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PRefÁCIO

o impacto da ciência, tecnologia & inovação (c,t&i) na socie-
dade é transversal. este mundo, virado do avesso, não é o futuro; é 
o nosso presente. Assim, pensar em soluções para os desafios que 
nos são apresentados não é mero exercício de ética especulativa: 
os problemas já nos mordem pelos calcanhares. Essa é a justifica-
tiva para trazermos à comunidade científica esta coletânea, cha-
mada Ciência, Tecnologia & Inovação: Políticas & Leis.

Do ponto de vista das leis, existem dois aspectos a serem 
considerados. Por um lado, a c,t&i pode ser o objeto sobre o 
qual a legislação se debruça (como é o caso do Marco de Ciência, 
tecnologia e inovação, lei nº 13.243/2016, ou a lei Geral de 
Proteção de Dados, lei nº 13.709/2018); por outro, a c,t&i im-
pacta o próprio ato de legislar, de lidar com os dados que devem 
ser considerados pelo legislador, de dialogar com a sociedade 
ultraconectada. 

Já em relação às políticas públicas, lembramos as palavras 
da Professora Élida Graziane Pinto (2018), para quem “a política 
pública é um ciclo de identificação e, tanto quanto possível, de 
resolução dos problemas atinentes à vida em sociedade, cujo 
termômetro jurídico mais sensível é o déficit de efetividade dos 
direitos fundamentais”. além disso, uma política pública organi-
za-se em três grandes fases: planejar, executar e controlar. 

Atualmente, o Poder Público sequer formula adequadamen-
te o diagnóstico dos seus problemas, o que transparece não só 
em políticas públicas pouco eficientes, mas também em inter-
venções legislativas de baixa qualidade. 

Talvez, tanto em relação às leis quanto em relação às políti-
cas públicas, o que primeiro chegue à memória seja a obrigação 

BS”D
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que tem o Poder Público de fomentar C,T&I. Entretanto, o impacto dessa C,T&I 
é muito maior: a tecnologia pode ser usada para incrementar a própria a le-
gitimidade dessas intervenções (leis e políticas públicas). elas podem tanto 
aproximar o cidadão das esferas decisórias, para que a sociedade em geral e os 
afetados em especial se façam ouvir (assegurando que se construa uma visão 
mais completa da situação problemática), mas também impactam a esfera de 
controle, automatizando a análise dos dados gerados (por exemplo, tornando 
o oceano de cifras públicas acessível e palatável à compreensão do cidadão). 

em relação aos instrumentos de advocacy legislativa viabilizados pela tec-
nologia, já existem algumas ferramentas dignas de menção e atenção. o Voz 
ativa (c2019) confronta a votação de cada um dos deputados federais com a 
orientação do Executivo, para saber quem são os alinhados ao Governo na Câ-
mara. Já o leg.Go (c2019) utiliza ciência de dados e aprendizagem de máquinas 
para facilitar o trabalho de advocacy, coletando dados do congresso Nacional 
para mapear proposições em alta, aquelas que estão tramitando com mais velo-
cidade, as alterações legislativa e os atores envolvidos no processo. 

Na esfera de controle, a chamada ope-
ração Serenata de amor (c2019) entrega, à 
sociedade, uma forma de accountability tec-
nológica: a robô Rosie utiliza das mesmas 
tecnologias que Google, Facebook e Netflix 
com a finalidade de analisar e identificar 
suspeitas em gastos de deputados federais 
em exercício de função. Suas suspeitas são 
publicadas no twitter. os dois tweets ao 
lado, por exemplo, pedem explicações aos 
respectivos deputados (um paranaense e 
um catarinense), sobre o preço declarado 
por uma refeição, que Rosie concluiu estar incomum: cada uma das refeições cus-
tou R$368,38. Na plataforma, também é possível visualizar os recibos apresen-
tados pelos Deputados para amparar o pedido de reembolso. essa visualização 
nos mostra que os dois gastos foram feitos em um restaurante em Montevidéu 
(Uruguai) chamado Panini, no dia 01 de abril de 2019. Podemos ler que são dois 
e-tickets diferentes (A42989 e A42990), embora tenham sido emitidos com 8 
segundos de diferença entre um e outro. Nessa leitura, ficamos aqui nos pergun-
tando como os dois deputados gastaram, cada um, o mesmo valor (R$368,68), no 
mesmo restaurante, no mesmo dia, e ambos pediram o reembolso?

figura 1 – tweets da Rosie, da  
operação Serenata de amor (c2019)

https://www.vozativa.org/
https://www.vozativa.org/
https://serenata.ai/
https://serenata.ai/
https://twitter.com/RosieDaSerenata
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evidentemente, pode não haver nada de errado no gasto. No entanto, Rosie 
nos chama a atenção para gastos estranhos e é direito do cidadão – nosso direi-
to – pedir esclarecimentos. convidamos o leitor a explorar o twitter da Rosie, 
e verificar como nossos representantes eleitos gastam a verba pública. Vê-se, 
portanto, como os holofotes giram em direção do controle de políticas públicas 
e, consequentemente, de uma boa legislação. 

em relação ao Poder Judiciário, as novas tecnologias tornarão – tornam já 
– vários procedimentos mais efetivos e mais eficientes. Há, nesse contexto, no-
tável impacto na troca e o armazenamento de informações [no Poder Judiciário, 
os advogados precisam se adaptar à velocidade do diálogo proporcionada pelo 
PJ-e (c2019)]. Há, também, a utilização de robôs na própria tramitação dos pro-
cessos, como o denominado “Victor” (2018), que desde o início de 2018 atua 
na tramitação dos Recursos Extraordinários, ao “ler” todas as peças e identificar 
quais estão vinculadas a determinados temas de repercussão geral.

até mesmo a parte core dos sistemas públicos de administração da Justi-
ça, sua atividade principal e razão de existir, não passa imune. embora a maior 
parte dos programas de solução de controvérsia ainda esteja em fase de pro-
tótipo, já existem sistemas operando para solucionar controvérsias. eles ainda 
têm aplicabilidade limitada a ambientes de menor relevância social, como são 
os conflitos entre vendedores e compradores por conta de operações em mar-
ketplaces. como exemplo, temos o software Modria (c2019), que alega resolver 
até 90% desse tipo de conflito sem a necessidade de escalar a contenda a um 
ser humano encarregado. Sua programação seleciona informações relevantes 
da disputa, incorporando até mesmo informações sobre o histórico de compra e 
venda dos usuários, para fornecer uma solução aceitável com base em orienta-
ções como políticas de reembolso, devolução e troca. 

O Direito ainda parece resistente às novas tecnologias, habituado que é aos 
seus rituais, seus procedimentos herméticos e opacos, a um tempo arrastado 
que a sociedade contemporânea não tolera mais. Inegavelmente, as novas tec-
nologias estão mudando esse mundo. Tudo isso, que parecia ficção científica, já 
é realidade… e mais: quando o leitor ler essas palavras, já separado por um lap-
so de tempo entre o momento em que elas foram escritas e a leitura, todas es-
sas soluções citadas já estarão um pouco (ou talvez muito) mais aperfeiçoadas. 

Muitas dessas tecnologias servem para tornar o mundo melhor (mais par-
ticipação social nas decisões públicas, julgamentos mais isonômicos, soluções 
mais rápidas), embora a apreensão diante do desconhecido seja bastante com-
preensível. Daí a necessidade de discutir sobre tudo isso. 

http://www.pje.jus.br/navegador/
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038
https://www.tylertech.com/products/modria


10prefácio

os trabalhos foram todos apresentados durante o I Congresso de Ciência, 
Tecnologia & Inovação: Políticas & Leis, que ocorreu na Faculdade de Direito 
da Universidade Federal de Minas Gerais, em outubro de 2018. idealizado pela 
Prof. Fabiana de Menezes Soares, fundadora e coordenadora do Observatório 
para a Qualidade da Lei, o Congresso foi um ápice do Projeto de Pesquisa finan-
ciado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPE-
MiG), intitulado Política para boa Legislação e Regulação em Ciência e Tecnolo-
gia: avaliação legislativa do Código de Ciência e Tecnologia.

Merece destaque a representatividade das discussões postas: os pesqui-
sadores vieram à capital mineira de muitas regiões. isso nos mostrou não ape-
nas que cada região possui desafios particulares (a serem resolvidos conforme 
técnicas de interesse local e regional), mas, principalmente, nos mostrou que 
existem desafios comuns à toda a nação. Nesse contato com pesquisadores de 
diversas regiões do Brasil e com formações em diferentes áreas, as reflexões se 
aperfeiçoaram. e, nesse processo de troca, aperfeiçoaram-se também as pro-
postas de soluções que temos a oferecer, e que cada um levou de volta para 
suas regiões. 

Assim, o que o leitor tem nas mãos agora não é apenas uma coletânea de 
pesquisas feitas individualmente, no isolamento, mas uma obra genuinamente 
coletiva, algo que apenas um grande encontro como foi o Congresso pode pro-
porcionar. 

Existem alguns fios condutores que organizaram os trabalhos durante o 
congresso e reaparecem nesta obra.

Finamente alinhado com o escopo do projeto de pesquisa, existem traba-
lhos que se dedicam às questões de desenvolvimento regional e municipa-
lização da C,T&I. Nesse contexto, a emenda constitucional nº 85/2015 é um 
marco importante. antes dela, todos os entes federados (União, estados, Muni-
cípios e Distrito Federal) já eram obrigados a proporcionar os meios de acesso 
à cultura, educação e ciência. a partir da ec nº 85/2015, também a tecnologia, 
a pesquisa e a inovação entraram nesse rol. Isso significa que cada um desses 
entes federados deve exercer sua competência, seu dever-poder, no cumpri-
mento dessa obrigação legal. trata-se de caso de legislação multinível, típica 
do Federalismo cooperativo. a autorização legal, pela via constitucional, para 
a cooperação, a concertação e integração entre os entes federados já existe. 
No entanto, a falta de tradição de cooperação no federalismo brasileiro dificul-
ta a realização dessas competências constitucionais, bem como obstaculiza a  
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realização dos objetivos nelas buscados. Assim, a lei federal, por melhor que 
seja, pode mostrar-se inócua quando a regulamentação em outros níveis é ruim 
ou simplesmente inexistente. 

No caso da esfera nacional, a União exerceu sua competência e editou a lei 
nº 13.243/2016, comumente chamada de Marco de c,t&i. Diferentemente, no 
caso de nossa querida Minas Gerais, a obrigação de regulamentar a Lei federal 
permanece descumprida, já que a publicação de um Decreto do Executivo (De-
creto estadual nº 47.44/2018, de Minas Gerais) não supre a necessidade de re-
gulamentação estadual, carente que é, como todo decreto do Poder Executivo, 
de legitimação democrática. em Minas Gerais, houve, portanto, um exercício in-
correto das técnicas de legislação multinível, quando o Poder Executivo avança 
sobre as competências do Poder legislativo, usurpando-as. 

A política de C,T&I deve vir como uma política de Estado, o que só acon-
tece pela via da legislação. Decretos, enquanto instrumentos do governador, 
externalizam políticas de governo; são disciplinas precárias sem a legitimação 
da legislação, e podem mudar do dia para a noite. a vontade do povo, por sua 
vez, se materializa na lei, produzida dentro das assembleias legislativas, no 
caso dos estados-membros. em Minas Gerais, houve um Debate Público (alMG, 
c2019) dentro da assembleia legislativa com objetivo de discutir a produção 
da legislação com essa finalidade e o Observatório para a Qualidade da Lei par-
ticipou intensamente desse debate que, até o fechamento dessa obra, ainda 
não tinha finalizado as discussões sobre o tema. Assim, lamentamos que Minas 
Gerais ainda não tenha uma regulamentação, pela via legislativa legítima, para 
o Marco de c,t&i. 

Não obstante, na coletânea, estão registrados esforços de outros entes da 
Federação na realização de suas próprias regulamentações regionais e locais. 

Nossos amigos e parceiros do Amapá, Vítor Hugo Santis Costa e Linara Oei-
ras Assunção, questionam no artigo “Lei amapaense de Ciência, Tecnologia e 
inovação: simbolismo ou propulsora de uma área estratégica?” se o processo de 
elaboração de tal lei propiciou o fomento da área estratégica de c,t&i ou se re-
sultou em uma construção legislativa de caráter meramente simbólico, ou seja, 
que visa atender a valores políticos sem, contudo, interferir no sistema jurídico. 
Cenário esse que, infelizmente, é recorrente no Brasil.

Já o artigo “Inovação e Empreendedorismo pela via da Zona Franca Verde: 
possibilidades para o desenvolvimento no amapá”, de linara oeiras assunção e 
Iaci Pelaes dos Reis, reafirma que, apesar do potencial demonstrado pela Zona 

https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2016/forum_tecnico_startups/debate_publico/?albPos=1&aba=js_documentos
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Franca Verde de contribuir para a criação e manutenção de um ambiente pro-
pício à inovação e ao empreendedorismo no estado do Amapá, verifica-se que 
esse instrumento carece de uma política pública abrangente que busque supe-
rar alguns gargalos, como, por exemplo, a falta de incentivo ao empreendedo-
rismo na formação educacional.

A presença desses Pesquisadores do Amapá resulta do programa de Douto-
rado interinstitucional (DiNteR), entre a Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal do Amapá, que tem como um 
de seus objetivos a formação de mestres e doutores do quadro permanente de 
docentes de instituições distantes dos grandes centros de ensino e pesquisa, 
de modo a diminuir as assimetrias hoje existente no país. a presença desses 
trabalhos nesta coletânea mostra não só que a parceria interinstitucional foi 
verdadeira, mas principalmente a qualidade das pesquisas e reflexões desses 
pesquisadores. 

em relação ao terceiro nível de regulamentação, a municipal, temos o rela-
to vindo do Município paraibano de campina Grande (um dos maiores e mais 
desenvolvidos municípios do interior do Brasil) na criação de sua Política Mu-
nicipal de C,T&I. A experiência está relatada no artigo “Criação e Implantação 
de um Sistema Municipal de ciência, tecnologia e inovação (ct&i): Um Rela-
to de Experiência”, de Danyllo Wagner Albuquerque, Lucas Ribeiro Novais de 
Araújo e Rijkaard Dantas de Santana, e serve de alerta para todos os Municípios 
(e Estados-membros) que não exerceram essa competência: não só existe uma 
omissão quanto a um dever-poder, como também existem oportunidades sendo 
perdidas por conta da omissão legislativa. campina Grande parece já colher os 
frutos desse esforço, já que as já citadas iniciativas do Voz ativa (c2019) leg.Go 
(c2019) possuem pelo menos um dos pés na cidade. 

Em uma toada diferente, acreditamos firmemente que o caminho inevitá-
vel para o fomento de c,t&i é trilhado pela via da educação – a formação de 
recursos humanos. assim, vários trabalhos se ocupam de práticas em educação 
inovadora, tecnologias e empreendedorismo sociais, passando pela educação 
básica obrigatória e chegando ao último grau de formação acadêmica. 

Na base, temos os problemas da educação, ou seja, um problema comu-
mente denominado “analfabetismo científico”, que não se origina na educação 
em nível superior, mas muito antes. Assim, no artigo “A Reforma Curricular do 
ensino Médio da lei nº 13.415/17: uma avaliação a partir das metas do PNe e 
dos resultados do PiSa 2015”, caroline Stéphanie Francis dos Santos Maciel 

https://www.vozativa.org/
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examina se a reforma curricular do ensino Médio, promovida em 2017, lida com 
os problemas de analfabetismo científico, detectados no Programa Internacio-
nal de avaliação de estudantes (PiSa) de 2015. 

também na via da formação de recursos humanos, thaís de Bessa Gontijo de 
Oliveira e Douglas Alexandre Gomes Vieira questionam o pressuposto comum 
de que o destino dos pós-graduados deva ser a docência, em que a pesquisa 
parece ser um subproduto da atividade de ensino dentro das instituições de en-
sino Superior. No o artigo “A inserção e manutenção de doutores em empresas 
como política pública de fomento à inovação”, os autores argumentam que os 
doutores podem desempenhar papéis importantes no setor privado atuando 
como vetores de inovação dentro das empresas, e propõem algumas políticas 
públicas que podem ser adotadas com essa finalidade.

outro aspecto importante da relação entre c,t&i e educação é a mudan-
ça de práticas educacionais: as novas ferramentas tecnológicas podem servir 
para cumprir as finalidades almejadas. Nesse contexto, Loyane Cristine Cafieiro 
Monteiro e Weslei antonio Vilela trazem um estudo de caso mostrando como 
as telinhas (do computador e dos próprios celulares dos alunos) podem ser in-
corporadas nas dinâmicas de classe, no artigo “Jogo de Teatro do Improviso do 
Youtube como prática metodológica de alfabetização e letramento”. 

Outro problema comum da educação básica é a resolução de conflitos que 
ocorrem entre alunos, ou entre alunos e professores. existem, evidentemente, 
várias técnicas tradicionais que podem ser usadas na solução desses proble-
mas. No entanto, a tecnologia pode ser grande aliada nessa tarefa, segundo ar-
gumentam amanda Garcia de oliveira e ivone Juscelina de almeida no artigo 
“Mediação e a resolução online de disputas no contexto escolar”.

Além disso, existe uma miríade de temas de relevância jurídica impactados 
pelas novas tecnologias, que agrupamos como desafios jurídicos e normativos 
em C,T&I. Nas primeiras linhas deste Prefácio, tocamos em vários desses assun-
tos (na elaboração normativa, na administração da justiça, etc.). 

Uma discussão importante em relação à regulamentação (legal e infrale-
gal) diz respeito à participação dos afetados. com essa preocupação em men-
te, Ciro Antônio da Silva Resende pesquisou a participação de representantes 
de interesses organizados na atividade legislativa federal (especificamente, na 
Câmara dos Deputados), no artigo “Acesso e influência na Câmara dos Deputa-
dos: a atuação de interesses organizados na comissão de ciência e tecnologia, 
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Comunicação e Informática”. Esse artigo mostra como existe um pequeno gru-
po de atores (notadamente um elevado número de participações de órgãos do 
setor público, especialmente do executivo) já atuando na construção de solu-
ções (ou agravamento de problemas) pela via legislativa, enquanto que outros 
grupos ainda não estão presentes nessas arenas. as ausências são importantes 
(como, por exemplo, das empresas privadas, sem qualquer capital público). Ao 
terminar a leitura do artigo, ficamos aqui pensando se melhores soluções não 
emergiriam de processos que conseguissem escutar esses atores. 

