastos podem ser gigantescos, tendo ainda a possibilidade do jogador nunca 

obter o que deseja. 

 

Há no jogo uma linha muito tênue entre o encorajamento e a manipulação para a 

compra das loot boxes, uma vez que todo o ambiente online é pertencente à divulgadora 

(Publisher) e a desenvolvedora do jogo, que grava quase tudo que o jogador faz. Fica assim 

comprometida toda a operação do jogo, pois pode levar o jogador ou grupo de jogadores à pura 

manipulação. A exemplo do jogo FIFA 18 e anteriores dessa franquia, por exemplo, nenhuma 

chance de ganhar o item era comunicada, já no FIFA 19 foram exibidas as probabilidades dos 

pacotes, mostrando o que o jogador pode obter, de acordo com a raridade do item. Vale destacar 

que o FIFA 19 só mostra as chances de vir um item de acordo com sua raridade, ainda sem 

mostrar o item que o jogador/consumidor está comprando. Segue imagem: 
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Em importante estudo feito pelo projeto CLAPP (Reconhecimento do 

Ludoliterismo das Crianças e Proficiência Parental) do Instituto de Estudos de Mídia (IMS), 

Mintlab, KU Leuven, em colaboração com e-Social Work, UC Leuven-Limburg (UCLL), no 

contexto do “Jogo Responsável” da Loteria Nacional, foi apresentado relatório do 

comportamento de crianças do 5º e 6º ano do ensino primário de Flandres em relação aos jogos 

de azar, chamado “Entre para Ganhar. Sedutores Escondidos: crianças, jogos de azar e os 

jogos”.
24

 

 

O estudo estabeleceu não só uma comparação do efeito dos jogos de azar nas 

crianças, mas também dos jogos de azar embutidos nos videogames, que disponibilizam 

ferramentas extras online por meio de compras na loja do jogo.
25

 

 

As crianças são mais suscetíveis à influência de certos tipos de publicidade, inclusive 

àquelas encontradas dentro dos jogos de videogame em que oferecem itens com desconto, ou 

 
24

 MECHELEN, Maarten Van; HUYGHE, Jonathan; COCK, Rozane de; ZAMAN, Bieke. Enter to Win. 

Verborgen verleiders. Kinderen, Kansspelen em games. Instituto de Estudos de Mídia (IMS), Mintlab, KU Leuven: 

dezembro de 2017. Disponível em: <https://soc.kuleuven.be/mintlab/OuderinfoGamenGokken.pdf>. Acesso em: 

01 jul. 2019. 
25

 Idem 
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mesmo desconto em loot boxes/caixas surpresa em que há chance de obter o item desejado pela 

criança, como um personagem de um ídolo.
26

 

 

Em 9 de julho de 2019, mais um capítulo do abuso dessas empresas de jogos sobre 

crianças foi relatado pela BBC. Na ocasião, 4 (quatro) crianças, todas menores de 10 (dez) anos, 

gastaram quase 550 euros (R$ 3.563,17, cotação de 05.02.2021, euro a R$ 6,48 reais) em 3 (três) 

semanas, comprando pacotes no jogo FIFA. Vale lembrar que no Brasil este jogo 

possui a indicação Livre para todas as idades.27 

 

No game, os jogadores especiais podem ser adquiridos via pacotes e só são revelados 

depois da compra. De acordo com os pais, os filhos sentiram muito remorso e não sabiam o 

impacto do que estavam fazendo. Além disso, relataram que o conceito dentro do jogo de 

comprar pacotes sem saber o que estava dentro deles era antiético. Alegam ainda que, mesmo 

que tenham gasto quase 550 euros, “não conseguiram obter o seu ídolo, Lionel Messi”.
28

 

 

É nítida a grande influência da mídia dos jogos nas crianças e adolescentes, em que 

mostram seus grandes ídolos, não só do futebol, mas também de outros esportes, como algo a 

ser idolatrado, amado. Assim, a criança e adolescente, ao jogarem uma partida de seu esporte 

favorito, também irão querer jogar com seu esportista favorito no ambiente online. Tais empresas 

usam disso, da popularidade do jogador, para estabelecer uma raridade no item, deixando-o mais 

difícil de ser obtido para que, consequentemente, os jogadores gastem mais e mais dinheiro. Tal 

prática está altamente difundida no Brasil com crianças e adolescentes vulneráveis.  

 

As compras nos aplicativos não constituem verdadeira barreira para as crianças e 

adolescentes, uma vez que elas podem pedir de presente para os pais ou mesmo comprar gift 

cards (cartões-presente/voucher) de forma anônima, funcionando como um pré-pago no jogo. 

Muitas vezes, os pais nem sabem dessa prática aplicada pelas empresas jogos. Ora, um jogo de 

 
26

 Idem 
27

 KLEINMAN, Zoe. 'The kids emptied our bank account playing Fifa'. BBC: 9 de julho 2019. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/news/technology-48908766>. Acesso em: 20 jul. 2019. 
28

 Idem 
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indicação Livre possuir um sistema embutido de caça-níqueis semelhante a jogo de azar, é prática 

ilícita.  

 

De acordo com a pesquisa desenvolvida pela Children’s Ludioliteracy 

Acknowledgement and Parental Proficiency (CLAPP), os projetistas e desenvolvedores de jogos 

eletrônicos usam técnicas inteligentes para incentivar as compras dentro do jogo. Eles geralmente 

mantêm alguns valores bem baixos ou fazem algumas promoções para aumentar a tentação de 

efetuar compras. E também pode ser difícil avançar no jogo sem a compra de alguns itens.
29

 

 

Como resultado disso, os pais e as crianças desconhecem a sutileza desta prática, ou 

somente se dão conta quando é tarde demais, com o aumento do gasto com essas transações no 

cartão de crédito. A pesquisa mostrou que 17% das crianças gastam dinheiro em aplicativos de 

compras e o valor mensal é cerca de 20 euros (R$ 84,12) por PC ou console e de cerca de 8 

euros (R$ 33.65) em celulares ou tablets.
30

 

 

Outro importante estudo, feito pela Comissão de Jogos do Reino Unido, descobriu 

que cerca de 450 mil crianças, com idades entre 11 e 16 anos, têm problemas com jogos de azar. 

O número quadriplicou em apenas 2 (dois) anos, e a preferência da indústria de jogos de adotar 

o sistema de loot boxes em seus videogames, é pelo menos em parte, irresponsável. De acordo 

com a Comissão de Jogos, é necessário que se tome medidas mais fortes para proteger as crianças 

dos jogos com tendência a jogo de azar.
31

 

 

A pesquisa mostrou que cerca de 14% desses jovens gastaram seu próprio dinheiro 

em jogos de azar na semana analisada em 2018, acima dos 12% em comparação com a mesma 

 
29

 MECHELEN, Maarten Van; HUYGHE, Jonathan; COCK, Rozane de; ZAMAN, Bieke. Enter to Win. 

Verborgen verleiders. Kinderen, Kansspelen em games. Instituto de Estudos de Mídia (IMS), Mintlab, KU Leuven: 

dezembro de 2017. Disponível em: <https://soc.kuleuven.be/mintlab/OuderinfoGamenGokken.pdf>. Acesso em: 

01 jul. 2019. 
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 MECHELEN, Maarten Van; HUYGHE, Jonathan; COCK, Rozane de; ZAMAN, Bieke. Enter to Win. 

Verborgen verleiders. Kinderen, Kansspelen em games. Instituto de Estudos de Mídia (IMS), Mintlab, KU Leuven: 

dezembro de 2017. Disponível em: <https://soc.kuleuven.be/mintlab/OuderinfoGamenGokken.pdf>. Acesso em: 

01 jul. 2019. 
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 Young People & Gambling 2018: A research study among 11-16 year olds in Great Britain. Gambling Comission. 

Reino Unido: novembro de 2018. Disponível em: <https://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/survey-

data/Young-People-and-Gambling-2018-Report.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2019. 
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semana do ano de 2017. Cerca de 39% disseram que gastaram seu próprio dinheiro em jogos de 

azar no último ano.
32

 

 

Além disso, 54% dos jovens estavam cientes de que é possível pagar com dinheiro 

ou usar itens de jogo para abrir loot boxes/ caixas/ pacotes para obter itens dentro do jogo que se 

está jogando. E 3 (três) de cada 10 (dez) jovens (31%) revelaram que já abriram loot boxes em 

um jogo de computador ou aplicativo, para tentar adquirir itens de jogo, enquanto 3% afirmaram 

que apostaram esses itens em sites de apostas, principalmente skins de armas.
33

 Vide tabela 

abaixo: 

 

 

 

Em setembro de 2018, a pedido do Parlamento Australiano, foi apresentado um 

estudo em larga escala com o intuito de responder ao inquérito sobre “Microtransações de Jogo 

Baseada em Chance de Itens” e os efeitos das loot boxes/caixas surpresa. Esse estudo foi 

intitulado de “Video game loot boxes are linked to problem gambling: Results of a large-scale 

survey” (Loot boxes de videogames estão ligadas ao problema de jogo: Resultados de uma 

pesquisa em grande escala). 

 
32

 Idem. 
33

 Idem. 
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O estudo foi feito usando o Índice de Gravidade do Jogo Problemático (PGSI, 

Problem Gambling Severity Index). Realizado em jogadores maiores de 18 anos, tendo em vista 

seu comportamento nos últimos 12 (doze) meses no jogo, e, com isso, responder alguns 

questionamentos, dentre eles: “Você precisou apostar com quantias maiores de dinheiro para 

obter a mesma sensação de empolgação? "Você pediu dinheiro emprestado ou vendeu qualquer 

coisa para conseguir dinheiro para jogar?".
34
 

 

As perguntas possuíam opções de acordo com a resposta e um sistema de pontuação 

para cada uma, e quanto maior sua pontuação, pior era seu problema com jogos. Sendo 

classificados em “jogadores não problemáticos”; "jogadores de baixo risco"; "jogadores de risco 

moderado"; e "jogadores problemáticos".
35

 

 

Na mesma pesquisa, os gastos com a compra de loot boxes/caixas surpresa foram 

medidas usando dois questionamentos, em que deveriam responder, sim ou não, para a pergunta 

em que dizia se já tinham gasto dinheiro real com loot boxes em um videogame e, se a resposta 

fosse afirmativa, responderia à pergunta subsequente: “Aproximadamente quanto dinheiro em 

dólares você diria que gasta em caixas de saque a cada mês?”, indicando o valor gasto.
36

 

 

Também foi medido outro gasto, das microtransações, excluindo as loot boxes. Os 

participantes foram questionados se já compraram ou não algum item ou produto no jogo usando 

dinheiro real, indicando também o valor gasto. O objetivo era verificar relação entre os gastos 

com loot boxes e os problemas de dependência do jogo, para concluir se tal acréscimo de gastos 

se dava também por características específicas do sistema de loot boxes, e não apenas em 

decorrência  de perfis de jogadores problemáticos que gastavam mais dinheiro. 
37

 

 

 
34

 ZENDLE, David; CAIRNS, Paul. Video game loot boxes are linked to problem gambling: Results of a large-scale 

survey. Camberra, ACT: setembro de 2018. Disponível em: 
<https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Environment_and_Communications/Gamin

gmicro-transactions/Public_Hearings>. Acesso em: 01 jul. 2019. 
35

 Idem. 
36

 Idem. 
37

 Idem. 
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Dos 7.422 jogadores selecionados, constatou-se que a maioria dos jogadores se 

envolveu em compras de loot boxes e compras de itens de jogo com dinheiro real, ou seja, 5793 

(ou 78%) dos jogadores compraram loot boxes, enquanto somente 1629 (ou 22%) dos jogadores 

não o fizeram. Na pergunta referente às microtransações, 6441 (ou 87%) dos participantes 

compraram um item que não era loot box em um videogame usando dinheiro real, enquanto 

981 (ou 13%) não o fizeram.
38

 

 

Os resultados dessa pesquisa forneceram dados empíricos assustadores no sentido 

de que há importante relação entre o problema de jogo e as caixas supresa/loot boxes. Quanto 

mais grave o problema de jogo dos participantes, mais dinheiro eles gastam em loot boxes. 

