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RESUMO: 

O trabalho busca estudar a problemática das Loot Boxes e sua relação com o 

ordenamento jurídico pátrio, em especial o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor. Buscamos delimitar as características que compõe uma Loot Box, 

bem como um breve histórico acerca da trajetória da prática ao longo da última 

década. Posteriormente demonstramos dados e modelos de negócio que 

permitem a sustentação predatória da prática mercantil através de ferramentas 

bastante similares a jogos de azar, as quais se demonstram especialmente 

potencializadas pelo público alvo de caráter infantil e jovem. Buscamos também 

mapear esta base de consumidores das Loot Boxes, bem como a frequência com 

a qual realizam tais aquisições. Para o fim último de entender como nossa 

legislação deve se manifestar com relação deste fenômeno traçamos seus 

paralelos com jogos de azar e loterias, bem como debulhamos acerca dos 

princípios consumeristas relevantes para melhor entender à questão e identificar 

eventuais abusividades deste modelo de microtransação digital. Ao propormos o 

entendimento de que é devida a regulamentação no sentido do banimento da 

prática em território nacional nos inspiramos em legislação estrangeira, com 

especial ênfase na legislação Belga a qual instaurou a proibição de Loot Boxes 

em seu território bem como instaurou uma considerável multa a produtoras de 

jogos que desrespeitem tal lei. 



 
ABSTRACT: 

The present papper aims to study the Loot Box problematic and it‘s relation with 

Brazilian law, specially the Consumer‘s Protection and Defense Code. We aim to 

trace the caracteristics that compose a Loot Box, as well as a quick historic about 

the evolution of the pratice as of the last decade. Furthermore we shall expose 

data and business models that allow for the predatory maintainment of that market 

through similar tools as of the ones used in gambling, wich show to be 

potentialized by the target audience being childs and  young adults. We also aim 

to map the base of Loot Boxes‘s consumers, as well as the frequency of such 

aquisitions. To the ultimate end of understanding how brazilian law should apply to 

this phenomenon we relate it‘s parallels to gambling and lotery, while also 

analyzing the most relevant consumerist principles in order to better understand 

the question and indentify any eventual abuses of this microtansaction model. As 

we propose that the better understanding is that of a regulamentation in the sense 

of baning the pratice in brazilian territory we take inspiration in foreigner 

legislation, with special emphasis on the Belgian Law about the subject, wich 

prohibited the sell of Loot Boxes in it's territory, as well instaured a considerable 

fee to any game producers who desrespect such law. 
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Introdução 
 

Na segunda metade de 2017 uma notória mobilização acerca das 

questões éticas e legais das chamadas Loot Boxes (caixas de pilhagem, em 

tradução livre) tomaram conta dos veículos midiáticos e legisladores 

estrangeiros1. Desta feita, por sua natureza única, bem como pela ausência de 

estudos acerca deste tão recente tema em nosso meio acadêmico, decidimos por 

bem tomar a dianteira e analisar a matéria de forma a compreender sua 

adequação à nossa realidade legislativa. 

Em primeira instância devemos pontuar uma explanação célere, a 

qual será expandida e aprofundada adiante neste mesmo trabalho, acerca do que 

é uma Loot Box. Também conhecida como Loot Crate ou Prize Crate, trata-se de 

um item virtual consumível adquirível em jogos digitais o qual fornece ao 

comprador uma seleção aleatória de itens conseguintes os quais costumam variar 

em raridade e índice de aparição. Os itens oriundos dessas compras podem 

representar mudanças estéticas, de habilidades ou equipamentos para o jogador. 

Tais prêmios podem, inclusive, ser essenciais para permanecer competitivo no 

ambiente do jogo virtual, tornando-os obrigatórios para o bom proveito do jogar. 

 

 

 

                                                           
1 DEMARTINI, Para governo da Bélgica, Loot Boxes são ilegais, 2018, abril. Disponível em: 

https://canaltech.com.br/games/para-governo-da-belgica-as-loot-boxes-sao-ilegais-112634/ 

(Acesso em: 28/04/2018) 

https://canaltech.com.br/games/para-governo-da-belgica-as-loot-boxes-sao-ilegais-112634/
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Nas imagens, pacotes de Loot Boxes do jogo Overwatch e os itens delas 

obtidos como roupas, emotes e equipamentos para os personagens do jogador. 

A grande maioria das Boxes deve ser adquirida com moedas 

correntes reais restando uma minoria de jogos nos quais existe uma possibilidade 

de obtenção das ditas caixas com moedas digitais. A prática em questão mostra-

se em virtuosa ascensão, tendo alguns dos jogos mais bem sucedidos de 2017 

aderido ao modelo como Star Wars Battlefront II e Shadows of War, tendo, assim, 

oferecido destaque midiático ao debate. 

Sua dominância no mercado não representa mera coincidência no 

desenvolvimento de jogos digitais diversos que utilizam tal recurso (os quais 

podem ser observados de celulares a computadores de última geração) mas, 

especialmente, da margem de lucro que oferece. A companhia americana 

Eletronic Arts obteve aproximadamente 650 milhões de dólares em 

microtransações no ano fiscal de 2016, grande parte delas pautadas no modelo 

Loot Box 2 

O motivo deste modelo comercial altamente rentável ter incidido 

em tamanha polêmica, capaz de mobilizar legisladores e juristas ingleses, belgas, 

japoneses e chineses, é sua característica de recompensa aleatória e aditiva ao 

                                                           
2
 HANDRAHAN, Mathew, EA‘s Ultimate Team Earning Around $650 a Year, 2016, mar. Disponível 

em: <https://www.gamesindustry.biz/articles/2016-03-02-eas-ultimate-team-earning-around-
usd650-million-a-year> (Acesso em: 16/03/2018) 
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consumidor, frequentemente comparada com cassinos e loterias por 

especialistas3. 

Através de uma série de praticas abusivas arduamente 

elaboradas que visam levar o jogador a adquirir levas e levas de Boxes, as quais 

abrangem um extenso condicionamento psicológico através de práticas 

fundamentadas no behaviorismo de Skinner4 conciliado com a ausência de 

transparência das recompensas disponíveis, as desenvolvedoras de jogos 

predam em parcelas especialmente frágeis de mercado para fazer fortuna. 

Essa conduta é especialmente incidente em dois tipos de público-

alvo; crianças ou jovens5 e pessoas com tendências ao vício em apostas e outras 

patologias6 da mente como impulsividade, ansiedade e depressão. Sendo estes 

elementos que elaboraremos de maneira mais extensiva adiante. 

Com a paridade de elementos e características com cassinos 

tradicionais, as Boxes mostram-se tão nocivas quanto para a sociedade, fazendo 

uso de seus mecanismos de recompensa aleatórios para abusar das camadas 

mais vulneráveis dos consumidores. Contudo, por se tratar de acontecimento 

novo, ainda não debulhado pelo Direito, é devido pontuar as similaridades e 

divergências antes de falarmos em alguma espécie de regulação em sentido 

definitivo. 

É indispensável observar, porém, a presente existência de 

legislações e estudos legislativos acerca do tema os quais tendem, quase 

unanimemente, a igualar o conceito de Loot Boxes à caça-níqueis. Nesse sentido, 

em nota sobre a questão, o Departamento de Esportes, Cultura e Mídia Digitais 

do Reino Unido declarou; 

 

                                                           
3
 POSTRADO, Leonard Belgium Minister of Justice: Loot Boxes are Gambling, 2017, nov. 

Disponível em: <https://calvinayre.com/2017/11/22/business/belgium-minister-justice-loot-boxes-
gambling/> (Acesso em: 09/04/2018) 
4
Skinner, Frederic – Ciência e Comportamento Humano – Editora Martins Fontes, Página 138 

5
 LAWRENCE, Nathan, The Troubling Psychology of Pay-to-Loot Systems, 2017, abr. Disponível 

em: <http://www.ign.com/articles/2017/04/24/the-troubling-psychology-of-pay-to-loot-
systems>(Acesso em: 16/03/2018) 
6
 LISTER, MILOSEVIC, LEDGERWOOD, Psychological Characteristics of Problem Gamblers With 

and Without Mood Disorder, The Canadian Journal of Psychiatry , Canadá, Volume 60, Pags. 369-
376, Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4542517/> (Acesso em: 
16/03/2018) 
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Where gambling facilities are offered to British consumers using in-game 
items that can be converted into cash or traded for items of real-world 
value, then such activities must be licensed by the Gambling Commission 
and adhere to strict requirements for the protection of children and the 

vulnerable, which include measures to prevent underage gambling
7 

 

Assim, em análise prévia, caso se entenda por correta a 

interpretação anteriormente elencada deveremos analisar as Loot Boxes à luz do 

Decreto Lei 9.215/46, bem como o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e o Marco Civil da Internet junto de seus princípios 

norteantes, sem ignorar as decisões de tribunais superiores sobre a matéria. 

Nesse sentido, conforme futuramente exposto, a prática deverá ser passível de 

punições e sanções legais por se equiparar à sistemática dos jogos de azar. 

Não obstante, mesmo mediante a hipótese de notarmos 

diferenças consideráveis entre cassinos tradicionais e Loot Boxes, devemos 

procurar vias para regulação ou controle as quais possam oferecer um ambiente 

mais ético e saudável para o consumo destes itens, a fim de conter seu efeito 

aditivo na mente humana. A método de exemplo, vias como a transparência nos 

resultados das recompensas, limites de gastos por determinados períodos de 

tempo para evitar a tentação do vício bem como a restrição dos itens adquiridos 

desta maneira para funções meramente estéticas, de forma que não afetem a 

jogabilidade e competitividade da obra. 

Desta forma pretendemos neste estudo, através da utilização de 

legislação nacional e comparada, pesquisas contemporâneas acerca do tema, 

estudos em psicologia, doutrina e jurisprudência buscar elementos que possam 

auxiliar o devido entendimento da matéria sob a luz de nosso ordenamento 

jurídico. Entendemos que, pela existência e venda das referidas mercadorias na 

rede digital nacional, é necessária celeridade nos estudos visando conter o 

potencial dano material e psicológico derivado das Loot Boxes. 

Doravante, podemos dar início ao trabalho, em primeiro momento 

analisando com maior afinco as nomenclaturas, conceitos jurídicos e implicações 

sociais derivados de nosso tema para maior compreensão por parte do receptor 

                                                           
7
 UK Government and Parlament, 2017, Adapt gambling laws to include gambling in video games 

which targets children. Disponível em: https://petition.parliament.uk/petitions/201300 (Acessado 
em: 20/03/2018) 
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da discussão, não obstante os princípios de proteção ao consumidor, criança e 

adolescente além de seus respectivos códigos, garantindo-lhe extensa cobertura. 

 Adiante, caberá elencar não somente uma série de casos fáticos 

para entendermos as consequências desta tão nociva prática comercial, como 

também elaboraremos tópicos acerca da atual ou vindoura legislação que visa 

limitar abusos contra o consumidor pelo referido modelo comercial ao redor do 

mundo. 

Por fim, caberá analisar, mediante as perspectivas estudadas, 

como melhor lidar com o fenômeno das Loot Boxes sob o ordenamento pátrio, 

procurando oferecer uma solução adequada à questão em nossa realidade. 
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CAPÍTULO I – Conceitos 

1.1 – Loot Boxes 

Matéria central do presente trabalho, Loot Boxes são, em suma, 

uma forma de monetização de jogos online ou offline consistentes em pacotes 

digitais consumíveis os quais oferecem um ou mais itens de raridades diversas, 

cosméticos ou não, de maneira aleatória dentro do espaço do jogo eletrônico8. 

A obtenção destes tipos de pacotes dá-se majoritariamente 

através de dinheiro real, seja este convertido em uma espécie de moeda digital e 

ficcional vinculada ao jogo (sem deixar, mesmo assim, de representar valor real) 

ou através de uma aquisição direta As vendas costumam ser realizadas em 

pacotes, sendo, em via de regra, mais compensadores ao consumidor quando 

adquiridos em massa, como uma venda de atacado. 9. 

Não é incomum, todavia, o fornecimento de Boxes através do 

progresso natural ao decorrer do jogo como uma forma de amostra gratuita do 

produto. Ao completar uma fase ou subir de nível, jogos que fazem uso da prática 

costumam recompensar seus jogadores com uma ou duas caixas de maneira a 

fisgar o consumidor para que realize uma compra futura. 