Ainda em relação aos desafios normativos, fica claro que a comunidade ju-
rídica está bastante preocupada com o uso de ferramentas de processamento 
massivo de dados (Big Data) e aprendizagem de máquinas (machine learning), 
especialmente por conta da entrada em vigor da lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), que ocorrerá em 2020. Essa questão é objeto de cinco trabalhos.

O artigo “decisões automatizadas por máquinas e o humano no loop: ce-
nários discriminatórios, vieses cognitivos e regulação normativa”, de thiago 
Dias de Matos Diniz e Thaís de Bessa Gontijo de Oliveira, mostra os desafios do 
chamado profiling, atualmente traduzido com perfilização, ou seja, o uso des-
sas tecnologias para construir um perfil do usuário (conhecer suas preferências, 
tendências políticas), além de outras características que nem o próprio usuário 
se dá conta. embora controversa (e alvo de inúmeras críticas), o artigo pergunta: 
será mesmo que a decisão tomada por seres humanos é mais justa que a deci-
são tomada por computadores?

ainda ocupando-se do profiling, Gustavo Duarte Vieira examina o uso da 
técnica no contexto específico do credit scoring na avaliação de crédito. assim, 
o artigo “Impacto das legislações de proteção de dados em análises de crédi-
to baseadas em profiling” apresenta a legislação brasileira aplicável à técnica, 
comparando-a à lei europeia (a chamada General Data Protection Regulation, ou 
simplesmente GDPR).

Já o trabalho “O “Direito à Explicação” de Decisões Automatizadas no Âm-
bito do GDPR”, de Giovana Figueiredo Peluso Lopes, discute as dificuldades de 
se relacionar com o mundo no qual as decisões são tomadas por computadores. 
No universo conhecido, é possível pedir ao ser humano que concedeu ou negou 
algo a um usuário (por exemplo, alguém que solicita crédito) as razões que le-
varam à concessão ou negativa. Mas como é possível alcançar esse tipo de es-
clarecimento quando a decisão é tomada por uma máquina? Essa é a discussão 
proposta no artigo, que sugere a necessidade de se mudar o foco da pergunta, 
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abandonando a preocupação estritamente individual no sentido de se construir 
uma dimensão coletiva da proteção de dados.

ainda com preocupação com a privacidade, camila campos Ribeiro de Si-
queira, Mariana Alves Araújo Lopes e Paloma Rocillo Rolim do Carmo discutem 
a proteção à privacidade nas chamadas cidades inteligentes, marcada pelo con-
ceito de internet das coisas (do inglês, Internet of Things, ou simplesmente iot), 
ou seja, ferramentas do dia a dia que colhem a todo momento dados do usuário, 
sua rotina, sua própria forma de viver. Esse é o tema explorado pelo artigo “Ci-
dades inteligentes e Privacidade: o modelo regulatório da nova lei de proteção 
de dados”.

ainda em relação à proteção da privacidade no mundo digital, um grupo 
de usuários particularmente vulnerável é o de crianças e adolescentes. No ar-
tigo “A proteção integral de crianças e adolescentes: desafios jurídicos de uma 
sociedade hiperconectada”, Sergio Marcos carvalho de Ávila Negri, elora Raad 
Fernandes e Maria Regina Detoni Cavalcanti Rigolon Korkmaz desenvolvem um 
estudo empírico-qualitativo, no qual relatam um case importante: a ação civil 
Pública proposta pelo Ministério Público Federal (MPF) contra a empresa Goo-
gle e a União. Nela, questiona-se a publicidade velada voltada para o público 
infantil dentro da plataforma Youtube. 

Em relação à regulação, Hellen Marinho Amorim discute o conceito de 
ciência no chamado código Nacional de ciência, tecnologia e inovação (a lei  
nº 13.243/2016), dentro do artigo “Relativismo epistêmico e conhecimento 
científico”. A autora mostra como o conceito de ciência esconde um falso con-
senso, que, aliás, é uma controvérsia importante e não enfrentada na legislação. 

alguns artigos ocuparam-se em discussões sobre políticas públicas em 
c,t&i nos mais variados setores.

O artigo “Acesso à justiça: reflexões sobre a implementação da inteligência 
artificial no Poder Judiciário”, de Guilherme Costa Leroy e Luiz Felipe de Freitas 
cordeiro, estuda o emprego de mecanismos tecnológicos e a possibilidade de 
sua utilização como ferramenta de apoio ao acesso à justiça. a intenção dos 
autores é evidenciar as facilidades e suscitar as dificuldades geradas pela im-
plantação da tecnologia no Poder Judiciário.

Além disso, existem dois artigos situados em torno da importância de se ter 
um ecossistema estruturado C,T&I, que aborde e supere dificuldades institucio-
nais. Trata-se de discussão da maior importância, que tem como objetivo auxiliar 
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o Brasil (melhor dizendo, os pesquisadores e desenvolvedores brasileiros) nes-
sa corrida mundial pelo desenvolvimento de C,T&I. São reflexões que buscam 
estruturar ecossistemas inovadores e disponibilizar recursos financeiros, como 
forma de fomentar c,t&i nacional.

No artigo “A demora na análise dos pedidos de patente como obstáculo à 
inovação farmacêutica: o caso das doenças negligenciadas”, os autores Marcos 
Vinício chein Feres, alan Rossi Silva e anderson Resende Morais discutem pro-
blemas no INPI, apresentando dados concretos para a reflexão. São dados inédi-
tos, da maior importância para se pensar sobre as consequências de um proce-
dimento excessivamente lento nos órgãos de proteção à propriedade intelec-
tual. Se a conclusão dos autores estiver correta, esses entraves burocráticos são 
diretamente culpados pelo atraso na busca por curas de doenças importantes 
(como a dengue), que assolam o Brasil. 

Por sua vez, o “Repensando o novo Marco Legal Brasileiro de Inovação: um 
estudo sobre regulação em propriedade intelectual na Universidade de Bra-
sília” mostra como é essencial que as universidades possuam uma estrutura 
para acolher o conhecimento gerado por seus pesquisadores, como forma de 
fomento à C,T&I. Trata-se de um relato do que se passou com a Universidade de 
Brasília (UnB), contado por amanda Nunes lopes espiñeira lemos, ana cláudia 
Farranha Santana e Lívia Pereira de Araújo, que estiveram diretamente envolvi-
das no processo.

ainda com relação à necessidade de se ter um ecossistema estruturado, não 
poderiam faltar reflexões sobre a relação entre economia e C,T&I. Assim, temos 
aqui artigos dedicados aos instrumentos de incentivo econômico para desen-
volvimento em C,T&I. 

Nesse contexto, temos o artigo “Smart Contracts e Blockchain: uma reflexão 
sobre os desafios jurídicos decorrentes das inovações tecnológicas”, de Rapha-
el Vieira da Fonseca Rocha, Débora de Oliveira Pereira e Sergio Henrique Fer-
nandes Bragança Junior. Nele, os autores mostram como a própria a economia 
está mudando: na nova plataforma organizacional, digital, o modelo centrali-
zador (em que o detentor da mão de obra, informação e recursos era o agente 
principal) cede espaço para uma rede descentralizada que vai ser implantada 
por meio de plataformas tecnológicas que participam da economia. É um cami-
nho sem volta e, em breve, os juristas terão que aprender a lidar com os smart 
contracts, já que muitos dos serviços jurídicos massificados, cartoriais, serão 
substituídos por essas ferramentas. 
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outras perguntas importantes nesse contexto são: de onde vêm os recur-
sos financeiros para custear os investimentos em c,t&i? esses recursos produ-
zem melhores resultados quando alocados no setor público ou no setor privado? 
especialmente, como as empresas de base tecnológica podem buscar recursos 
para financiar sua atividade produtiva? Embora o Marco claramente prestigie o 
fomento de C,T&I nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) 
(definidas como órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta 
ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos), as empresas desempe-
nham um papel importantíssimo nesse ecossistema. De fato, algumas das mais 
empresas mais valiosas do mundo são empresas de base tecnológica de capital 
privado: Amazon, Microsoft, Facebook, Google, Apple, Alibaba. Essas empresas 
mudaram a forma como compramos, como trabalhamos, como nos relacionamos. 
elas são centros de inovação. aliás, inovar parece ter se tornado sua atividade 
fim. A criação de uma empresa brasileira com esse perfil depende, em muito, do 
acesso a recursos financeiros. Tais recursos podem vir do setor público (com po-
líticas de fomento) ou podem vir do setor privado (com empréstimos ou com os 
chamados venture deals). o caminho pela busca de recursos fora das instituições 
financeiras tradicionais, fora dos arranjos comuns, é objeto de dois artigos. 

Fernanda Marinho antunes de carvalho e Rubia carneiro Neves explicam 
que o termo fintech advém de “financial technology” e tem sido utilizado com o 
intuito de se referir às pessoas jurídicas que empregam tecnologia para prestar 
serviços financeiros ao mercado. O artigo “Fintech de Mútuo e Factoring: dife-
renças à luz da Regulação do Banco central do Brasil e o acesso ao crédito para 
a inovação” analisa as fintechs de mútuo, ou seja, aquelas cuja atividade é o for-
necimento de recursos financeiros a terceiros. Esses terceiros podem ser quais-
quer pessoas, mas a discussão ganha outros contornos quando se pensa que as 
startups podem se beneficiar do arranjo para financiar suas próprias inovações. 

O artigo “Regulação do Crowdfunding de investimento e do Sindicato e suas 
perspectivas para Empresas Inovadoras”, de Edson Takeshi Nakamura, volta o 
olhar para outro polo de inovação: as startups. como todo empreendimento, o 
desenvolvimento de inovação demanda recursos financeiros. Diante da hesita-
ção de instituições financeiro tradicional em conceder crédito para empresas 
nascentes, elas muitas vezes usam estratégias como o crowdfunding. o artigo 
vai discutir, então, como o sistema financeiro vem lidando com essas novas es-
tratégicas, destacando avanços já feitos e os que ainda é necessário alcançar. 

Em uma perspectiva diferente, o artigo “Externalidades das políticas de 
incentivo fiscal no setor de energia renovável”, de Cácia Campos Pimentel,  
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destaca a importância de fontes oficiais de financiamento, estruturadas como 
políticas públicas, para o setor de energia renovável. a autora descreve o está-
gio em que se encontra o setor de bioenergias, e como as intervenções estatais 
por meio de políticas públicas pode impulsionar ou prejudicar a inserção das 
tecnologias nacionais no mercado internacional. 

Para além dos instrumentos de incentivo usuais, Renata Vaz Marques Costa 
Rainho discute como o estado pode usar seu massivo poder de compra para 
influenciar o setor. O artigo “Encomendas Tecnológicas” reflete o importante 
instituto que dá nome ao trabalho, pode ser usado por todos os membros da 
federação e, simultaneamente (se bem empregado), consegue fomentar c,t&i 
e garantir melhores serviços à sociedade. No entanto, para que a Administra-
ção Pública possa usar seu poder de compra nessa finalidade, é preciso pensar 
também nos procedimentos de compras e contratações rigidamente regulados 
por lei, e foi isso que o artigo “Entraves legais à licitação nas áreas de Ciência, 
tecnologia e inovação”, da mesma autora, fez. Nele, contrapõe-se o modelo de 
administração pública societal ao modelo gerencial, analisando avanços já al-
cançados e ponderando sobre outras alterações legislativas e culturais que ain-
da podem ser necessárias. 

Por fim, ainda como medida de fomento, Daniela Rodrigues Machado Vilela 
sugere o uso das sanções premiais, no artigo “Os incentivos premiais como prá-
ticas ensejadoras para o desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação”. 

Fechamos nossa coletânea com a Carta de Belo Horizonte em defesa da 
Ciência, Tecnologia & Inovação, elaborada durante o congresso e lida no encer-
ramento. As palavras que lançamos então, em outubro de 2018, permanecem 
ecoando em nossos ouvidos:

A publicação do Marco Legal jamais deve ser vista como o final de 
uma jornada, mas como uma fase do processo de elaboração legisla-
tiva, que é cíclico, e por ser assim, reclama monitoramento constante 
para avaliação retrospectiva e prospectiva, tendo em vista sua efi-
ciência, eficácia e efetividade, pois os processos decisórios e burocrá-
ticos devem também inovar.

Os textos que apresentamos ao público nesta coletânea são, portanto, 
pesquisas e reflexões amadurecidas no melhor que o método científico tem 
a apresentar: o transcurso do tempo, a publicização e o confronto de ideias, 
para testá-las e amadurecê-las por meio de debate intenso e constante com a  
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comunidade científica. Trazem um universo de reflexões, propostas e insights 
para o ecossistema, para serem lidas, refletidas e implementadas. Esperamos, 
com a coletânea, deixar nossa contribuição para essa discussão, nessa jornada 
cuja beleza é justamente nunca acabar. 

Belo Horizonte, Setembro de 2019.

Fabiana de Menezes Soares
Thaís de Bessa Gontijo de Oliveira

Paula Carolina de Oliveira Azevedo da Mata
(as organizadoras)
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LeI AMAPAeNSe De CIÊNCIA, 
TeCnologia e inovação: 
simbolismo ou propulsora  
de uma área estratégica?

Vítor Hugo Santis Costa1

Linara Oeiras Assunção2

ReSUMO: este estudo concentra-se na lei estadual nº 2.333, de 25 de 
abril de 2018, lei amapaense de ciência, tecnologia e inovação. Sobre 
ela, questiona: o processo de elaboração da lei propiciou o fomento 
da área estratégica de ciência, tecnologia e inovação ou resultou em 
uma construção legislativa de caráter meramente simbólico? em seus 
objetivos específicos, busca identificar as contribuições trazidas pela 
lei para o contexto em que foi elaborada, demonstrar os principais 
indicadores de ciência, tecnologia e inovação utilizados pelo legisla-
dor estadual para a partir deles identificar os gargalos locais e com-
preender se eles foram contemplados na referida lei. Por entender a 
lei como fenômeno concreto resultante de uma racionalidade dos en-
volvidos no processo, o método da pesquisa é o estruturalista, visando  
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possibilitar o caminho do concreto para o abstrato e vice-versa. a abor-
dagem é do tipo qualitativa e empregam-se as técnicas de pesquisa 
bibliográfica e documental. As discussões seguem concentradas em 
3 (três) eixos: a) preliminares sobre a cadeia normativa da inovação 
no Brasil, com base nos estudos de cavalcante (2013) e coutinho e 
Mouallem (2015); b) leis estaduais de inovação e o potencial inovador 
dos estados da região Norte, fundamentado em assunção (2017), Bas-
salo (2012) e ewers et al. (2015); c) lei amapaense de ciência, tecno-
logia e Inovação e as dinâmicas envoltas à ação normativa, com norte 
em costa (2018), Grizendi (2011) e Willig (2014).

Palavras-chave: ciência, tecnologia e inovação. inovação. lei estadual 
nº 2.333/2018. 

ABSTRACT: this study focuses on State law nº 2.333 of april 25, 
2018, amapaense Science, technology and innovation law. about it, 
asks: did the law-making process foster the strategic area of   science, 
technology and innovation or did it result in a merely symbolic 
legislative construction? How specific objectives, it identify the 
contributions brought by the law to the context in which it was drafted, 
to demonstrate the main science, technology and innovation indicators 
used by legislator at the state level to identify local bottlenecks and 
to understand if they were contemplated in the law. By understanding 
the law as a concrete phenomenon resulting from a rationality of those 
involved in the process, the method of research is the structuralist. 
The approach is qualitative and bibliographic and documentary 
research techniques are used. The research is concentrated in three 
central points: a) preliminaries about the innovation normative chain 
in Brazil, based on the studies by cavalcante (2013) and coutinho 
and Mouallem (2015); b) state laws of innovation and the innovative 
potential of northern states, based on asunção (2017), Bassalo (2012) 
and ewers et al. (2015); c) amapaense law on Science, technology and 
innovation and the dynamics involved in normative action, based on 
costa (2018), Grizendi (2011) and Willig (2014).

Keywords: Science, technology and innovation. innovation. State law 
nº. 2.333 of april 25, 2018.
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a institucionalização constitucional e legal da ciência, tecnologia 
e inovação (ct&i) na constituição Federal de 1988, principalmente a par-
tir da emenda constitucional nº 85/2015, os estados têm buscado elabo-
rações legislativas que permitam o desenvolvimento baseado nesse setor 
(VeRoNeSe, 2014). 

assim, nosso objeto de estudo é a lei estadual nº 2.333, de 25 de abril 
de 2018, ora denominada “Lei Amapaense de Ciência, Tecnologia e Inovação”. 
Parte-se a seguinte problemática: o processo de elaboração da lei amapaense 
de ct&i propiciou o fomento desta área estratégica ou resultou em uma con-
strução de caráter meramente simbólico?

Para tanto, busca-se identificar as contribuições trazidas pela lei estudada 
dentro do contexto em que foi elaborada, demonstrar os principais indicado-
res de CT&I utilizados pelo legislador estadual para a partir deles identificar os 
gargalos locais e compreender se eles foram contemplados na referida lei, no 
sentido de mudar o status quo.