Jogadores não problemáticos gastaram a menor quantidade de dinheiro em loot boxes; jogadores 

de baixo risco gastaram mais; jogadores de risco moderado gastaram ainda mais; e os jogadores 

problemáticos gastaram a maior parte.
39

 

 

Ainda de acordo com a pesquisa, esses dados não são fracos ou sem importância, e 

possuem significativo impacto prático e estatístico. A investigação demonstrou que a relação 

observada entre o problema de jogo e as loot boxes é mais forte que o da depressão, o uso drogas, 

tabagismo e o abuso do álcool.
40

 

 

A pesquisa também revelou que há relação ainda mais forte entre os jogadores com 

problemas de jogo e o uso das loot boxes. Foi mostrado que o aumento no sistema de pontuação 

da classificação dos jogadores (PGSI), vem associado ao aumento do gasto em loot boxes, ou 

seja, o grupo classificado como “jogadores problemáticos” tiveram os maiores gastos com loot 

boxes.
41

A relação entre jogadores problemáticos e loot boxes é muito mais forte que a relação de 

jogadores problemáticos e microtransações (excluindo as loot boxes). Se evidenciou que os gastos 

 
38

 ZENDLE, David; CAIRNS, Paul. Video game loot boxes are linked to problem gambling: Results of a large-scale 

survey. Camberra, ACT: setembro de 2018. Disponível em: 
<https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Environment_and_Communications/Gamin

gmicro-transactions/Public_Hearings>. Acesso em: 01 jul. 2019. 
39

 Idem. 
40

 Idem. 
41

 Idem. 
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desses jogadores, quando envolvem loot boxes, é 10 (dez) vezes maior que o dessas 

microtransações.
42

 

 

Por fim, como resultado dessa pesquisa, o estudo afirma que há relação causal entre 

a compra de loot boxes e o problema de jogo, devido às características formais que as loot boxes 

compartilham com outras formas de jogo, podendo estar atuando como porta de entrada para 

os problemas de jogo entre os jogadores. Logo, quanto mais gastam, mais grave se torna o 

problema de jogo.
43

 

 

Para o estudo, há semelhanças importantes das loot boxes com os jogos de azar, em 

que jogadores problemáticos repetem a tendência de gastar mais em loot boxes. Tais 

características são os gastos descontrolados e desordenados nos jogos de azar, que 

comparativamente com as loot boxes, também ocasiona a falta de controle e excesso em gastos. 

As loot boxes engajam comportamentos prejudiciais e excessivos ao jogo, inclusive aos jogadores 

que já são problemáticos. Logo, “os jogadores problemáticos gastam mais em loot boxes, 

enquanto que comprar loot boxes simultaneamente leva ao aumento do problema de jogo entre 

os jogadores”.
44
 

 

Assim como na vida real, as loot boxes apelam para nossa necessidade de 

recompensa psicológica. O psicólogo comportamental Burrhus Frederic Skinner, comumente 

conhecido como B. F. Skinner, pesquisou algo chamado de “programação de taxa variável”, um 

sistema tipicamente usado em cassinos, o qual pretende ver uma pessoa ser recompensada em 

tempos variados. Logo, se o jogador fizer o comportamento positivo, planejado pela empresa, de 

abrir uma caixa surpresa/loot boxes, ele poderá ser recompensado na primeira vez. E não são 

recompensados novamente até que comprem um mínimo necessário de caixas, e na terceira vez 

 
42

 ZENDLE, David; CAIRNS, Paul. Video game loot boxes are linked to problem gambling: Results of a large-scale 

survey. Camberra, ACT: setembro de 2018. Disponível em: 
<https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Environment_and_Communications/Gamin

gmicro-transactions/Public_Hearings>. Acesso em: 01 jul. 2019. 
43

 Idem. 
44

 Idem. 
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para ser recompensado, precisa abrir ainda mais caixas, e assim por diante, com o intuito de 

auferir ainda mais lucro a empresa em progressão aritmética variável.
45

 

 

O psicólogo comportamental observou que esse cronograma resultava em pessoas 

com comportamento positivo mais que qualquer outro cronograma, mesmo quando 

recompensas não estavam mais sendo dadas. Há uma enorme semelhança dessa prática aplicada 

em cassinos, com a probabilidade em loot boxes. Na visão do Dr. Mark Griffiths, psicólogo e 

professor de dependência comportamental da Nottingham Trent University, diz que, os 

“sistemas de loot boxes estão apostando a meu ver".46 

 

Em outro importante estudo, promovido pela Royal Society for Public Health 

(RSPH), as conclusões são semelhantes. A RSPH é a instituição de caridade independente em 

educação e saúde e o órgão de saúde pública mais antigo do mundo, fundada em 1846 na Grã-

Bretanha, a qual inclui milhares de profissionais de saúde, especialistas em segurança de 

alimentos, especialistas em saúde ambiental, formuladores de políticas, acadêmicos, estudantes 

e cientistas de todas as esferas da vida, tomando iniciativas para proteger a saúde do público. O 

órgão elaborou relório publicado em 20 de dezembro de 2019, intitulado Skins in the Game: A 

high-stakes relationship between gambling and young people’s health and wellbeing? (Skins no 

jogo: Uma relação de alto risco entre jogos de azar e saúde e bem-estar dos jovens?)
47
 

 

O relatório revela o que os jovens veêm como a normalização do jogo de azar em 

videogames. Isso se deve ao crescimento acelarado de recursos semelhantes a jogos de azar, 

como as caixas surpresa/loot boxes e apostas por skins. O estudo foi financiado pela 

GambleAware, que é uma organização independente e tem um acordo a Comissão de Jogos de 

Azar para entregar a Estratégia Nacional para Reduzir os Danos de Jogos de Azar no contexto 

de acordos baseados em doações voluntárias da indústria de jogos de azar. Guiada por 

 
45

 HOOD, Vic. Are Loot Boxes Gambling?. EUROGAMER: outubro, 2017. Disponível em: 

<https://www.eurogamer.net/articles/2017-10-11-are-loot-boxes-gambling>. Acesso em: 02 agosto de 2019. 
46

 Idem. 
47

 Call of Duty de Natal para caixas de saque e apostas por skins são formas de jogo legalmente reconhecidas para 

menores de 18 anos. Jogo de azar:  A relação de alto risco entre jogo e saúde e bem-estar dos jovens. Royal Society 

for Public Health (RSPH). Grã-Bretanha, 20 dez. 2019. Disponível em:< https://www.rsph.org.uk/about-

us/news/skins-in-the-game.html>. Acesso em 11 jul. 2020. 
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um conselho de especialistas totalmente  independente, com ênfase no setor de saúde, a 

GambleAware possui gama estabelecida de processos e procedimentos de governança que 

garantem que o setor não tenha influência sobre as decisões de comissionamento.
48

 

 

A pesquisa explora o jogo entre jovens com idades entre 11 e 24 anos na Grã-

Bretanha. O relatório identifica que a maioria dos jovens absorve a compra de uma caixa 

surpresa/loot box (58%) e a participação em apostas de skins (60%), sendo essa forma de jogo 

altamente viciante. Neste relatório, o RSPH está pedindo ao governo da Grã-Bretanha que 

introduza legislação para classificar as caixas surpresa/loot boxes e apostas de skin como formas 

de jogo de azar legalmente reconhecidas.
49

 

 

As caixas surpresas, que são compradas por dois em cada cinco (40%) dos jogadores 

jovens, são itens incorporados nos jogos, contendo recompensas aleatórias que são incertas no 

momento da compra. Elas podem ser cosméticas, como 'skins' que alteram a aparência de um 

personagem no jogo ou fornecem aos usuários uma vantagem na jogabilidade.
50

 

 

• Mais da metade dos jovens (55%) acredita que jogar um jogo para celular ou 

vídeo pode levar o jovem a jogar com mais frequência 

• Mais da metade (54%) dos jovens vê a relação entre jogo e jogo como negativa 

para os jovens 

• Um em cada sete (14%) dos que participaram de atividades relacionadas a jogos 

de azar pagou a atividade usando seu próprio cartão de crédito, cartão dos pais ou com 

dinheiro emprestado de um amigo ou membro da família, com um em cada dez (11%) 

participando de atividades de jogos de azar em jogos porque não queriam ter um 

personagem ou equipe pior do que seus amigos 

 

De acordo com o estudo, estima-se que o mercado global de caixas surpresa/loot 

boxes seja de 20 bilhões de libras, com o mercado do Reino Unido avaliado em 700 milhões de 

 
48

 Sobre. GambleAware. Disponível em: <https://about.gambleaware.org/about/>. Acesso em: 11 jul. 2020. 
49

 Skins in the Game: A high-stakes relationship between gambling and young people’s health and wellbeing? Royal 

Society for Public Health (RSPH). Grã-Bretanha, 20 dez. 2019. Disponível em: 

<https://www.rsph.org.uk/uploads/assets/uploaded/4fde195b-f96e-4e19-833448a76cf80b07.pdf>. Acesso em: 11 jul. 

2020. 
50

 Call of Duty de Natal para caixas de saque e apostas por skins são formas de jogo legalmente reconhecidas para 

menores de 18 anos. Jogo de azar:  A relação de alto risco entre jogo e saúde e bem-estar dos jovens. Royal Society 

for Public Health (RSPH). Grã-Bretanha, 20 dez. 2019. Disponível em:< https://www.rsph.org.uk/about-
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libras - com jogos contendo esses itens no topo de muitas listas de crianças e jovens no Natal. Em 

seu relatório, o RSPH solicita: 
51

 

 

•  Um compromisso da indústria de jogos para garantir jogos de vídeo e jogos 

móveis sem apostas para menores de 18 anos e o desenvolvimento de um conjunto de 

critérios com a tecnologia necessária para identificar gastos desordenados em caixas de 

saque e conteúdo semelhante a jogos de azar em jogos 

• Uma definição mais ampla de jogos de azar e atividades afins a serem incluídas 

no currículo de educação em saúde e introduzidas aos jovens na escola primária 

• O desenvolvimento de programas educacionais que ajudem pais, encarregados 

de educação e professores a serem capazes de apoiar os jovens em torno dos danos do 

jogo 

• O reconhecimento do jogo prejudicial como uma questão importante para as 

equipes de apoio à saúde mental nas escolas e faculdades 

 

O relatório também destaca a preocupação em torno da normalização do jogo de 

videogame no futebol, com pesquisas revelando que dois em cada cinco (41%) jovens de 11 a 16 

anos estão expostos a patrocínios de jogos na TV ou no rádio pelo menos uma vez por mês. O 

relatório pede:
52

 

 

• Introdução de legislação que impeça os operadores de jogo de atuarem como 

patrocinadores de títulos de clubes esportivos 

• Imposição de requisitos contratuais que impedem os profissionais de esportes 

de endossar atividades relacionadas a jogos de azar 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu na Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a saúde, mais conhecida como CID, 

o distúrbio de games (gaming disorder) como um dos problemas de saúde mental. O CID é 

umas das principais ferramentas epidemiológicas do cotidiano médico e tem a função de 

monitorar a incidência e prevalência de através de uma padronização universal das doenças, 

problemas de saúde pública, sinais e sintomas, queixas, causas externas para ferimentos e 

circunstâncias sociais, apresentando um panorama amplo da situação em saúde dos países e suas 

populações.
53

 

 

 
51

 Idem 
52

 Idem 
53

 THEES, VANESSA. CID-11: veja o que muda na nova classificação internacional de doenças. PEBMED. 

12.06.2019. Disponível em: <https://pebmed.com.br/oms-lanca-a-cid-11-veja-o-que-muda-na-nova-classificacao-

internacional-de-doencas/>. Acesso em: 16 jul. 2020. 
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A OMS caracteriza o distúrbio em games como um padrão de comportamento 

persistente ou recorrente do jogo (‘jogo digital’ ou ‘videogame’), que pode se manifestar online 

(por exemplo, pela Internet) ou offline
54

: 

 

1. controle prejudicado sobre o jogo (por exemplo, início, frequência, intensidade, 

duração, término, contexto); 

2. aumentar a prioridade dada ao jogo na medida em que o jogo tem precedência sobre 

outros interesses da vida e atividades diárias; e 

3. continuação ou escalada de jogos, apesar da ocorrência de consequências 

negativas. O padrão de comportamento é de gravidade suficiente para resultar em 

comprometimento significativo nas áreas pessoais, familiares, sociais, educacionais, 

ocupacionais ou outras áreas importantes do funcionamento.
55

 

 

Logo, tendo em vista os pontos acima elucidados e com base a investigação da 

Comissão de Jogos da Bélgica e os diversos estudos acima abordados, a qual enquadrou a prática 

do uso das loot boxes/caixas surpresa como jogo de azar, é preciso que no Brasil também se  

tome um posicionamento sobre essa prática nos jogos de videogame amplamente difundidos em 

território nacional.  