Cabe aqui abrirmos o parêntese que a gratuidade eventual não 

isenta a aplicabilidade das normas e princípios de nosso CDC. Conforme nos 

ensina Cláudia Lima Marques ―Hoje se considera que uma série de relações de 

massa, direta e indiretamente ligadas ao consumo, como (..) sorteios, brindes, 

convites e jogos(..) mesmo que gratuitas, são remuneradas indiretamente na 

                                                           
8
CROSS,  Katherine, How the  Legal Battle Around Loot Boxes Will Change the Video Games 

Forever ―Loot boxes are, in short, virtual boxes with random contents that you purchase through 

video games with real money. They contain everything from virtual cosmetic items to power-ups to 

gear that can dramatically alter your chances of winning the game. Rarer items, of course, show up 

in loot boxes far less often‖, 2017, dez. Disponível em:  

https://www.theverge.com/2017/12/19/16783136/loot-boxes-video-games-gambling-legal (Acesso 

em: 17/05/2018) 

9
PERKS, Matthew, Limited Edition Loot Boxes: Problematic Gambling and Monetization, 2016, out. 

https://medium.com/the-cube/limited-edition-loot-boxes-problematic-gambling-and-monetization-

756819f2c54f (Acesso em: 17/05/2018) 

https://www.theverge.com/2017/12/19/16783136/loot-boxes-video-games-gambling-legal
https://medium.com/the-cube/limited-edition-loot-boxes-problematic-gambling-and-monetization-756819f2c54f
https://medium.com/the-cube/limited-edition-loot-boxes-problematic-gambling-and-monetization-756819f2c54f
https://medium.com/the-cube/limited-edition-loot-boxes-problematic-gambling-and-monetization-756819f2c54f
https://medium.com/the-cube/limited-edition-loot-boxes-problematic-gambling-and-monetization-756819f2c54f
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sociedade de consumo e incluem-se no art.3º,§ 2º, do CDC, como relações de 

consumo‖10
 

Os itens obtidos através das caixas podem variar entre uma mera 

variação estética para um personagem, como uma roupa ou acessório, até 

mesmo equipamentos, por vezes essenciais para completar determinada 

sequência de fases ou prevalecer sobre determinado oponente digital11. Assim, 

em títulos que restringem a obtenção de itens de forma geral a esta via, 

frequentemente não há alternativa ao jogador senão debulhar por caixas e caixas  

,as quais oferecem resultados aleatórios, quando busca um item de raridade mais 

alta ou que lhe forneça uma habilidade especifica. 

Suas extensões e origens, contudo, possuem complexidades 

muito além da referida definição. Assim, antes de nos aprofundarmos neste 

assunto, entendamos suas origens e a razão de seu destaque recente. 

Normalmente não há indicativos da lista de itens ou suas 

probabilidades de obtenção, ignorando o princípio da transparência ao 

consumidor edificado no Art. 4º de nosso CDC.12. Convenientemente, a 

esmagadora maioria dos itens obtidos – quando utilizados de maneira competitiva 

- são pouco uteis, de forma a condicionar compras repetitivas em um ciclo vicioso 

o qual facilmente atrai crianças e adolescentes, público-alvo deste mercado. 

Os primeiros relatos da existência de Loot Boxes dão-se há pouco 

mais de uma década, em 2007, com o jogo chinês gratuito, ZT Online publicado 

pela desenvolvedora Zhengtu Network. Sua proposta era fornecer uma via 

alternativa de obtenção de lucro a partir do público asiático, vez que a pirataria 

digital era um mal recorrente no continente. Assim, a despeito da gratuidade do 

                                                           
10

LIMA MARQUES, Claudia, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 4 edição, São 

Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2013, Pagina 774 

11
GERKEN, Tom, Video Game Loot Boxes declared illegal under Belgium gambling laws, 2018, 

abril. Disponível em: <http://www.bbc.com/news/technology-43906306> (Acesso em 17/05/2018) 

12
 WUERTHELE, Mike, Apple revises developer guidelines, restricts 'loot boxes' & amends 

template-generated app ban  ―Following in the wake of the "Star Wars: Battlefront II" debacle about 

"loot boxes," the new guidelines require vendors to disclose the odds of receiving each possible 

item as a "drop" both for paid boxes, and for unpaid post-game rewards.” , 2017, dez., Disponível 

em: <https://appleinsider.com/articles/17/12/20/apple-revises-developer-guidelines-restricts-loot-

boxes-amends-template-generated-app-ban> (Acesso em 17/05/2018) 

http://www.bbc.com/news/technology-43906306
https://appleinsider.com/articles/17/12/20/apple-revises-developer-guidelines-restricts-loot-boxes-amends-template-generated-app-ban
https://appleinsider.com/articles/17/12/20/apple-revises-developer-guidelines-restricts-loot-boxes-amends-template-generated-app-ban
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software, através de um colossal volume de microtransações derivadas da prática 

em questão a empresa auferiu lucro de aproximadamente 15 milhões de dólares 

mensais no mesmo ano.13 

Naturalmente, outras empresas passaram a adotar o mesmo 

modelo de negócios pautado na gratuidade de seus jogos, sustentados através de 

microtransações diversas oferecidas aos consumidores. Mantido através de 

compras separadas as quais não ultrapassavam, em média, dez reais cada a 

adesão a este modelo se tornou bastante frequente, cobrando pelo acesso a 

fases avançadas (como o famoso Candy Crush) demandando valores extras para 

o desbloqueio de equipamentos mais poderosos (World of Warcraft, lucro de 728 

milhões de dólares americanos em 2014), roupas e cosméticos estéticos (League 

of Legends, lucro de 1 bilhão de dólares americanos em 2014)14 entre tantos 

métodos os quais não cabem a exposição. 

Mesmo com a variedade de tipos de microtransações, nenhuma 

delas observou um crescimento equivalente ao das Loot Boxes, especialmente 

graças ao seu modelo capcioso de aditividade para com o consumidor. 

Pontuemos. Pouco depois do sucesso do ZT Online tivemos, em 2011, o jogo 

para celular Puzzle & Dragons o qual percebeu lucro de, aproximadamente, 1 

bilhão de dólares americanos. 15 Extremamente bem sucedido no Japão, foi este 

videogame o cujo consignou o apelido de gacha à prática, em referência às 

máquinas gashapon, bastante populares com crianças, as quais oferecem 

capsulas aleatórias com pequenos bonecos dentro de si caso o comprador 

deposite um valor em moedas no objeto, populares também no Brasil. 

Todavia, pela proporção inédita da situação, até mesmo o 

governo nipônico se mobilizou acerca do assunto. Após a popularização do 

                                                           
13

 KOO, Shang, The China Angle: Wii Piracy, World of Warcraft Beaten? Disponível em: 

<https://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=13369>, 2007, abril. (Acesso em: 

17/04/2018) 

14
 REAHARD, Jef, League of Legends Poised to Generate $1 Billion in Anual Revenue, 2014, out. 

Disponível em: <https://www.engadget.com/2014/10/24/league-of-legends-poised-to-generate-1-

billion-in-annual-revenu/> (Acesso em: 17/04/2018) 

15
 HOOD, Vic, What the UK can Learn From the Far East‘s Battle With Loot Boxes,2017, out. 

Disponível em: <https://www.eurogamer.net/articles/2017-10-19-what-the-uk-can-learn-from-the-

far-easts-battle-with-loot-boxes> (Acesso em 17/04/2018) 

https://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=13369
https://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=13369
https://www.engadget.com/2014/10/24/league-of-legends-poised-to-generate-1-billion-in-annual-revenu/
https://www.engadget.com/2014/10/24/league-of-legends-poised-to-generate-1-billion-in-annual-revenu/
https://www.eurogamer.net/articles/2017-10-19-what-the-uk-can-learn-from-the-far-easts-battle-with-loot-boxes
https://www.eurogamer.net/articles/2017-10-19-what-the-uk-can-learn-from-the-far-easts-battle-with-loot-boxes
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modelo gacha, diversos jogos passaram a realizá-lo de maneira ainda mais 

abusiva, o chamado kompu gacha (gacha completo, em tradução livre). Neste 

sistema, o jogador que quisesse obter um determinado item raro somente poderia 

fazê-lo completando uma série de outros itens, todos obtidos de maneira 

aleatória, incentivando, assim, um comportamento compulsivo por parte do 

consumidor, o qual deveria abrir mais e mais Loot Boxes como se esperasse um 

resultado positivo em uma máquina caça-níqueis. 

Com relatos de usuários japoneses que chegaram a gastar o 

equivalente a 50 mil dólares americanos com os gachas, o Comitê Japonês do 

Consumidor restringiu a prática em diversos aspectos16. A despeito do Comitê 

não elaborar uma nova lei, através de uma analogia com a legislação japonesa já 

existente, foram capazes de banir a prática do kompu gacha, sem, contudo, banir 

o gacha simples. 

 Após o ocorrido, diversas empresas prejudicadas com tal 

entendimento tentaram criar um sistema de autorregulação, incentivando as 

desenvolvedoras a estabelecerem uma chance de ao menos 1% para cada item 

disponibilizado, bem como oferecer transparência nas probabilidades de obtenção 

de cada prêmio nos gachas disponíveis e restringir o valor total gasto pelos 

consumidores em determinado período de tempo para conter a compulsoriedade 

do vício. Não obstante, a associação foi desmantelada em 2015, incapaz de 

conter a conduta das empresas concorrentes, que mantiveram as referidas 

práticas. 

Pode-se perceber a lucratividade das Loot Boxes não somente 

pelos elementos acima elencados, mas também por outro fenômeno particular 

que se iniciou em 2011 com o jogo Star Trek Online17 e se estendeu para tantos 

outros. Jogos que antes eram apenas acessíveis através de um sistema de 

                                                           
16

 PETERSON, Steve, Gree DeNA Stocks Plunge as Japanese Government Cracks Down, 2012, 

maio. Disponível em: <https://www.gamesindustry.biz/articles/2012-05-07-gree-dena-stocks-

plunge-as-japanese-government-cracks-down> (Acesso em: 17/04/2018) 

17
 SHULL, Terillyn, Captain‘s Log: Dilithium, Attack Shipps and Lightsabers, 2011, dez. Disponível 

em: <https://www.engadget.com/2011/12/24/captains-log-dilithium-attack-ships-and-lightsabers-oh-

my/> (Acesso em: 17/04/2018) 

https://www.gamesindustry.biz/articles/2012-05-07-gree-dena-stocks-plunge-as-japanese-government-cracks-down
https://www.gamesindustry.biz/articles/2012-05-07-gree-dena-stocks-plunge-as-japanese-government-cracks-down
https://www.engadget.com/2011/12/24/captains-log-dilithium-attack-ships-and-lightsabers-oh-my/
https://www.engadget.com/2011/12/24/captains-log-dilithium-attack-ships-and-lightsabers-oh-my/
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assinatura mensal, tornaram-se gratuitos, sustentados pelo sistema gacha de 

microtransações. 

Finalmente, em 2017, tivemos o mais notório caso acerca da 

abusividade das microtransações o jogo Star Wars Battlefront II da Eletronic Arts.  

A critica especializada e a opinião pública se mostraram bastante descontentes 

com a maneira que o software administrava seu conteúdo a ponto de mobilizar 

órgãos governamentais e legisladores americanos. Explicamos, não obstante se 

tratar de um jogo premium , ou seja, com alto valor de produção e tecnologia, e, 

desta feita, possuir um alto preço base (cerca de 60 dólares americanos) a 

esmagadora maioria de seu conteúdo como armas e personagens via-se restrita 

através das Loot Boxes, sendo estes não somente essenciais para o bom 

aproveitamento das partidas, como também fornecidos de maneira aleatória pelas 

caixas. Na hipótese de um jogador tentar desbloquear esse conteúdo através dos 

créditos obtidos dentro das partidas de maneira alheia à sorte vinculada às Loot 

Boxes, foi estimada a necessidade de cerca de 40 horas ou 80 à 100 dólares para 

a obtenção de um único personagem, em um rol de dezenas. 18 

Quando consideramos o público alvo de jogos digitais 

percebemos que sua composição trata-se de uma esmagadora maioria de 

crianças e jovens. Assim, ao considerarmos os pontos adiante expostos acerca 

da natureza predatória desta prática faz-se mister pontuarmos que a camada 

mais atingida pela conduta é também uma das mais vulneráveis e resguardadas 

pelo legislador, de forma que a inércia legislativa acerca do tema representa 

iminente dano à coletividade e psique daqueles por ela atingidos. 

Assim, agora que compreendemos a progressão histórica deste 

fenômeno, observemos agora o funcionamento específico das Boxes, e seus 

gatilhos que permitem-lhe sustentar seu modelo predatório. 

 

 

1.2 -  Loteria 

                                                           
18

 GOOD, Owen S., Star Wars Battlefront 2 Heroes Come at a Substantial Cost, 2017, nov. 

Disponível em:  <https://www.polygon.com/2017/11/11/16637840/star-wars-battlefront-2-loot-

crates-cost-heroes> (Acesso em: 17/04/2018) 
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Para entendermos devidamente o encaixe das Loot Boxes em 

nosso ordenamento faz-se por necessário passarmos por alguns dos campos 

com os quais dialoga. Assim, em primazia, analisemos a ideia de loterias, bem 

como suas similaridades ao tema proposto. 