Por entender a lei como fenômeno concreto resultante da racionalidade 
dos envolvidos no processo, o método de pesquisa é o estruturalista, visando 
possibilitar o caminho concreto para o abstrato e vice-versa e viabilizando um 
modelo de estudo da realidade concreta dos diversos fenômenos (laKatoS; 
MARCONI, 2003). A abordagem é do tipo qualitativa e empregam-se as técnicas 
de pesquisa bibliográfica e de pesquisa documental.

as discussões seguem concentradas em 3 (três) eixos: a) preliminares sobre 
a cadeia normativa da inovação no Brasil, com base nos estudos de cavalcante 
(2013) e coutinho e Mouallem (2015); b) leis estaduais de inovação e o poten-
cial inovador dos estados da região Norte, fundamentado em assunção (2017), 
Bassalo (2012) e ewers et al. (2015); c) a lei amapaense de ciência, tecnolo-
gia e Inovação e as dinâmicas envoltas à ação normativa, com norte em Cos-
ta (2018), Grizendi (2011) e Willig (2014). a par do pouco tempo de vigência, 
trabalha-se com a hipótese de que a Lei Amapaense de CT&I não foi elaborada 
para pautar estratégias de desenvolvimento voltadas para a região Norte, para 
o amapá, com todas as suas interfaces socioambientais, mas sim para atender 
uma demanda simbólica, dentro da política do governo estadual.
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2  PReLIMINAReS SOBRe A CADeIA NORMATIVA DA 
INOVAÇÃO NO BRASIL

a inovação no país está alicerçada, especialmente, sobre as seguin-
tes normas: lei nº 8.248/1991, lei de informática e suas alterações; lei  
nº 10.973/2004, lei de inovação, regulamentada pelo Decreto nº 5.563/2005, 
e suas alterações; capítulo iii da lei nº 11.196/2005, lei do Bem, regulamen-
tado pelo Decreto nº 5.798/2006, e suas alterações; – lei complementar  
nº 123/2006, Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, e suas alterações; – leis estaduais de inovação; – lei nº 13.123/2015, 
que trata do acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao 
conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para 
conservação e uso sustentável da biodiversidade; – a emenda constitucional 
nº 85/2015 e os arts. 218 e 219 da cF/88; – a lei nº 13.243/2016 (novo mar-
co legal de ciência, tecnologia e inovação).

Destaca-se que essas normas foram introduzidas no nosso ordenamento 
em diferentes contextos e segundo racionalidades distintas. Há no país, no to-
cante à inovação, o imperativo de utilização seletiva e pragmática de instru-
mentos jurídicos variados (COUTINHO; MOUALLEM, 2015).

Ao focarmos nas boas práticas recomendadas, em âmbito internacional, ve-
remos que é preciso organizar o direito positivo na área de CT&I para torná-lo 
mais claro, preciso, enxuto, atualizado e racional. E que esse labor tem 2 (duas) 
dimensões distintas: sanear o passado com o tratamento eficiente do entulho 
legislativo; e cuidar do presente com a adoção de técnicas que sirvam para pre-
servar a legalidade da lei e a sua lesa integração no ordenamento.

as políticas de ct&i brasileiras carecem disso, de uma unidade interna no 
conjunto normativo posto. Hoje, por exemplo, os incentivos fiscais encontram-se  
espalhados em diferentes leis, com critérios e exigências diversos, causando 
entraves para as empresas e o próprio governo.

em razão da existência de um emaranhado de normas na área de ct&i, para 
Cavalcante (2013), a estrutura institucional que implementa as políticas de ino-
vação no Brasil: a) Não é aderente à percepção da natureza sistêmica do proces-
so de inovação, uma vez que foi concebida em um contexto em que prevalecia 
uma visão linear desse processo, o que explica a persistência da ênfase atribuí-
da à ciência nas políticas de CT&I no Brasil; b) Não cria incentivos suficientes 
para a alocação, pelos gestores e pelas instituições públicas, de recursos no 
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setor produtivo, porque há mais legitimidade social na alocação de recursos em 
universidades e centros de pesquisa públicos que em empresas; c) Incentiva a 
pulverização de recursos, com a consequente ausência de foco e escala que pode, 
em vários casos, reduzir a eficácia das políticas adotadas; d) Incentiva a reprodu-
ção de modelos e prioridades formatados em contextos distintos do brasileiro.

Acredita-se que é preciso aproximar mais os juristas, que têm um papel 
relevante na elaboração de normas, das discussões atinentes à ct&i. aumentar 
a expertise e a familiariedade dos operadores do Direito com a inovação trará 
ganhos reais para o funcionamento do Sistema Nacional de ciência, tecnologia 
e inovação (SNcti). 

3  LeIS eSTADUAIS De INOVAÇÃO: O POTeNCIAL INOVADOR 
DOS eSTADOS DA ReGIÃO NORTe

a região Norte é composta por 7 (sete) estados-membros: acre, amapá, 
amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e tocantins. Possui a maior extensão das 5 
(cinco) regiões, aproximadamente 45% do território brasileiro. Mas a sua gran-
deza não está somente em sua dimensão geográfica, há neste ambiente uma 
riqueza incalculável em biodiversidade, o que o torna propício ao desenvolvi-
mento de pesquisa voltada ao acesso da biodiversidade e geração de biotecno-
logias (aSSUNÇÃo, 2017). 

A Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC), realizada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que em 2014 a região Norte 
gerou mais de R$ 119 milhões em produtos ou processos que continham algum 
nível de inovação. Segundo a pesquisa, 1.493 empresas da região investiram 
mais de R$ 2 milhões para produção de novos produtos ou atividades internas 
de pesquisa e desenvolvimento (IBGE, 2016).

De fato, a região tem um enorme potencial de inovação, porém carece es-
tender o pensamento do que exatamente seja inovação, um conceito que geral-
mente é associado à tecnologia, quando na verdade ele é muito mais extenso e 
abrangente. Muitos estados da região precisam alcançar esta percepção e, por 
isso mesmo, não possuem um marco legal próprio e adequado de ciência, tec-
nologia e inovação (aSSUNÇÃo, 2017).

as faculdades e instituições da amazônia constituem um dos maiores pro-
dutores de inovação da região. Mas, de igual modo, a falta de visão prospectiva  



25Lei amapaense de CiênCia, TeCnoLogia e inovação

faz com que muitas dessas inovações fiquem soterradas. Em geral, perde-se 
tempo demais tentando fazer algo totalmente novo, quando por vezes uma ino-
vação incremental, por exemplo, pode gerar mais valor ao ambiente em que ela 
está inserida (aSSUNÇÃo, 2017).

A respeito da relevância das leis estaduais de inovação para correção dessas 
realidades, Bassalo (2012) pondera que a criação de uma ambiência apropriada 
à inovação passa a ser o grande diferencial entre aqueles que se desenvolvem 
de maneira sustentável e aqueles que apostam no crescimento econômico sem 
considerar possíveis consequências danosas ao ecossistema local.

Para a autora, os Sistemas Regionais de inovação (SRi) voltados à estrutu-
ração, organização e operação de condições apropriadas à inovação são, por-
tanto, considerados estratégias eficientes para o desenvolvimento de socie-
dades, principalmente, se alicerçados em relações de confiança e colaboração  
(BaSSalo, 2012).

Hoje, boa parte dos estados tem as suas próprias leis e alguns municípios 
começaram a seguir o mesmo movimento. a base legal para transferência de 
tecnologia e empreendedorismo passa segurança jurídica e facilita o processo 
para as empresas se tornarem mais competitivas (eWeRS et al., 2015). 

Contudo, a ausência de qualidade nas leis de inovação em estados da re-
gião Norte, como no amapá, pode prejudicar o desenvolvimento e o processo 
de conversão da biodiversidade presente nos territórios em riquezas. Aqui, es-
tamos definindo como leis de qualidade àquelas que têm aderência ao contexto 
local e regional, que respeitam as peculiaridades como sugerido por Assunção 
(2017) em seu estudo.

4  A LeI AMAPAeNSe De CIÊNCIA, TeCNOLOGIA e 
INOVAÇÃO: PeRCORReNDO AS DINÂMICAS eNVOLTAS À 
AÇÃO NORMATIVA

Para tentar compreender uma lei de inovação voltada à realidade do estado 
do amapá é preciso conhecê-lo um pouco mais. 

O Amapá, desde quando se tornou unidade federativa, no início da década 
de 90, vem buscando traçar caminhos para o seu desenvolvimento. No entanto, 
os desafios são muitos. Há um grande celeiro natural de pesca, minério, madeira,  
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frutas, produtos florestais, madeireiros e não madeireiros que não se reverte 
como matéria-prima em prol do desenvolvimento. É um estado rico em biodi-
versidade, mas pobre em sua economia que representa R$ 10,4 bilhões, apenas 
0,22% do PiB brasileiro (aMaPÁ, 2015).

apesar de ser uma unidade federativa autônoma, o estado continua depen-
dente do governo federal. a dependência encontra-se em fatores como: 83% 
da receita pública provêm de transferências da União; cerca de 45% são ter-
ras protegidas por leis ambientais, em nível federal; o direcionamento de seu 
planejamento é mantido por políticas assimétricas com programas e projetos 
centralizados pela União (aMaPÁ, 2015). 

o estado tem como principal característica ser um ente federativo novo 
que tem a centralidade do governo federal em suas decisões. Esta relação é 
reforçada pelo domínio de suas terras, as transferências governamentais, inves-
timentos em programas e serviços sociais básicos. a receita própria representa 
cerca de 23% de toda receita pública. É um percentual muito pequeno para 
fazer investimento de capital sem a tutela do governo federal (aMaPÁ, 2015).

Todo esse cenário reforçou o argumento de que o estado precisava, urgen-
temente, de uma lei de inovação, que o ajudasse a encontrar novos caminhos 
de desenvolvimento. O que ocorreu, em 2018, com a aprovação da Lei estadual 
nº 2.333. Na busca por desvelar as dinâmicas envoltas à esta ação normativa, 
sugerimos conhecer um pouco o Sistema amapaense de ct&i e, posteriormen-
te, comentar os aspectos que julgamos relevantes do processo legislativo da Lei 
estadual nº 2.333/2018.

4.1 o sistema amapaense de ciência, tecnologia e inovação

Com o objetivo de identificar como ocorrem as interações entre diferentes 
instituições a ponto de dinamizarem decisões políticas voltadas para o desen-
volvimento da ct&i no estado do amapá, foram mapeados os principais ato-
res do sistema amapaense de ct&i nas bases de dados abertas do governo, de 
portais de notícias institucionais locais, na literatura acadêmica, sobretudo nos 
estudos de costa (2018). 

A busca por atores, que estão ligados direta e indiretamente ao tema, teve 
como ponto de partida o ano de 2016, em que houve a sanção do novo marco 
legal de ct&i no plano nacional, lei nº 13.243/2016.
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Nesse sentido, podemos representar o sistema amapaense de ct&i, inspi-
rado na organização do SNCTI, na figura a seguir. 

figura 1 – Principais atores do Sistema amapaense de ct&i
Fonte: coSta, 2018, p. 16.

costa (2018) sugere (três) níveis de atuação dentro do sistema amapaense 
de ct&i: um primeiro nível político, um segundo nível de agências de fomento 
e um terceiro nível de operadores de ct&i.

No primeiro nível, sob aspecto político, estão os atores vinculados ao Poder 
executivo, ao Poder legislativo e à sociedade.

No âmbito do Poder Executivo, o Governo do Estado do Amapá (GEA) tem 
os seguintes órgãos estratégicos: a) Secretaria de estado de Planejamento  
(SEPLAN) que tem por finalidade coordenar o planejamento, monitorar e avaliar 
os resultados das políticas públicas estaduais; b) agência de Desenvolvimento 
Econômico do Amapá que tem por finalidade captar investidores para o Estado 
promovendo a interlocução do setor privado com o governo; c) Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento das Cidades (SDC) que tem por finalidade o de-
senvolvimento urbano das cidades amapaenses; d) Secretaria de estado do De-
senvolvimento Rural (SDR) que é responsável pela formulação e coordenação 
da política estadual de desenvolvimento agrícola, pecuária, aquícola pesqueira, 
extrativismo e da agroindústria; e) Secretaria de estado de ciência e tecnologia 



28Lei amapaense de CiênCia, TeCnoLogia e inovação

(SETEC) que é a secretaria que se ocupa da coordenação das políticas públicas 
para o desenvolvimento científico, tecnológico, a inovação e o ensino superior, 
tendo em vista, principalmente, a transferência de tecnologia para o setor pro-
dutivo do estado; f) Há ainda órgãos responsáveis por políticas de desenvolvi-
mento de tecnologias e inovações para setores específicos como a pesca e o 
setor rural, a agência de Pesca do estado do amapá (PeScaP) e o instituto de 
Desenvolvimento Rural do estado do amapá (RURaP) respectivamente. 

No âmbito do Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá (ALAP) assume importante papel no que diz respeito à implementação 
das mudanças trazidas pela emenda constitucional nº 85/2015. 

No âmbito de atores da sociedade, o Conselho Nacional da Indústria (CNI), 
por meio do SeNai e SeSi, apresenta escopos alinhados com o SNcti, trazendo 
conceitos da indústria 4.0. o SeBRae, por exemplo, surge como reforço das ati-
vidades em negócios inovadores, com eventos e programações para o fomento 
de empresas de tecnologia com crescimento exponencial (Startups). Nesse mo-
vimento da sociedade, observa-se a organização de gestores, pesquisadores, 
empreendedores em grupos formais como a associação das empresas Presta-
doras de Serviço de tecnologia da informação e comunicação do amapá (aMa-
Patec) e não-formais como o Rede inova amapá e o tucuju Valley. 

No segundo nível, estão as agências de fomento, como: a) Banco da ama-
zônia que administra o Fundo Constitucional do Norte (FNO), principal fonte de 
recursos financeiros de fomento, dirigido para atender às atividades produtivas 
de baixo impacto ambiental, com o objetivo de promover o desenvolvimento 
econômico e sustentável da região norte; b) agência de Fomento do amapá 
(AFAP), instituição especializada na área de microcrédito, que tem por objetivo 
promover o desenvolvimento econômico e social do estado, por meio de políti-
cas de financiamento a empreendedores formais e informais, micro, pequenas 
e médias empresas, utilizando-se de recursos próprios e dos fundos estaduais 
administrados pela agência; c) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amapá (FAPEAP) que tem como objetivo fomentar a pesquisa científica, tecno-
lógica e de inovação para o desenvolvimento do estado, via editais de fomento 
à pesquisa nos níveis de iniciação e grupos de pesquisas avançados. 

No terceiro nível, estão os principais operadores de ct&i no amapá, as insti-
tuições que desenvolvem diretamente ciência e tecnologia buscando transferi-
-las para o mercado gerando inovações. Vejamos: a) Fundação Universidade Fe-
deral do amapá (UNiFaP), a Universidade estadual do amapá (UeaP), o instituto 



29Lei amapaense de CiênCia, TeCnoLogia e inovação

Federal do amapá (iFaP) e as faculdades que têm ocupado lugar de destaque 
na capacitação e no desenvolvimento da CT&I; b) Instituto de Pesquisas Cientí-
ficas e Tecnológicas do Estado Amapá (IEPA), órgão de pesquisa do estado que 
busca difundir os conhecimentos científicos e tecnológicos sobre a fauna, flora 
e o ambiente físico para a contribuição do desenvolvimento econômico e social 
do amapá. o iePa aporta em sua estrutura o centro de incubação de empresas 
(CIE), que oferece apoio técnico e gerencial ao segmento do empreendedoris-
mo e visa a sustentabilidade e inovação em seus negócios; c) centro de Gestão 
da Tecnologia da Informação (PRODAP), provedor que desenvolve as soluções 
estratégicas em tecnologia da informação e comunicação no amapá, dentro de 
padrões estabelecidos de qualidade e segurança, prestando suporte necessário 
ao governo estadual na tomada de decisão, de forma a contribuir para eficiência 
e acessibilidade do serviço público prestado à população; d) Unidade descen-
tralizada da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) que aten-
de as necessidades do fortalecimento das ações de pesquisa, inovação e tecno-
logia sobre o desenvolvimento do amapá, incluindo as relações de fronteiras na 
bacia amazônica do país; e) Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) que 
vinculado a estrutura do governo estadual desenvolve pesquisas científicas na 
área da saúde; f) empresas inovadoras na área de tecnologia (Startups) e na área 
de economia colaborativa (coworkings). 

É sabido que, para que a inovação chegue ao mercado e torne-se um dife-
rencial competitivo no cenário econômico, vários agentes precisam estar envol-
vidos no processo e, notadamente, 3 (três): a academia (universidades/institu-
tos de pesquisa), empresas e governo.

o estudo da relação entre esses agentes no ambiente local ou nacional, siste-
ma estadual de CT&I ou SNCTI, é alvo de modelos diversos e um modelo que serve 
de base é o da “Hélice Tripla”. Por esse modelo, a inovação não se projeta apenas 
em produtos e processos, mas no conhecimento gerado na/pela universidade, 
que interage com as perspectivas de desenvolvimento da indústria e recebe os 
recursos de fomento por meio de políticas públicas promovidas pelo estado 
(eNGelMaNN, 2010).

Como foi possível perceber, o Amapá já aporta no âmbito do Poder Execu-
tivo estruturas que permitem relações estratégicas com o setor privado, seja 
na captação de investimentos para o estado, seja na capacitação e desenvolvi-
mento de setores estratégicos como a pesca e a área rural. Ao tempo em que o 
setor privado consegue também interagir com o estado para acessar linhas de 
créditos por intermédio das agências de fomento. 
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Na relação entre a academia e o governo, a Setec busca incentivar a pes-
quisa científica e desenvolvimento tecnológico, principalmente no ensino su-
perior. existem estruturas próprias de pesquisa e desenvolvimento de tecnolo-
gias, como iePa e PRoDaP. a academia consegue interagir com o governo por 
meio de busca de fomento, com a FaPeaP, por exemplo, e com ações alinhadas 
com o SNcti, como a Semana Nacional de ciência e tecnologia (coSta, 2018). 

outras duas ações podem ser mencionadas: a incubação de empresas e a 
primeira edição do Programa de inovação com tecnologia da informação (Piti). 
o centro de incubação de empresas (cie-iePa) teve seu último edital em 2017 
e possibilita que empreendedores e pesquisadores trabalhem juntos na con-
cepção de uma empresa. Já o Piti foi um projeto capitaneado pelo PRoDaP com 
o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas para resolver problemas da 
administração pública permitindo a interação de empreendedores e setores 
públicos (coSta, 2018).