 

Sobre as loot boxes, o Ministro da Justiça da Bélgica, Koen Geens, declarou a sua 

aversão ao sistema:
56

 

 
Misturar jogos de azar e jogos, especialmente para os mais jovens, é perigoso para a 

saúde mental das crianças. Já tomamos inúmeras medidas para proteger menores e 

adultos da influência, entre outras coisas, da publicidade de jogos de azar. É por isso 

que também devemos garantir que crianças e adultos não sejam confrontados com 

jogos de azar quando estiverem à procura de diversão em um videogame. 

 

No mesmo sendo, Peter Naessens, diretor da Comissão de Jogos da Bélgica, 

pondera
57

: 

 

Pagar por loot boxes não é uma parte inocente dos videogames que se apresentam 

como um jogo de habilidade. Os jogadores são seduzidos e enganados por isso e 

nenhuma das medidas de proteção em relação ao jogo é aplicada. Agora que está claro 

 
54

 CID-11 para Estatísticas de Mortalidade e Morbidade: distúrbios devidos a comportamentos viciantes, transtorno 

de jogo (CODE 6C51). Organização Mundial da Saúde (OMS). Disponível em: <https://icd.who.int/browse11/l-

m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1448597234>. Acesso em: 16 jul. 2020. 
55

 Idem. 
56

 Loot boxen in drie videogames in strijd met kansspelwetgeving. Persbericht: abril, 2019.  Disponível em: 

<https://www.koengeens.be/news/2018/04/25/loot-boxen-in-drie-videogames-in-strijd-met-kansspelwetgeving>. 
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 Idem 
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que as crianças e as pessoas vulneráveis, em particular, estão expostas a isso e 

desprotegidas, não só os fabricantes de jogos, mas também partes envolvidas como a 

FIFA, por exemplo, são chamados para suspender essa prática.  

 

Outros países já proibiram essa prática, a exemplo do Japão. Em 2012 o país proibiu 

o sistema de negócios conhecido como “kompu gacha”, que é um modelo de loot box ainda 

mais severo, em que incentivavam a aplicação de pequenas quantias de dinheiro para a obtenção 

de itens aleatórios e prometia que, caso os jogadores completassem a coleção desses itens, iriam 

obter um “grande prêmio”.
58
 

 

Já na China entrou em vigor, em maio de 2017, a regulamentação que obrigava as 

empresas de jogos que utilizam do sistema de loot box, a serem transparentes quanto à chance 

de o jogador conseguir cada item, fornecendo de forma discriminada, verdadeira e efetivamente, 

todas as probabilidades envolvidas no sistema.
59

 

 

No Brasil, para que um jogo seja considerado de azar, é preciso que o ganho e a 

perda no jogo dependam exclusiva ou principalmente da sorte, presente no Decreto-Lei nº 3.688, 

de 3 de outubro de 1941. Assim, no sistema de loot boxes/ caixas surpresa fica claro o elemento 

sorte ou azar, já que a destreza do jogador não é capaz de influenciar na abertura dos loot 

boxes/caixas mais vantajosos. 

 

Isso porque o consumidor/jogador ao abrir a loot box/caixa surpresa tem a chance 

de vir um item bom ou ruim, determinando a sua perda ou a sua vitória contra a máquina 

(fabricante) que ganha dinheiro com a prática, evidenciando o elemento azar. 

 

Importante salientar que a prática em nada se parece com um álbum de figurinhas 

ou Poker. Diferentemente do que acontece no álbum ou baralho, no jogo de videogame é o 

homem contra a máquina, o submetendo ainda a compras aleatórias, independente da sua 

destreza. É o consumidor, criança ou adolescente, quem está numa relação de grave 

inferioridade, pois a máquina se utiliza de diversos recursos para captá-los e fazê-los continuar 

 
58

 VIEIRA, Victor Barbieri Rodrigues. Loot boxes como jogos de azar: conflitos no Brasil e no mundo. Instituto de 

Referência em Internet e Sociedade. Belo Horizonte: 26 mar. 2018. Disponível em: <http://irisbh.com.br/loot-

boxes-como-jogos-de-azar/>. Acesso em: 24 jul. 2019. 
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 Idem. 
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jogando. São eles, os descontos, as promoções, a criação de eventos, como Natal, Carnaval, 

Páscoa, Ano Novo, entre outros. Também se utiliza de recursos audiovisuais, com a criação de 

imagens e sons vibrantes na abertura das loot boxes, de modo apelativo, elaborado, com cores e 

sons ainda mais vibrantes, quando o jogador obtém um item raro, com o intuito de dar a sensação 

de que ele ganhou e fazê-lo jogar mais. 

 

E não é só: a máquina possui a sua própria programação. De acordo com a Lei nº 

9.609/98, define-se programa de computador como: 

 

A expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou 

codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em 

máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou 

equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los 

funcionar de modo e para fins determinados. (GRIFO NOSSO) 

 

Logo, as máquinas tratam todas as informações dos usuários, coletando grande 

quantidade de dados relacionadas ao jogador, como sua residência, lista de amigos, aparelho 

usado para acessar o jogo, comportamento de jogo online e off-line, jogadores da região, 

utilização do bate-papo, entre outros. Não há como negar que o modo de funcionamento e o fim 

dessa programação, feitos pelas empresas de jogos, e com os recursos agregados, é destinado a 

gerar o máximo de lucro possível, explorando seus consumidores ao máximo, inclusive crianças 

e adolescentes, que são os mais vulneráveis nessa relação, dentro de lógica de jogo de azar. 

 

As empresas de jogos utilizam-se também de outros recursos, como a divulgação de 

personagens favoritos dos jogadores, pessoas famosas, vídeos patrocinados e até os não 

patrocinados que servem como publicidade de seus jogos na mídia, no Youtube, Twitch TV, 

Facebook Gaming, Mixer, Cube TV, entre outros, com o intuito de que os consumidores se 

sintam atraídos por algum item, e, para consegui-lo, somente o permitam por meio da compra 

de loot boxes. Nessas mídias, os grandes influenciadores digitais, com milhões de inscritos, 

divulgam vídeos comprando diversas loot boxes/caixas surpresa e fazendo a abertura deles em 

vídeo, chamando de “pack opening” (abrindo pacotes).  

 

Os consumidores desse tipo de conteúdo são crianças e adolescentes que gostam do 

criador, do jogo, que jogam ou querem aprender a jogar, ou até mesmo que desejam ter os 
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mesmos itens que são retirados. É nítido que, os consumidores, principalmente crianças e 

adolescentes, são mais suscetíveis de serem influenciados, por estarem não só assistindo ao 

conteúdo de um jogo que gostam, mas também de estarem vendo seu ídolo jogar esse jogo.  

 

Isso faz com que crianças queiram comprar o item, o qual só pode ser adquirido via 

loot box, sempre itens aleatórios, fazendo-as gastar mais e mais dinheiro, inseridas em um sistema 

de caça-níqueis. Há, portanto, disfarce do jogo de azar presente nos jogos eletrônicos, sendo 

extremamente problemático aos jogadores, inclusive às crianças e adolescentes, que estão 

expostas a esse tipo de prática.  

 

Tal prática permite o acesso e a permanência da criança e do adolescente em local 

do jogo de azar. Logo, se não houver uma intervenção adequada, os jogos de azar nos videogames 

irão, cada vez mais, causar danos aos jogadores, às famílias e à sociedade. 

 

Os jogos das empresas rés, utilizam-se do sistema de caixas supresa/loot boxes, que 

se encaixam na descrição de jogos de azar por envolver elementos presentes nos jogos 

eletrônicos, como: - jogo; - aposta; - chance; e - vitória ou derrota. 

 

Existe ainda violação clara da lei de contravenções penais, podendo as empresas 

sofrerem também a devida punição criminal por seus dirigentes. Uma vez que não só essas 

empresas se utilizam das caixas surpresa em um sistema de jogo de azar, mas como também 

ensinam jovens e vulneráveis o jogo de azar. O uso de dados pessoais para a aplicação do sistema 

de recompensa para quem compra as caixas faz com que o jogador/ consumidor queira comprar 

mais e mais, apostando em um sistema de aparente aleatoriedade, ocorrendo a manipulação dos 

jogadores.  

 

Tal manipulação é patente pois no sistema e método patenteado pela ACTIVISION 

BLIZZARD, Inc. sobre como conduzir microtransações em videogames multiplayer, verifica-se 

o monitoramento do comportamento social do jogador, o seu modo de jogo, suas compras, 

combinando partidas com jogadores que possuem itens que o outro não tem, entre outros. Essa 

prática acaba podendo tirar do jogo a característica do acaso na retirada de itens, estando tal 

prática maliciosa muito distante de um curso correto de jogo.  
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Hoje, o que as empresas estão fazendo é usar esse método aplicado nas loot boxes, 

em que o jogador quer um item, mas só pode pegá-lo de maneira aleatória em loot boxes, 

enriquecendo ainda mais as grandes companhias de jogos. 

 

O sistema de pagamento dos jogos é falho, pois um jogo que tem a classificação 

LIVRE ou para menores de idade, permite que crianças e adolescentes façam compras na loja 

do jogo de maneira ilimitada, e mesmo àqueles jogos que têm uma indicação de idade, não 

constitui um verdadeiro fator limitante de acesso ao jogo. Se menores detém acesso ao jogo, 

também detém acesso à loja contida no mesmo. Há também a possibilidade de vários 

pagamentos sem que a idade seja devidamente verificada. Existe uma falta de regulamentação e 

controle dos videogames, sendo ainda mais problemática a relação de menores e viciados em 

jogos de azar, que podem participar desses jogos sem qualquer proteção. 

 

Toda essa narrativa foi feita no intuito de demonstrar a prática e os métodos 

utilizados pelas grandes empresas de jogos, as quais somente mudam o nome do jogo e o nome 

da moeda virtual, mas toda a sistemática das loot boxes permanecem dentro dos jogos. 

 

No presente caso, a empresa ELECTRONIC ARTS GAMES, detentora de diversas 

franquias de jogos de videogame, utiliza da mesma prática abusiva de loot boxes (caixas-surpresa), 

dentre eles, está o famoso jogo FIFA que é um jogo de futebol e febre nacional entre crianças e 

adolescentes. O jogo possui classificação etária Livre. 

 

Imagem que mostra a classificação etária do jogo: 
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A moeda do jogo é conhecida como FIFA POINTS, em que o jogador pode adquiri-

la comprando com dinheiro real. Sendo um “complemento para este jogo”. 

 

 

 

Após adquirir a moeda virtual, o jogador pode usá-la para comprar os pacotes, que 

como já mencionado, vem itens aleatórios dentro deles.  
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Utilização de eventos, a exemplo da Copa do Mundo na Rússia em 2018, para a venda de pacotes 

que contêm itens aleatórios. Imagem retirada do youtube.
60

 

 

 

 

 

 
60

 TIREI O CRISTIANO RONALDO NO PACK OPENING DA COPA! FIFA 18 Ultimate Team. Ad0lfzZ, 8 

jun. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_xfxLJm5rco>. Acesso em: 26 out. 2020. 
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Utilização de recursos audiovisuais, com cores vibrantes e sons chamativos, na 

abertura de caixas e em itens ganhos, que são considerados raros. No jogo, vê-se fogos de artifício, 

som vibrante, animação do personagem imitantando a vida real, camisa da seleção, entre outros 

elementos. 

 

 

 

Tal prática, se repete em diversos outros jogos da Electronic Arts. Alguns exemplos 

abaixo: 

Madden NFL, jogo de futebol americano, com faixa etária livre. 
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Valor real em dinheiro: 

 

Pacotes para compra, as quais vêm itens aleatórios: 

 

Abertura do pacote: 
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NBA Live, jogo de basquete, com faixa etária livre. 

 

Caixas para compra, as quais vêm itens aleatórios: 

 

Itens retirados na abertura da caixa: 
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UFC, jogo de luta, com faixa etária de 14 anos: 

 

Pacotes para compra, as quais vêm itens aleatórios: 

 

Itens retirados na abertura dos pacotes: 
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Star Wars Battlefront II, jogo de tiro baseado no aclamado filme Star Wars, com classificação 

etária de 12 anos: 

 

Pacotes para compra, as quais vêm itens aleatórios: 

 

Itens retirados na abertura das caixas: 
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A NINTENDO, proprietária de títulos de jogos famosos, como Mario, Mario Kart, 

Pokémon, entre outros, também se utiliza da mesma prática de loot boxes em seus jogos. O jogo 

Mario Kart Tour, com classificação livre, tem o sistema de loot boxes. Nele, crianças e 

adolescentes têm fácil acesso a compra das moedas virtuais para adquirir canos para disparo, que 

contêm itens que vêm de maneira aleatória.  