A loteria consiste em contrato aleatório19 no qual o organizador se 

compromete na entrega de um prêmio, seja em bens ou pecúnia, mediante ao 

sorteio de uma combinação de números ou letras premiadas, caracteres estes 

presentes em bilhetes disponibilizados para compra pelo público geral. Neste 

sentido, define o legislador; 

Art. 51. Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:   
        (...) 
        § 2º Considera-se loteria toda operação que, mediante a distribui-
ção de bilhete, listas, cupões, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, 
faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de 
outra natureza.  

 

Assim, a despeito das características diversas de loterias 

variadas, a regra dominante em sua formulação é a dependência da sorte para a 

obtenção da vantagem pretendida. Não obstante, sendo a referida vantagem em 

regra uma quantia considerável, a única maneira de um sistema lotérico 

sustentar-se é ao fazer uso de uma larga base de participantes recorrentes, 

capazes de garantir a continuidade da atividade. 

Contudo, é também fato bastante conhecido as chances 

minúsculas de se obter algum sucesso com um jogo de loteria. Em verdade, são 

tão ínfimas que, em estudo recente divulgado pela revista Época, ao realizar-se a 

                                                           
19

 Corroborando com este entendimento, fazemos usos dos ensinamentos de Nehemias Domingos 

de Melo  ―(..) nos contratos aleatórios uma ou ambas as partes não consegue prever com 

segurança quais os ganhos ou perdas do negócio entabulado, predominando a incerteza quanto 

ao montante da prestação que fica na dependência de condição futura e incerta. Embora seja 

bilateral, esse tipo de contrato é caracterizado pelos riscos envolvidos no negócio, nos quais 

qualquer das partes contratantes pode ganhar ou perder, dependendo de evento futuro e incerto, 

daí por que podemos chamá-los de contratos de risco‖ Lições de Direito Civil – Dos Contratos e 

dos Atos Unilaterais, São Paulo, Editora Atlas S.A. - 2014 
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aposta mínima para a Mega-Sena, a probabilidade de vitória não ultrapassa 1 em 

50 milhões20
 

Assim, não é uma questão inusitada indagar a motivação destes 

milhões21 de apostadores anuais sobre sua conduta recorrente. Uma vez que a 

lógica não parece sustentar o ato de apostar em loterias, cabe-nos fazer uso da 

psicologia, já familiarizada com o assunto. 

Conhecida como ―Falácia do Apostador‖ ou ―Falácia de Monte 

Carlo‖ a explicação refere-se à ideia de que alterações negativas no resultado 

esperado de uma aposta implicam em um resultado positivo posterior 22 Um 

exemplo bastante ilustrativo é o de uma moeda lançada repetidas vezes, sempre 

resultando em ―cara‖. Um apostador que se encaixasse dentro da falácia 

apostaria em ―coroa‖ sem hesitar, baseado na ideia de que os lançamentos 

repetidos em ―cara‖‘ deveriam premeditar resultados em ―coroa‖. Contudo, a 

despeito da frequência inusitada da amostra, a chance de uma moeda justa dar 

cara ou coroa será sempre ½. 

 Da mesma forma, quando falamos de loterias, os apostadores 

frequentemente pensam que as perdas constantes significam uma vitória 

vindoura. Não obstante, frequentemente atrelada à Falácia do Apostador está a 

ideia de que o ―investimento‖ na aposta foi alto demais para parar perdendo. Em 

um estudo chinês recente, pesquisadores descobriram que, mesmo diante de 

eventos absolutamente aleatórios, apostadores submetidos a derrotas tendem a 

continuar apostando, enquanto aqueles que venceram deixam de fazê-lo23   

                                                           
20

 ALMEIDA, Marília, Veja qual a probabilidade de  você ganhar na loteria, 2014, dez. Disponível 

em: <https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/veja-qual-a-probabilidade-de-voce-ganhar-na-mega-

sena> (Acesso em 21/04/2018) 

21
 JANTALIA, Fabiano, Loterias Federais: Regime Juridico, Arrecadação e Receitas, 2017, jan. 

Disponível em: 

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:L3ogSRG7v8YJ:bd.camara.gov.br/bd/bi

tstream/handle/bdcamara/32701/loteria_jantalia_2017.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=1&hl=pt-

BR&ct=clnk&gl=br> (Acesso em 21/04/2018) 

22
 LEIDER, S. e BARRON, G. The role of experience in the gamblers falacy ,23f., Harvard 

Business Scool and University of Michigan Ross School of Business, Disponível em: <http://www-

personal.umich.edu/~leider/Papers/Gamblers_Fallacy.pdf> (Acesso em 21/04/2018) 

23
 XUE, LU, LEVIN, BECHARA, An fMRI  study of risk-taking following wins and losses: 

Implications for the gambler‘s fallacy, PubMed Central, Volume 32, Fascículo 2,Paginas 271-281, 
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:L3ogSRG7v8YJ:bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/32701/loteria_jantalia_2017.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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Caminhando lado a lado com o anteriormente exposto está a 

superstição da sorte. Todos conhecemos pessoas que fazem uso de números 

repetidos escolhidos por algum fator místico, sejam derivados de uma 

determinada data, seja sua posição na cartela da lotérica. É disto que deriva a 

ideia da ilusão do controle, um fenômeno no qual alguém acredita ter controle 

acerca de resultados incontroláveis, especialmente após um quase-acerto quanto 

à sequência de números ou caracteres. Não surpreendentemente, viciados em 

apostas costumam ter uma maior incidência da manifestação deste fenômeno24 

Assim, retomando o espectro jurídico da matéria, podemos 

observar que, no Brasil, a exploração de loterias é restrita à União por força do 

Decreto-Lei 204/67 conforme roga seu primeiro artigo. 

Art. 1º A exploração de loteria, como derrogação excepcional das 
normas do Direito Penal, constitui serviço público exclusivo da 
União não suscetível de concessão e só será permitida nos termos 

do presente Decreto-lei. 

Não cabendo a nós julgar a moralidade deste dispositivo e sim 

apenas suas implicações, é inevitável traçarmos paralelos, notando as 

similaridades e diferenças, entre as Loot Boxes e loterias. 

Quando compra-se uma Box recebe-se uma seleção aleatória de 

itens, cada qual com maior ou menor valor e probabilidade de aparição. Assim 

como tíquetes em loterias, ambos possuem um critério de pura sorte para 

obtenção do prêmio e, desta forma, são suscetíveis a todas as mazelas e falácias 

anteriormente expostas. Contudo, conforme dita o legislador, apenas o ente 

publico pode realizar a presente atividade sob pena de lei. 

A despeito do caráter aleatório do tipo de prêmio recebido, bem 

como as probabilidades ínfimas para obtenção de itens com raridades maiores 

(podendo chegar a 0,1% em alguns títulos) existe ainda um ponto de discordância 

essencial entre as loterias tradicionais e as Loot Boxes. Enquanto nas primeiras o 

                                                                                                                                                                                
2011  Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3429350/> (Acesso em: 

21/04/2018) 

24
ORGAZ, ESTÉVEZ, MALUTE, Pathological gamblers are more vulnerable to the illusion of 

control in a standard associative learning task, Front Psychol, Volume 4, Publicação digital, 2013, 

Disponível em:  <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3683617/> (Acesso em: 

21/04/2018) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3429350/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3683617/


20 

 

prêmio é reservado (ainda que fracionado) a uma parcela de vencedores nem 

todos receberão a referida vantagem. Por outro lado, nas segundas, o consumidor 

sempre receberá uma seleção de itens, mesmo que da menor raridade disponível, 

após abrir a Box. Contudo, vale ainda pontuar que, o tipo de item de raridade 

―comum‖ oferecido desta forma frequentemente é indiferente em uma perspectiva 

tanto competitiva quanto valorativa, de modo que o prêmio almejado pelos 

compradores resta nas raridades maiores, estas sim vinculadas ao sucesso de 

suas empreitadas digitais. 

 

1.3 – Jogos de Azar 

Da mesma maneira que Loot Boxes incidem em diversos de seus 

aspectos no conceito de loteria, cabe agora dissecarmos seus paralelos com 

jogos de azar. 

Para tal, primeiro devemos estabelecer que a ideia de jogo não 

necessariamente envolve uma disputa em talento ou habilidade. Neste sentido, 

roga David Parlett, estudioso dos jogos, sobre como devemos compreendê-los. 

Um jogo formal possui uma estrutura bilateral baseada em fins e 
vias; 

 Os fins são a competição para se atingir um determinado objetivo 
(Em grego, jogo é escrito agôn, significando “competição”). 
Apenas um dos competidores, sejam equipes ou indivíduos, 
podendo atingi-lo vez que ao fazê-lo o jogo termina. Desta forma, 
atingir o objetivo significa vencer. Doravante, um “jogo formal”, por 
definição, possui um vencedor e vencer é o fim do jogo, em ambos 
sentidos da expressão, tanto em terminação quanto objeto. 

As vias são os tipos de equipamentos e as regras de 
procedimento pelas quais deve-se manipular os referidos 
equipamentos para produzir uma situação de vitória.

25 

 

Assim, não há que se afastar a ideia de uma atividade baseada 

exclusivamente em sorte ser lida como um jogo. No caso de uma moeda, os fins 

                                                           
25

 Parlett, David - Oxford History of Board Games, 1999, Oxford University Press. p. 36, Tradução 

nossa 
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são o acerto da face que aparecerá, seja cara ou coroa, enquanto suas vias são a 

própria moeda e o lançamento desta ao ar. 

Nessa linha de pensamento, não há oposição da definição para 

um caça níquéis ou uma Box. Explicamos. A despeito de, aparentemente 

inexistirem dois lados que competem por um resultado específico após uma breve 

reflexão faz-se por óbvio constatar sua existência. 

Quando puxa-se a alavanca de um caça níquéis mediante a 

utilização de fichas ou moedas traça-se o objetivo da obtenção do prêmio 

guardado na máquina. Contudo, ao mesmo tempo, a máquina (ou seus criadores, 

a depender da interpretação) traça o objetivo de impedir que os valores sejam 

entregues ao apostador para que este repita suas tentativas de êxito por tempo 

indefinido. Naturalmente, em uma aposta neutra, as chances não são inexistentes 

porém ainda trabalha-se com um resultado de obtenção vinculada ao acaso, 

sendo necessário que a roleta termine em uma combinação favorável ao jogador. 

Assim, mesmo com a presença física de apenas um único 

competidor faz-se plenamente possível a configuração de um jogo de azar. É 

neste sentido, inclusive, a decisão do Ministro Luiz Fux enquanto ainda membro 

do STJ. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. BUSCA E APREEN-
SÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR 
QUE ASSEGUROU A EXPLORAÇÃO DESSAS MÁQUINAS. DECRETO 
ESTADUAL Nº 4.599/2001 PROIBINDO JOGOS DE AZAR. ILICITUDE 
DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚ-
MULA VINCULANTE 02/STF.  
   
1. A exploração e funcionamento de máquinas eletrônicas programadas, 
denominadas caça-níqueis, videopôquer, videobingo e equivalentes, em 
qualquer uma de suas espécies, revela prática contravencional, por isso 
ilícita. Precedentes do STJ:  AgRg no REsp 969.362/RS, Primeira Turma, 
DJ 29.10.2007; REsp 915.559/RS, Primeira Turma, DJ 07/05/2007; REsp 
752.546/ES, Primeira Turma, DJ 31/05/2007; AgRg na SS 1.662/RS, Cor-
te Especial, DJ 11/12/2006; REsp 703.156/SP, Quinta Turma, DJ 
16/05/2005 e AgRg no AgRg na STA 69/ES, Corte Especial, DJ 
06/12/2004.  
   
2. A Súmula Vinculante 02/STF é cristalina ao estatuir: "é inconstitucional 
a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de 
consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias".  
   
3. In casu, a proibição de exploração e funcionamento de máquinas de jo-
gos eletrônicos, caça-níqueis, bingos e similares, mercê de configurar ato 
contravencional descrito no art. 50 da Lei de Contravenções Penais, deno-
ta a ausência de direito líquido e certo da empresa, ora Recorrente.  
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4. Recurso Ordinário desprovido.  
(Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 2006/0022126-2, Rel. Mi-
nistro Luiz Fux, 16/12/2008).  
  

 

Ao enquadrar a exploração de caça-níqueis e semelhantes ao 

Art.50 da Lei de Contravenções Penais, o nobre magistrado desqualifica a 

necessidade de duas ou mais pessoas estarem presentes para que se possa 

qualificar determinada conduta como jogo de azar, pacificando a discussão. 