Na relação entre a academia e o setor privado, o elo está incipiente dentro 
do sistema estadual de ct&i. as invenções desenvolvidas nas universidades, 
nos institutos de tecnologia e nos de pesquisa ainda não conseguem acessar 
de fato o setor privado, com viés econômico. as estruturas como os Núcleos de 
inovação tecnológica (Nits), previstos na lei nº 10.973/2004 para auxiliarem 
na transferência de tecnologias para o mercado, ainda não estão consolidados. 
Esse é um processo gradual de maturação no qual já são percebidas mudanças: 
pedidos de patentes depositados por universidades e o alinhamento das insti-
tuições para aderência de um ponto focal na UNiFaP do Programa de Pós-gradu-
ação em Propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação 
(PRoFNit) (coSta, 2018). 

Sobre o acesso do setor privado à academia, iniciativas como empresas ju-
niores dentro das universidades e faculdades foram identificadas, permitindo a 
interação dos acadêmicos com o mercado e eventos de incentivo ao empreend-
edorismo tecnológico e apresentação de tecnologias desenvolvidas pelas in-
stituições, como o Startup Weekend, que vem sendo executada pelo IFAP, I Feira 
de inovação tecnológica (Fit) organizada pela UNiFaP, a Feira de ciências e en-
genharia do Amapá (FECEAP). Vale a pena registrar que em 2018, o Amapá teve 
sua primeira feira de tecnologia, a 1ª Feira de tecnologia e inovação do amapá 
(Expotec) que apresentou trabalhos de tecnologias de empresas e instituições 
de ensino e pesquisa (COSTA, 2018). 

essas informações, então, servem para dar um apanhado geral da formata-
ção do que é hoje o sistema amapaense de CT&I.
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4.2 críticas sobre o processo de elaboração da lei estadual  
nº 2.333/2018 

Dentro deste sistema estadual de ct&i, anteriormente retratado, o pro-
cesso de elaboração da lei estadual nº 2.333/2018, lei amapaense de ct&i, 
iniciou-se por impulso do Poder executivo, via Secretaria de estado de ciência 
e tecnologia (Setec). 

em 2017, a secretaria lançou uma minuta do texto legal e disponibilizou 
consulta aberta em formulário eletrônico (Setec, 2017). o formulário apresen-
tou 4 (quatro) perguntas e deixou espaço para sugestões e críticas à minuta. 
Ficou aberto ao público até o final de fevereiro de 2018. Após este período, não 
houve prestação de contas do que foi registrado na consulta e a repercussão 
disso para a proposta governamental, à época, em apreço (aMaPÁ, 2018).

a Setec ainda organizou algumas rodadas de conversas com diferentes seg-
mentos da sociedade amapaense com o objetivo de aproximar os diretamente 
afetados pela temática de ct&i. Mas o resultado desse movimento igualmente 
não foi divulgado (aMaPÁ, 2018).

em março de 2018, a minuta governamental tornou-se projeto de lei na 
alaP, Poder legislativo. e, em 25 de abril de 2018, a lei foi sancionada, lei  
nº 2.333/2018, dispondo sobre indução e incentivos ao desenvolvimento do 
Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que con-
cedem suporte ao desenvolvimento do ambiente produtivo no estado do ama-
pá e dando outras providências.

Da leitura da lei, de pronto, uma constatação salta aos olhos: 19 (dezenove) 
dos 45 (quarenta e cinco) artigos, que constam no texto, contêm redação tirada 
de maneira direta ou com pouca alteração da lei nº 10.973/2004, a lei de ino-
vação do plano federal.

Grizendi (2011) já alertou para o fato de que as leis de inovação estad-
uais, em sua maioria, derivaram da lei nº 10.973/2004, transpondo, assim, para 
o ambiente estadual, os preceitos da lei federal, apresentando poucos pontos 
com peculiaridades regionais, locais, ou seja, agregando poucas novidades. 

Por outro lado, Willig (2014), em estudo semelhante, comenta que, por 
óbvio, algumas leis estaduais acompanham a legislação federal, mas outras a 
superam, incorporando o conceito de inovação previsto na terceira edição do 
Manual de oslo e outras, inclusive, incluem preocupações pontuais e na pauta 
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do dia, como sustentabilidade e ética, a exemplo: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 
Grande do Norte e espírito Santo.

Ao que parece faltou maior ousadia ao legislador estadual amapaense. Até 
tentou ousar quanto ao caráter de popularização de CT&I, prevendo o prêmio 
“Inovação Amapaense”. Contudo, o texto aprovado comprova a tendência em 
se repetir os dispositivos da lei nº 10.973/2004. ao observarmos os objetivos 
de diminuição da burocracia na prestação de serviços, na aquisição de equi-
pamentos e transferência de tecnologia para a sociedade, verificamos que a  
lei estadual pouco saiu da curva em relação à lei de federal de inovação e à lei  
nº 13.243/2016 (Marco legal de ct&i).

a lei amapaense de inovação é recente, seus efeitos estão se operando no 
tempo. Ocorre que, preliminarmente, os indícios não são de uma legislação ela-
borada para pautar estratégias de desenvolvimento voltadas para a região Nor-
te, para o amapá, com todas as suas interfaces socioambientais. Parece ter sido 
elaborada para atender meramente um simbolismo dentro da política do gover-
no estadual (Setec, 2017; aMaPÁ, 2018), tal como consigna Neves (2007). isso 
porque a legislação, partindo da realidade social, possui variáveis instrumentais, 
expressivas e simbólicas. a variável instrumental (denotativa) está relacionada 
com a questão meio fim, já a expressiva refere-se ao suprimento de uma necessi-
dade imediata (catarse), por fim, a simbólica não possui ligação direta e imediata 
entre significante e significado (conotativa). A legislação simbólica é justamente 
o predomínio da variável simbólica em relação às demais. a legislação simbóli-
ca atende a valores políticos sem necessariamente interferir no sistema jurídi-
co, visando, conforme classificação de Kindermann adotada por Neves (2007):  
a) confirmar valores; b) demonstrar a capacidade de atuação do estado; c) adiar a 
solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios.

com a publicação da lei nº 2.333/2018, ainda se observa uma incipien-
te apropriação dos dispositivos no plano fático, existem várias possibilidades 
de incentivos para empreendimentos inovadores que continuam subutilizados, 
por não dialogarem adequadamente com a lei estadual, a exemplo da isenção 
sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) decorrente da Zona Fran-
ca Verde de Macapá e Santana, respectivamente, capital e município amapaen-
ses, prevista na lei nº 11.898/2009.

Por certo, leis não escrutinadas à exaustão no tecido social constumam 
“não pegar” e, desse modo, não saem do plano abstrato para o plano concreto.
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5 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS 

À título de considerações finais, ponderamos que:

• leis de inovação estaduais são fundamentais para garantir um ambien-
te jurídico favorável que estimule atividades na área da CT&I, sobretu-
do quanto à definição clara de papéis e de limites de competências dos 
diferentes agentes estatais, assim como entre os diferentes poderes e 
instâncias. 

• leis estaduais de inovação elaboradas com ampla participação e deli-
beração acerca de seus dispositivos conduzirão à construção de siste-
mas estaduais de inovação alinhados com a vocação dos estados, me-
lhorando os respectivos desenvolvimentos socioeconômicos.

• como se pôde observar, no amapá, há um sistema de inovação capaz 
de contribuir para o desenvolvimento, a capacidade de inovação e o 
aprendizado local. No entanto, os gargalos jurídicos-institucionais en-
contrados, sejam na coordenação entre órgãos públicos, nas relações 
público-privadas, de definições de políticas ainda demonstram um sis-
tema regional em amadurecimento que necessita de consolidação de 
políticas institucionais e interinstitucionais entre seus atores (coUti-
NHO; MOUALEM, 2015).

• Somente um trabalho colaborativo entre a academia (universidades/
institutos de pesquisa), as empresas e o governo (hélice tripla da inova-
ção) irá surtir efeitos na construção de um real desenvolvimento huma-
no no estado, com base em estratégias criativas e focadas no contexto 
local.

• a jovem lei estadual nº 2.333/2018 já ingressou no ordenamento 
jurídico carregando os mesmos pesos da lei nº 10.973/2004 (lei de 
inovação) e, não trouxe uma contribuição material para a sociedade 
amapaense, em comparação aos dispositivos já existentes antes da sua 
criação e, desse modo, não demonstra ter condições de firmar-se como 
instrumento indutor efetivo de desenvolvimento.
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ReSUMO: A questão norteadora desta investigação é a seguinte: de 
que forma a Zona Franca Verde pode contribuir para a criação e manu-
tenção de uma ambiência propícia à inovação e ao empreendedoris-
mo em Macapá e Santana, no Amapá? A abordagem é qualitativa, com 
enfoque interpretativo e compreensivo. A partir de um levantamento 
bibliográfico e documental, demonstra-se, em um primeiro momento, 
a relação entre inovação, empreendedorismo e biodiversidade, sob 
o olhar de Abrantes e Fernandes (2008), Paskinn et al. (2015) e do  
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Relatório GeM (2014), em seguida, discute-se a intervenção do esta-
do sobre o domínio econômico por meio de normas de indução, com 
base nos estudos de Derzi (2009), Grau (1997), Nusdeo (1997), Scaff 
(2001), e, por fim, aborda-se a Zona Franca Verde como instrumento 
de desenvolvimento regional e empreendedorismo, apoiada em Ber-
covici (2003), lannes Junior (2015) e Saddy (2011). a hipótese ado-
tada é a de que a Zona Franca Verde pode contribuir para a criação e 
manutenção de um ambiente propício à inovação e ao empreendedo-
rismo no estado do amapá, mas que esse instrumento fiscal carece de 
uma política pública abrangente que busque superar alguns gargalos, 
como os destacados pelo GeM Norte (2014).

Palavras-chave: Inovação. Empreendedorismo. Biodiversidade. Zona 
Franca Verde.

ABSTRACT: The guiding question of this research is: how can the 
Green Free Zone contribute to the creation and maintenance of an 
environment conducive to innovation and entrepreneurship in Macapá 
and Santana, Amapá? The research is qualitative with interpretative 
approach. From a bibliographic and documentary survey, it is shown, 
at first, the relationship between innovation, entrepreneurship and 
biodiversity, under the eyes of Abrantes and Fernandes (2008), Paskinn 
et al. (2015) and the GeM North report (2014), then discusses the state’s 
intervention in the economic domain through induction norms, based 
on studies by Derzi (2009), Grau (1997), Nusdeo (1997 ), Scaff (2001), 
and finally study the Green Free Zone as an instrument of regional 
development and entrepreneurship, supported by Bercovici (2003), 
lannes Junior (2015) and Saddy (2011). the preliminary idea is that 
Green Free Zone can contribute to the creation and maintenance of 
an environment conducive to innovation and entrepreneurship in the 
state of Amapá, but that this fiscal instrument lacks a comprehensive 
public policy that seeks to overcome some bottlenecks, as observed in 
the GeM North report (2014).

Keywords: Innovation. Entrepreneurship. Biodiversity. Green Free Zone.

1 INTRODUÇÃO

este trabalho parte de uma investigação crítica acerca das possibilidades 
de desenvolvimento no estado Amapá pela via da Zona Franca Verde (ZFV), a 
qual foi criada pela Lei nº 11.898/2009 (BRASIL, 2009). A lei concede incentivo 
fiscal a empreendedores que se utilizarem de matéria-prima de origem vegetal 



39INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO PELA VIA DA ZONA FRANCA VERDE

ou animal oriunda, preponderantemente, da região, isto é, da biodiversidade 
amazônica. 

Questiona: de que forma a ZFV pode contribuir para a criação e manutenção 
de uma ambiência propícia à inovação e ao empreendedorismo em Macapá e 
Santana, no amapá?

Assim, examina-se, diante do desafio de competitividade nacional e de um 
cenário de economia globalizada, se a criação da ZFV, tal como pensada e legis-
lada, constitui-se em medida adequada para induzir o desenvolvimento regio-
nal. esse exame leva em conta, sobretudo, a perspectiva dos empreendedores 
em potencial, no sentido de verificar até que ponto a lei tem condições de ser 
instrumento indutor para alavancar o desenvolvimento esperado. 

Em desdobramento, avalia-se de que forma o instrumento de incentivo fis-
cal (MoNcaDa, 2018) adotado, como medida indutora à instalação de atividade 
industrial, pode concorrer para redução de desigualdades regionais e a supera-
ção do subdesenvolvimento econômico no amapá. 

A questão da inovação e do empreendedorismo, na sua interface com a ZFV, 
enquanto instrumento de desenvolvimento, torna-se igualmente tema relevante, 
pois não é possível pensar em desenvolvimento sem ciência, tecnologia e inova-
ção, tríade que têm o condão de reverberar na realidade socioeconômica local. 

A opção do estado brasileiro, ao instituir a ZFV, representa um esforço no 
sentido de realizar uma mudança do modelo econômico da região, uma vez que 
o Amapá é uma unidade da federação bastante dependente de recursos finan-
ceiros advindos do governo central, via transferências do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE), o que coloca este ente subnacional em desvantagem finan-
ceira em relação aos entes da região Sul e Sudeste. 

em linhas gerais, a população do amapá sofre com a falta de emprego no 
setor produtivo, em razão das poucas alternativas econômicas por parte dos 
empreendedores privados, repercutindo, como consequência na arrecadação 
tributária que, dispondo de reduzida base econômica, torna a receita pública 
própria minguada. a receita própria representa cerca de 23% de toda receita 
pública. No cenário nacional é a 25º economia do país com um Produto interno 
Bruto (PiB) de R$ 10,4 bilhões e uma participação de 0,22% (aMaPÁ, 2015).

Esse cenário financeiro acaba por impactar o financiamento dos direitos 
humanos sociais, nomeadamente os de segunda dimensão – saúde e educação, 
pois a reduzida capacidade financeira dessa unidade federada compromete sua 
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capacidade de alocar recursos para prestar os serviços essenciais demandados 
pela população, estimada em mais de oitocentos mil habitantes (829.494 mil 
pessoas), com taxa de crescimento acima da média nacional (iBGe, 2018). 

A abordagem da pesquisa é qualitativa, com enfoque interpretativo e com-
preensivo. A partir de um levantamento bibliográfico e documental, demonstra-
-se, em um primeiro momento, a relação entre inovação, empreendedorismo 
e biodiversidade, sob o olhar de Abrantes e Fernandes (2008), Paskinn et al. 
(2015) e do Relatório GeM (2014), em seguida, discute-se a intervenção do es-
tado sobre o domínio econômico por meio de normas de indução, com base nos 
estudos de Derzi (2009), Grau (1997), Nusdeo (1997), Scaff (2001), e, por fim, 
aborda-se a ZFV como instrumento de desenvolvimento regional e empreen-
dedorismo, apoiada em Bercovici (2003), lannes Junior (2015) e Saddy (2011).

A hipótese adotada é a de que a ZFV pode contribuir para a criação e ma-
nutenção de um ambiente propício à inovação e ao empreendedorismo no es-
tado do amapá, mas que esse instrumento fiscal carece de uma política pública 
abrangente que busque superar alguns gargalos, como os destacados pelo GEM 
Norte (2014), a serem explicitados adiante.

2 INOVAÇÃO, eMPReeNDeDORISMO e BIODIVeRSIDADe

Para a consolidação de um modelo de desenvolvimento humano, integrado 
e sustentável, pautado no paradigma constitucional ambiental da constituição 
Federal de 1988 (BRASIL, 1988), como se espera de um estado com o perfil ter-
ritorial do amapá, são imperativos investimentos em ciência, tecnologia e ino-
vação e a criação de modelos de incentivos fiscais próprios para que parcerias 
entre empresas e governo sejam executadas e conduzam à construção de uma 
base produtiva local, face a riqueza de recursos naturais presentes no território 
amapaense.

Mas de qual perfil territorial estamos falando?

em termos de localização, o estado do amapá ocupa posição geopolítica 
privilegiada na região Norte do Brasil, uma vez que se encontra situado na 
amazônia oriental, na foz do Rio amazonas, parte do Platô das Guianas – re-
gião geográfica que inclui a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana – frontei-
ra com a Guiana Francesa, unidade ultramarina da França (aBRaNteS; FeRNaN-
DeS, 2008). 



41INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO PELA VIA DA ZONA FRANCA VERDE

Para além desse aspecto, o amapá é rico em recursos naturais e sua biodi-
versidade é o fator que lhe confere importância estratégica para investimentos 
sustentáveis (aBRaNteS; FeRNaNDeS, 2008).

É de se consignar que todos os ecossistemas da Amazônia estão represen-
tados no Amapá. As florestas cobrem mais de dois terços do seu território, ao 
lado de áreas de cerrado, lagos e grandes extensões e várzeas (aBRaNteS; FeR-
NaNDeS, 2008). De fato, o uso econômico sustentável dessa biodiversidade é 
um dos grandes desafios da região, tanto no processo de aproveitamento da 
vocação regional com base na exploração sustentável dos recursos naturais por 
meio da incorporação de tecnologia, como na agregação de valor aos produtos, 
para alcançar melhores níveis de desenvolvimento em benefício da população 
local (aBRaNteS; FeRNaNDeS, 2008). 

Converter a biodiversidade amapaense em riqueza para sua população de-
manda investimentos estratégicos em ciência, tecnologia e inovação, demanda 
ainda um esforço para agenciar conhecimentos, ferramentas, talentos e recur-
sos, articulando grupos sociais e comunidades, mobilizando parceiros e unindo 
atores exógenos e endógenos em arranjos de cooperação que permitam o de-
senvolvimento econômico com base em modelos de negócios inovadores, que 
utilizem, de modo sustentável, recursos naturais e insumos. 

empreender é, nos dias atuais, um verbo amplamente utilizado na socie-
dade e, principalmente, no mundo coorporativo. Mas o empreendedorismo não 
pode ser assimilado apenas no sentido de buscar resultados econômicos, pois 
existe hoje uma grande carência de ações voltadas ao desenvolvimento social 
e ambiental, sustentável nos moldes do art. 225, caput, da constituição Federal 
de 1988 (BRaSil, 1988). 