 

            

 

Após adquirir a moeda virtual, o jogador pode usá-la para comprar os disparos nos 

canos, que vem itens aleatórios dentro deles.  
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Utilização de recursos audiovisuais, com cores vibrantes e sons chamativos, na 

abertura dos canos e em itens ganhos, que são considerados raros. O próprio jogo estipula a 

chance/porcentagem de tirar no item nas caixas, no jogo se diz cano. Segue as imagens retiradas 

do jogo. 
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Todo o exposto, traz à tona a prática abusiva utilizada pelas empresas rés em seus 

jogos, com um sistema de jogo de azar embutido, chamado de loot boxes, expondo não só a 

sociedade como um todo, mas principalmente crianças e adolescentes. 

 

Por fim, é evidente a responsabilidade das desenvolvedoras de jogos, dendentora dos 

direitos dos jogos. É preciso que o judiciário tome as medidas cabíveis a fim que as crianças e 

adolescentes não fiquem a mercê do capitalismo feroz das grandes empresas de jogos de 

videogame. 
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IV. DO DIREITO 

 

4.1 DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

O art. 227 da Constituição Federal de 1988 determina que cabe à família, à sociedade 

e ao Estado assegurar todos os direitos às crianças e os adolescentes, de forma prioritária e 

absoluta. Dispõe: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (EC nº 65, de 2010). (GRIFO NOSSO) 

 

A Consituição Federal indica, de forma clara, que constitui dever da sociedade 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a proteção integral. Logo, todos 

são responsáveis para assegurar a melhor formação ao setor infantojuvenil, inclusive as empresas 

de videogames que promovem a prática abusiva de loot boxes (caixas surpresa), quando 

constituem em si verdadeiro jogo de azar dentro de seus jogos. 

 

Às crianças e adolescentes são assegurados todos os direitos fundamentais em razão 

da sua condição de pessoa em desenvolvimento. Assegura o artigo 1º e 3º do Estatuto da Criança 

e Adolescente (ECA): 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-

se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e 

adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, 

etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e 

aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou 

outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que 

vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016). (GRIFO NOSSO) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
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De acordo com a doutrina, tais artigos possuem princípios próprios, norteadores da 

Infância e Juventude. Além disso, o princípio da dignidade da pessoa humana é a esteira 

fundamental que dá azo à legitimidade desta autora. Daqui decorre o princípio da proteção 

integral, associado ao princípio da absoluta prioridade (ou do superior interesse) da criança e do 

adolescente. Cabe, portanto, a todos os operadores do direito respeitar, com fidelidade, tais 

princípios.
61

 Leciona: 

 

A proteção integral é princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, CF) levado 

ao extremo quando confrontado com idêntico cenário em relação aos adultos. Possuem 

as crianças e adolescentes uma hiperdignificação da sua vida, superando quaisquer 

obstáculos eventualmente encontrados na legislação ordinária para regrar ou limitar o 

gozo de bens e direitos. Essa maximização da proteção precisa ser eficaz, vale dizer, 

consolidada na realidade da vida – e não somente prevista em dispositivos abstratos. 

Assim não sendo, deixa-se de visualizar a proteção integral para se constatar uma 

proteção parcial, como outra qualquer, desrespeitando-se o princípio ora comentado 

e, acima de tudo, a Constituição e a lei ordinária.
62

 

 

O princípio da proteção integral passa a ser um dever social e não apenas obrigação 

exclusiva do Estado e da família.  O Estatuto da Criança e Adolescente, ao preconizar a doutrina 

da proteção integral em seu artigo 1º, torna imperativa à observância do melhor interesse da 

criança.
63

 

 

O artigo 3º do ECA, aponta ainda todos os cuidados protetivos e geradores do 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, que toda criança e adolescente devem 

desenvolver em sua potencialidade. O ECA reconhece que as crianças e adolescentes são seres 

em desenvolvimento e que devemos assegurar-lhes todos os meios para seu desenvolvimento, 

tendo acesso ao convívio com adultos acolhedores, preferencialmente familiares; ao sentimento 

de pertença a um grupo social; à educação formal; às ações de promoção, proteção e recuperação 

da sua saúde; ao desenvolvimento e à qualificação profissional; e à possibilidade de realização de 

seus projetos de vida, reconhecendo os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que 

influenciam sua exequibilidade.
64

 

 
61

 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da criança e do adolescente comentado.4ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2018. 
62

 Idem. 
63 Brasil. Ministério da Saúde. Atenção psicossocial a crianças e adolescentes no SUS : tecendo redes para garantir 

direitos. Ministério da Saúde, Conselho Nacional do Ministério Público. Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 
64

 Idem. 
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Em caso de inviabilidade de qualquer um desses fatores, dados como protetivos, 

exige-se que o Estado e os atores sociais tomem as devidas atitudes e posicionamentos a fim de 

resguardar os espaços de desenvolvimento individual e social de crianças e adolescentes. 

 

De acordo com a Declaração Universal dos Diretos Humanos no artigo XXV: 

 

1 Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua 

família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 

subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 

crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. 

(GRIFO NOSSO) 

 

Do mesmo modo assevera a Convenção sobre Direitos da Criança, adotada pela 

Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989 e vigente desde 2 de setembro de 1990. 

Para a Convenção, criança é todo ser humano com menos de 18 anos de idade, aí abrangidos os 

adolescentes. Esse parâmetro jurídico tem sido aceito globalmente. Já o adolescente é todo ser 

humano que já apresenta sinais de sexualidade, que aparecem entre os 12 e 14 anos e terminam 

com a maioridade, normalmente entre 18 e 21 anos.
65

  

 

Conforme o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), a Convenção dos 

Direitos da Criança funda-se em quatro pilares fundamentais, relacionados com todos os outros 

direitos das crianças, quais sejam: 

 

• a não discriminação, que significa que todas as crianças têm o direito de 

desenvolver todo o seu potencial (todas as crianças, em todas as circunstâncias, em 

qualquer momento, em qualquer parte do mundo); 

• interesse superior da criança, que prioriza o melhor interesse da criança em todas 

as ações e decisões que lhe digam respeito; 

• a sobrevivência e desenvolvimento, que sublinha a importância vital da garantia de 

acesso a serviços básicos e à igualdade de oportunidades para que as crianças 

possam desenvolver-se plenamente; e 

• a opinião da criança, a significar que a voz das crianças deve ser ouvida e levada 

em conta em todos os assuntos relativos aos seus direitos.
66

 

 
65

 CF, Marques, Claudia Lima & Miragem, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis, cit., p. 130. 
66

 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 4 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2017. 
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Nesse sentido, Valério de Oliveira Mazzuoli discorre: 

 

Grosso modo, os direitos humanos das crianças e dos adolescentes gravitam em torno 

da dignidade e do desenvolvimento integral da pessoa humana, garantindo-se, por 

conseguinte, o direito à vida e à saúde; ao bem-estar; à assistência e à convivência 

comunitária e familiar; à identidade e à nacionalidade; à liberdade de consciência e de 

expressão; à cultura; ao tratamento jurídico e social igualitário e adequado às condições 

especiais, eventualmente verificadas (refugiados, pessoas com deficiências etc.).
67

 

(Grifo Nosso) 

 

O princípio do melhor interesse da criança está expressamente consagrado no art. 

3º da Convenção de 1989, segundo o qual “todas as ações relativas à criança, sejam elas levadas 

a efeito por instituições públicas ou privadas de assistência social, tribunais, autoridades 

administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar primordialmente o melhor interesse da 

criança”. 

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao interpretar o princípio à luz do 

art. 3º da Convenção de 1989, destacou que: 

 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO  

56. Este princípio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la 

dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la 

necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus 

potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA 

56. Este princípio regulador da regulamentação dos direitos da criança baseia-se na 

própria dignidade do ser humano, nas características próprias das crianças e na 

necessidade de propriciar a elas o desenvolvimento com pleno aproveitamento de suas 

potencialidades, assim como na natureza e no alcance da Convenção sobre os Direitos 

da Criança.
68

 

 

A Convenção sobre os Direitos da Criança foi complementada por dois protocolos, 

ambos já ratificados pelo Brasil: o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da 

Criança Referente à Venda de Crianças, à Prostituição Infantil e à Pornografia Infantil e o 

Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança Relativo ao Envolvimento de 

 
67

 Idem. 
68

 Corte Interamericana De Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño: OPINIÓN 

CONSULTIVA OC-17/2002 de 28.08.2002, Série A, n. 17, § 56. Disponível em: 

<https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2020. 
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Crianças em Conflitos Armados, concluídos em 25 de maio de 2000 e promulgados no Brasil, 

respectivamente, pelos Decretos presidenciais 5006 e 5007, todos de 8 de março de 2004. Frise-

se, ainda, existir no sistema interamericano de direitos humanos a Convenção Interamericana 

sobre Tráfico Internacional de Menores, de 1994, também em vigor no Brasil desde 15 de agosto 

de 1997 (na forma do seu art. 33).
69

 

 

Importante também destacar o artigo 27 da Convenção sobre os Direitos da Criança, 

em que assegura direitos as todas as crianças e adolescentes, apontando os responsáveis para o 

pleno desenvolvimento delas.  

 

Artigo 27 

1. Os Estados Partes reconhecem o direito de todas as crianças a um nível de vida 

adequado ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. 

2. Cabe aos pais ou a outras pessoas responsáveis pela criança a responsabilidade 

primordial de propiciar, de acordo com as possibilidades e os recursos financeiros, as 

condições de vida necessárias ao desenvolvimento da criança. 

3. De acordo com as condições nacionais e dentro de suas possibilidades, os Estados 

Partes devem adotar as medidas apropriadas para ajudar os pais e outras pessoas 

responsáveis pela criança a tornar efetivo esse direito; e caso necessário, devem 

proporcionar assistência material e programas de apoio, especialmente no que diz 

respeito à nutrição, ao vestuário e à habitação. 

4. Os Estados Partes devem adotar todas as medidas adequadas para garantir que os 

pais ou outras pessoas financeiramente responsáveis pela criança respondam por seu 

sustento, sejam eles residentes no Estado Parte ou no exterior. Em especial, quando a 

pessoa financeiramente responsável pela criança mora em outro país que não o país de 

residência da criança, o Estado Parte em questão deve promover a adesão a acordos 

internacionais ou a conclusão de tais acordos, bem como outras medidas apropriadas. 

 

Assim, toda a criança e adolescente têm direito a um padrão de vida, a um nível de 

vida que lhe assegure o adequado desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social, tendo 

direito a cuidados e assistência especiais. A sociedade possui o dever social de afastar toda prática 

nociva e viciosa, para o melhor desenvolvimento da criança e adolescente, fornecendo condições 

de vida necessárias para isso. Perfilhando esse entendimento, importante colacionar o julgado do 

Tribunal de Justiça de Tocantins: 

 

1. Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, insculpido no artigo 227 

da CF e no art. 1º do ECA – Lei nº 8.069/90. 2. Autora que afirmou possuir melhores 

condições de exercer a guarda da criança, não trazendo nenhuma prova aos autos (art. 

373, I, do CPC). 3. Somente em casos excepcionais pode-se alterar a guarda da criança, 

e embora no caso esta estivesse com a avó paterna, o genitor vivia com ambas, devendo 

 
69

 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 4 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2017. 
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a criança permanecer no status quo, pois vive em harmonia, mantendo-se a 

‘organização familiar’, e a alteração causaria, no mínimo, incertezas. Estudo psicossocial 

favorável à guarda do genitor. 4. Recurso de apelação conhecido a que se nega 

provimento. (Ap. 0013112-19.2017.827.0000-TO, 4ª Turma da 1ª Câmara Cível, rel. 

Maysa Rosal, 16.08.2017, v.u.). (GRIFO NOSSO) 

  

Assim, as empresas de videogame, responsáveis pelos jogos que produzem e 

distribuem, têm o dever social de proteção integral da criança e adolescente, respeitando o 

melhor interesse delas. Não podem as empresas utilizar de práticas abusivas 

de loot boxes (caixas surpresa) em seus jogos. Deve vender, isolada e 

discriminadamente, cada item do jogador, de modo transparente. 