Da mesma forma, ao comprar-se uma Loot Box mediante 

dinheiro digital ou real, traça-se o objetivo de obtenção de itens mais raros ou 

valiosos. Ao mesmo tempo, o algoritmo ou programação da Box traça o objetivo 

de impedir que os itens almejados sejam entregues ao jogador para mantê-lo em 

um ciclo vicioso de consumo. 

Apostas como essa não surgiram no último século, tendo origens 

até mesmo no Coliseu romano onde os espectadores apostavam em seus 

gladiadores favoritos. Não obstante, os primeiros cassinos que se tem 

conhecimento datam de 1638 em Veneza26. Foi neste mesmo período que suas 

primeiras restrições legais começaram a existir. 

Enquanto existem diferenças na regulação de cassinos e jogos 

de azar ao redor do mundo, nossa legislação os proíbe e define na Lei de 

Contravenções Penais, in verbis; 

Art.50 (…) 

§ 3º Consideram-se, jogos de azar: 

a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou 
principalmente da sorte. 

O direito brasileiro faz uso de definição ora similar àquela exposta 

para estabelecer as fronteiras daquilo que classifica como jogo de azar, no caso, 

um jogo onde o resultado derive majoritariamente da sorte para obter-se prêmio 

mediante a satisfação de determinada condição (a face de uma moeda, os 

números de uma roleta, etc.). Tal é o posicionamento vigente nos tribunais, 

conforme roga o presente julgado; 
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 Thomassen, Bjorn – Liminality and the Modern, Living Trough the In-Between, Dorset Press, 

2014 
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PROCESSO: 00120888420118140401 MAGISTRA-
DO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): PROCION BARRETO 
DA ROCHA KLAUTAU FILHO Ação: Inquérito Policial em: 
16/12/2014 AUTORIDADE POLICIAL:DPC ROGERIO LUZ MO-
RAIS VÍTIMA:A. C. O. E. INDICIADO:A. C. E. S. P. . Vistos etc... 
O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em 
desfavor de ANTONIO CARLOS DO ESPÍRITO SANTO PIRES, 
qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do fato descrito no 
artigo 50, da Lei de Contravenções Penais. Afirma a inicial acu-
satória: que no dia 22/04/2011, o denunciado, mantinha em sua 
mercearia 03 (três) máquinas caça níqueis.  (...) Dessarte, jogo é 
o contrato pelo qual as partes se comprometem, reciprocamente, 
a pagar determinado valor pecuniário, ou a entregar determinado 
bem, para aquele que obter resultado favorável a si em um even-
to futuro e incerto. Diferentemente da aposta, que tem por ob-
jetos somente as opiniões dos apostadores, o jogo caracte-
riza-se pela participação direta do jogador, mesmo que o re-
sultado dependa somente da sorte ( alea ). Assim, enquanto o 
jogador pretende ora se divertir, ora lograr determinado benefí-
cio, o apostador tem por objetivo fortalecer sua opinião sobre de-
terminado fato. (...) São exemplos a roleta, o bacará, a campista, 
o bicho, o sete e meio, o pif-paf etc. 

 

Decidiu ainda o STJ em sentido de que a exploração ilegal de 

jogos de azar configura dano moral coletivo pelos efeitos viciantes que contem, 

bem como pela grande abrangência de seu público no REsp 1.464.868/SP 

relatado pelo Ministro Herman Benjamin; 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JOGO DE AZAR ILEGAL. 
BINGO. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZE A 
ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. 
CABIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, o Ministério Público 
Federal promoveu Ação Civil Pública visando à condenação dos 
réus ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, por 
exploração de bingo ilegal. 2. No caso concreto, prevalece o 
interesse social na tutela coletiva. A necessidade de correção 
das indigitadas lesões às relações de consumo transcende os 
interesses individuais dos frequentadores das casas de jogos 
ilegais para dizer respeito ao interesse público na prevenção 
da reincidência da suposta conduta lesiva por parte dos 
exploradores dos jogos de azar, de onde exsurge o direito da 
coletividade a danos morais coletivos, ante a exploração 
comercial de uma atividade que, por ora, não encontra 
guarida na legislação. (REsp 1.509.923/SP, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 
22/10/2015). 3. O dano moral sofrido pela coletividade decorre do 
caráter altamente viciante de jogos de azar, passíveis de afetar o 
bem-estar do jogador e desestruturar o ambiente familiar. A 
responsabilidade civil é objetiva, respondendo os réus, 
"independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 
danos causados aos consumidores" (art. 12, caput, do CDC). 4. O 
dano moral coletivo prescinde da comprovação de dor, de 
sofrimento e de abalo psicológico, pois tal comprovação, embora 
possível na esfera individual, torna-se inaplicável quando se cuida 
de interesses difusos e coletivos. (REsp 1.410.698/MG, Rel. 
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; REsp 
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1.057.274/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 
26/2/2010). 5. Recurso Especial provido. 

 

Parece-nos claro, aqui, que o dano moral coletivo detém não 

somente um caráter reparativo como também punitivo objetivando impedir que se 

repita o comportamento lesivo por parte da ré. É neste sentido a melhor doutrina: 

Ao analisarmos o dano moral e a reparação deste, podemos 
observar, de fato, a existência, além do cunho compensatório, de 
um importante aspecto punitivo. Esse aspecto punitivo 
encontra-se demonstrado pela sanção imposta ao ofensor com o 
intuito de diminuir o patrimônio deste pela indenização paga ao 

ofendido. 

É válido ressaltar que o caráter concomitantemente satisfatório 
para a vítima e punitivo para o ofensor recebeu maior atenção 
consoante o artigo 944 de nosso Código Civil, cujo texto será, in 
verbis: “a reparação do dano moral deve constituir-se em 
compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante. 
27 

Doravante, não restam obstruções entre a configuração das 

Boxes como jogo de azar, por aquelas deterem todos os elementos destes. Tal 

entendimento abre as portas para que possamos aplicar a legislação vigente, 

especialmente nas searas do consumidor e da criança e do adolescente, de 

maneira a reprimir tal prática agora identificada. 

                          1.4 – Princípios consumeristas 

1.4.1 – Princípio da Vulnerabilidade do consumidor 

Conforme já elaboramos anteriormente, a Loot Box configura-se 

simultaneamente como jogo de azar e relação de consumo. Com isto em mente 

cabe ressaltarmos alguns princípios essenciais da lei consumerista ao 

almejarmos delimitar juridicamente este fenômeno. 

O Art. 4o do CDC preconiza em seu primeiro inciso a 

característica vulnerável do consumidor em sentido amplo. É deste ponto de 

partida que a norma formula suas demais disposições. Senão é por esse motivo, 

assim afirmou o STJ acerca da matéria 

O ponto de partida do CDC é a afirmação do Princípio da Vulnerabilidade 
do Consumidor, mecanismo que visa garantir a igualdade formal material 
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aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer 
compactuar com exageros que, sem utilidade real, obstem o progresso 
tecnológico, a circulação dos bens de consumo e a própria lucratividade 
dos negócios (REsp 586.316/MG) 

Cláudia Lima Marques preconiza a existência de três tipos de 

vulnerabilidades, a fática, jurídica e a técnica cada qual com suas características 

e peculiaridades. Acreditamos que, ao analisarmos as Boxes, seus elementos 

configuram na seara da vulnerabilidade técnica. Isto se dá pois, nas palavras da 

Mestra, ―Na vulnerabilidade técnica, o comprador não possui conhecimentos 

específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, é mais facilmente 

enganado quanto às características do bem ou quanto à sua utilidade.‖28
 

Ora, ao ponderarmos sobre o assunto torna-se clara a motivação 

da classificação. Ausente o controle acerca dos itens adquiridos ou de suas 

porcentagens de aparição no momento da abertura das caixas tornar-se-á um 

alvo demasiado fácil para as práticas predatórias das companhias que se utilizam 

deste recurso de mercado. Isto se dá especialmente pela dependência desta via 

de aquisição de recursos nos jogos em que é utilizada. Na esmagadora maioria 

dos títulos em que a prática Loot Box é realizada inexiste a alternativa da 

obtenção dos itens e equipamentos de maneira individual e singular, até mesmo 

porque isso tornaria o oferecimento das Boxes como algo redundante. O sucesso 

deste modelo é diretamente vinculado ao não controle por parte do consumidor, 

uma vez que este deverá investir muito mais tempo e recursos para obter o bem 

digital almejado através de sucessivas compras incertas do que uma simples 

transação direta. 

Consoante há a figura da hipervulnerabilidade. Ela se origina 

como uma proteção especial destinada para as camadas mais vulneráveis da 

sociedade, onde há uma segunda condição além do status como consumidor que 

coloca-os em eminente risco perante publicidade e produtos maliciosos.29 Neste 

grupo se localizam aqueles que possuem dois tipos distintos de vulnerabilidades. 

A primeira, por óbvio, é o fato de serem consumidores, elemento que por si só 

configura a vulnerabilidade, conforme positivado em nosso CDC. 
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A segunda poderá derivar do fato do consumidor ou público-alvo 

ser criança, idoso, portador de necessidades especiais ou ainda doente. São, 

portanto, grupos mais facilmente enganados ou abusados por parte do elo mais 

forte das relações de consumo. Em um intento de igualar os desiguais, há 

também uma proteção mais incisiva a estas camadas, magistralmente explicada 

pelo ministro Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin em seu voto no REsp 

586.316/MG; 

Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo 
os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem 
minoritários e amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a 
massificação do consumo e a ‗pasteurização‘ das diferenças que 
caracterizam e enriquecem a sociedade moderna. 

(...) 

O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege 
todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do 
mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e 
consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, 
são denominados hipervulneráveis, como as crianças, os idosos, os 
portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de 
ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades 
que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos 
ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das 
pessoas. 

 

O que se espera dos agentes econômicos é que, da mesma maneira que 
produzem sandálias e roupas de tamanhos diferentes, produtos 
eletrodomésticos das mais variadas cores e formas, serviços 
multifacetários, tudo em atenção à diversidade das necessidades e gosto 
dos consumidores, também atentem para as peculiaridades de saúde e 
segurança desses mesmos consumidores, como manifestação concreta 
da função social da propriedade e da ordem econômica ou, se quiserem, 
uma expressão mais em voga, de responsabilidade social. 

Retornando à discussão central, podemos classificar o público-

alvo das Loot Boxes como hipervulneráveis, uma vez que videogames e jogos 

para celular tem como clientela primária crianças e jovens. É dai que também 

podemos compreender a maior potencialidade do dano infligido por este tipo de 

transação digital pois, esta camada da sociedade mostra-se substancialmente 

mais suscetível aos abusos de mercado e propaganda, os quais frequentemente 

podem e aproveitam da falta de discernimento inerente à idade para maximizar a 

rentabilidade de seu produto. 
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1.4.2 - Princípio da informação na prática do consumo 

Também conhecido como princípio da transparência nas relações 

de consumo, trata-se de outro elemento basilar de nosso Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente vital nos dias de hoje onde as relações sociais e 

comerciais tornam-se exponencialmente mais complexas e interligadas e, 

consequentemente, tem seu potencial danoso por demasiado potencializado 

quando não policiadas. 

Sua positivação dá-se no Art. 6o, III do codex, in verbis; 

   Art. 6º São direitos básicos do consumidor; 

       III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) 

Contudo, não somente o CDC prevê tal instituto, como também 

assim o faz nossa Carta Maior conforme explicado pelo Ministro Antonio Herman 

Benjamin em seu relatório no STJ; 

O direito à informação, abrigado expressamente pelo art. 5
o
, XIV da 

Constituição Federal, é uma das formas de expressão concreta do 
Princípio da Transparência, sendo também corolário do Princípio da Boa-
fé Objetiva e do Princípio da Confiança, todos abraçados pelo CDC 
(REsp. 586.316/MG) 

Cláudia Lima Marques, ao elaborar acerca deste princípio assim 

elenca ―(…) A informação é, pois, uma conduta de boa-fé do fornecedor e como 

direito do consumidor (Art. 6, III) conduz a um dever (anexo de boa-fé) de informar 

do fornecedor de produtos e serviços. Dai que o dever de informar é um dever de 

conduta ou de comportamento positivo (caveat vendictor superando o caveat 

emptor), onde o silêncio é a violação do dever ou enganosidade.‖30 

Vejamos, inclusive, os ensinamentos do ministro Antônio Herman 

de Vasconcelos Benjamin acerca do tópico 
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Para a proteção efetiva do consumidor não é suficiente o mero controle 
da enganosidade e abusividade da informação. Faz-se necessário que o 
fornecedor cumpra seu dever de informação positiva. Toda a reforma do 
sistema jurídico nessa matéria, em especial no que se refere à 
publicidade, relaciona-se com o reconhecimento de que o consumidor 
tem direito a uma informação completa e exata sobre os produtos e 
serviços que deseja adquirir...”“ Não é qualquer modalidade informativa 
que se presta para atender aos ditames do Código. A informação dever 
ser correta (verdadeira), clara(de fácil entendimento), precisa (sem 
prolixidade), ostensiva (de fácil percepção) e em língua portuguesa....”. 
“.Caberá ao fornecedor, conhecedor de seu produto ou serviço, informar 
sobre “outros” dados que, no caso concreto, repute importantes. Se não 
o fizer voluntariamente, assim o determinará o juiz ou a autoridade 
administrativa, independente da reparação e da repressão(administrativa 
e penal).31 

Aqui também há violação constante por parte das Loot Boxes, 

que, quase sempre, remetem ocultas as taxas de incidência dos itens (ou parte 

deles) nelas presentes. Não obstante, muitas vezes as produtoras de jogos 

relevam tão somente fotos ou nomenclaturas dos equipamentos que se podem 

obter, mas não levantam as especificações técnicas como índices de aparição ou 

fatores de ataque, defesa, etc., relevantes para o consumidor interessado em 

adquirir um arsenal melhorado ou um personagem novo em seu jogo. 