Há muitas formas de gerar o desenvolvimento econômico de uma locali-
dade usufruindo conscientemente da natureza. Para tanto é preciso uma visão 
empreendedora, criativa, inovadora, que una negócios com recursos naturais de 
maneira responsável.

O Relatório “Global Entrepreneurship Monitor” (GeM, 2014), empreendedo-
rismo na Região Norte do Brasil, coordenado pela Global Entrepreneurship Rese-
arch Association (GERA), Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP), 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-eaeSP), em 2014, divulgou opiniões de especialistas sobre 
os fatores limitantes e favoráveis para o empreendedorismo na região Norte. 

Todos os fatores aplicam-se à realidade do Amapá. Vejamos o quadro 1:
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Quadro 1 – opiniões dos especialistas sobre os fatores limitantes e favoráveis ao empreende-
dorismo na Região Norte

fatores limitantes fatores favoráveis

• Na Região Norte o agravante é que a estrutura 
econômica está calcada no setor público 
(“economia do contracheque”). As iniciativas 
empresariais são pautadas pelas iniciativas desse 
setor. 

• A baixa escolaridade e a falta de qualificação 
técnica e orientação profissional. 

• a falta de perspectiva de futuro, condicionando o 
sucesso em “passar no concurso público”. 

• As grandes distâncias, a baixa densidade 
demográfica e os gargalos de logística (transporte, 
energia, telecomunicações, internet, etc.). 

• Burocratização de processos de abertura de 
empreendimentos. o ambiente regulatório do Brasil 
é feito para “não se empreender”. 

• as linhas de créditos oferecidas pelos bancos 
para as empresas novas, principalmente as MPeS, 
ainda apresentam uma “burocracia” e exigências 
excessivas quanto às garantias a serem oferecidas 
pelo pequeno empreendedor. 

• carga tributária complexa e elevada. 
• • Pesquisa dedicada à produção de textos 

acadêmicos e distantes das necessidades do 
mercado. 

• Formação educacional, inclusive de nível 
superior, que não enfatiza o empreendedorismo. 
a cultura do empreendedorismo ainda é muito 
baixa. Necessidade de uma política nacional de 
empreendedorismo nas escolas.

• Direcionamento da política comercial para países 
relativamente menos importantes do que as 
maiores economias da Ásia, europa e américa do 
Norte. 

• Barreiras às importações de insumos. 
• Falta de prioridade a políticas de desenvolvimento 

local. 
• Política de apoio ao empreendedorismo que não 

levam em conta as especificidades regionais. Falta 
de visão territorial nas políticas de apoio.

• Falta de uma política incisiva de apoio ao 
empreendedorismo, apesar dos avanços com a 
criação da Secretaria das MPE’s. Insuficiência das 
iniciativas dos órgãos de apoio. 

• Falta de um órgão que centralize as oportunidades 
de apoio ao empreendedorismo. 

• Violência urbana.

• capacidade de empreender do povo 
brasileiro. Segundo pesquisas como o GEM 
e o oBSeRVatÓRio eNDeaVoR, percebe-
se que a população brasileira é disposta a 
empreender. 

• Resgate da educação profissional que se 
observa no Brasil e avanços na inclusão do 
empreendedorismo na grade curricular, 
inclusive de escolas públicas. 

• Vários programas do Governo vem 
criando um ambiente favorável ao 
empreendedorismo: Programas de 
Aquisição de Alimentos da Agricultura 
Familiar; programas de estímulo ao 
cooperativismo/ associativismo, 
artesanato, Pronatec (capacitação dos 
jovens), Jogos empresariais, etc. 

• criação do SiMPleS nacional. 
• estabilidade econômica e o avanço das 

classes da base da pirâmide social. Uma 
melhor distribuição de renda, programas 
sociais do governo e acesso ao crédito 
possibilitaram maior circulação de bens e 
serviços. 

• a ampliação do mercado vem favorecendo 
o empreendedorismo por oportunidade. 

• instalação de Grandes Projetos, como 
a hidroelétrica de Belo Monte, o 
que dá oportunidades de negócios 
aos empreendedores através do 
encadeamento produtivo. 

• Programas e projetos desenvolvidos pelo 
sistema SeBRae, voltados para inserção 
dos potenciais empreendedores no 
mercado (inclusão produtiva). 

• a lei complementar nº 123 e o tratamento 
diferenciado ás empresas de pequeno 
porte. através dos eixos Desburocratização 
e compras Governamentais. essa lei tem 
facilitado o acesso das MPes aos mercados 
anteriormente inacessíveis e, portanto, 
contribuindo para o dinamismo das 
economias locais e o desenvolvimento 
territorial. 

• Existência de consultoria e profissionais 
de alto nível para atender e orientar os 
empresários em suas demandas.

Fonte: GeM (2014, p. 13).
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Dentre os fatores limitantes, destacamos seis: na região Norte o agravante 
é que a estrutura econômica está calcada no setor público (“economia do con-
tracheque”), a formação educacional, inclusive de nível superior, não enfatiza 
o empreendedorismo, a cultura do empreendedorismo ainda é muito baixa, há 
a necessidade de uma política nacional de empreendedorismo nas escolas, a 
política de apoio ao empreendedorismo não leva em conta as especificidades 
regionais e falta visão territorial nas políticas de apoio.

Por outro lado, em relação aos fatores favoráveis realçamos: a ampliação do 
mercado vem favorecendo o empreendedorismo por oportunidade. e a oportu-
nidade lançada, em 2009, pela lei nº 11.898 é uma delas (BRaSil, 2009).

O quadro 2, a seguir, aponta as recomendações para a superação dos fato-
res limitantes ao empreendedorismo na região Norte, constantes no Relatório 
GeM (2014).

Quadro 2 – Recomendações dos especialistas sobre os fatores limitantes e favoráveis ao em-
preendedorismo na Região Norte

Recomendações

• criação de uma política nacional de empreendedorismo. 
• Definir políticas públicas de apoio ao empreendedorismo no médio e longo prazo. 
• Desburocratização para a abertura, manutenção e fechamento da empresa. 
• Melhoria da infraestrutura logística. 
• ampliar o fundo de aval como forma de facilitar a apresentação das garantias pelos 

empreendedores. Diminuição das taxas de juros. 
• Maior flexibilidade nas relações trabalhistas e a simplificação e redução da carga tributária. 
• adoção de metodologias integradas de educação empreendedora. 
• Ampliação e melhoria da qualidade dos programas de formação profissional. 
• Massificação do ensino de empreendedorismo nas escolas. 
• estimular o desenvolvimento da capacidade empreendedora nos jovens. 
• implementar através das esferas governamentais e municipais, programas de empreendedorismo 

juvenil. 
• Exigir que as leis já existentes de apoio ao empreendedorismo sejam aplicadas. Maior fiscalização 

na aplicação da lei Geral das MPes. 
• Promover ações que estimulem o interesse dos empreendedores a participarem de treinamentos, 

em especial, de capacitação em gestão (operacional, financeira, etc.). 
• incentivar a aplicabilidade no mercado das tecnologias desenvolvidas no ambiente acadêmico. 
• Promover a formação de pesquisadores em regiões estratégicas visando o desenvolvimento de 

produtos e serviços com valor agregado e diferencial de mercado. 
• Propiciar segurança jurídica na transferência de tecnologia das ict públicas para o setor produtivo e 

aproximar a academia e empresas. 
• Motivar o surgimento de Startups. 
• estabelecer programas de incentivos ao encadeamento produtivo de PMes e grandes empresas. 
• Rever a classificação das empresas que fazem parte do Simples Nacional, de forma a levar em conta 

não somente o faturamento anual, mas também o tipo de atividade desenvolvida pela empresa. 
• Investir em infraestrutura tecnológica das prefeituras municipais, de forma a que o acesso a 

informações de interesse para as MPes, disponíveis na internet e de variada natureza (tecnológicas, 
de mercado, etc.), sejam facilitadas.

Fonte: GeM (2014, p. 13-14).
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Sobre ele, focamos no incentivo à aplicabilidade no mercado das tecno-
logias desenvolvidas no ambiente acadêmico e na promoção da formação de 
pesquisadores em regiões estratégicas visando o desenvolvimento de produtos 
e serviços com valor agregado e diferencial de mercado. 

Botelho (s.d), também sobre essa perspectiva constante nas recomenda-
ções, partindo de sua experiência com a Zona Franca de Manaus, afirma que:

[...] de forma simétrica à ação em C&T&I na região, sugere-se que 
seja induzida uma ação sobre o empreendedorismo afim de que seja 
criado um sistema local-regional de estímulo e capacitação de em-
preendedores. a existência de tal sistema torna-se vital para induzir 
o desenvolvimento a partir do domínio endógeno de tecnologias. Um 
novo cenário minimamente autônomo e adequado de desenvolvi-
mento para a Amazônia passa pela existência de profissionais em-
preendedores. Desta forma, Manaus e todos os locais da Amazônia 
devem desenvolver de forma prioritária um esforço na consolida-
ção de uma cultura empreendedora, para edificar um novo ciclo de 
desenvolvimento baseado no domínio endógeno de tecnologias.  
a busca de soluções para a potencialização do empreendedorismo 
cria a necessidade de pontes entre as empresas, instituições de ensi-
no e pesquisa, organizações governamentais e comunidades, e entre 
estes e o mercado, objetivando estimular o espírito empreendedor e 
revitalizar atitudes e comportamentos necessários para desencadear 
negócios viáveis e inovadores, por meio de um modelo de desenvol-
vimento regional-sustentável (BOTELHO, s.d, p. 2) (grifo nosso). 

Corroborando com Paskinn et al. (2015), acreditamos que é necessário 
perceber que a relação entre inovação e empreendedorismo só terá sucesso 
quando assumir características específicas, levando em consideração a região, o 
nível de amadurecimento das instituições que a comporta e do próprio proces-
so de articulação entre os diversos atores envolvidos: empresas, universidades, 
centros de pesquisas, órgãos de ciência e tecnologia da região, incubadoras de 
empresas, condomínios empresariais, parques tecnológicos, organizações não 
governamentais etc.

No caso, o amapá, precisa pensar e investir cada vez mais em formas de 
utilizar a biodiversidade de seu território, em harmonia com os vieses de um 
desenvolvimento com responsabilidade ambiental, que só será alcançado me-
diante soluções criativas, inovadoras e empreendedoras.
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É fato que gargalos existem e precisam ser vencidos, o Relatório GEM de 
2014 deixa isso claro. contudo, ao longo dos anos, vêm surgindo novas oportu-
nidades de enfrentamento desses gargalos, a criação da ZFV é uma delas, vol-
tamos a afirmar.

3  INTeRVeNÇÃO DO eSTADO SOBRe O DOMÍNIO 
eCONÔMICO POR MeIO De NORMAS De INDUÇÃO

Pois bem, antes de abordarmos a ZFV como um instrumento de desenvolvi-
mento regional e empreendedorismo, é oportuno entendermos como funcionam 
as normas de indução para intervenção do estado sobre o domínio econômico. 

Isso porque o fenômeno do intervencionismo do Estado constitui medida 
importante para conformar a economia a objetivos maiores, como promoção do 
bem-estar social, o desenvolvimento, equilíbrio e eficiência do mercado, bem 
como otimização de resultados. 

3.1 a norma de indução como instrumento norteador a 
incentivar condutas econômicas

Na intervenção estatal no domínio econômico, expressão empregada por 
Grau (1997), ocorre uma estreita conexão entre os subsistemas político, econô-
mico e jurídico, considerando que este é cognitivamente aberto3, pois interage 
com o plano da realidade ou ambiente externo (subsistemas político4 e eco-
nômico) e normativamente fechado na medida em que se fecha, produzindo a 
partir dele as operações próprias do direito, na linguagem binária legal/ilegal, 
jurídico/antijurídico, lícito/ilícito (DERZI, 2009). 

De acordo com Grau (1997), o intervencionismo do estado na atividade 
econômica pode ocorrer de duas grandes formas: a) no domínio econômico ou 
forma direta de intervenção, que admite duas subdivisões: a.1) por absorção; 

3 a abertura do sistema jurídico para o real possibilita o aperfeiçoamento da ordem jurídica, por 
meio das correções empreendidas pelo legislador às leis, que reclamam modificações ou atuali-
zações, com vistas à conformidade das normas à realidade econômica ou política da sociedade 
em dado momento histórico.
4 o ato legislativo como ato político vincula-se a fins e objetivos a serem perseguidos pelo Estado.
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a.2) por participação estatal; b) sobre o domínio econômico, designada também 
por intervenção indireta, que, por seu tuno, também admite duas subespécies: 
b.1) por direção e b.2) por indução.

Na intervenção direta, o estado assume o exercício de atividades econô-
micas, comportando-se como se fosse um agente econômico, seja assumindo 
o monopólio de determinado setor da economia (modalidade absorção), seja 
apenas participando da exploração econômica de um setor produtivo ou comer-
cial, mas sem excluir que outros agentes econômicos participem do mercado, 
em regime de concorrência (intervenção por participação) (ScaFF, 2001). 

Na intervenção indireta, o estado atua mediante a expedição de normas 
jurídicas, produzidas pelo Poder legislativo, com a função precípua de ordenar, 
direcionar ou induzir as atividades das empresas e não de participar diretamen-
te do processo econômico. Nesta modalidade, o estado age por meio de leis, 
que são desdobradas em normas infralegais como decretos, regulamentos, re-
gimentos, portarias, instruções normativas. 

as normas por direção destinam-se a impor, diretamente, determinada 
conduta aos agentes econômicos, não lhes permitindo outra opção senão cum-
prir o preceito legal (NUSDeo, 1997). o descumprimento da norma decorrente 
dessa intervenção acarreta uma sanção jurídica (SCAFF, 2001). É o que se dá 
com a quota de importação, o tabelamento de preços e a obrigatoriedade de 
usar filtros antipoluentes. 

Na intervenção por meio de normas indutoras, o ente estatal estimula os 
agentes econômicos a adotarem certos comportamentos ou decisões. Neste 
caso, não há sanção jurídica pela não adoção da opção incentivada pelo es-
tado, porém a empresa não poderá usufruir das vantagens oferecidas se não 
fizer acolha. 

Nesse compasso, o Estado pode influir no processo econômico, oferendo 
redução de impostos ou incentivos fiscais para investimentos em determinados 
setores econômicos ou regiões do país. outra forma de promover essa interven-
ção seria por meio de crédito a juros subsidiados. 

É de se registrar que, em regra, o incentivo à conduta do agente econômico 
tende a ser bastante atrativo, uma vez que possibilita redução de custos, a gerar 
posição de vantagem no mercado para aquele que optou pelo comando norma-
tivo. Nada obstante, essa forma de intervenção não pode ofender o princípio da 
igualdade. 
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com efeito, a modalidade de intervenção por indução propicia ao estado 
lançar mão da política fiscal, adequadamente planejada, para alcançar finalida-
des específicas, como a concessão, por meio de leis, de incentivos fiscais para 
desenvolver um setor da economia ou desenvolver determinada região do país 
que se encontra em situação de atraso socioeconômico.

As finalidades a serem perseguidas pelo Estado por meio das normas de 
indução devem ter conformidade com a Constituição do país. É que, a interven-
ção só terá legitimidade se estiver em consonância com os valores, objetivos e 
princípios constitucionais. 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) prevê, em seu art. 170, que 
a ordem econômica tem por fundamento a valorização do trabalho humano e 
a livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social. Daí se vê que a Constituição adota um sistema econô-
mico de mercado, que procura conciliar os interesses dos titulares do trabalho 
e do capital, mediante a atuação do estado. 

Ao adotar esse parâmetro normativo, a Constituição pretende que todos 
possam ser beneficiários do sistema econômico (LAFAYETE, 2012) e não apenas 
alguns ou uma região do país. Para tanto, fixou entre os objetivos fundamentais 
a serem buscados pelo estado o de erradicar a pobreza (art. 3º, iii), o de reduzir 
as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, parte final, e art. 170, VII), a bus-
ca do pleno emprego (art. 170, Viii) e a garantia do desenvolvimento regional 
(art. 3º, ii), dentre outros (BRaSil, 1998). 

Malgrado tais objetivos-meta mostrem-se dotados de elevado grau de abs-
tração e generalidade, devem servir de vetores normativos a nortearem as ati-
vidades do legislador, dos governantes e do Poder Judiciário, quer quanto à pro-
dução das normas, quer na interpretação e aplicação do Direito, nomeadamente 
porque são normas revestidas de força jurídica (HESSE, 1991) e reclamam por 
concretude.

Nesse passo, o que se pretende enfatizar é que esses objetivos constitu-
cionais não podem ser encarados como se fossem normas meramente progra-
máticas em sentido fraco ou em sentido simbólico, tal como consigna Neves 
(1994), mas sim que, como normas reveladoras de um ideal político-jurídico da 
sociedade brasileira, devem ter efetividade. 
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3.2 O incentivo fiscal como instrumento extrafiscal que  
manifesta a faceta indutora do estado 

 ao tratar das funções dos impostos, avi-Yonah (2008) formula a seguinte 
indagação: Para que servem os impostos? Em resposta, argumenta que três são 
as funções exercidas pelas exações fiscais na modernidade: a) aumentar as re-
ceitas para as atividades desempenhadas pelo estado; b) atenuar a desigualda-
de na distribuição de riqueza; e c) regulamentar a atividade econômica privada. 

Nesse sentido, além da função arrecadatória, os impostos cumprem um pa-
pel redistributivo e regulatório. os impostos podem assim servir para promo-
ver justiça social, a possibilitar seu emprego da receita tributária para financiar 
direitos sociais e renda mínima, como também podem servir para redução das 
desigualdades sociais e regionais.

examinado nessa perspectiva, os impostos podem atuar como instrumento 
tributário destinado a induzir comportamentos econômicos, que tenham por fim 
a busca do desenvolvimento regional e humano. trata-se do emprego do imposto 
com finalidade extrafiscal, ou seja, com fins não meramente arrecadatórios.