 

As empresas de videogame devem tomar os devidos cuidados protetivos e geradores 

do desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, que toda criança e adolescente deve 

desenvolver em sua potencialidade. Logo, não pode a empresa embutir no seu jogo um sistema 

de jogo de azar em seus produtos, o que pode viciar as pessoas, inclusive crianças e adolescentes 

mais vulneráveis e suscetíveis a serem influenciados. A Organização Mundial de Saúde já 

caracterizou o vício em jogo como um distúrbio que precisa ser enfrentado, devendo as empresas 

zelar pelas crianças e adolescentes. 

 

4.2 DA NEGLIGÊNCIA 

 

Conforme disposto no art. 5º do ECA: 

 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

(GRIFO NOSSO) 

 

Assim, o dispositivo é claro em mostrar que nenhuma criança ou adolescente deve 

sofrer discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão e muitas outras situações 

prejudiciais à sua dignidade. Guilherme Barros discorre: 

 

O dispositivo guarda relação com a parte final do artigo 227 da Constituição Federal. 

Tais comportamentos proibidos não se referem apenas aos pais, mas a quaisquer 

pessoas que tem contato com a criança ou o adolescente. A conduta negligente, por 
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exemplo, pode ser praticada por um guardião ou alguém que tenha a criança ou 

adolescente sob seus cuidados em determinada situação.
70

 (GRIFO NOSSO) 

 

No caso, a empresa de videogame possui contato com as crianças e adolescentes por 

meio de seus jogos. Os menores permanecem horas utilizando seus produtos, ficando expostas 

à prática abusiva de caixas aleatórias. A empresa de jogo, ao colocar indiscriminadamente à 

disposição do público em geral mercadorias que contêm embutidos verdadeiro sistema de 

casino, onde os prêmios são aleatórios, utilizando-se de recursos audio-visuais para impressionar 

e prender ainda mais o público, torna-se abusiva com aqueles que deveria ter o dever de cuidar. 

 

Ora excelência, diante de uma empresa que possui grandes recursos (a EA games 

apontou receita anual de US$ 1,2 bilhão em 2019
71

), por exemplo, é de se esperar que as rés 

exerçam a função social de sua atividade e atendam aos devidos cuidados antes de colocar um 

produto no mercado nocivo aos infantes. Não podem as rés apenas visar ao lucro cego, mas 

também cumprir sua função social, que é essencialmente o de ajudar a comunidade e zelar pelas 

crianças e adolescentes. 

 

O sistema de loot boxes (caixas surpresa) foi implementado com o objetivo único de 

gerar ainda mais lucro para empresas de jogos, independente das consequências. Tal prática 

atinge não somente o público em geral, mas principalmente crianças e adolescentes que estão 

mais propensas à prática abusiva.  

 

Mesmo após diversos estudos e comissões apontando para um sistema de cassino 

(jogo de azar) embutido nos jogos, a empresa nada fez para mudar seu comportamento, 

perpetuando a prática abusiva, visando apenas ao lucro, sem atentar às consequências, 

principalmente em crianças e adolescentes. 
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4.3 DIREITO AO RESPEITO 

 

Previsto no art. 17, do Estatuto da Criança e Adolescente: 

 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica 

e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

(GRIFO NOSSO) 

 

Trata-se de direito individual, restringindo-se apenas para o universo dos menores 

de 18 anos, o qual consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e 

do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 

ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais, e devem ser proibidas de qualquer abuso.  

 

Ora, é nítido que, no presente caso, a empresa de jogos não respeitou a integridade 

física, psíquica e moral da criança e adolescente. Utilizou-se de métodos conhecidos do mundo 

das apostas, levando técnicas de jogos de azar para as crianças e adolescentes, as quais já estão 

sofrendo diversas consequências de saúde. Tal a gravidade que a Organização Mundial da Saúde 

incluiu o problema de jogo como um distúrbio que precisa ser acompanhado por profissionais 

da saúde. 

 

4.4 DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Direito fundamental, presente no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; 

 

O Estatuto da Criança e Adolescente também consagrou esse princípio em seu artigo 

18: 

 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 

salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. (GRIFO NOSSO) 
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A dignidade da pessoa humana é postulado normativo que deve ser respeitado em 

qualquer situação, é valor que deve ser perseguido por toda a sociedade, para que sirva como 

base de construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
72

 

 

Uadi Lamêgo Bulos disserta sobre o assunto: 

 

Este valor agrega em torno de si a unanimidade dos direitos e garantias fundamentais 

do homem, expressos na Constituição de 1988. Quando o Texto Maior proclama a 

dignidade da pessoa humana, está consagrando um imperativo de justiça social, um 

valor constitucional supremo. Por isso, o primado consubstancia o espaço de 

integridade moral do ser humano, independentemente de credo, raça, cor, origem ou 

status social. O conteúdo do vetor é amplo e pujante, envolvendo valores espirituais 

(liberdade de ser, pensar e criar etc.) e materiais (renda mínima, saúde, alimentação, 

lazer, moradia, educação etc.). Seu acatamento representa a vitória contra a 

intolerância, o preconceito, a exclusão social, a ignorância e a opressão. A dignidade 

humana reflete, portanto, um conjunto de valores civilizatórios incorporados ao 

patrimônio do homem. Seu conteúdo jurídico interliga-se às liberdades públicas, em 

sentido amplo, abarcando aspectos individuais, coletivos, politicos e sociais do direito 

à vida, dos direitos pessoais tradicionais, dos direitos metaindividuais (difusos, coletivos 

e individuais homogêneos), dos direitos econômicos, dos direitos educacionais, dos 

direitos culturais etc. Abarca uma variedade de bens, sem os quais o homem não 

subsistiria. A força jurídica do pórtico da dignidade começa a espargir efeitos desde o 

ventre materno, perdurando até a morte, sendo inata ao homem.
73

 

 

É dever imposto a toda sociedade e ao Poder Público, deixar a salvo a criança e 

adolescente de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizando, vexatório ou 

constrangedor. Tendo em vista o princípio da proteção absoluta, as crianças e adolescentes 

devem ser protegidas a todo custo de atos que violem seus direitos de personalidade e sua 

dignidade. Tal imposição não está disposto somente na Constituição Federal e no artigo 18 do 

Estatuto, mas também no art. 227 do ECA.
74

 

 

Fica claro, portanto, que a empresa de jogos não cumpriu com o seu dever de zelar 

pela dignidade da criança e adolescente em processo de desenvolvimento, ao embutir práticas 

ilícitas em seus jogos, as quais podem gerar danos à saúde mental e física. 
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4.5 DA PREVENÇÃO 

 

Disposto no art. 70 do ECA: 

 

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da 

criança e do adolescente. (GRIFO NOSSO) 

 

O ECA preocupou-se em instituir uma política de prevenção em face daquilo que é 

exposto para crianças e adolescentes. O estatuto atribui a todos a condição de garantidores da 

segurança da criança e adolescente, impondo deveres sociais à sociedade em geral. 

 

Sobre o tema, Ângela Maria Silveira dos Santos explica: 

 

Na esteira da Doutrina da Proteção Integral, o legislador estatutário, partindo de 

pressuposto de que a criança e o adolescente possuem um espírito maleável suscetível 

a todo tipo de influências ambientais, outorgou-lhes um cuidado especial, de prevenção 

e tratamento por parte da família, da sociedade e do pode público, para que possam se 

desenvolver de forma pela, sem correrem o risco de se transformarem em fardos 

difíceis de serem suportados pela própria sociedade.
75

 

 

Assim, é necessário respeitar sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, 

conforme a sua faixa etária e consequente grau de amadurecimento. Logo, tudo que chega ao 

conhecimento da criança e adolescente deve ser não só de conhecimento dos pais, mas também 

das empresas de jogos, que possuem deveres sociais na sociedade.  

 

A inserção no mercado de um sistema semelhante aos casinos, de forma embutida 

em jogos de videogame, por empresas de jogos, é prática abusiva CAUSADORA DE DANO 

MORAL COLETIVO, ilícito indenizável desde o início das práticas pelas rés, as quais teriam 

dever social de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e adolescente, 

respeitando sua condição peculiar de desenvolvimento. Insta esclarecer que, ao comprarem, por 

exemplo, um jogo de futebol, não imaginam os genitores que ali existe sistema de caça-níqueis 

embutido. E tal sistema é meticulosamente engendrado pelas rés com estratégia. Tal previsão 

está disposta no artigo 71, do ECA, o qual afirma, “A criança e o adolescente têm direito à 

 
75

 SANTOS, Ângela Maria Silveira dos. Prevenção. In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira Logo Andrade. (coord.). 

op. Cit., p. 267. 
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informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem 

sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”. 

 

Importante ressaltar que a inobservância de tais normas de prevenção importará em 

responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos desta lei 8.069/90, e artigo 73 do 

Estatuto da Criança e Adolescente. Assim, a não observância das normas de prevenção, gera 

responsabilidade administrativa do infrator, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES CÍVEIS 

COLETIVAS, aqui buscadas. 

 

É nítido que a empresa de jogos não tomou os devidos cuidados e, mesmo após 

diversos estudos, protocolos e comissões apontando que as loot boxes trazem jogo de azar dentro 

dos games, continuam mantendo sua conduta, visando apenas ao aumento de seus lucros. 

 

4.6 DA PREVENÇÃO ESPECIAL 

 

Assegura o artigo 80 do Estatuto da Criança e Adolescente que: 

 

Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, 

sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, 

ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a 

permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do 

público. (GRISSO NOSSO) 

 

Os lugares destinados a jogos de qualquer espécie, exceto esportivos, não devem 

permitir a entrada de menores de 18 anos; o vício do jogo é sempre prejudicial à boa formação 

da criança ou adolescente. Nem mesmo bilhete de loteria lhe é permitido adquirir, nos termos 

do art. 81, VI, deste Estatuto, cujo objetivo é afastar a criança e adolescente dos jogos de azar. 

 

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais elucida: 

 

Conforme o estabelecido no art. 80 do ECA, a simples permanência de criança ou 

adolescente em estabelecimento que explore sinuca ou bilhar é suficiente para 

configurar a infração prevista no 258 do mesmo diploma legal” (Apelação 

10481070662137001, 5.ª Câm. Cível, rel. Versiani Penna, 21.02.2013). (GRIFO 

NOSSO) 
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O rol do artigo 81 traz mais um inciso de grande relevância para o caso, sobre os 

produtos que podem causar depência (inc. III). Dispõe:  

 

Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de: III - produtos cujos 

componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização 

indevida; (GRISSO NOSSO) 

 

Sobre isso, o artigo 243 do Estatuto da Criança e Adolescente, na parte de crimes e 

infrações administrativas, faz também menção aos produtos que podem causar dependência 

física ou psíquica. Discorre: 

 

Art. 243.  Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de 

qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros 

produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica: (Redação 

dada pela Lei nº 13.106, de 2015) 

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime 

mais grave. (GRISSO NOSSO) 

 

Já no artigo 252 do Estatuto, a infração é dirigida especificamente ao responsável pela 

diversão ou espetáculo, disciplinada no artigo 74 e 80 do mesmo Estatuto. Trata-se de conduta 

omissiva, referente ao não fazer, em que o agente/a empresa de jogos deixa de afixar informação 

sobre a natureza da diversão, que no caso, trata-se de prática ilícita de jogo de azar, bem como, 

não deixou claro a faixa etária de acesso ao conteúdo (impróprio para menores). Assim, a 

empresa de jogos comete uma infração administrativa, por não deixar claro essas informações. 

Dispõe o artigo 74 desta Lei: 

 

Art. 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e 

espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 

recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. 

Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, 

em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada 

sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de 

classificação. (GRIFO NOSSO) 

 

Nesse sentido, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 

1. Cinge-se a controvérsia à questão da responsabilização por multa decorrente de 

prática da infração consistente na ausência de indicação da faixa etária permitida no 

local de eventos, em ofensa ao art. 252 do ECA. 2. A norma prevista no art. 252 do 

ECA alcança tanto o organizador do evento quanto o responsável pelo estabelecimento, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13106.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13106.htm#art1
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para efeito de responsabilização pela infração consistente na ausência de indicação da 

faixa etária permitida no local. 