Prática recorrente também é o oferecimento ao mesmo tempo de 

diversos modelos de caixas diferentes ao jogador no mercado digital, as quais 

apresentam conjuntos diversos de equipamentos sem o devido discernimento de 

uma para a outra em termos dos itens obteníveis violando novamente o dever da 

transparência. Não por outro motivo, no final de 2017 a Apple obrigou todos os 

aplicativos de seus produtos a oferecerem transparência quanto às probabilidades 

de aparição para itens gerados aleatoriamente.32 

No mesmo sentido, em maio de 2017 a China aprovou uma 

legislação de vanguarda a qual não somente restringe a aquisição de Loot Boxes 

com moeda corrente real, como também impõe a obrigatoriedade das produtoras 
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de jogos digitais em elencar expressamente as estatísticas dos itens obteníveis 

dentro das Boxes.33   

Cabe ressaltar que a finalidade óbvia desta escolha de design é 

vincular o consumidor à realização de compras reiteradas, tanto por almejar um 

item específico o qual sabe estar dentro de um dos tipos de boxe oferecidos no 

espaço do jogo (mesmo que desconheça das chances reais de obtenção) tanto 

por espalhar esses itens através de caixas diversas de modo que o consumidor 

só perceba que não alcançará o resultado almejado após a abertura de um 

volume considerável das mesmas. 

Assim, inexiste a boa fé sem a transparência pois ela está 

diretamente interligada com o equilíbrio e a saúde do mercado, funcionando como 

uma das ferramentas utilizadas no direito de escolha de cada indivíduo no 

momento de sua aquisição de um produto, bem como de qualquer produto 

subsequente do primeiro (como um associado de um clube que recebe ofertas 

diversas de um plano de saúde a este vinculado) 

Quando consideramos o público-alvo hipervulnerável tal 

desequilíbrio e nocividade tornam-se ainda mais latentes e potencialmente 

danosos, tanto numa escala financeira quanto psicológica. Não são poucos os 

casos relatados de crianças que gastam fortunas com os cartões de seus pais em 

centenas dessas microtransações, bem como os relatos do nascimento de vícios 

e adicções oriundos do uso recorrente das Loot Boxes, propulsionados por suas 

características de exploração de ansiedade e condicionamento comportamental.    

É desta forma que a ausência da transparência favorece ao elo 

mais forte da relação de consumo, utilizando-se de uma nebulosidade proposital 

para potencializar seus ganhos em face do consumidor comum. 

 

1.4.3 - Princípio da boa fé e transparência nas relações de 

consumo e o fenômeno da venda casada. 
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A boa fé é princípio elementar do direito brasileiro. Sua primeira 

positivação deu-se com o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) mas 

era presente na doutrina e jurisprudência desde a regência do Código Civil de 

1916. 

Na visão de Clóvis Couto e Silva é possível classificá-la como um 

conceito ―nuclear, fundamental ou essencial relacionado a valores éticos.‖34 

Inobstante, o doutrinar elaborará a posteriori acerca do tema; 

(...) a boa-fé possui múltiplas significações dentro do Direito. Refere-se, 
por vezes, a um estado subjetivo decorrente do conhecimento de certas 
circunstâncias, em outras, diz respeito à aquisição de determinados 
direitos, como o de perceber frutos. Seria fastitioso enunciar as 
diferentes formas de operar desse princípio nos diversos setores do 
Direito. Com relação ao das obrigações, manifesta-se como máxima 
objetiva que determina o aumento de deveres, além daqueles que a 
convenção explicitamente constitui. Endereça-se a todos os partícipes do 
vínculo e pode, inclusive, criar deveres para o credor, o qual, 
tradicionalmente, era apenas considerado titular de direitos. 35 

Desta forma, a boa-fé também entrelaçar-se à com o direito 

consumerista, na medida que há não somente um pressuposto social acerca da 

boa fé neste tipo de relação, como também previsão legal acerca do tópico. Tão 

elementar é a boa fé que encontra-se dividindo espaço com as outras principais 

diretrizes do Direito do Consumidor no Art 4o, III do CDC, in verbis; 

 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios: 

(…) 

 III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de 
consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a 
necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a 
viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, 
da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas 

relações entre consumidores e fornecedores; (grifo nosso) 

No inciso seguinte, podemos observar a preocupação do 

legislador ao tratar da transparência e harmonia nas relações de consumo; 
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“IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto 
aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de 
consumo.” 

Tal disposição busca igualar os desiguais de forma a mitigar 

quaisquer potenciais abusos em face do consumidor, bem como incentiva a 

competitividade de mercadorias ao estabelecer que o polo consumidor deve ter 

acesso à qualquer informação acerca da composição e características daquilo 

que adquire. 

É apenas lógico que, ausente um destes princípios (ou outros 

não debulhados no presente trabalho) configurar-se-á prática comercial abusiva 

com fim presumido de lesionar o consumidor em prol do fornecedor. Foi sábio o 

legislador ao instituir no Artigo 39 do CDC, rol exemplificativo das referidas 

práticas. Desta maneira, mesmo que não seja a ação previamente elencada no 

codex ela ainda poderá ser reprimida, caso verifique-se o caráter abusivo da 

mesma. 

Quanto à definição de caráter abusivo, ilumina-nos Antônio 

Carlos Efing; 

―Práticas abusivas são comportamentos, tanto na esfera contratual 
quanto à margem dela, que abusam da boa-fé ou situação de 
inferioridade econômica ou técnica do consumidor.‖36 

Desta forma, podemos entender que a prática abusiva funciona 

como uma potencialização das vulnerabilidades do consumidor, na qual o 

fornecedor utiliza-se de sua condição de domínio na relação contratual para impor  

vantagens e bônus além do razoável para si. Dentre os diversos métodos de 

abuso conhecidos destaca-se para nosso estudo o fenômeno da venda casada. 

Encontraremos sua definição legal no Inciso 1o do Art. 39 do 

CDC, possuindo tal colocação no rol exemplificativo tanto por sua recorrência em 

nossa sociedade como também pela necessidade de confrontá-la. Segue na 

íntegra; 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas: 
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I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento 
de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites 
quantitativos; 

Trata-se, assim, da imposição por parte do fornecedor ao 

consumidor de um bem ou serviço os quais não possuía interesse ou intenção de 

adquirir originalmente. Contudo, pela existência de um segundo produto ou 

serviço de seu efetivo interesse o qual só pode ser obtido através da aquisição do 

primeiro (ou vice-versa) o consumidor vê-se compelido a se submeter ao referido 

abuso. 

Aprofundando o entendimento, o ministro Herman Benjamin 

ensina; 

O código proíbe, expressamente, duas espécies de condicionamento do 
fornecimento de produtos e serviços. Na Primeira delas, o fornecedor 
nega-se a fornecer o produto ou serviço, a não ser que o consumidor 
concorde em adquirir também um outro produto ou serviço. É a chamada 
venda casada. Só que, agora, a figura não está limitada apenas à 
compra e venda, valendo também para outros tipos de negócios 
jurídicos, de vez que o texto fala em ―fornecimento‖ expressão muito 
mais ampla. (In. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto. Ada Pellegrini Grinover. et al. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, p. 307-312). 

Na segunda hipótese, a condição é quantitativa, dizendo respeito 

ao mesmo produto ou serviço objeto do fornecimento. Para tal caso, contudo, o 

Código não estabelece uma proibição absoluta. O limite quantitativo é admissível 

desde que haja ―justa causa‖, para a sua imposição.‖ 

Podemos observar que a venda casada surge como um 

instrumento de limitação da escolha e da liberdade do consumidor de maneira a 

condicioná-lo em uma situação mais desvantajosa do que se detivesse o poder de 

escolha. 

Diante do exposto, pode-se concluir que, ademais de todas as 

características anteriormente mencionadas, a Loot Boxe se configura como caso 

de venda casada. 

O consumidor que almeja obter um item ou equipamento dentro 

do espaço do jogo digital, quando tal mídia faz uso da prática das Loot Boxes, tem 

seu direito à escolha talhado na medida que sua aquisição de qualquer bem 

estará condicionada à aquisição de uma Box a qual oferecerá resultados além de 

seu controle. Inexistindo uma maneira para se comprar tais produtos de maneira 
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separada e individual dentro do espaço eletrônico resta clara a configuração de 

venda casada. 

Essa conduta lesiva demonstra-se especialmente maligna diante 

de elementos já expostos, como a propensão ao vício em apostas que pode se 

originar do consumo constante destes pacotes aleatórios e da dependência dos 

itens e equipamentos derivados das caixas para o bom proveito e competitividade 

por parte do jogador. 

Emblemático é o caso de Star Wars: Battlefront 2 no qual, além 

da compra do jogo base os jogadores que decidissem se aventurar no modo 

online dependeriam de Loot Boxes para se equiparem. Contudo, a aleatoriedade 

das vias de obtenção dos itens poderia favorecer a um jogador o qual obtivesse 

um personagem com melhores status para competição como Darth Vader ou 

Luke Skywalker, figuras conhecidas da franquia, enquanto outros despendiam, 

em média, cerca de quarenta horas até liberá-los para uso, possuindo óbvia 

desvantagem nas disputas com o primeiro grupo. 37 
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1.5 – Código do Consumidor e Marco Civil da Internet 

Na era digital o Brasil tomou a vanguarda legislativa acerca do 

resguardo dos direitos do cidadão no ambiente da rede. Foi diante dos desafios 

impostos por esse novo meio de convivência e as manifestações humanas dele 

derivadas que insurge-se o Marco Civil da Internet, lei 12.965/14, por muitas 

vezes apelidada de Constituição da Internet. 38 

Entre suas diversas disposições encontramos forte laço com o 

direito consumerista, especialmente em seu Artigo 2o V, o qual estabelece que é 

fundamento do uso da internet no Brasil, entre outros elementos, a proteção aos 

direitos do consumidor digital. Tal dispositivo é especialmente relevante ao 

considerarmos o sem número de fraudes perpetuado por internautas 

inescrupulosos. Dessa maneira a lei prevê uma proteção específica em um 

ambiente no qual o consumidor encontra-se mais fragilizado mediante o maior 

leque de importunos o qual pode se deparar. 

Assim, resta entendermos a definição de ―internet‖ para o Marco 

Civil, com fim de estabelecer a extensão dos efeitos da nova legislação, o qual 

podemos encontrar no Art. 5o, I; 

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, 
estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a 
finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por 
meio de diferentes redes; 

Doravante, mesmo que a abertura da Loot Box se de em um 

momento em que o consumidor não possua conexão ativa com a internet, a 

compra da caixa obrigatoriamente dar-se-á de modo conectado à rede, uma vez 

que a transação de dados e finanças não poderá ser concluída de maneira 

diversa. Apenas com base nisso, podemos definir que a relação de consumo 

tratada no presente trabalho é regida não somente pelo CDC, mas como também 

pelo Marco Civil da Internet. 
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Neste ensejo, ao considerarmos que o Marco Civil da Internet 

rege também este tipo de relação de consumo devemos nos remeter ao Decreto 

7.962/13, popularmente chamado de Lei do E-commerce. 

A despeito de tratar majoritariamente de direitos já resguardados 

pelo CDC em seu estado originário, o decreto vem em sentido de reforçar tais 

proteções, bem como prevenir potenciais atos lesivos de fornecedores dentro do 

mercado de consumo digital. Podemos destacar como ponto de interesse seu 

Art.2o , o qual estabelece em seus incisos os requisitos legais para a operação de 

lojas digitais atuantes no país. 