Nessa linha de pensar, leciona Carrazza (2002, p. 93) que a extrafiscalidade 
ocorre “quando o legislador, em nome do interesse coletivo, aumenta ou dimi-
nui as alíquotas ou as bases de cálculo dos tributos, com o objetivo principal de 
induzir contribuintes a fazer ou deixar de fazer alguma coisa”. 

Visto assim, os incentivos fiscais desempenham relevante papel como ins-
trumento para encorajar empreendedores a investir em determinados regiões 
do país, a promover a efetividade de objetivos constitucionais, que, não fosse o 
uso dessa ferramenta fiscal, não haveria interesse do agente econômico. 

4  A ZONA fRANCA VeRDe COMO INSTRUMeNTO De 
DeSeNVOLVIMeNTO ReGIONAL e eMPReeNDeDORISMO

Bercovici (2003) assevera que a existência de desigualdades regionais é 
um problema da sociedade nacional como um todo, não apenas dos residentes 
nas regiões menos desenvolvidas. Apesar de ser um problema de âmbito nacio-
nal, as disparidades socioeconômicas marcam com mais intensidade as regiões 
Norte e Nordeste do Brasil, a demandar adequadas medidas interventivas por 
parte do estado. 
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Diante do quadro de desequilíbrio socioeconômico entre as regiões e entre 
as unidades federadas, medidas de estímulo ao setor produtivo são instrumen-
tos extremamente indispensáveis para corrigir essas distorções no país. Dentre 
as opções possíveis na seara tributária, avulta a concessão de incentivos fiscais. 
essa modalidade interventiva pode ser manejada pelo Poder executivo com ce-
leridade e eficiência (ASSUNÇÃO, 2011), com vistas a alcançar objetivos consti-
tucionais de natureza econômica, como já mencionado. 

No intuito de concretizar objetivos fundamentais da sociedade brasileira, 
tal como dispostos na constituição Federal de 1988 (BRaSil, 1988), sobretu-
do voltado à região Norte, foi produzida a Lei nº 11.898/2009 que criou a ZFV 
(BRaSil, 2009).

Segundo Lannes Junior (2015), o termo “Zona Franca Verde”, então, designa 
o conjunto de incentivos tributários e administrativos que beneficia as Áreas de 
livre comércio (alcs), incluído o disposto nos arts. 26 e 27 da lei nº 11.898/09 
(BRaSil, 2009).

Vale lembrar que as ALCs são “uma modalidade de zona econômica espe-
cial adotada pelo Brasil, como instrumento de desenvolvimento regional pelo 
estímulo às atividades econômicas nos municípios que as sediam” (LANNES JU-
NioR, 2015, p. 3). 

os benefícios tributários oferecidos nas alcs buscam, fundamentalmente, 
incentivar o comércio local. até o momento, têm-se as seguintes alcs: 

a) Área de livre comércio de taBatiNGa, no amazonas, municí-
pio fronteiriço com a cidade colombiana de letícia, criada pela lei  
nº 7.965, de 22/12/89; 
b) Área de Livre Comércio de MACAPÁ/SANTANA, no Amapá. criada 
pela Lei nº 8.387, de 30/12/91, e regulamentada pelo Decreto nº 
517, de 08/05/92, implantada oficialmente em março de 1993; 
c) Área de livre comércio de GUaJaRÁ-MiRiM, no estado de Rondô-
nia, fronteira com a cidade de Guayaramirim (Bolívia), criada pela lei 
nº 8.210, de 19/07/91, e, regulamentada pelo Decreto nº 843, de 
23/06/93, tendo sua implantação sido iniciada em maio de 1994; 
d) Área de livre comércio de BoNFiM, estado de Roraima, criada pela 
lei nº 8.256, de 25/11/91; 
e) Área de livre comércio de Boa ViSta, estado de Roraima, criada 
pela lei nº 11.732, de 30/06/08, em substituição à Área de livre co-
mércio de Pacaraima; e (vi) Área de livre comércio de BRaSileia, com 
extensão a Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, com 
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criação autorizada pela lei nº 8.857, de 08/03/94, e regulamenta-
da pelo Decreto nº 1.357, de 30/12/94 (laNNeS JUNioR, 2015, p. 3) 
grifo nosso.

Para entendermos adequadamente os benefícios contidos nos arts. 26 e 27 
da lei nº 11.898/09 (BRaSil, 2009), deixamos a íntegra dos dispositivos:

art. 26. os produtos industrializados na área de livre comércio de im-
portação e exportação de que tratam as Leis no 7.965, de 22 de de-
zembro de 1989, no 8.210, de 19 de julho de 1991, no 8.387, de 30 
de dezembro de 1991, e no 8.857, de 8 de março de 1994, ficam isen-
tos do Imposto sobre Produtos Industrializados, quer se destinem ao 
seu consumo interno, quer à comercialização em qualquer outro pon-
to do território nacional. 
§ 1º a isenção prevista no caput deste artigo somente se aplica a pro-
dutos em cuja composição final haja preponderância de matérias-pri-
mas de origem regional, provenientes dos segmentos animal, vegetal, 
mineral, exceto os minérios do capítulo 26 da Nomenclatura comum 
do Mercosul – NcM, ou agrossilvopastoril, observada a legislação am-
biental pertinente e conforme definido em regulamento. 
§ 2º excetuam-se da isenção prevista no caput deste artigo as 
armas e munições, o fumo, as bebidas alcoólicas, os automóveis de 
passageiros e os produtos de perfumaria ou de toucador, preparados 
e preparações cosméticas, salvos os classificados nas posições 3303 
a 3307 da NcM, se destinados, exclusivamente, a consumo interno 
nas áreas de livre comércio referidas no caput deste artigo ou 
quando produzidos com utilização de matérias-primas da fauna e da 
flora regionais, em conformidade com processo produtivo básico e 
observada a preponderância de que trata o § 1o deste artigo.
art. 27. a isenção prevista no art. 26 desta lei aplica-se exclusiva-
mente aos produtos elaborados por estabelecimentos industriais 
cujos projetos tenham sido aprovados pela Superintendência da 
Zona Franca de Manaus.

Em síntese, às ALCs beneficiadas permite-se a isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), tanto para consumo nas próprias áreas quanto 
para venda em qualquer outro ponto do território nacional, desde que sejam 
atendidos os critérios do § 1º e § 2º do art. 26 supracitado (BRaSil, 2009).

Para obtenção do benefício fiscal, a empresa deve utilizar racional e pre-
ponderantemente os recursos naturais disponíveis na região, de origem ani-
mal ou vegetal. a normatização prevê a utilização de bens, matérias-primas e  
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insumos oriundos da fauna, flora e minerais extraídos das regiões descritas, em 
especial e neste caso, do Amapá, que possam ser utilizados no processo produ-
tivo básico, visando tanto o mercado interno brasileiro, quanto o mercado exte-
rior, para a fabricação de uma gama enorme de produtos, incluindo perfumaria, 
cosméticos e toucador.

Lannes Junior (2015) destaca que os incentivos introduzidos pela Lei  
nº 11.898/09 (BRASIL, 2009) superpõem-se aos incentivos fiscais que já bene-
ficiavam as atividades econômicas de toda a Amazônia Ocidental (AMOC)5.

a comparação entre os incentivos aplicáveis à aMoc e os introduzidos pela 
Lei nº 11.898/09 (BRASIL, 2009), para as ALCs, mostra que os benefícios são 
mais generosos para as ALCs, na medida em que a isenção do IPI também se 
aplica, no caso das alcs, aos produtos industrializados com matérias-primas de 
origem animal e mineral (laNNeS JUNioR, 2015). 

“No caso da ALC de Macapá e Santana, a vantagem dos incentivos introduzi-
dos pela Lei nº 11.898/09 é evidente, dado que o Amapá não integra a Amazô-
nia ocidental e, portanto, não faz jus aos correspondentes benefícios” (laNNeS 
JUNioR, 2015, p. 8).

Para além dos incentivos tributários federais, a ZFV de Macapá e Santana, 
como podemos denominar, conta com incentivos fiscais estaduais. A saber: 

a) Redução de 100% da base de cálculo do ICMS-Importação na aqui-
sição de bens estrangeiros destinados a integrar o ativo imobilizado; 
b) Redução da alíquota do ICMS para 4% na comercialização da pro-
dução; 
c) Redução de até 90% da base de cálculo do ICMS na aquisição de 
matérias-primas além disso, oferece-se às empresas implantadas na 
Zona Franca Verde de Macapá e Santana a concessão de lotes no Dis-
trito industrial a preços subsidiados (laNNeS JUNioR, 2015, p. 8).

As empresas podem pleitear igualmente financiamentos pelo Fundo Cons-
titucional do Norte e pelo Fundo de Desenvolvimento da amazônia (laNNeS 
JUNioR, 2015).

5 composta pelos estados do amazonas, acre, Rondônia e Roraima, a amazônia ocidental de-
tém 42,97% da extensão territorial da amazônia legal e comporta aproximadamente 57% das 
florestas da região, o que a torna a parte mais preservada da Amazônia, além de ser um estoque 
de biodiversidade sem igual no planeta (SUFRaMa, 2018, p. 1).
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Para dar ainda mais concretude ao disposto nos arts. 26 e 27 da lei nº 11.898/09 
(BRaSil, 2009), em 2015, foi expedido o Decreto nº 8.597 (BRaSil, 2015).

o mencionado decreto tem natureza de instrumento interventivo, na mo-
dalidade indutora de condutas, na medida em que pretende estimular empre-
endedores a investirem no setor industrial do amapá e demais unidades fede-
radas beneficiadas, gerando desenvolvimento econômico na região. 

o art. 3º, parágrafo único do Decreto nº 8.597/2015 (BRaSil, 2015), re-
gulamentou a exigência de aprovação dos projetos técnicos-econômicos dos 
empreendimentos a serem beneficiados pelos incentivos fiscais pelo Conselho 
de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (CAS)6, após 
ouvido o Ministério do Desenvolvimento, indústria e comércio exterior.

em 2017, o amapá conseguiu aprovar a inserção de duas primeiras indús-
trias no corredor econômico da ZFV de Macapá e Santana. A decisão foi toma-
da na 279ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa, que 
ocorreu no Palácio do Setentrião, sede do governo amapaense, em Macapá, no 
dia 11 de maio de 2017. As empresas beneficiadas foram duas fábricas, uma de 
sorvete e outra de ração animal (PoRtal aMaPÁ, 2017). 

a Sorveteria Macapá, atuante no mercado amapaense desde 1975 na pro-
dução de sorvetes e picolés com frutas típicas da região, foi a primeira bene-
ficiada com os incentivos fiscais da ZFV. Os produtos com a marca “Q-Sabor” 
foram contemplados com isenção do iPi, por conta da produção com uso de 
matéria-prima regional (PoRtal aMaPÁ, 2017).

Já a Verçosa indústria e comércio de alimentos recebeu os benefícios para 
implantar uma fábrica de ração para peixe, porco, frango e gado (PoRtal aMa-
PÁ, 2017). 

Os incentivos fiscais previstos para a ZFV podem sim contribuir para atrair 
empreendedores interessados em explorar atividades econômicas nas áreas al-
cançadas pela lei nº 11.898/2009 (BRaSil, 2009), tratando-se de meio legíti-
mo pelo qual o Estado provoca e estimula o engajamento da iniciativa privada 

6 o caS, responsável pela aprovação de projetos para inserção de indústrias nos corredores 
econômicos administrados pela Suframa, é formado por representantes do Banco Nacional do 
Desenvolvimento econômico e Social (BNDeS), Banco da amazônia (BaSa), da própria Suframa, 
e dos Ministérios da indústria, comércio exterior e Serviços, Minas e energia, de Defesa, e da 
Fazenda (Receita Federal).
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no setor econômico (SADDY, 2011), mediante contrapartida fiscal aos empreen-
dedores atentos aos requisitos da lei. 

Porém, é perceptível que a efetividade dessa medida fiscal, como forma de 
atuação do estado sobre o domínio econômico, na modalidade norma de indu-
ção (GRAU, 1997) e como meio para corrigir desequilíbrios regionais, depende 
de sua inclusão em uma política pública mais abrangente que relacione ciência, 
tecnologia e inovação, empreendedorismo e biodiversidade. caso contrário, as 
matérias-primas da região continuarão sendo industrializadas em outros cená-
rios, caracterizando total fuga de investimentos, a obstaculizar a redução das 
desigualdades na região e entre as regiões do país. 

Argumenta Bercovici (2003, p. 158) que “os desequilíbrios regionais ge-
ram a necessidade da igualação financeira, em favor dos entes federados menos 
desenvolvidos”, em que os incentivos fiscais podem concorrer para promover 
equalização dessas distorções, considerando que o Brasil adota o federalismo 
de cooperação, baseado no princípio da solidariedade. 

5 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS

Diante do proposto nesta investigação, considera-se que os incentivos fis-
cais oriundos da lei nº 11.898/2009 (BRaSil, 2009) e do Decreto nº 8.597/2015 
(BRaSil, 2015), com a criação da ZFV de Macapá e Santana, podem sim contri-
buir para a criação e manutenção de uma ambiência propícia à inovação e ao 
empreendedorismo no amapá.

Contudo, concluiu-se que tais instrumentos interventivos, na modalidade 
indutora de condutas, por si só, não tem o condão de atrair uma gama esperada 
de empreendedores para exploração de atividades econômicas na área benefi-
ciada pela medida, pois a decisão dos empreendedores em migrar para a região 
Norte (amapá) dependerá da adoção de uma série de outros mecanismos, vide 
Relatório GeM (2014) (BeRcoVici, 2003).

Inserir a ZFV de Macapá e Santana no contexto de uma política mais abran-
gente que contemple não apenas os incentivos fiscais aos empreendedores, 
mas igualmente medidas que incluam a valorização da tríade ciência, tecnolo-
gia e inovação e a valorização do empreendedorismo, ambas sob o manto do 
art. 225, caput da constituição Federal de 1988 (BRaSil, 1988) (sustentabilida-
de), é salutar como próximo passo.
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O Amapá já registra empreendimentos beneficiados com os incentivos fis-
cais da ZFV, mas os desafios seguintes precisam ser vencidos com parcerias en-
tre as interfaces públicas e privadas, uma política voltada para diminuição de 
gargalos e burocracias e a priorização do empreendedorismo inovador como 
instrumento de desenvolvimento no âmbito regional e nacional, como já afir-
maram Paskinn et al.(2015).
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ReSUMO: a ciência, tecnologia e inovação (cti) tem o poder de provo-
car uma ruptura sobre os velhos e consolidados paradigmas políticos, 
sociais, culturais e econômicos da sociedade. Para que ações efetivas 
de cti ocorram em uma sociedade se faz necessária a participação do 
setor empresarial, de instituições promotoras de ciência e tecnologia 
e sobretudo do poder público constituído. este artigo tem como ob-
jetivo descrever o processo utilizado para criação e implantação do 
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sistema municipal de cti. Para tanto foi realizado um estudo de caso 
no município de campina Grande (PB), um dos maiores e mais de-
senvolvidos municípios do interior do Brasil. os resultados do estu-
do apontam que a integração entre o poder público, o setor civil e 
empresarial bem como a efetiva participação das instituições pro-
motoras de ciência e tecnologia foi primordial para criação de um 
ordenamento jurídico para CTI que atendesse as especificidades do 
município em questão. 

Palavras-chave: Sistema Municipal de cti. Políticas Públicas. inovação 
em Processos. leis e Regulamentos para cti.

ABSTRACT: Science, technology and innovation (Sti) has the power to 
cause a rupture or discontinuity over the old and consolidated political, 
social, cultural and economic paradigms of the society. in order for 
effective STI actions to take place in a society, it is necessary to involve 
the business sector, institutions that promote science and technology, 
and especially the public power that is constituted. this article aims to 
describe the process used to create and implement the municipal Sti 
system. a case study was carried out in the municipality of campina 
Grande (PB), one of the largest and most developed municipalities 
in the interior of Brazil. the results of the study point out that the 
integration between public power, the civil and business sector and 
the effective participation of science and technology promotion 
institutions was paramount for the creation of a legal framework for 
STI that would meet the specificities of the municipality in question.

Keywords: Sti Municipal System. Public policy. innovation in Processes. 
laws and Regulations for Sti.

1 INTRODUÇÃO 

a revolução da tecnociência tem provocado uma ruptura ou descontinui-
dade sobre os velhos e consolidados paradigmas políticos, sociais, culturais e 
econômicos da sociedade. Há uma mudança de mentalidade com o maior enga-
jamento ou colaboração entre as pessoas, empresas, governos com o propósito 
de inovar para modificar os velhos paradigmas, não só para obter a elevação 
dos ganhos econômicos, mas para se obter a inclusão social pelos recursos tec-
nológicos e inovação para o desenvolvimento coletivo. 
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essa mudança exige do cidadão individualmente considerado, do poder 
público e da iniciativa privada (como agentes de transformação social nesse 
processo), cada qual com sua possibilidade de atuação, se chegar ao objetivo 
de construir uma sociedade que se desenvolva no tripé da ciência, tecnologia e 
inovação. Por conseguinte, para que de fato ocorra tal mudança de paradigma 
se faz necessário um conjunto de ações de cada um dos agentes descritos no 
âmbito de suas possibilidades.

Partindo da premissa de que cada agente de transformação deve atuar con-
forme as suas possibilidades, tem-se que o poder público, por força do ordena-
mento jurídico brasileiro, deve agir segundo as permissões legais. Portanto, ne-
cessariamente devem existir instrumentos normativos que amparem sua ação e 
o uso de recursos públicos para esse fim, observando para a realidade do Estado 
que possui os instrumentos de maior alcance e impacto de políticas públicas 
direcionadas para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. 

logo, observando por uma perspectiva municipalista, é nesse ente fede-
rativo que as políticas públicas possuem maior alcance na vida cotidiana das 
pessoas, refletindo sobre a qualidade de vida dos cidadãos. Ou seja, o poder 
público municipal, sem excluir a atuação em concorrência com os demais en-
tes federativos, como previsto no artigo 23, inciso V da constituição Federal de 
1988, deve desenvolver políticas públicas capazes de internalizar na unidade 
municipal o desenvolvimento científico e tecnológico em melhorias para a po-
pulação, seja de forma direta com melhorias na dinâmica municipal ou indireta 
atraindo desenvolvimento econômico por meio de negócios e riquezas.