(AgRg no AREsp 305.822/RJ, 2.ª T., rel. Humberto Martins, DJ 11.06.2013). (GRIFO 

NOSSO) 

 

Vejamos também o julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

 

APELAÇÃO CÍVEL – INFÂNCIA E JUVENTUDE – AUTO DE INFRAÇÃO – 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE JOGOS DE AZAR E CONGĒNERES 

– ADOLESCENTE PARTICIPAVA DE JOGO DE SINUCA - 

DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 80 , 252 E 258 DO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - APLICAÇÃO DE MULTA AO 

RESPONSÁVEL PELO LOCAL – CONSONÂNCIA COM PARECER 

MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A presença e a participação de adolescente em estabelecimento que 

comercializa jogos de azar e congêneres configuram infração administrativa prevista nos 

artigos 80, 252 e 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA e está sujeita à 

multa, aplicável ao responsável pelo local. (Ap 18589/2015. DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CİVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no 

DJE06/08/2015). (GRIFO NOSSO) 

 

Em outro julgado, agora do Tribunal de Justiça do Rio Grande o Sul, assevera-se 

esse posicionamento: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

INGRESSO DE MENOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE 

EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR, SINUCA, BILHAR OU CONGÊNERE. 

MULTA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Caso em que o 

conjunto probatório demonstrou que o recorrente permitiu, em mais de uma 

oportunidade, a entrada de adolescentes em seu estabelecimento comercial, onde se 

praticava jogos de azar, bilhar, sinuca e comércio de bebidas alcoólicas. Configurada, 

portanto, o descumprimento do artigo 80 do ECA, viável a aplicação de multa 

administrativa. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70073269854, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

13/07/2017). 

(TJ-RS - AC: 70073269854 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 

13/07/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

19/07/2017). (GRIFO NOSSO) 

 

Ora excelência, a empresa de jogos explora atividade ilícita geradora de dano moral 

coletivo com nexo causal, já que possui em seus jogos um sistema de jogos de azar embutido, ou 

seja, a empresa tem um produto que dentro dele existe essa prática, que pode levar à dependência 

física ou psíquica indiscriminada de consumidores. Permitem as rés que crianças e adolescentes 

participem dessa atividade, sem colocar nenhum obstáculo ou ressalva. Por vezes, atraídos por 

promoções que aparecem na tela do jogador, os hipossuficientes lá permanecem até que gastem 
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todo seu dinheiro ou consigam o item que deseja em cada abertura aleatória. Fica claro, portanto, 

que a empresa de jogos não tem nenhum dever de proteção e cuidado com as crianças e 

adolescentes. 

 

Insta esclarecer ainda que a criança e o adolescente possuem diversos meios para 

colocar dinheiro no jogo, seja pelo cartão de crédito dos pais, seja pelos chamados gift-cards 

(cartões-presente) oferecido pelas lojas do jogo, que podem ser encontrados facilmente em 

qualquer loja física. Importante salientar ainda que os pais desconhecem essa conduta abusiva de 

jogo de azar da empresa do game, muitas vezes imaginando tratar-se apenas de um simples jogo. 

 

Tal atividade de exploração de jogos ilícitos, como é sabido por todos, pode levar ao 

vício e dependência física ou psíquica, principalmente em pessoas que ainda estão em 

desenvolvimento, como é o caso das crianças e adolescentes. É preciso que essa prática seja 

interrompida e as pessoas lesadas sejam compensadas em sede de dano moral coletivo. 

 

4.7 A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E A RESOLUÇÃO Nº 163/2014 DO CONANDA 

 

A Constituição Federal de 1988 introduziu a Defesa do Consumidor como direito e 

garantia fundamental em seu artigo 5º, inciso XXXII. Desta forma, o direito do consumidor foi 

elevado ao status de direitos fundamental de 3º dimensão, atribuindo a responsabilidade do 

Estado em efetivar esse direito. 

 

O Código de defes do Consumidor (CDC) é uma norma principiológica, ou seja, 

constitui-se em uma consolidação de princípios e regras jurídicas, tendo uma estreita ligação com 

a Constituição Federal e a ordem econômica, por esta Carta instituída. É uma Lei de ordem 

pública, de claro interesse social, tendo um alcance jurídico mais amplo que simples leis positivas, 

atuando como princípios positivados ou escritos. (BONATTO; MORAIS, 2010)
76

 

 

 
76
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Consumidor. Porto Alegre: Livraria do Advogado: 2010. 
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 As regras do direito do consumidor, constantes do Código, devem, portanto, ser 

interpretadas enquanto princípios jurídicos, não somente como regras positivadas, devendo atuar 

de forma preponderante sempre que se estiver diante de uma relação de consumo.  

 

O art. 4º do CDC previu os objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo 

no Brasil, com ênfase ao atendimento das necessidades básicas dos consumidores, dentre as 

quais podemos destacar: respeito à dignidade, saúde, segurança e aos seus interesses econômicos, 

objetivando a sua qualidade de vida. 

 

O doutrinador Sergio C. Filho (2014, p. 24) cita o pensamento do ex Ministro do Supremo 

Tribunl Federal Eros Grau, que vê o art. 4º do CDC como: 

 

Uma norma-objeto de eficácia plena, absoluta, inquestionável, indiscutível. Não se 

encaixa no modelo tradicional de norma de conduta, nem no de norma de organização, 

já que dispõe sobre os meios a serem ativados para que os resultados dessa ‘’política 

nacional’’ sejam alcançados (obrigação de meio), indicando, porém, quais são esses 

resultados, isto é, define os fins (obrigação de resultado).
77

 

 

O CDC estabeleceu não apenas o objetivo da política nacional das relações de 

consumo, mas previu princípios que devem ser respeitados, como o Princípio da 

Vulnerabilidade, da Boa-fé Objetiva, do Equilíbrio Contratual Absoluto, da Educação, da 

Informação, dentre outros, que estão elencados no art. 4º, incisos I a VIII.  

 

Aqui é preciso destacar o Princípio da Vulnerabilidade previsto no art. 4º, inciso I, 

CDC é considerado a espinha dorsal da proteção ao consumidor, pois confere mecanismos para 

melhor defender-se frente ao fornecedor.  

 

Para o doutrinador Luiz Antonio Rizzato Nunes isso significa que “o consumidor é 

a parte mais fraca da relação jurídica de consumo. Essa fraqueza, essa fragilidade, é real, concreta 

e decorre de dois aspectos: um de ordem técnica e outro de cunho econômico”. 
78

 

 

 
77

 FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de direito do consumidor (4ª ed.). São Paulo: Atlas S.A, 2014. 
78

 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 5. ed. São Paulo: RT, 2005., 

p. 106.  
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A vulnerabilidade do consumidor é decorrente, principalmente, de três elementos 

básicos, de ordem técnica, fática ou jurídica. 
79

 

 

Na ordem técnica, o fornecedor é quem tem os conhecimentos e o controle dos 

meios de produção, cabendo-lhe a escolha do que, quando e a forma de produzir, submetendo, 

portanto, o consumidor àquilo que foi produzido, ou seja, o consumidor submete-se às condições 

impostas pelo fornecedor para satisfazer suas necessidades de consumo. 
80

 

 

O segundo elemento, de ordem fática ou socioeconômica, está ligado à capacidade 

econômica dos sujeitos da relação consumerista, onde, quase sempre, o consumidor detém um 

poder econômico bem menor do que o fornecedor, sendo que aquele, em virtude da sua 

condição socioeconômica, enfrentará maior dificuldade em demandar contra eventuais vícios em 

produtos ou serviços, além de que a condição econômica do fornecedor também permite que, 

através dos seus diversos meios, ele possa influenciar pessoas através de publicidade e ditar as 

regras do mercado. 
81

 

 

O terceiro fator de vulnerabilidade, de ordem jurídica, resulta da ausência de 

conhecimento, por parte do consumidor, a respeitos dos seus direitos, sobretudo a falta de 

informação sobre a quem recorrer quando se sentir lesado, entre outros fatores. Percebe-se esta 

vulnerabilidade jurídica, de modo explícito, nos contratos de adesão que, quase sempre, 

apresentam-se com cláusulas abusivas de forma unilateral.
82

 

 

Deste modo, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a vulnerabilidade 

dos consumidores é presumida em qualquer situação e, enquanto destinatário final de produtos 

e serviços, é a parte mais fraca na relação de consumo, merecendo, portanto, ser tutelado de 

maneira privilegiada, para obtenção da justiça social.
83

 

 

 
79

SILVEIRA,  Neil Alessandro Medeiros; ALVES, Laura Leite Serra. O princípio da vulnerabilidade perante o 

código de defesa do consumidor. Vol. 3, nº 5. Disponível em: https://flucianofeijao.com.br/novo/wp-

content/uploads/2018/06/O_PRINCIPIO_DA_VULNERABILIDADE_PERANTE.pdf. Acesso em 02.09.2020.  
80

 Idem.  
81

 Idem. 
82

 Idem.  
83

 Idem. 
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Nesse contexto, o CDC também tutelou a utilização da publicidade, uma vez que 

mantém relação com o consumo de produtos ou serviços ao prever os princípios norteadores da 

atividade publicitária, efetivando e garantindo os direitos dos consumidores, nos artigos 36, 30, 

35, 37 § 1º e § 2º, 38, 36 § único e 56 XII, quais sejam: princípio da identificação da publicidade; 

princípio da vinculação contratual da publicidade; princípio da veracidade da publicidade; 

princípio da não abusividade da publicidade; princípio da transparência da fundamentação da 

publicidade; princípio da inversão do ônus da prova; princípio da correção do desvio publicitário; 

e princípio da lealdade publicitária. 

 

É preciso destacar o Princípio da Identificação da Publicidade encontra guarida no 

art. 36 do CDC ao dispor:  

 

Art. 36: A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente, a identifique como tal. 

Parágrafo único: O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, 

em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e 

científicos que dão sustentação à mensagem. 

 

Ao analisar o referido artigo, entende-se que o fornecedor deve veicular a 

publicidade de seus produtos de forma clara, inteligível, permitindo que o consumidor entenda 

que se trata de uma oferta, coibindo a publicidade clandestina.  

 

Outro Princípio que merece destaque é o da Veracidade da Publicidade está previsto 

no art. 37, § 1º, que determina:   

 

§ 1º - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por 

omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, 

qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre 

produtos e serviços. 

 

Nas relações jurídicas de consumo, a informação e a apresentação dos produtos e 

serviços devem sempre estar de acordo com a verdade daquilo que oferecem ou anunciam, e de 

maneira nenhuma o fornecedor poderá utilizar de mentiras ou artifícios para iludir o 

consumidor, isto é, a informação para o consumidor nunca poderá ser falsa ou enganosa, seja 
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por afirmação ou omissão. O anúncio publicitário não poderá manipular frases, sons ou imagens 

para, de maneira ambígua, iludir o consumidor, tendo em vista que a lei estabelece a verdade 

objetiva como primordial nas relações de consumo, como determina o art. 36 do CDC, que 

obriga o fornecedor a manter a comprovação dos dados fáticos, técnicos e científicos que dão 

sustentação à mensagem.
84

 

 

O legislador preocupou-se em afastar dos consumidores a publicidade enganosa, seja 

ela por omissão ou comissão. Na publicidade enganosa por comissão, o fornecedor divulga 

alguma informação que leva o consumidor ao erro, afirmando algo que não é correto ou que não 

esteja de acordo com o produto/serviço veiculado naquela propaganda. Já a publicidade por 

omissão, caracteriza-se pela supressão de uma informação relevante para o consumidor, fazendo 

com que ele caia em erro ao comprar o produto ou serviço.
85

 

 

A publicidade enganosa é combalida pela norma infraconstitucional de modo 

frontal, sendo irrelevante o elemento subjetivo da publicidade, não importando de forma 

nenhuma de o fornecedor agiu ou não com má-fé (dolo). 
86

 

 

O CDC também consagrou o Princípio da Não Abusividade na Publicidade no art. 

37, § 2º ao elencar:  

 

§ 2º - É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a 

que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de 

julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz 

de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde 

ou segurança. 

 

É importante destacar o trecho que se refere às crianças: publicidade que se aproveite 

da deficiência de julgamento e experiência da criança. 

 

 
84
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85

 GONÇALVES, João Bosco Pastor. Princípios Gerais da Publicidade no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor. Publicado em Agosto de 2002. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/3181/principios-gerais-da-
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 Idem.  
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Assim, o princípio da não abusividade da publicidade protege o consumidor de 

mensagens publicitárias que possam induzi-lo a agir de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde 

ou segurança. O princípio da não abusividade está relacionado com o princípio da veracidade da 

publicidade, visto que este último visa impedir a publicidade enganosa, enquanto o primeiro tem 

como finalidade coibir a abusividade. 
87

 

 

O princípio da não abusividade da publicidade garante ao consumidor uma 

publicidade que contenha valores e princípios considerados indispensáveis à vida em sociedade. 