Dentre eles mostra-se especialmente relevante para a questão 

das Boxes seu inciso III, o qual reafirma indiretamente o princípio da 

transparência, in verbis; 

Art. 2o  Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados para 
oferta ou conclusão de contrato de consumo devem disponibilizar, em 
local de destaque e de fácil visualização, as seguintes informações: 

III - características essenciais do produto ou do serviço, incluídos os 
riscos à saúde e à segurança dos consumidores; 

Podemos desprender que, por características essenciais, o 

legislador se referiu à quaisquer aspectos relevantes de um produto, seja sua 

composição química, tipo de material, medidas ou até mesmo a seleção de itens 

presentes dentro de uma Boxe. 

Ressalta também da proteção à saúde e segurança dos 

consumidores. Conforme já abordamos em nosso estudo, a saúde mental torna-

se suscetível a danos irreparáveis, especialmente quando recebidos em tenra 

idade, mediante a exposição a mecanismos e ambientes de -ou similares a- casas 

de apostas e cassinos tais como ansiedade e/ou descontrole financeiro. 

Lembremos também que tal convivência gera maior tendência para que a criança, 

durante a adolescência ou fase adulta, recaia ao vício de apostar, diante da 

naturalização e incentivo desse comportamento de risco. 
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1.6 - ECA e a proteção especial aos consumidores infantis 

A criança e o adolescente, conforme já explicamos, são parte 

dos chamados ―consumidores hipervulneráveis‖ devido à sua condição como 

pessoa em desenvolvimento, a qual ainda não detêm todas as ferramentas 

sociais, psicológicas e emocionais típicas ao homem médio. Pela sua ausência de 

discernimento nestas searas ela dificilmente terá critérios e condições para avaliar 

a credibilidade de uma publicidade ou a necessidade de determinado produto 

para si. 

Desta forma, as pressões comerciais impostas a esse grupo 

para a aquisição de determinado(s) bem(s) de consumo tornam-se facilmente 

mais apelativas, de maneira a manipular com muito mais facilidade os 

comportamentos desse consumidor. Nesse sentido, ensina-nos o professor de 

psicologia da Universidade de São Paulo Yves de La Taille, especialista na 

matéria;   

As crianças não têm, os adolescentes não têm a mesma capacidade de 
resistência mental e de compreensão da realidade que um adulto e, 
portanto, não estão com condições de enfrentar com igualdade de força 
a pressão exercida pela publicidade no que se refere à questão do 
consumo. A luta é totalmente desigual. (...) Não tendo as crianças de até 
12 anos construído ainda todas as ferramentas intelectuais que lhes 
permitirá compreender o real, notadamente quando esse é apresentado 
através de representações simbólicas (fala, imagens), a publicidade tem 
maior possibilidade de induzir ao erro e à ilusão.

39 

A publicidade infantil se consolida na medida em que a criança 

possui considerável poder de persuasão para com os pais, podendo escolher 

seus presentes nas datas comemorativas ao longo do ano. Frequentemente os 

pais dessa criança são convencidos da necessidade do produto em questão após 

a insistência do filho. Assim ensina a pesquisadora Mônica Monteiro da Costa 

Boruchovitch; 

São crianças informadas. São consumidores. Apesar de não exercerem 
diretamente a compra têm grande poder de influenciar o que será 
consumido pela família e são público alvo para milhões de dólares 
investidos mensalmente em publicidade. No entanto, ao mesmo tempo, 
são crianças ainda frágeis diante das ilusões do mundo midiático. 
Crianças que ainda misturam realidade com a realidade televisionada e 
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tem grande dificuldade em separar o que gostam do que não gostam na 
televisão nossa de todos os dias.

40 

Por isso mesmo regula-se tanto a publicidade infantil em nosso 

país. Como uma via de resguardar o ser humano no momento mais essencial de 

sua formação intelectual, cabe à sociedade impedir que o mesmo seja 

bombardeado com mensagens consumistas desde cedo, prezando por uma 

infância saudável. 

A proteção especial ao consumidor infantil deriva-se de nossa 

Constituição Federal, Art. 227 que preza pela dignidade da criança, bem como 

coíbe sua exploração e opressão em sentido amplo. Deste dispositivo podemos 

auferir que as proteções elencadas tratam também da publicidade, vez que, 

conforme observado, ela pode se mostrar extremamente perversa a este grupo se 

não for devidamente controlada. 

Não por outro motivo, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

reconhece em seus Artigos 4º e 5º o dever não somente estatal e familiar no bem-

estar das crianças e adolescentes, mas também da sociedade como um todo. Tal 

dever se estende a evitar quaisquer abusos, discriminações ou violências, 

inclusive de ordem mercadológica. Ressalvamos o Art. 70 que elenca como dever 

de todos a prevenção da violação dos direitos da criança e do adolescente. 

A despeito da não previsão expressa acerca de publicidade 

infantil na Lei, os artigos em questão deixam claro que não se deve explorar a 

inexperiência e a credulidade das crianças e jovens, especialmente no setor 

publicitário. 

Há, portanto, clara preocupação do legislador em resguardar o 

bem estar infantil em suas diversas dimensões, sem prejuízo da questão 

publicitária. 

Loot Boxes tem como principal público alvo crianças e 

adolescentes. Consequentemente, a exploração mercadológica deste produto, 
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quando promovida através de marketing para estes grupos sociais, representa 

uma verdadeira violação dos termos da lei, seja tal publicidade direta ou indireta. 

Tal publicidade pode se originar tanto de uma iniciativa da 

empresa nesse intento, ou ainda (e de maneira muito mais incisiva e 

potencializada) através de vias indiretas, especialmente de influenciadores digitais 

e youtubers que realizam dezenas de vídeos debulhando centenas de caixas em 

vídeos destinados para tal prática. 41 Obviamente, mesmo que os vídeos não 

sejam diretamente patrocinados pelas produtoras dos jogos eletrônicos, tal 

exposição caracteriza uma espécie de publicidade infantil mediante a exposição 

deste conteúdo em larga e incontrolada escala, incentivando o consumo das 

caixas por parte dos pequenos. 

 

 

1.7– Loot Boxes e as cláusulas abusivas no contrato de 

consumo. 

Há preocupação do legislador em nosso Código de Defesa do 

Consumidor no sentido de mitigar os abusos fornecidos por fornecedores de 

produtos e serviços dos mais variados. Dentro desta preocupação, destaca-se o 

resguardo oferecido pelo Art. 51 da lei, que elenca um rol de cláusulas 

consideradas abusivas as quais podem implicar na nulidade do referido contrato. 

Para tanto, primeiramente, devemos entender o que 

consideramos por cláusula abusiva. 

Claudia Lima Marques definirá o termo no seguinte sentido; 

Para definir a abusividade da cláusula contratual, dois caminhos podem 
ser seguidos: 1) uma aproximação subjetiva, que conecta a abusividade 
mais com a figura do abuso do direito, como se sua característica 
principal fosse seu uso (subjetivo) malicioso ou desviado de suas 
finalidades sociais de um poder (direito) concedido a um agente; 2) ou 
uma aproximação objetiva, que conecta a abusividade, mas com 
paradigmas modernos, com a boa-fé objetiva ou a antiga figura da lesão 
enorme, como se seu elemento principal fosse o resultado do objetivo 
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que causa a conduta do indivíduo, o prejuízo grave sofrido objetivamente 
pelo consumidor, o desequilíbrio resultante da cláusula imposta, a falta 
de razoabilidade ou comutatividade do exigido no contrato.

42 

Ambos os tipos de cláusulas abusivas detém utilidade no 

momento de identificar tais práticas, porém, devido à miríade de cenários 

presentes no mundo concreto, ambos os conceitos devem coexistir no campo 

teórico na busca pela coibição destas condutas abusivas. 

A primeira definição terá, segundo a mestra, ligação com a 

própria expressão ―cláusula abusiva‖, apresentando caráter de juízo de valor com 

relação a eventual excesso de limites no contrato de consumo. Tais limites são 

definidos em um patamar moral e social pelos interesses defendidos pelo direito. 

Assim, com base nisso, ao buscarmos identificá-la devemos traçar um paralelo 

entre a abusividade detectada em alguma das cláusulas e a figura do abuso do 

direito. 

Já a segunda seara trata de uma atividade inicial licita, que 

deriva do uso regular do direito a qual deixa de sê-lo por eventual abuso que 

deturpe a finalidade do direito que lhe foi concedido. De tal sorte que o que 

caracteriza sua incidência é o excesso, a regularidade, o lesar derivados do 

exercício de um direito por parte do fornecedor que acarrete em resultado ilícito. 

Naturalmente, tal concepção traz consigo uma limitação da ideia 

do pacta sunt servanta. Essa limitação é característica do ordenamento em 

questão, o qual busca proteger o consumidor em um espaço onde é, por óbvio, o 

elo mais fraco, uma vez que os tipos de cláusulas compreendidas como abusivas 

aparecem no sentido de um resguardo posterior ao consumo, almejando 

reequilibrar uma situação por demasiado desfavorável ao cidadão através da 

nulidade ou alteração do referido contrato. 

Assim ensina Sergio Cavalieri Filho; 

No âmbito do regramento geral dos contratos, o sistema protetivo do 
consumidor está estruturado sobre os princípios da equidade, da boa-fé 
e da função social do contrato, dos quais decorrem os que vedam a 
lesão e o enriquecimento indevido, tudo como corolário do resgate da 
dignidade da pessoa humana. Na relação contratual, portanto, deve 
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imperar a harmonia de interesses, o equilíbrio entre as prestações, nem 
que, para isso, deva intervir o Estado43 (...) 

O regime jurídico dos contratos mercantis que embasam relação de 
consumo mitiga o princípio da autonomia da vontade em favor de um 
prevalecente dirigismo contratual; admite-se, em consequência, a 
revisão judicial das cláusulas contratuais que colidam com as normas 
jurídicas em vigor44 

 Neste sentido acreditamos que o fenômeno acá estudado possa 

se qualificar no primeiro tipo de abusividade, uma vez que há claro interesse 

social e moral por detrás de uma restrição à prática Loot Box, uma vez que, 

conforme anteriormente exposto, suas estratégias são predatórias por definição, 

bem como alvejam majoritariamente parcelas hipervulneráveis da população. 

Dentre a multitude de incisos que constam no Art.51 acreditamos 

que o IV seja o mais apropriado para tratarmos da matéria, vejamos; 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
 
(...) 

 IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; 

Dentre os diferentes adjetivos que compõem o inciso, 

acreditamos que todos sejam, em certa escala, aplicáveis à questão das Loot 

Boxes. Notadamente a incompatibilidade para com a boa-fé e a desvantagem 

exagerada em desfavor do consumidor encaixam-se com notória adequação. O 

primeiro deriva dos diversos aspectos suspeitosos das caixas, como a ausência 

de indicativos quanto aos índices de aparição dos itens nela presentes ou a 

natureza destes quanto à sua utilidade. 

É também notoriamente contraditório à boa fé condicionar a 

vitória de um jogador em uma competição aos itens que obteve de forma aleatória 

em uma Loot Box. Quando partimos do pressuposto que o bom proveito do jogar 

torna-se condicionado à obtenção de determinado(s) resultado(s) dentro de num 

sistema idêntico a um cassino a antiética demonstra-se latente, na medida que o 

consumidor é privado do gozo do produto adquirido por uma barreira financeira e 
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estatística. Naturalmente, é possível competir nesses jogos sem os equipamentos 

mais raros e eficazes presentes nas boxes, porém a competição torna-se 

totalmente desigual, injusta e desvantajosa para o lado que não realizou o 

investimento nessas microtransações. 

  A desvantagem exagerada resta também clara, mas cremos 

que convenha elaborar acerca do tema. O artigo 51, posteriormente, fará uso de 

seu parágrafo primeiro para elencar as características de uma vantagem 

exagerada em face do consumidor; 

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 

        I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que 
pertence; 

        II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à 
natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio 
contratual; 

        III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, 
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das 
partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. 

É manifesto no caso concreto a existência de repercussões nos 

três incisos do parágrafo da conduta adotada pelas produtoras que fazem uso da 

prática Loot Boxe. Primeiramente, sua própria natureza representa ofensa aos 

princípios consumeristas, conforme anteriormente elencado nos itens deste 

trabalho. Nomeadamente aqueles concernentes à informação, transparência e 

boa fé nas relações de consumo mostram-se vilipendiados mediante a sistemática 

de funcionamento das Loot Boxes. 

Já quanto aos incisos II e III resta clara a tipificação. Há clara 

restrição aos direitos do consumidor, bem como um desleixo para com as 

obrigações do fornecedor, de sorte que resta prejudicado o equilíbrio contratual, 

vez que há latente prejuízo do consumidor, que resta incapaz de adquirir com 

exatidão determinado item ou equipamento, restando refém da aleatoriedade das 

Loot Boxes. 