Portanto, com base no princípio constitucional da legalidade, faz-se neces-
sária a instituição de um marco legal no âmbito municipal, em concorrência com 
o preconizado na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 13.243/2016, que 
possibilite os múltiplos órgãos municipais atuarem efetivamente na promoção 
de ct&i.

observando para essa realidade e a necessidade de instrumentação legal é 
que tramitou na Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), Estado da Paraí-
ba, o Projeto de Lei 141/2018, que institui a “Política Municipal de Ciência, Tec-
nologia e Inovação”, estabelecendo medidas de incentivo à inovação, à pesqui-
sa e ao desenvolvimento científico e tecnológico, visando alcançar a capacita-
ção para a pesquisa científica, tecnológica, e à inovação, consolidando-se como 
um instrumento de atuação do poder público para integração dos ambientes 
de inovação nos setores acadêmicos, empresariais e sociais do supracitado  
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município. Vindo a se tornar a lei nº 7.193 de Maio de 2019 com a sanção do 
prefeito municipal de Campina Grande, sem ter havido qualquer alteração 
substancial no projeto de lei originalmente apresentado ao Poder legislativo 
municipal.

assim, partindo-se da essência da coletividade e do princípio democrático, 
é que no curso do processo de construção da legislação foram ouvidos, por meio 
de audiências públicas, representantes das instituições de ensino superior, seja 
no âmbito público ou privado, sediadas no município. Mais ainda, de represen-
tantes de empresas públicas e privadas, associações comerciais e industriais, 
além de representantes do Governo Federal brasileiro. ou seja, partindo do pró-
prio princípio democrático da sociedade da tecnocracia, foi dada a oportunida-
de de todos os possíveis agentes envolvidos se manifestarem publicamente em 
um processo contributivo.

Portanto, partindo da motivação de transformação da realidade do muni-
cípio de campina Grande através da cti, a legislação partiu, em sua gênese, de 
uma propositura de criação de um fundo municipal voltado para financiar pro-
jetos desta natureza. entretanto, durante o processo de construção, o mesmo foi 
ampliado para permitir que o poder público possa atuar de forma mais ampla 
no gerenciamento deste fundo financeiro, de modo a poder estabelecer parce-
rias com instituições de ensino e pesquisa, mediar encomendas tecnológicas 
pelo setor privado, além de transformar a ciência desenvolvida em inovação 
para a vida da população.

assim, o presente estudo tem por objetivo demonstrar o processo de cons-
trução colaborativa da legislação, além dos instrumentos legais para efetivação 
dessa política de incentivo que a norma contempla. Restando clara na exposi-
ção o esforço integrado das instituições de ensino superior sediadas no muni-
cípio, do poder público, além do setor civil e empresarial da cidade de campina 
Grande, Paraíba, todos contribuindo para o fomento e desenvolvimento da cti 
neste importante município do interior do Nordeste brasileiro, reverberando 
sobre toda a região.

Alicerçado no método científico indutivo, o estudo está amparado em am-
pla revisão bibliográfica de referências na pesquisa sobre a temática de CTI, na 
medida em que se busca concluir com o estudo, com base nos pressupostos 
teóricos e práticos (que é a própria experiência da elaboração e implantação 
da legislação no âmbito do município de Campina Grande) o impacto de uma 
norma desta natureza no âmbito municipal.



61CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CTI)

Assim, tem-se que a instituição de um marco legal desta natureza e com 
os instrumentos disponibilizados ao poder público impacta na atuação deste 
como agente de transformação da sociedade para a tecnocracia, na qual se ob-
serva de forma conclusiva o desenvolvimento autossustentável do município, 
gerando novas oportunidades de negócios. Mais ainda, de fomentar a ciência 
local, incentivando a transformação em inovação para, finalmente, impactar po-
sitivamente e diretamente a vida da população do município, elevando assim a 
qualidade de vida pela ciência, tecnologia e inovação, sendo esse o maior resul-
tado que a legislação pode proporcionar no âmbito municipal.

2 RefeReNCIAL TeÓRICO

2.1 a inovação no Brasil em um contexto mundial 

Em pesquisa realizada pelas Universidade de Cornell e pela Organização 
Mundial de Propriedade intelectual (WiPo), o Brasil ocupou a 61ª posição no Ín-
dice Global de Inovação (cornell University et al., 2014). esse índice é baseado 
em sete pilares, cinco dos quais capturam elementos da economia nacional que 
possibilitam atividades inovativas: 1) instituições; 2) capital humano e pesqui-
sa; 3) infraestrutura; 4) sofisticação de mercado; e 5) sofisticação de negócios. 
os outros dois pilares, por sua vez, capturam evidências reais de resultados de 
inovação: 6) conhecimento e resultados tecnológicos, e 7) resultados criativos. 

Na figura 1 pode ser encontrada uma comparação dos sete pilares utiliza-
dos para medir o índice Global de inovação entre o Brasil, países com dispên-
dios em P&D similares aos seus, e a china. o Brasil ocupou a 76ª posição nesse 
mesmo ano. De acordo com o relatório de 2014, todos os países dos BRicS (com 
exceção da África do Sul) foram qualificados como “inovadores eficientes”, o 
que significa que obtiveram escores de eficiência inovação (calculados como a 
razão entre o total de outputs de inovação e o total de inputs de inovação) maior 
ou igual à média de 0,74. 
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figura 1 – indicadores de inovação em países selecionados (ano base 2014).
fonte: adaptado de cornell University et al. (2014).

Quando considerados todos os indicadores analisados, merece destaque 
a qualidade das universidades brasileiras. Este indicador é calculado como a 
média das três universidades do país com melhor colocação no QS University 
Ranking. De acordo com este critério o Brasil obteve o 23º lugar em termos 
de qualidade das universidades. outros critérios foram analisados e a seguir 
iremos demonstrar a posição do Brasil em cada um deles: manufaturas de alta 
tecnologia (21º lugar), quantidade de firmas oferecendo treinamentos formais 
(20º lugar; indicador no qual o Brasil atingiu sua melhor colocação), a absorção 
de conhecimento (25º lugar), e o índice H de documentos passíveis de citação 
(22º lugar). Desta forma podemos notar avanços em diversas áreas.

em contrapartida, chama a atenção o fraco desempenho brasileiro no indi-
cador “ambiente de negócios”, no qual o país figurou na 137ª posição dentre 
os 143 países estudados. esse indicador é formado por três sub-indicadores: 
facilidade em abrir um negócio (136º lugar), facilidade no processo de insol-
vência (117º lugar) e, por fim, facilidade no pagamento de impostos (131º lu-
gar). Fica evidente que essa é uma área que demanda mais atenção do governo, 
cujo papel seria o de criar mecanismos para diminuir a burocracia envolvida no 
processo de abrir, manter e fechar empresas no país. 
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Notamos claramente que o brasil avançou significativamente em algumas 
áreas dentro do contexto de ciência, tecnologia e inovação (cti). No entanto, em 
muitas outras, o povo brasileiro ainda carece de muitas iniciativas por parte do 
governo bem como da iniciativa privada. Para melhoria de todos estes indicado-
res, necessitamos de investimento maciço para que sejam criadas boas condi-
ções para o desenvolvimento econômico e, sobretudo, social do povo brasileiro. 
a seguir, iremos revisitar as principais iniciativas em termos de investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no Brasil em um passado recente.

2.2 investimento em P&D no brasil

Os investimentos em P&D assumem uma enorme importância para o desen-
volvimento econômico e social. São esses investimentos os responsáveis pelo 
desenvolvimento do estoque de conhecimento de organizações, tendo também 
a função de identificar oportunidades tecnológicas a serem exploradas, tanto 
internamente quanto externamente à organização. Além disso, investimentos 
em P&D estão positivamente relacionados ao desempenho de organizações e 
impactam positivamente na sua capacidade inovativa. 

Historicamente o montante de recursos investidos em P&D no Brasil são 
crescentes. em 2013, o país investiu um montante 84% superior se compara-
do ao montante que foi investido no ano 2000. Entretanto, quando se leva em 
consideração que esse foi um período de expressivo crescimento da economia 
brasileira, percebe-se que o incremento dos dispêndios em P&D, em termos de 
percentual do PiB, foi bem mais modesto, mas também positivo. esse indicador 
passou de 1,04% em 2000 a 1,24% em 2013, ainda não atingindo a meta de 
1,5% estipulada para 2010 no Plano de ação de ciência, tecnologia e inovação 
(Pacti) (BRaSil, [2007?]). 

O plano acima citado teve como intuito “dar maior governança e articula-
ção às ações necessárias ao desenvolvimento e ao fortalecimento da ciência, 
da tecnologia e da inovação” (BRaSil, [2007?]) no Brasil. Dentre as suas me-
tas para 2010 também estava a ampliação da participação empresarial no total 
de investimentos em P&D no Brasil, que deveria passar de 0,49%, em 2006, a 
0,65%. Entretanto, essa meta não foi cumprida, uma vez que a intensidade em 
P&D (porcentagem do PIB investida em P&D) do setor privado no Brasil naque-
le ano foi de 0,57%, caindo ainda para 0,52% em 2013. com o intuito de dar 
continuidade e aprofundar o Pacti, o governo federal lançou, em 2011, a estra-
tégia Nacional para ciência, tecnologia e inovação (eNcti) (BRaSil, 2011). essa 
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iniciativa destaca a importância da CTI como eixo estruturante para o desenvol-
vimento do país, estabelecendo diretrizes para a orientação de ações nacionais 
e regionais no horizonte temporal de 2012 a 2015. 

Se a taxa de crescimento em P&D se mantiver pelos próximos anos, ainda 
serão necessários cerca de 20 anos até se chegar ao patamar observado atual-
mente nos países europeus. Quando comparados com nações desenvolvidas, 
os investimentos em P&D no Brasil parecem bem modestos. em 2013, a alema-
nha investiu 2,85% do seu PIB em P&D (U$ 101,0×109), enquanto os Estados 
Unidos investiram 2,73% (U$ 457,0×109) e a china 2,08% (U$ 336,5×109). 
A quota de mercado das empresas brasileiras nos investimentos em P&D (de 
tendência decrescente desde 2005, quando atingiu 52,3%) representava, em 
2013, apenas 42,3% das despesas totais, enquanto nos países mais desenvol-
vidos 70% desses investimentos são realizados por empresas privadas.

a falta de coordenação entre o governo, empresas e universidades tem 
sido, historicamente, uma das principais características do sistema de inovação 
brasileiro. entretanto, muito progresso foi alcançado desde os anos 80, graças a 
iniciativas do governo com o intuito de aproximar as esferas acadêmica, pública 
e privada. Todavia, de acordo com os números acima percebemos que o cenário 
brasileiro de cti tem melhorado particularmente nos últimos anos. tal melhoria 
se deu em virtude da criação de um ordenamento jurídico que fomentou signi-
ficativamente iniciativas de CTI. Na seção a seguir iremos discutir as principais 
ações governamentais nesse sentido.

2.3 Marcos legais – as leis federais 

o investimento em ciência, tecnologia e inovação culmina com o cresci-
mento de países. O governo brasileiro, nesse intuito, vem tentando intensificar 
ações de fomento para a criação de um ambiente propício à inovação na indús-
tria e na academia, buscando incentivar a internalização da cultura da pesquisa 
e inovação nas empresas, no serviço público, e na sociedade em geral. Para tan-
to, tem criado ao longo dos últimos anos mecanismos para promover e encora-
jar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

a Lei da Inovação Tecnológica (BRaSil, [2016]) teve papel fundamental 
nesse processo. Publicada em dezembro de 2004, criou incentivos para inova-
ção científica e tecnológica em ambiente produtivo, em busca de autonomia 
tecnológica e desenvolvimento industrial para o Brasil. esta lei foi fundamental 
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para a definição dos tipos de acordos de cooperação que poderiam ser firmados 
entre universidades e empresas. Em seu artigo 16 essa lei estabelece que toda 
instituição científica e tecnológica (ICT) deverá dispor de um Núcleo de Inova-
ção Tecnológica (NIT), próprio ou em associação com outras ICTs, com a finalida-
de de gerir sua política de inovação.

Publicada em novembro de 2005, a Lei do Bem (BRaSil, [2015]) concedeu 
um conjunto de incentivos fiscais a empresas para realização de pesquisa e de-
senvolvimento de inovação tecnológica. Dentre esses incentivos destacam-se: 
a dedução de até 34% no imposto de Renda de Pessoa Jurídica (iRPJ) e na con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido dos investimentos realizados em pesqui-
sa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica; redução de 50% no 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de máquinas destina-
das à P&D; e a subvenção, por intermédio de agências de fomento de ciência e 
tecnologia, de titulados como mestres ou doutores empregados em atividades 
de inovação tecnológica em empresas localizadas no Brasil (Brasil, 2005; lei do 
Bem, 2015; Mcti, 2007).

a Lei da Informática, publicada em inicialmente no ano de 1991 e aperfei-
çoada no final do ano de 2018, concede incentivos fiscais a empresas atuantes 
nas áreas de hardware e automação que investem em P&D. Esses incentivos 
estão previstos até o presente ano de 2019 e são referentes à redução do iPi 
para bens de informática, automação e telecomunicações produzidos em todas 
as regiões do país, com exceção da Zona Franca de Manaus, que tem legislação 
específica. (BRASIL, [2018]; BRASIL, [2007?]). 

as leis supracitadas são exemplos de ações do governo para a construção 
de um ambiente favorável à dinamização de atividades ligadas à inovação, tanto 
no segmento industrial quanto no acadêmico. Entretanto, instrumentos legais 
são importantes, mas muitas vezes não são suficientes. Geralmente também é 
necessário que haja uma mudança na cultura e na mentalidade dos atores en-
volvidos no processo inovativo, sejam esses pesquisadores, empreendedores, 
representantes de instituições de ensino e pesquisa, ou agentes do governo. 
Para tanto, é demandado tempo e esforço. Nesse contexto, manifesta-se a no-
ção de sistemas e ecossistemas de CTI, que surgem a partir da união entre entes 
públicos e privados com vistas ao fomento e promoção de desenvolvimento 
tecnológico entre os atores e a sociedade nela inseridos. embora estes concei-
tos pareçam sinônimos, existem diferenças substanciais entre eles. Na seção a 
seguir elencamos em detalhes os conceitos associados a sistemas e ecossiste-
mas de inovação.
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2.4 Sistemas e ecossistemas de ciência tecnologia e inovação

o conceito de sistema de CTI é mais antigo, criado na década de 80 pelo 
autor Freeman (2008). De fato, esta abordagem foi criada para substituir a teo-
ria que entendia as atividades de CTI como um processo linear e já não atendia 
toda complexidade que envolve o processo. Portanto, o conceito de sistema de 
cti surge da percepção que as atividades de desenvolvimento tecnológico for-
mam um processo complexo, sendo resultado da interação de diversos atores, 
principalmente institucionais.

De acordo com Freeman e Soete (2008) os sistemas de CTI são formados 
pelas diversas interações, analisadas em um sentido amplo, entre agentes 
públicos e privados que lidam com Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), bem 
como o ensino e a difusão da tecnologia. Da mesma forma, Nelson e Rosenberg 
(1993) citam que os sistemas de CTI são um conjunto de instituições cujas inte-
rações determinam o desempenho inovador das empresas nacionais.

Ademais, cabe mencionar que há diferentes configurações de sistemas de 
cti: sistema nacional, sistemas regionais e sistema setorial. assim sendo, o sis-
tema nacional de CTI considera todo o arcabouço institucional, jurídico e de 
políticas do país. Na seção a seguir iremos expor alguns dos principais detalhes 
associados ao sistema Brasileiro. Por conseguinte, o sistema regional de CTI é 
caracterizado pela proximidade geográfica de seus atores. Este tipo de sistema 
possui uma granularidade menor em termos de dimensão geográficas. Por fim, 
o sistema setorial de CTI é concentrado num setor de atuação específico. este 
tipo de sistema não leva em consideração a dimensão geográfica para fins de 
classificação. 

Por outro lado, o conceito de ecossistema de CTI é mais recente e deriva 
da analogia com o ecossistema biológico. De tal forma que, a metáfora foi 
introduzida por James Moore em 1993, ao sugerir que as empresas deveriam 
ser consideradas como parte de um ecossistema de negócios, que envolve uma 
série de indústrias e não mais como unidades de uma única indústria. De acordo 
com lemos (2011), o termo ecossistema é utilizado de modo amplo na gestão 
e no discurso econômico com o objetivo de descrever grupos heterogêneos de 
atores que trabalham de forma cooperativa e interdependente. Da mesma for-
ma, Jishnu, Gilhotra e Mishra (2011) e Russell et al. (2011) relatam que o ecos-
sistema de ct&i refere-se aos sistemas inter organizacionais, políticos, econô-
micos, ambientais e tecnológicos da inovação, em que ocorre a catalisação, sus-
tentação e apoio ao crescimento de negócios.
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De acordo com Mercan e Göktas (2011), a abordagem de sistemas de CTI 
não explica a relação entre o processo de inovação e a estrutura inovadora. Por-
tanto, devido à natureza estática do modelo de sistemas de cti, foi criada a 
abordagem ecossistêmica, baseada na biologia. o ecossistema de cti considera 
a natureza dinâmica da inovação. O conceito descreve as características evolu-
tivas das interações entre os atores, suas relações com atividades inovadoras e 
suas relações com o ambiente em que operam. Os autores Russo-Spena, Tregua 
e Bifulco (2017), diferenciam os dois conceitos como segue no quadro 1.