Ou seja, a partir do momento que alguma publicidade seja considerada ofensiva a valores 

consagrados pelos costumes e direito, aquela publicidade será considerada abusiva e ilegal, 

rejeitada veementemente pelo CDC. 

 

A publicidade abusiva alcança toda a coletividade e, por isso, os consumidores que 

se sentirem ofendidos pela mensagem publicitária não são os únicos legitimados para demandar 

por eventuais prejuízos, haja vista que o caráter difuso da publicidade permite a tutela coletiva, 

sem prejuízo da legitimidade individual, com a finalidade de reclamar danos pessoalmente 

sofridos. 
88

  

 

Nesse panorama, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA) aprovou a Resolução nº 163 no dia 13 de março de 2014, na qual dispõe sobre a 

abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao 

adolescente.  

 

A Resolução nº 163/2014 do CONANDA considerou abusiva a prática do 

direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com intenção de 

persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço, mediante utilização, dentre outros, 

de linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores; trilhas sonoras de músicas infantis ou 

cantadas por vozes de criança; representação de criança; pessoas ou celebridades com apelo ao 
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 SPERANZA, Henrique de Campos Gurgel. Publicidade enganosa e abusiva. Rio Grande, XV, n. 104, set 2012. 

Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11909>. Acesso 

em: 02 de setembro de 2020.  
88
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público infantil; personagens ou apresentadores infantis; desenho animado ou de animação; 

bonecos ou similares; promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou 

com apelos ao público infantil; e promoção com competições ou jogos com apelo ao público 

infantil (Resolução CONANDA nº 163/2014, art. 2º). 

 

As crianças e adolescentes são vulneráveis, tendo vista sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento, pois é necessário o completo discernimento físico e psíquico para 

que o ser humano consiga diferenciar com clareza o que é certo e o que é errado, o que faz bem 

e o que faz mal. Em razão da condição de vulnerabilidade a que estão submetidas as crianças e 

os adolescentes é que a prevenção deve ter a maior amplitude possível, abrangendo os direitos à 

informação (como é o caso da publicidade direcionada ao público infantil), a cultura, lazer, 

diversões, espetáculos, produtos e serviços. 
89

 

 

Por isso, a publicidade para a criança e adolescente deve ser veraz e claramente 

identificada como tal; não pode conter cenas de violência ou permitir comportamentos que 

contrariem as regras gerais do convívio social e, além disso, não pode conter situações que 

insinuem que alguém poderá ganhar prestígio com a aquisição de bens de consumo. Ademais, a 

publicidade dirigida ao público infantil deve ser cuidadosa para não criar situações em que a 

autoridade dos pais seja enfraquecida ou que contribua para que ocorram situações perigosas 

para a criança.
90

 

 

Assim, a veiculação de publicidade direcionada para o público infantil muitas vezes 

se vale da condição de hipervulnerabilidade da criança, ocasionando prejuízos para o 

consumidor infantil que é facilmente manipulável. As crianças detêm grande poder de decisão 

nas compras da família, em razão disso, os anunciantes aproveitam essa influência para elaborar 

estratégias que atinjam os pontos mais vulneráveis da criança. Geralmente, os anúncios 

publicitários infantis são apresentados com várias crianças, dando a ideia de inclusão social 

associada com a aquisição de determinado produto ou serviço, prática que deve ser 

 
89
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90
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da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 
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absolutamente repudiada, frente aos malefícios que trazem às crianças e adolescentes (MALTA, 

2014). 

 

A doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes está insculpida no art. 227 da 

CF, que assim determina: 

 

Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.  

 

Com essa nova doutrina, a criança não é mais tratada como menor incapaz, mas como 

sujeito de direitos, em sua integralidade. A CF de 1988 afastou a doutrina da situação irregular 

até então vigente, e garantiu às crianças e adolescentes absoluta prioridade de direitos. Foi assim 

que o ECA trouxe a regulamentação necessária para o tema, fundando-se em dois pilares básicos: 

primeiro, que crianças e adolescentes são sujeitos de direito; segundo, que eles têm uma condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento.
91

 

 

A doutrina consumerista aponta a criança como hipervulnerável, isto é, detentora de 

uma vulnerabilidade agravada em razão da mesma não possuir a capacidade suficiente para 

diferenciar o que é certo e o que é errado. De acordo com o art. 227 da CF, há uma prioridade 

na proteção dos interesses das crianças e adolescentes, distribuindo entre a família, a sociedade 

e o Estado a responsabilidade de resguardar os direitos previstos neste artigo. Do mesmo modo, 

o art. 3º do ECA considera a proteção das crianças e adolescentes como absoluta prioridade, 

assegurando-lhes todas as oportunidades e facilidades. 

 

Em razão dessa hipervulnerabilidade, vista como uma condição fática, social e 

objetiva, é que faz com que o direito do consumidor seja visto também como direito 

fundamental. A criança, de modo especial, é mais suscetível aos apelos da publicidade. Se até 

 
91

 AMIN, Andrea Rodrigues. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos. 4 ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. 
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mesmo para os adultos é complicado resistir aos apelos e anúncios publicitários, para a criança, 

com certeza, essa situação se agrava. 

 

As crianças são muito mais atingidas pela publicidade, tendo em vista que elas são 

persuadidas com maior facilidade e também por não possuírem controle suficiente sobre vários 

aspectos do jogo de marketing. O próprio CDC, atento a essa questão, determina como 

publicidade abusiva aquela que “[...] se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da 

criança”, como prevê o art. 37, § 2º do CDC, estudado anteriormente.
92

 

 

A publicidade infantil, portanto, deve zelar pelo respeito à condição da criança, 

levando em consideração seu déficit de compreensão e sua susceptibilidade frente aos anúncios 

publicitários veiculados, vez que é peculiar às crianças a fraqueza cognitiva. Desse modo, o CDC 

estabelece como crime, em seu art. 68, o ato de “[...] fazer ou promover publicidade que sabe ou 

deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa 

a sua saúde ou segurança”.
93

 

 

4.7.1 DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 

O inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do 

ônus da prova em benefício do consumidor, em duas hipóteses: quando for verossímil sua 

alegação ou quando ele for hipossuficiente. É o que se vê da leitura desse dispositivo: 

 

Art. 6º: São direitos básicos do consumidor: 

(...) 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, 

a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 

  

Abordando o artigo, o doutrinador Nelson Nery Junior: 

  

Como a inversão do ônus da prova se encontra ligada a ideia de facilitação da defesa 

do consumidor em juízo, a hipossuficiência de que fala o art. 6º, VIII, respeita tanto a 

 
92
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93
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dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do 

ônus de provar os fatos constitutivos a seu direito. A inversão do ônus da prova pode 

ocorrer em qualquer ação ajuizada com fundamento no Código, inclusive de 

indenização por fato do serviço dos profissionais liberais, cuja responsabilidade é 

subjetiva e aferível mediante culpa (art.14, §4º) (Código de Processo Civil Anotado e 

Legislação Processual Civil em Vigor; 4º ed, São Paulo: RT, 1999). 

  

Nota-se que não podem as partes, por meio de contrato ou qualquer acordo, inverter 

o ônus da prova em prejuízo do consumidor, conforme art. 51, inciso VI, do CDC: 

  

Art. 51: São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que: 

(....) 

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;  

 

 

A não concessão da inversão do ônus da prova pode implicar em violação do direito 

material e básico do consumidor (art. 6º, VIII, CDC), direito que visa a facilitar a defesa 

processual. Vale ressaltar que esse direito não é de natureza processual, mas de natureza material 

de proteção efetiva e reparadora de danos. 

 

A questão da inversão do ônus da prova é de relevante importância, visto que a sua 

inobservância pode vir a acarretar prejuízos aos que dela se sujeitam, mormente à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. 

 

A verossimilhança é mais que um indício de prova, tem aparência de verdade, o que 

no caso em tela, se constata nitidamente. 

 

Por outro lado, a hipossuficiência é a diminuição de capacidade do consumidor, 

diante da situação de vantagem econômica da empresa fornecedora. 

 

Daí, a relevância da inversão do ônus da prova está em fazer com que o consumidor 

de boa-fé se torne mais consciente de seus direitos e o fornecedor mais responsável e garantidor 

dos bens e serviços que põe à disposição do consumidor. 

 

Portanto, haja vista, a verossimilhança das alegações da autora e da hipossuficiência, 

faz jus, nos termos do art. 6º, VIII, CDC, a inversão do ônus da prova ao seu favor.  
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O requerente pleiteia a inversão do ônus da prova de acordo com o artigo 6º, VIII 

do CDC, em razão da relação entre as partes estar inserida naquelas reguladas pela legislação 

consumerista, estando presentes os requisitos da hipossuficiência e da verossimilhança das 

alegações do autor. Assim, deve o ônus seguir o estabelecido no artigo 373, II do CPC, para as 

informações requeridas que as rés neguem ou ocultem. 

 

Requer-se que seja oficiado às rés para que informem quantos usuários possuem em 

suas Plataformas em todos os seus diversos produtos e jogos, discriminando especificamente as 

vendas realizadas por tais consumidores de acordo com a sua faixa etária, com ênfase para as 

loot boxes ou itens aleatórios. Caso as rés não forneçam referida prova, requer-se a 

inversão do ônus especificamente em relação a tal elemento probatório. 

 

4.8 DA CONTRAVENÇÃO PENAL 

 

Estabelecimentos que exploram jogos de azar realizam atividades consideradas 

ilícitas, consoante se verifica nos termos da Lei de Contravenção Penal em seu artigo 50, que 

assenta: 

 

Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessivel ao público, 

mediante o pagamento de entrada ou sem ele: 

Pena – prisão simples, de três meses a um ano, e multa, de dois a quinze contos de réis, 

estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos moveis e objetos de decoração do 

local. 

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se existe entre os empregados ou participa do 

jogo pessoa menor de dezoito anos. 

§ 2º Incorre na pena de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, quem é 

encontrado a participar do jogo, como ponteiro ou apostador. 

§ 3º Consideram-se, jogos de azar: 

a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte; 

b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam 

autorizadas; 

c) as apostas sobre qualquer outra competição esportiva. 

§ 4º Equiparam-se, para os efeitos penais, a lugar acessível ao público: 

a) a casa particular em que se realizam jogos de azar, quando deles habitualmente 

participam pessoas que não sejam da família de quem a ocupa; 

b) o hotel ou casa de habitação coletiva, a cujos hóspedes e moradores se proporciona 

jogo de azar; 

c) a sede ou dependência de sociedade ou associação, em que se realiza jogo de azar; 

d) o estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, ainda que se dissimule 

esse destino. 
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(GRIFO NOSSO) 

 

De acordo com a lei, considera-se jogo de azar quando o ganho ou perda no jogo 

dependem exclusivamente ou principalmente da sorte. Ora excelência, a empresa de jogos que 

possui um sistema loot boxes (caixas surpresas), em que os itens vêm aleatoriamente nas caixas, 

que podem comprados com dinheiro real ou através de dinheiro virtual (este adquirido com o 

uso de dinheiro real), são na verdade, um jogo de azar, prática essa, utilizada nos casinos. Não 

há a possibilidade de se escolher o item, por vezes, o item nunca vem, mesmo que se abra 

diversas caixas. A prática de loot boxes é em essência um jogo de azar virtual, pois os mellhores 

itens para serem tirados dependem exclusiva ou principalmente da sorte.  

 

Insta salientar que são crianças e adolescentes jogando contra a máquina, que se 

utiliza de recursos áudio-visuais para afetar o imaginário dos mesmos e prendê-los ainda mais 

nesse prática ilícita, a fim de que gastem mais e mais dinheiro. 

 

Portanto, requer-se seja oficiado ao Ministério Público para tomar as medidas 

competentes em relação aos sócios dirigentes das rés. 

 

4.9 DA RESPONSABILIDADE PENAL 

 

O artigo 247 do Código Penal dispõe sobre abandono intelectual e diz: 

 

Art. 247 - Permitir alguém que menor de dezoito anos, sujeito a seu poder ou confiado 

à sua guarda ou vigilância: 

I - freqüente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má 

vida; 

II - freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe 

de representação de igual natureza; 

III - resida ou trabalhe em casa de prostituição; 

IV - mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública: 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 

(GRIFO NOSSO) 

 

No caso, a empresa de jogos permite a entrada de menores de dezoito anos em seu 

ambiente virtual de jogos de azar, local frequentemente utilizado por crianças e adolescentes. 