Tal condição estende-se a uma onerosidade desbalanceada, na 

medida em que o consumidor poderá potencialmente despender um valor 

indefinido e, mesmo assim, não alcançar o objetivo principal de sua compra. Para 

método de exemplo, no jogo FIFA 2019, onde o jogador pode obter cards dos 

atletas (e, por consequência, liberar seu uso) do esporte mais renomado do 
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mundo com base em um sistema de Loot Boxes chamado ―FUT Packs‖, as 

chances para se obter um jogador raro como Cristiano Ronaldo são de menos de 

1%.45 

Por fim, diante do exposto, entendemos que as Loot Boxes 

representam uma modalidade de venda abusiva, visto que sua comercialização 

implica em uma desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente quando 

inexistem outras vias para a obtenção dos itens nela contidos, forçando o 

consumidor a tomar parte nesta sistemática tão nociva. 
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CAPÍTULO II – Casos Fáticos e Legislação Comparada 

2.1 - Publico alvo, números e tendências de crescimento 

Realizada a exposição legislativa acerca da matéria, cabe agora 

mergulharmos afundo na demografia financeira das Loot Boxes. Anteriormente, 

pontuamos que há foco considerável das produtoras no público infantil e jovem 

quando tratamos da venda e promoção de Loot Boxes. Não poderia ser diferente, 

vez que sua hipervulnerabilidade, torna-os alvos perfeitos para está prática. Mas, 

dito isso, parece-nos interessante entender um pouco mais acerca dos detalhes 

desse mercado para os fins deste trabalho. 

Em pesquisa realizada pela SuperDataResearch em 2015, foi 

constatado que jogos de público infantil são responsáveis por 69% do lucro do 

mercado de jogos para celulares, enquanto 63% das crianças americanas 

possuem algum tipo de celular no qual consomem estes jogos.46 Nestes títulos, as 

microtransações (incluindo, entre outras compras, as Boxes) correspondem por 

um valor deveras significativo do lucro anual. Em verdade, no ano fiscal de 2017, 

a companhia de jogos Blizzard auferiu 7.16 bilhões de dólares em vendas, sendo 

4 bilhões deste valor gerados através de microtransações, como as Loot Boxes 

de seu popular título Overwatch.47 

Apesar de existir certa dificuldade em um traçamento exato dos 

valores em que o mercado de Loot Boxes opera, devido não somente ao número 

de empresas que lidam com a prática, bem como suas diferentes manifestações e 

métodos de compra, um estudo pública pela Juniper Research revelou que a 

estimativa para 2017 das movimentações derivadas das caixas flutua na casa dos 
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30 bilhões de dólares48. No mesmo estudo, há previsão no sentido de que esse 

valor possa atingir 50 bilhões em 2022, estando o modelo em franca expansão 

apesar das primeiras movimentações legislativas e de campanhas visando a 

conscientização do consumidor. 

 2.2– ―Baleias‖ – Os grandes compradores 

 Assim como cassinos e apostas tradicionais, as Boxes 

concentram grande parte de seu lucro com base em uma porcentagem minoritária 

de sua clientela a qual despende volumes surreais de dinheiro nestes itens 

digitais. Na indústria, essa parcela tão importante do mercado é apelidada de 

―Whales‖ ou, em português, ―baleias‖. 

Chris Anderson, escritor e analista americano, defende em sua 

obra ―FREE: O Futuro é Grátis‖ que o modelo de negócios mais promissor na era 

digital deriva da gratuidade de acesso e a cobrança pelo uso. É assim que opera 

grande parte das produtoras dos chamados jogos ―Freemium‖ (um neologismo 

das palavras inglesas free e premium), ao permitir o download gratuito e 

realizando uso das chamadas microtransações para sustentar os servidores e 

atualizações do jogo, bem como gerar lucro à empresa. 

No livro, o americano sustenta que, mesmo mediante um público 

pagante de apenas 5% ou 10% há um balanço financeiramente positivo ao 

dividirmos o número de jogadores pelo valor gasto em um jogo gratuito49. Tal se 

dá pois não há custo para reproduzir os itens e eventos do mundo digital, senão 

aqueles decorrentes de sua programação original. Assim, não há perda de capital 

por parte da empresa enquanto, simultaneamente, atrai novos clientes os quais 

possuem o potencial de pagar pelo acesso a determinado aspecto, item, modo ou 

área do jogo restrita à parcela pagante do público. 

Surpreende a estatística ao nos mostrar a profundidade desta 

dicotomia. Em pesquisa realizada pela Swrve, empresa de análise e marketing 

digital, foi descoberto que aproximadamente 0.15% dos jogadores correspondem 
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a 50% das compras realizadas em aplicativos ―Freemium‖50. Inobstante, uma 

pesquisa realizada pela agência W3iNSIDER analisou que, entre os 66 milhões 

de usuários de iOS e Android que fizeram uso de transações em aplicativos tem 

47% de seu gasto em transações variantes dentre 9,99 à 19,99 dólares, enquanto  

compras entre 0,99 e 1,99 dólar correspondem a apenas 6% do gasto total dos 

consumidores, contrariando a noção anterior de que transações nestes valores 

sustentariam o mercado freemium51.   

Assim, passa a ser muito mais interessante às produtoras tentar 

conquistar esse nicho de mercado do que angariar fundos através de compras 

individuais do grande público esparso. E, conforme já pontuamos anteriormente, 

Loot Boxes representam um método por demasiado efetivo de captação de 

clientelas, especialmente de baleias. 

Em entrevista ao portal Kotaku, um jovem de 19 anos sob a 

alcunha de Kensgold declarou ―Eu tenho 19 anos e sou viciado em apostar.‖ 

durante a matéria, o estudante revela que gastou compulsivamente 

aproximadamente 13 mil dólares em microtransações como Loot Boxes ao longo 

de três anos. No ápice de seu vício chegava a dedicar até 90% de sua renda 

nestas compras52.   

Essa proeminência não representa um fenômeno meramente 

incidental, e sim a consequência de uma prática lapidada para se aproveitar das 

baleias. Nas palavras do pesquisador Aaron Drummond as recompensas, 

detendo diferentes teores de raridade, utilidade e estética tornam-se 

extremamente desejáveis na medida que o sistema de recompensas é uma 

estrutura variável de reforço condicionado, elemento comum em diversos tipos de 

jogos de azar. O risco desse modelo - ele continua- é que esse sistema de 
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recompensas resulte nos jogadores rapidamente desenvolverem hábitos 

comportamentais repetitivos (como discutimos no item 1.2) que os levem a repetir 

esta conduta indefinidamente, na esperança de obter determinado prêmio53. 

Aqui, o vício se manifesta das mais diversas maneiras. Seja 

despendendo 3.200,00 dólares em busca de uma coleção completa das cartas 

obteníveis através dos pacotes digitais54, uma busca incessante por um item 

específico com porcentagem de aparição menor de 1% ou ainda um puro prazer 

na abertura da caixa. 

E é com base nessa adicção que os baleias são criados, 

jogadores que, conquistados pelo vício nas caixas, passam a gastar dinheiro que 

não têm nas mesmas. E, conforme a base de usuários se expande, torna-se 

maior a tendência da aparição de outras baleias, vitimas do sistema de Loot 

Boxes. 

2.3 – Legislação internacional 

Assim, mediante o cenário observado, seria inevitável o 

aparecimento de desdobramentos legislativos acerca das Loot Boxes ao redor do 

mundo. Enquanto inexiste qualquer tipo de legislação específica sobre a matéria 

no ordenamento pátrio, a vanguarda legislativa europeia, americana e asiática 

atua neste sentido, conforme veremos a seguir. 

Conforme mencionamos anteriormente, a China foi percursora ao 

apresentar a primeira legislação que, de fato, resultou em algum tipo de impacto 

nesse mercado. A lei em questão rege a matéria da seguinte forma; 
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2.6 ...Online game publishers shall promptly publicly announce 
information about the name, property, content, quantity, and draw/forge 
probability of all virtual items and services that can be drawn/forge on the 
official website or a dedicated draw probability webpage of the game. The 
information on draw probability shall be true and effective. 

 

2.7 Online game publishers shall publicly announce the random draw 
results by customers on notable places of official website or in game, and 
keep record for government inquiry. The record must be kept for more 
than 90 days. When publishing the random draw results, some measures 
should be taken place to protect user privacy. 55 

 

Desta forma, não somente a lei chinesa prevê a obrigatoriedade 

da transparência quanto ao conteúdo das boxes como também restringe a 

compra das Boxes através tão somente de moedas digitais in-game numa 

tentativa de cessar o uso de dinheiro real nestes produtos. Todavia, 

desenvolvedoras como a Blizzard Entertairnment driblaram esta restrição fazendo 

com que as caixas só possam ser adquiridas com uma moeda in-game que, por 

sua vez, pode ser adquirida com dinheiro real56. 

Na Austrália, o senador Steele-John instaurou um procedimento 

investigativo para avaliar as similaridades das Loot Boxes com jogos de azar57. 

Posteriormente, foi concluído que Loot Boxes ―potencialmente exploravam o vício 

de apostar em seus compradores‖. Assim, o comitê avaliador recomendou que os 

jogos que fizessem uso deste recurso tivessem demarcados a presença de 

―conteúdo de apostas‖ nas respectivas capas e contracapas.58.   
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Já na Holanda houve, em novembro de 2017, mobilização no 

sentido de analisar os potenciais perigos oriundos das boxes, vindo 

posteriormente a suscitar a necessidade de um concílio legislativo de toda a 

União Europeia acerca do tópico59. 

Também se manifestou acerca da matéria o Ministro da Justiça 

belga, Koe Geens, porém no sentido de um banimento absoluto das Loot Boxes. 

É com base nesta noção que a Bélgica, em portaria de seu Ministério da Justiça, 

declarou Loot Boxes como um modelo de apostas e estabeleceu punições 

pecuniárias para a pratica, as quais podem alcançar até 800.000 euros, passiveis 

de duplicação, caso tenha crianças como público alvo.60
 

Na mesma ocasião, o Ministro declarou; 
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Misturar jogos e apostas especialmente em tenra idade, é perigoso para a 
saúde mental. Já tomamos inúmeras medidas para proteger tanto menores 
quanto adultos contra a influência, de, entre outras coisas,  incentivo às 
apostas. É por isso que também devemos garantir que crianças e adultos não 
sejam confrontados com jogos de azar quando estão à procura de diversão em 

um videogame.
61

 

Por fim, nos Estados Unidos (onde a legislação e definição de 

jogos de azar flutua de estado para estado) a controvérsia ganhou destaque em 

novembro de 2017. Na ocasião, Chris Lee e Sean Quinlan, dois da câmara de 

deputados do estado do Havaí se manifestaram em sentido da periculosidade das 

Loot Boxes; 

These kinds of lootboxes and microtransactions are explicitly designed 
to prey upon and exploit human psychology in the same way casino 
games are so designed. This is especially true for young adults who child 
psychologists and other experts explain are particularly vulnerable. These 
exploitive mechanisms and the deceptive marketing promoting them have 
no place in games being marketed to minors, and perhaps no place in 
games at all.

62 

Posteriormente, duas leis foram apresentadas perante o 

congresso havaiano63 sendo uma delas no sentido de restringir a venda de jogos 

contendo Boxes ou microtransações similares ao público de vinte um anos ou 

mais, enquanto a segunda previa a necessidade de transparência acerca das 

probabilidades e índices de aparição dos itens abertos, bem como da 

necessidade de aviso na embalagem do jogo da presença de Loot Boxes em seu 

interior. Todavia, ambos projetos de lei não prosperaram devido à demora em sua 

tramitação.64 

Atualmente há, no estado do Minnesota, projeto de lei no sentido 

de restringir as vendas de jogos que contenham as caixas para menores de 18 
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anos, bem como demandando que a informação de que o jogo possuí Loot Boxes 

esteja clara na embalagem do produto.65    
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CAPÍTULO III – Análise das Loot Boxes sob a lei brasileira 

Derradeiramente iremos nos dedicar agora para analisar, diante 

de toda a conjuntura anteriormente proposta, o papel da legislação nacional no 

momento de classificarmos e lidarmos com as Loot Boxes. 

Conforme demonstramos, há clara violação dos princípios 

consumeristas da transparência, boa fé e publicidade inerentes às Boxes. 

Inobstante, seu modelo de vendas apresenta características de venda casada, 

sendo que sua propagação é especialmente difundida no público infantil, o qual é 

especialmente suscetível a práticas predatórias por seu caráter hipervulnerável. 

Além disto, restam claras as similaridades entre um jogo de azar e 

uma Loot Box, de maneira a ofender o disposto no Decreto-lei 9215/46. 

Todavia, acá encontramos um dilema. De maneira inédita em 

nossa realidade, as Loot Boxes representam simultaneamente um bem de 

consumo mergulhado em irregularidades e características abusivas mas não 

também não abandona a configuração de jogo de azar.66 Desta forma, diante 

desta dualidade, como melhor interpretar sua existência e posterior 

regularização? 

Primeiramente devemos nos lembrar que Loot Boxes não são 

produtos encontrados em prateleiras. Sua natureza digital vincula-as à venda 

dentro do espaço do jogo eletrônico (ou de uma loja digital a ele filiada). Assim, 

seu controle não é um procedimento tão simples quanto poder-se-ia realizar com, 

digamos, um produto físico como um veículo irregular ou um alimento danoso. 

Tal dificuldade é realçada pelas diferentes nomenclaturas e 

métodos de abertura e resultado empregados para Loot Boxes. Cientes da 

conotação negativa do termo67, muitas produtoras utilizam termos alternativos 
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para se referir às próprias Boxes, como FUT PACKS em FIFA 2019 ou Trooper 

Crates em Star Wars: Battlefront 2. Inobstante, empresas distintas utilizam 

métodos diversos para realizar a obtenção das caixas. Por vezes, como em 

Overwatch, as caixas podem ser obtidas tanto através da progressão do jogador 

ao atingir um novo nível como uma recompensa por tal feito, como são também 

possíveis de obtenção através de uma compra direta. 

Acreditamos que seja necessária uma definição jurídica 

abrangente o bastante para englobarmos todas as facetas e manifestações das 

caixas sem, porém, abrir espaço para falsos positivos. Desta forma traçamo-las 

no seguinte escopo; ―Uma Loot Box é um pacote de itens, equipamentos ou 

similares obtido através de uma microtransação digital que oferece tais 

recompensas com base em um sistema de resultados aleatórios para itens de 

diferentes raridades dentro do ambiente de um jogo eletrônico.‖ 

Assim, evita-se a tese falaciosa de que pacotes de figurinhas e 

cartas poderiam também qualificarem-se como Loot Boxes pois, apesar de, de 

fato oferecerem os bens neles contidos de forma aleatória, tais produtos escapam 

do ambiente digital, bem como podem ter suas recompensas trocadas entre 

pessoas interessadas em completar uma coleção ou obter determinada figura.68 

Por outro lado, tal facilidade não é permitida com as Loot Boxes, pois seria 

contrária à lógica que rege seu consumo, qual seja a busca incessante por itens e 

equipamentos específicos obteníveis tão somente pela abertura repetitiva das 

caixas, ausentes da disponibilidade em se comprar os itens delas derivados 

individualmente, ou ainda negociá-los com outros jogadores. 
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Partindo deste entendimento podemos caminhar no sentido de 

enquadrar e devidamente lidar as diversas Loot Boxes presentes em jogos 

comercializados em território nacional. 

Remetamo-nos, portanto, ao Art. 56 do CDC, que versa acerca 

das sanções administrativas passíveis mediante infração das normas 

consumeristas. Nele, o legislador estabeleceu um rol taxativo das penalidades 

sem, contudo, afastar posteriores sanções penais e civis oriundas da conduta do 

fornecedor. 

No entendimento de Cláudia Lima Marques os incisos do Art. 56 

dividir-se-ão em três naturezas, pecuniária, objetiva e subjetiva. A primeira é 

referente à pena de multa prevista no inciso I, a qual busca não somente a 

reparação do dano como também a inibição à repetição da conduta infracionária. 

Já as sanções objetivas são aquelas referentes aos incisos II – VI sendo aquelas 

que consistem em providências concretas quanto ao produto ou serviço da 

relação de consumo em que incida o ilícito em relação ao consumidor. 

De tal sorte é que as sanções objetivas buscam cessar diferentes 

danos realizáveis no mundo concreto de maneira temporária ou permanente ao 

consumidor. Busca-se, portanto, preservar a saúde e segurança do consumidor 

conforme roga o Art. 6o, I do código consumerista. 

Quanto à terceira espécie, a mestra explicará tratar-se de um tipo 

de sanção não fazendo referência à periculosidade de produto ou serviço e sim  

em caráter provisório ou definitivo na atividade do fornecedor, esta sim não 

regularizada aos olhos da lei. As sanções subjetivas são previstas nos incisos VII 

– XIII do Art. 56.69 

 Inexiste oposição à aplicação simultânea de sanções dos 

diferentes tipos, conforme roga o Art. 18 da Decreto 2181/97, in verbis; 

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e 
das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa 
e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, 
antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das 
de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas: 
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O artigo 22 do decreto trará consigo um rol de situações onde 

será devida a aplicação de multa aos fornecedores; 

Art. 22. Será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, 
direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula 
abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, 
inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao 
consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e 
especialmente quando: 

IV - estabelecer obrigações consideradas iníquas ou abusivas, que 
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com 
a boa-fé ou a eqüidade; 

XV - restringir direitos ou obrigações fundamentais à natureza do 
contrato, de tal modo a ameaçar o seu objeto ou o equilíbrio contratual; 

XVI - onerar excessivamente o consumidor, considerando-se a natureza 
e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias 
peculiares à espécie; 

Para nós, inexiste óbice entre o positivado e a realidade quando 

falamos das Boxes, nem poderia ser diferente. Assim se faz pois, conforme 

anteriormente levantado, este produto fere as disposições consumeristas em 

dimensões diversas. 

Ora, é manifesta a desvantagem exagerada inerente às Loot 

Boxes, considerando a dependência à aleatoriedade para a obtenção dos itens 

necessários para se progredir no ambiente do jogo. Isto cria uma onerosidade 

desproporcional em desfavor do consumidor, extrapolando os limites do razoável 

na relação de consumo. Desta forma, é caracterizada a desvantagem exagerada 

prevista no Art. 51, §1o, III.   

Não somente isto, como recai nas outras definições de 

desvantagem exageradas previstas nos incisos I e II no sentido de violar os 

princípios de seu sistema jurídico, bem como restringir os direitos do consumidor. 

Assim o faz mediante a não transparência acerca das probabilidades de aparição 

dos itens contidos dentro da Loot Box, bem como sua manifesta violação da boa-

fé contratual. 

No mesmo ensejo, há desrespeito aos incisos XV e XVI do Art.22 

do Decreto 2181/97 pois versam eles sobre a restrição de direitos e obrigações 

fundamentais (presentes no dever de transparência) e da onerosidade excessiva. 

De tal sorte que acreditamos existirem bastante motivos para a aplicação das 
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punições previstas em nosso ordenamento para com as produtoras de jogos 

eletrônicos que façam uso do sistema Loot Box. 

Inobstante, lembramos aqui que o Art. 18 do decreto prevê que a 

aplicação das sanções consumeristas não afasta a responsabilização em outras 

searas do direito. Portanto, remetendo-nos à similaridade já explorada entre caça-

níqueis e Loot Boxes no sentido de que os benefícios auferidos através da 

aquisição de uma caixa são vinculados a uma aleatoriedade na obtenção de 

resultados derivados de sua compra70. 

Assim é a inteligência do Art. 50 da lei de Contravenções Penais. 

Ao restringir a prática de jogos de azar em território nacional define que a 

condição mister para configuração de determinada conduta nos ditames de ―jogo 

de azar‖ é a presença de sorte como elemento definitivo para o triunfo no jogo em 

questão e, considerando a definição de ―jogo‖ adotada por este trabalho no tópico 

1.3, não vemos óbice para a qualificação das Loot Boxes sob a égide do 

dispositivo em questão. 

É também de nosso entendimento de que não se demonstra 

viável uma alternativa senão o completo banimento das Loot Boxes uma vez que 

seu próprio funcionamento é, em essência, um misto de diversas ofensas ao 

nosso ordenamento. Explicamos. A definição que usamos do produto alvo deste 

trabalho estabelece que os resultados de uma Loot Boxes devam ser aleatórios e 

baseados em um sistema de graus de raridade dos itens nela contidos. Somando-

se isto com a inviabilidade da adquirição individual dos possíveis resultados da 

Box e da dependência de seu uso para progredir e competir, bem como da 

inexistência da transparência acerca das probabilidades derivadas da caixa, tal 

abusividade torna-se tão somente mais reluzente. 

Portanto, estando tal funcionamento em desacordo com nossa 

legislação parece-nos impossível manter a continuidade deste modelo, 

especialmente ao ponderarmos seus efeitos nefastos em crianças e jovens, 
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submetidos a tal prática predatória desde cedo. Todavia, também nos parece 

também que seria conveniente uma legislação específica acerca do tema, a 

exemplo de países como China e Bélgica, pois demonstra-se exaustiva e 

dificultosa a tarefa de configurar os exemplos da prática, considerando a 

inexistência de jurisprudência pátria acerca da matéria, bem como as diversas 

possíveis facetas que uma Loot Box pode assumir. 

Endossamos principalmente o posicionamento belga acerca da 

matéria uma vez que, em consideração à saúde e bem estar sociais, não somente 

proibiu a prática em seu território com notável celeridade legislativa como também 

instruiu uma pesada multa de 800.000,00 euros à empresa que comercializar Loot 

Boxes no país.71
 

Acreditamos que, mediante a notável expansão do acesso 

popular a jogos em telefones celulares, consoles de mesa e computadores72, a 

necessidade do legislador nacional repousar seus olhos sobre a matéria é de 

suma importância. Ao observarmos os danos irreparáveis que podem ser e já são 

infligidos pelas caixas, bem como por sua popularização crescente devido à 

descoberta de sua rentabilidade pelos produtores, demonstra-se diminuto o tempo 

para a tomada de ação pelo legislador. 
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Conclusão 

Ao longo deste trabalho tratamos do fenômeno das Loot Boxes, 

demonstrando seus diversos aspectos e dimensões, bem como as complicações 

legais delas derivadas. Ao debulharmos acerca da legislação pátria que tangencia 

ao redor destes produtos pudemos observar pontos chaves de conflito, 

especialmente no concernente ao Código de Defesa do Consumidor. 

No importe dos princípios da transparência, informação e boa fé 

nas relações de consumo a natureza das caixas representa óbice à devida 

consolidação do disposto em lei. Isso se dá, em grande parte, pela aleatoriedade 

vinculada ao produto. Conforme observado, inexiste controle acerca do resultado 

obtido pelo consumidor no momento da abertura da caixa, efetivamente causando 

com que sua compra se demonstre cega e a onerosidade dela demonstre-se 

desproporcionalmente incisiva, tendo em vista que, a depender da sorte, poderá 

ser necessário abrir dezenas de Loot Boxes até a obtenção de um equipamento 

considerado forte ou raro, ou ainda quando este consumidor almejar adquirir 

determinado item em específico, escondido por detrás do algoritmo das Boxes. 

Não obstante, a violação ao ordenamento pátrio se estende, 

conforme estudado, ao âmbito do Direito Penal. Tal se dá mediante às 

similaridades do procedimento da abertura das caixas para com uma máquina 

caça-níqueis. Apesar de, a priori, poder representar um pensamento distante, há 

entendimento acadêmico neste sentido conforme demonstrado ao citarmos o 

pesquisador Aaron Drummond e seu estudo “Video game loot boxes are 

psychologically akin to gambling”. Tal se dá pela característica de repetição 

intensa do processo de compra e abertura das Loot Boxes, as quais oferecem 

seus resultados por nada senão a pura sorte, bem como o condicionamento de 

sua obtenção através deste processo aleatório. 

É também agravante o fato de que, na esmagadora maioria dos 

jogos onde persiste esta prática, os itens adquiridos por estas microtransações 

são essenciais para o progresso no decorrer do jogo, ou ainda para se manter a 

competitividade com relação a outros jogadores, não se tratando de mera 

mudança estética. Desta forma, os jogadores são compelidos a participar dessa 

sistemática nefasta, despendendo valores por vezes maiores até mesmo do que o 

preço do jogo-base para conseguir determinado item almejado. Ao decorrer do 
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exposto, mostramos casos de consumidores que desenvolveram uma verdadeira 

compulsão pela aquisição de um sem-número de caixas, tanto por seu conteúdo 

quanto pela emoção derivada da sua abertura. 

Por derradeiro, vemos que uma legislação específica, capaz de 

cobrir pormenorizadamente tal prática, se demonstre a saída mais satisfatória 

para a questão. A despeito da viabilidade da repreensão às Boxes à luz do 

ordenamento atual, devido às suas distinções por demasiado peculiares tal tarefa 

se mostraria por demasiado exaustiva às instituições, ainda mais ao 

considerarmos a inexistência de qualquer tipo de jurisprudência específica acerca 

da matéria. 

Assim, uma vez que entendemos a necessidade do completo 

banimento das Loot Boxes, a exemplo do realizado na Bélgica, acreditamos que a 

saída adotada pela nação belga seja também a mais acertada para nós. 

Inevitavelmente, mediante a alta rentabilidade deste modelo de microtransações, 

compreendemos como apropriada a aplicação de uma punição pecuniária de 

maior valor para as produtoras e distribuidoras de jogos que apresentem Loot 

Boxes em vias de se evitar o mantenimento da conduta mesmo diante de uma 

eventual proibição. 
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