Mesmo após, diversas comissões e estudos apontando sobre o perigo da prática de loot boxes, 

como um sistema de jogo de azar embutido dentro do game, a empresa continua a utilizar o 
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sistema com o objetivo único e exclusiva de obter ainda mais lucro, afetando milhares de crianças 

e adolescentes. É necessário que essa prática acabe e que as empresas sejam penalizadas.   

 

Portanto, requer-se seja oficiado ao Ministério Público para tomar as medidas 

competentes em relação aos sócios dirigentes das rés. 

 

 

V. DO DANO MORAL INDIVIDUAL E COLETIVO  

 

O dano moral ocorre quando há danos extrapatrimoniais à personalidade. No caso 

em tela, graças à vantagem injusta causada entre os participantes por sistemas semelhantes à lógica 

dos cassinos, o ciclo vicioso é evidente, ainda que pareça imperceptível. Ou seja, crianças e 

adolescentes são condicionados ao pagamento de jogos de azar para que otimizem suas 

condições de jogo por meio de um processo aleatório semelhante aos tipos e categorias de jogos 

proibido em lei, evidenciando-se o claro desrespeito e dano causado à saúde psíquica do jogador. 

Não se trata de mero dissabor em eventual perda, mas de dano que gera consequências psíquicas 

em crianças e adolescentes ao obrigá-los a gastar cada vez mais dinheiro em “apostas” aleatórias 

com o fim de vencer o jogo. Desta forma, o dano moral é presumido. 

 

O dano moral coletivo, em apertada síntese, corresponde à lesão injusta e intolerável 

a interesses ou direitos titularizados pela coletividade (considerada em seu todo ou em qualquer 

das suas expressões – grupos, classes e categorias de pessoas). Em outras palavras, corresponde 

à lesão a interesses de natureza transindividual, que refletem valores e bens fundamentais para a 

sociedade.  

 

Assim, o dano moral coletivo é de natureza objetiva, caracterizado como dano in re 

ipsa, ou seja, verificável de plano pela simples análise das circunstâncias que o ensejaram. 

 

Trata-se, pois, de dano que exige apenas a demonstração da conduta ilícita 

perpetrada pelo agente (esta, sim, precisa ser comprovada), já que a lesão se evidencia do próprio 

fato da violação aos interesses transindividuais – sendo desnecessária a demonstração de efeitos 
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negativos como perturbação, desconforto, humilhação, transtorno coletivo, etc. (que são, apenas, 

meras consequências do dano, e não pressupostos de sua configuração).  

 

Já o dano moral individual é eminentemente subjetivo e, para a sua caracterização na 

demanda, no plano fático, a constatação, pelo menos em tese, do dano, da lesão, da angústia ou 

sofrimento do lesado, para que se realizem, concretamente, os efeitos desejados contra o lesante. 

Para Orsi Baltrunas Doretto, basta a apresentação do ato, do dano e do nexo causal: 

 

o nexo de causalidade é o liame que une a conduta do agente ao dano experimentado 

pela vítima. Desse modo, o nexo de causalidade corresponde a um pressuposto 

essencial para que se proceda à reparação civil, vez que se mostra indispensável, ainda 

que se trate de responsabilidade objetiva. (DORETTO, Fernanda Orsi Baltrunas. 

Dano moral coletivo. Tese de doutorado apresentada à Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo em 2008. p. 21). 

 

A palavra moral detém caráter ético e dificulta o entendimento do dano. No entanto, 

é cediço entre doutrinadores e jurisprudência a íntima relação entre esse conceito e o de 

dignidade humana. A dignidade humana, por sua vez, pode ser conceituada em uma dimensão 

negativa – no sentido de se evitar qualquer atentado à estima do ser humano, e positiva – o 

provimento de um mínimo de direitos e liberdades para que todos possam usufruir de condições 

dignas de viver e se desenvolver. 

 

No caso em tela, a lesão individual sofrida indica o ciclo vicioso psíquico causado a 

todos os jogadores que, para vencer o jogo, precisam apostar cada vez mais dinheiro. Nesse 

sentido, o artigo 3º do ECA, deixa claro os cuidados protetivos e geradores do desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, que toda criança e adolescente devem desenvolver em 

sua potencialidade.  

 

Referido dano moral não necessita de apresentação de provas que demonstrem a 

ofensa moral sofrida pelos menores de idade, pois estes têm a sua honra, dignidade e moralidade 

lesada, tratando-se de direito absoluto lesado por má-fé absoluta, indiscutível. 

 

A partir do momento que o ato prejudica o elemento psíquico de desenvolvimento 

da criança e do adolescente, há lesão aos cuidados protetivos e geradores do desenvolvimento 
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moral e mental de forma injusta e intolerável, o que ocorre em razão da vulnerabilidade das 

crianças e adolescentes, sendo impositiva a indenização por dano moral, conforme precedente 

abaixo: 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIGNIDADE DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES OFENDIDA POR QUADRO DE PROGRAMA TELEVISIVO. 

DANO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA. 1. O dano moral coletivo é aferível in 

re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita 

que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da 

coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de 

efetivo abalo moral. Precedentes. 2. Na espécie, a emissora de televisão exibia programa 

vespertino chamado "Bronca Pesada", no qual havia um quadro que expunha a vida e a 

intimidade de crianças e adolescentes cuja origem biológica era objeto de investigação, 

tendo sido cunhada, inclusive, expressão extremamente pejorativa para designar tais 

hipervulneráveis. 3. A análise da configuração do dano moral coletivo, na espécie, não 

reside na identificação de seus telespectadores, mas sim nos prejuízos causados a toda 

sociedade, em virtude da vulnerabilização de crianças e adolescentes, notadamente 

daqueles que tiveram sua origem biológica devassada e tratada de forma jocosa, de modo 

a, potencialmente, torná-los alvos de humilhações e chacotas pontuais ou, ainda, da 

execrável violência conhecida por bullying. 4. Como de sabença, o artigo 227 da 

Constituição da República de 1988 impõe a todos (família, sociedade e Estado) o dever 

de assegurar às crianças e aos adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à dignidade 

e ao respeito e de lhes colocar a salvo de toda forma de discriminação, violência, 

crueldade ou opressão. 5. No mesmo sentido, os artigos 17 e 18 do ECA consagram a 

inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral das crianças e dos adolescentes, 

inibindo qualquer tratamento vexatório ou constrangedor, entre outros. 6. Nessa 

perspectiva, a conduta da emissora de televisão - ao exibir quadro que, potencialmente, 

poderia criar situações discriminatórias, vexatórias, humilhantes às crianças e aos 

adolescentes - traduz flagrante dissonância com a proteção universalmente conferida às 

pessoas em franco desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, donde se 

extrai a evidente intolerabilidade da lesão ao direito transindividual da coletividade, 

configurando-se, portanto, hipótese de dano moral coletivo indenizável, razão pela qual 

não merece reforma o acórdão recorrido. 7. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Razoabilidade e proporcionalidade reconhecidas. 8. 

Recurso especial não provido. (REsp 1517973/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 01/02/2018). 

 

O ilícito acima narrado restou comprovado. Diante da gravidade da conduta em tela 

e das condições econômicas do lucro na atividade de venda de jogos eletrônicos, entende-se 

prudente e necessária a sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais 

coletivos no valor mínimo de R$ 1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) para 

cada uma das empresas demandadas, diante dos altos lucros auferidos graças à prática 

engendrada e a amplitude dos danos causados. 
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No mesmo sentido, requer-se que a ré seja condenada em pagamento de dano moral 

individual, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada usuário - criança ou adolescente - de sua 

plataforma, tratando-se também de dano in re ipsa, decorrente da exposição a referidas 

atividades. 

 

Registre-se que a fixação de quantia a ser paga a título de indenização por dano moral 

coletivo é fundamental para obstar não apenas a empresa demandada, mas todas as que veiculem 

a prática ilícita, de modo conveniente e adequado à proteção dos interesses lesados. 

 

 

VI. DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

O caput artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 prevê: 

 

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. 

 

A concessão da tutela de urgência tem o fito de evitar grave dano, conferindo ao 

autor provisoriamente a garantia imediata das vantagens de direito material para as quais se busca 

a tutela definitiva.  

 

O instituto da tutela antecipada é espécie de tutela provisória de caráter satisfativo, 

que permite a parte a ser beneficiada imediatamente com os efeitos da tutela definitiva que se 

pretende obter ao final da demanda. Conforme ensinamento do jurista Daniel Amorim 

Assumpção Neves: 

 

A antecipação é dos efeitos práticos que seriam gerados com a concessão definitiva da 

tutela pretendida pelo autor e não da tutela jurisdicional em si. Portanto, não se antecipa 

a tutela constitutiva ou declaratória da mesma forma não se antecipa a tutela 

condenatória, mas sim os efeitos que essas tutelas geram no plano dos fatos.
94

 

 

 
94

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Civil – volume único. 8ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 

2016. p. 439 
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Constata-se que no caso concreto estão presentes os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, tendo em vista que o Sistema aleatório de loot boxes já causa danos 

imediatos de difícil reparação. O perigo da demora se verifica nos milhões de usuários 

hipossuficientes consumindo em condição de vulnerabilidade psíquica os produtos submetidos 

ao sorteio pelas rés. A probabilidade do direito invocado encontra-se nos inúmeros estudos 

acostados à inicial, apontando que a prática evidencia jogo de azar colocado à disposição de 

crianças e adolescentes, tudo conforme explanado no item I. 

 

Portanto, firme no art. 300 do diploma processual, requer-se que as rés suspendam, 

imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para cada 

uma das empresas Rés, o oferecimento de quaisquer modalidades de loot boxes ou sistemas 

aleatórios de recompensas em seus jogos disponibilizados em território e/ou servidores 

brasileiros, até ulterior perícia ou estudo que indique quantas ou quais usuários são menores de 

idade. 

  

 

VII. DOS PEDIDOS 

  

Diante a exposto, requer-se: 

 

i. Seja concedida a tutela de urgência para que as rés suspendam todas as 

vendas de produtos que envolvam loot boxes ou caixas aleatórias até a 

ulterior definição de seu uso por menores, sob pena de multa diária de 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para cada uma das empresas Rés; 

 

ii. Seja notificado o membro do parquet para atuar como fiscal do 

ordenamento jurídico; 

 

iii. Seja a ré citada para acompanhar os termos da presente demanda e 

oferecer resposta no prazo legal sob pena de revelia; 
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iv. Seja requisitada por esse douto Juízo que as partes rés informem o 

número de usuários, faixa etária e gastos médios em solo brasileiro com 

caixas aleatórias, a serem fornecidas no prazo de 15 dias (art. 8º da Lei da 

Ação Civil Pública – Lei nº 7.3476/1985); em caso de omissão, haja a 

consequente inversão do ônus da prova quanto a referido ponto; 

 

v. Seja julgada procedente a presente Ação Civil Pública para que sejam 

condenadas as empresas Rés ao pagamento, por cada uma, de 

indenização por dano moral coletivo e dano social no valor de R$ 

1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), quantia a ser 

revertida ao fundo previsto no art. 13 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 

7.347/1985); 

 

vi. Seja a ré condenada em custas, emolumentos e honorários advocatícios 

nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; 

 

vii. Deixa de recolher custas diante do mandamento contido no art. 18 da Lei 

da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985); 

 

viii. Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, 

sobretudo documental, pericial e testemunhal; 

 

ix. Requer a inversão do ônus probatório, como autorizam os arts. 357, III e 

373, § 1º, do CPC e art. 6º, VIII, CDC; 

 

x. Declaram os subscritores da presente demanda, sob pena de 

responsabilidade pessoal, a autenticidade e veracidade das cópias 

documentais juntadas nos autos; e 

 

xi. Requer-se a designação de audiência prévia de conciliação ou de 

mediação, nos termos do que dispõe o art. 319, VII, do CPC. 
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Dá-se à causa o valor de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais). 

Nestes termos,  

pedem deferimento. 

Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021.  

 

Márlon Jacinto Reis 

OAB/MA 4.285 

CPF 556.995.703-06 

 

 

 
Rafael Martins Estorilio 

OAB/MA 21.041-A 

OAB/DF 47.624 

CPF 084.580.249-69 

 

 

 

 

Ana Letícia Nepomuceno Léda 

OAB/MA 11.377 

CPF 027.307.343-50 

 

 

 

Frederico Nepomuceno Léda 

OAB/MA 17.693 

CPF 027.307.323-06 

 

 