Quadro 1 – Diferenças entre sistemas e ecossistemas de inovação.

 
fonte: adaptado de Russo-Spena, tregua e Bifulco (2017).
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como demonstrado, ambos os conceitos trabalham com a interação de di-
versos atores para promover ações de ct&i. Portanto, num sentido mais macro, 
os sistemas de ct&i são estruturas mais formalizadas, muitas vezes constam 
em lei, ex: o artigo 219-B da constituição Federal dispõe sobre o Sistema Na-
cional de ciência, tecnologia e inovação (SNcti) do país, com objetivo de for-
malizar a interação entre entes públicos e privados para desenvolver a ct&i do 
Brasil. Desse modo, representam a interação direta e indireta de instituições 
maiores, como a academia, o governo e as empresas. Soares (2016) afirma que 
é fundamental a existência de um ordenamento jurídico que minimamente 
não inviabilizam o surgimento e manutenção de ecossistemas de cti. Na se-
ção a seguir iremos traçar em maior riqueza de detalhes o surgimento do SNC-
ti, bem como sua trajetória em termos de ações para o desenvolvimento tec-
nológico no Brasil.

2.5 Sistema nacional de cti

Há diversas trajetórias de evolução dos SNCTIs. Essas trajetórias estão di-
retamente relacionadas com as estratégias de desenvolvimento que cada país 
adota, cabendo aos Governos Nacionais o papel de protagonista na articulação 
dos elementos constituintes de cada Sistema. Por outro lado, os investimen-
tos privados são fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológi-
co, tal como se observa em estatísticas mundiais acerca dos aportes em PD&i. 
Evidenciam-se, nesse cenário, que as trajetórias de evolução dos SNCTIs são 
aquelas que primam pela integração contínua das políticas governamentais 
com as estratégias empresariais. além da integração, deve-se destacar a 
expansão e consolidação dos Sistemas como processos fundamentais que 
demandam crescentes esforços de gestores que lidam com a temática. Em um 
contexto de globalização, as políticas públicas e iniciativas privadas de países 
em desenvolvimento têm sido orientadas para a conformação de trajetórias 
de emparelhamento baseadas tanto na cooperação como na competição 
internacional.

a trajetória de evolução do SNcti brasileiro é marcada pela necessidade de 
emparelhamento do país com os Sistemas mais avançados do mundo. De acor-
do com a seção 2.2 deste trabalho, percebemos que foram realizados vultosos 
investimentos nos últimos anos com o objetivo de acelerar o desenvolvimento 
científico e tecnológico nacional, levando o Brasil a se destacar em diversos se-
tores da cti. os principais atores desse sistema são as instituições de ciência, 
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tecnologia e inovação (icts), as entidades da gestão pública em todos os níveis 
(i.e. federal, estadual e municipal) e as empresas.

Muitos atores compõem o SNcti, alguns com níveis de atuação mais abran-
gentes, outros com funções mais restritas no funcionamento do Sistema. Diver-
sos papéis devem ser desempenhados por esses atores: tomar decisões estraté-
gicas, operar instrumentos, realizar pesquisas, elaborar programas entre outros. 
Cabe aos atores políticos a definição de diretrizes estratégicas que nortearão as 
iniciativas do Sistema. o poder decisório desses atores deriva tanto dos resul-
tados da democracia representativa (Poderes executivo e legislativo), como das 
escolhas realizadas no âmbito das entidades de representação setoriais (em-
presários, trabalhadores e pesquisadores). Às agências de fomento compete o 
domínio dos instrumentos que viabilizarão as decisões tomadas pelos atores 
políticos. Já aos operadores do Sistema compete a execução das atividades de 
PD&I planejadas. A representação desse quadro de atores é exposta a seguir.

figura 2 – Principais atores do SNcti
fonte: estratégia Nacional de ciência, tecnologia e inovação 2016 a 2022.

No âmbito do Poder Executivo também deve ser destacada a atuação das 
Secretarias Estaduais de CT&I, que atuam como Coordenadoras dos Sistemas 
Regionais. Há duas instâncias de representação regional que merecem desta-
que: o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, 
tecnologia e inovação (consecti) e o conselho Nacional de Fundações estaduais 
de Amparo à Pesquisa (Confap). Essas duas instâncias se apresentam como  
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fóruns para articulação das políticas dos Governos estaduais voltadas para o de-
senvolvimento científico e tecnológico. Diversas iniciativas conjuntas têm sido 
realizadas envolvendo atores federais, estaduais e municipais, com o contínuo 
amadurecimento dessas relações em favor da melhoria do SNcti. a carta de 
Salvador (2004) reflete o avanço da cooperação entre os entes da Federação, 
considerando a necessidade de correção de desigualdades regionais na condu-
ção das políticas de cti.

3 TRABALHOS ReLACIONADOS

De acordo com o descrito até o presente, este trabalho tem por objetivo 
narrar as experiências dos autores no processo de criação e implantação de um 
sistema municipal de ciência, tecnologia e inovação. Por conseguinte, esta te-
mática tem recebido grande destaque desde a última década. Para fins de aná-
lise de trabalhos correlatos ao presente, vamos nos limitar apenas a trabalhos 
realizados no Brasil e em cidades que possuam características semelhantes ao 
município de campina Grande-PB, tais como número de habitantes, área geográ-
fica, economia, cultura e infraestrutura instalada. Tal decisão visa tão somente 
diminuir o universo de trabalhos bem como melhor estruturar as informações.

A criação de órgãos específicos para o setor de ciência e tecnologia dentro 
das estruturas administrativas dos executivos estaduais tem como referência 
a experiência pioneira do estado de São Paulo (VELOSO FILHO, 2006). A cons-
tituição paulista de 1947 já previa o apoio à pesquisa científica e a criação de 
uma fundação com essa finalidade. Esse projeto tramitou naquela Assembleia 
a partir de 1948 e resultou na instituição da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP), no ano de 1962. O trabalho de Junckes et al. 
(2016) demonstra que, a partir desta iniciativa pioneira, muitos outros estados 
seguiram a mesma ação. Neste estudo foi apresentado a posição do Brasil em 
relação ao Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), identificando a atua-
ção dos estados brasileiros em políticas para articulação e integração de suas 
atividades. Em 2016 os autores alegaram que existiam 18 estados de todas as 
regiões do país contando com leis de fomento à cti, além de outros três estados 
com projetos de lei em tramitação. alguns estabelecem sistemas estaduais de 
CTI ou de Inovação compostos sob o conceito da Tríplice Hélice4.

4 Segundo Sbragia et al (2005, p. 20) “Hélice Tríplice é um modelo espiral de inovação que 
leva em consideração as múltiplas relações recíprocas em diferentes estágios do processo de 
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em nível municipal, a cidade de Vitória é pioneira na instituição de um sis-
tema local de incentivo à ciência e tecnologia (VELOSO FILHO, 2006). Em de-
zembro de 1991, foi sancionada uma lei que criou o Conselho Municipal de Ci-
ência e tecnologia, além do Fundo de apoio à ciência e tecnologia do Município 
de Vitória (Facitec). o sistema é composto por secretaria, conselho e fundo e 
foi criado com o objetivo de fortalecer a base científica e tecnológica local. De 
modo análogo ao que ocorreu com o estado de São Paulo, essa iniciativa em ní-
vel municipal propagou-se para outras regiões, de maneira que no ano de 2012 
existiam mais de 150 sistemas municipais de cti, distribuídos por 21 unidades 
federativas: São Paulo (30), Mato Grosso do Sul (28), Minas Gerais (14), Rio de 
Janeiro (10) e Santa catarina (8) detêm o maior número de cidades com siste-
mas regionais de cti. Uma lista mais detalhada pode ser consultada no trabalho 
de Fonseca (2012).

analisando trabalhos de sistemas municipais de cti de municípios com ca-
racterísticas similares a campina Grande-PB, temos o trabalho de Passos (2017). 
Neste trabalho o autor e colegas realizaram um estudo com objetivo de cons-
truir uma política municipal de cti a vigorar entre os anos de 2015 e 2025. Para 
a elaboração deste plano adotou-se como questão norteadora do exercício de 
planejamento: “Como será Campinas, a Cidade do conhecimento e da inovação, 
em 2025?”. a partir dela, foi realizada uma série de discussões em diferentes 
fóruns com representantes do governo, academia e empresas. o primeiro passo 
da construção do Planejamento Estratégico de CTI consistiu na definição dos 
direcionadores estratégicos locais por um comitê analítico composto por quin-
ze pessoas, sendo esses direcionadores os mais relevantes da política local de 
CTI. O processo contemplou ainda etapas nas quais foram elaboradas a visão, a 
matriz SWOT contemplando as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades para 
a cidade, a formulação das estratégias, definição de indicadores e metas. 

Outro trabalho relacionado (JUNCKES, TEIXEIRA, 2017) apresenta a defini-
ção do panorama de fomento a atividades de ciência, tecnologia e inovação 
em Santa Catarina a partir da identificação e análise das leis de inovação exis-
tentes no âmbito dos municípios, em convergência com as disposições federal 
e estadual, principalmente em relação ao Marco legal da inovação. o estudo 

geração e disseminação do conhecimento”, e que “cada hélice é uma esfera institucional inde-
pendente, mas trabalha em cooperação e interdependência com as demais 5 esferas, por meio 
de fluxos de conhecimento entre elas”
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revela a existência de sistemas municipais de inovação, além da criação de 
conselhos e fundos que tratam da matéria. A busca resultou na identificação 
de três leis ordinárias e duas leis complementares dentro dos parâmetros es-
tabelecidos, para cinco municípios: araranguá, chapecó, Florianópolis, Joinvil-
le e luzerna. os sistemas municipais são compostos observando o modelo da 
Tríplice Hélice, e atendendo a Constituição Federal e ao Marco Legal quanto à 
responsabilização do poder executivo em todas as esferas de promoção da cti 
com vistas ao desenvolvimento socioeconômico regional. 

Por fim, existem alguns trabalhos que aplicam estudos de casos em mu-
nicípios com intuito de tão somente realizar um panorama do sistema de cti 
municipal, sem, no entanto, realizar uma análise profunda sobre a criação e im-
plantação de um ordenamento jurídico para normatizar as ações de cti no mu-
nicípio. o trabalho de Damião (2013) faz uma análise do sistema de inovação 
do município de Guarulhos-SP e realizou uma análise comparativa com outros 
municípios franceses no sentido de apontar a melhorias a serem implementa-
das no Brasil.

4 CONSTRUÇÃO DO PROJeTO De LeI 

Para compreender a abrangência e o alcance da legislação, faz-se necessário 
observar para os aspectos materiais e, consequentemente, motivacionais para a 
sua propositura, sendo importante observar para o seu histórico de criação.

o projeto tem sua origem na disciplina de ciência, tecnologia e Desenvol-
vimento Regional do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regio-
nal da Universidade estadual da Paraíba (UePB). o Professor da disciplina, ci-
doval Morais de Sousa, provocou seus alunos, e principalmente o vereador que 
é subscritor do projeto, para a criação de um Fundo de ciência, tecnologia e 
Inovação com a finalidade de patrocinar soluções para problemas do municí-
pio através de projetos da academia, numa sempre evidente preocupação em 
que os resultados de pesquisas acadêmicas sejam apropriados pela sociedade. 
Dessa forma, no mês de agosto de 2017 foi realizada uma audiência pública na 
Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG, 2018) para debater o tema. Na 
oportunidade, representantes de diversas instituições de ciência e tecnologia 
(icts) estiveram presentes, como UFcG, UePB, eMBRaPa, UNiFaciSa, UNiNaS-
SaU, instituto Federal da Paraíba (IFPB), Fundação Parque Tecnológico da Pa-
raíba, instituto Nacional do Semiárido (iNSa), Secretaria Municipal de ciência e 
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tecnologia, Federação das indústrias do estado da Paraíba, entre outras. após 
esta proveitosa audiência, teve início o Grupo de trabalho do projeto de lei.

Seguindo o princípio de construção colaborativa, o Grupo de trabalho se 
reuniu em diversas oportunidades, na maioria delas contando com convidados 
diferentes, entre eles, etienne arruda, representando o Ministério da indústria, 
comércio exterior e Serviços (MDic). após longas discussões, chegou-se à con-
clusão de que o Fundo deveria estar amparado por uma lei mais ampla, que des-
se suporte e base para ele, dessa forma, surge a proposta de criação do Sistema 
Municipal de ciência, tecnologia e inovação.

Diante da grandeza do projeto e da necessidade de uma ampla discussão e 
participação social na sua construção, os debates em torno dele perduraram du-
rante quase um ano, com o resultado final sido oficialmente apresentado apenas 
em julho de 2018. Após tramitação regular na Câmara Municipal de Campina 
Grande, e algumas emendas para adequação às recomendações da Comissão de 
constituição e Justiça, o projeto fora aprovado no mês de dezembro de 2018.

4.1 o Município de campina Grande

campina Grande é um dos mais importantes municípios do interior brasi-
leiro, localizado no estado da Paraíba (alMeiDa, 1978). considerado um dos 
principais polos industriais da Região Nordeste bem como principal polo tecno-
lógico da América Latina, segundo a revista americana Newsweek (MELO, 2018). 
Pertence à Região Geográfica Imediata de Campina Grande e a mesorregião do 
agreste Paraibano. 

A posição geográfica do município privilegia e contribui para que seja 
um natural centro regional de distribuição e recepção de matéria-prima e  
mão-de-obra entre os estados fronteiriços, havendo proximidade de capitais 
como Natal (RN), João Pessoa (PB) e Recife (Pe).

Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2013), sua população estimada é de cerca de 410 (cento e quarenta) mil habi-
tantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba. Quando considerada 
a sua região metropolitana, formada por dezenove municípios, possui uma po-
pulação estimada em 640 (seiscentos e quarenta) mil habitantes (IBGE, 2013). 
Possuindo um Produto interno Bruto (PiB) estimado, para o ano de 2015, de 
R$5.339.000.000,00 (cinco bilhões trezentos e trinta e nove milhões de reais), 
o segundo maior do estado da Paraíba. 
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As principais atividades econômicas desenvolvidas no âmbito do município 
são, por setor: (I) Setor Primário: extração mineral, culturas agrícolas (destaque 
para o cultivo do algodão comum e algodão colorido – tecnologia desenvolvida 
no município e utilizada mundialmente) e pecuária; (ii) Setor Secundário: indús-
trias de transformação (destaque para o polo calçadista, entre os maiores do 
Brasil), beneficiamento e de desenvolvimento de software; (III) Setor Terciário: 
comércio varejista, atacadista e serviços.

ademais, a cidade é um importante centro universitário, contando com vin-
te e uma faculdades e universidades, sendo três delas públicas. É também a 
cidade com, proporcionalmente, o maior número de doutores do Brasil, 1 (um) 
para cada 590 (quinhentos e noventa) habitantes, representando cerca de seis 
vezes a média nacional (liMa, 2018). além de ensino superior, o município é 
destaque também em centros de capacitação para o nível médio e técnico. Uma 
evidência do desenvolvimento da cidade é o ranking da revista “Você S/A”, no 
qual aparece como uma das 100 melhores cidades para se trabalhar e fazer 
carreira do Brasil, única cidade do interior entre as capitais escolhidas no país. 
O município é ainda considerado a cidade mais dinâmica do Nordeste e a 6ª do 
Brasil segundo “A Gazeta Mercantil” e foi apontada como uma das 20 metrópo-
les brasileiras do futuro (ZILAH, 2018).

4.2 análise do ambiente interno e externo

A análise dos ambientes interno e externo nos quais Campina Grande está 
inserida é de extrema importância para a formulação das estratégias e dos pla-
nos de ação para área de cti. essa análise levanta as forças políticas, legais, 
tecnológicas, econômicas e socioculturais que impactam positiva ou negativa-
mente a criação e posterior implantação do sistema municipal de ct&i. Para 
essa análise foi utilizada a Matriz SWot, cuja sigla vem dos termos ingleses 
Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (oportunidades) e 
Threats (ameaças). 

A Matriz é um instrumento utilizado para planejamento estratégico, o qual 
possibilita recolher informações importantes caracterizadoras dos ambientes 
interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças), relevantes 
para o processo de planejamento e para a execução do plano. a matriz SWot 
tem por finalidade possibilitar um olhar objetivo e crítico das oportunidades, 
ameaças, forças e fraquezas que o município possui. assegura a coerência das 
ações definidas no processo de planejamento. O resultado das discussões para 
elaboração da Matriz pode ser visto a seguir.
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Quadro 2 – Matriz do planejamento estratégico para cti no ambiente interno

fORÇAS fRAQUeZAS

1) Bom nível de comunicação entre os principais 
agentes de desenvolvimento. 

2) Comércio diversificado e bem estruturado. 

3) Conjunto significativo e consolidado de 
Instituições de P&D com atuação diversificada 
(agronegócio, tic etc.).

Ensino superior de qualidade.

4) Fácil acesso (rodovias, ferrovias e aeroportos).

5) importante pólo de atração regional. 

6) infraestrutura urbana existente.

7) Mão de obra qualificada.

8) Parque industrial diversificado com presença 
de importantes players globais. 

9) Produção científica e tecnológica expressiva. 

10) Reconhecida como cidade da ciência, 
tecnologia e inovação. 

1) Visão de longo prazo da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento econômico, Social e de 
turismo.

2) alto custo da mão de obra local.

3) ausência de um plano estratégico consistente 
de longo prazo para c,t&i. 

4) ausência de um programa para o estímulo 
à cultura da cidadania e do sentimento de 
pertencimento.

5) ausência de cultura de empreendedorismo 
inovador.

6) Baixa atuação do setor produtivo (empresas) 
em c,t&i. 

7) Baixa integração entre governo, setor 
produtivo e instituições de pesquisa para 
estímulo ao uso da c,t&i.

8) elevado índice de criminalidade.

9) entraves burocráticos na legislação municipal 
de uso e ocupação do solo.

10) Falta de estabelecimento de governança 
neutra do Sistema local de inovação, com 
participação ativa de todos os principais atores.

11) Problemas técnicos e ambientais na 
mobilidade urbana. 

Fonte: elaboração Própria

No ambiente interno, é possível verificar que Campina Grande-PB possui 
um bom nível de comunicação e integração entre os principais agentes de de-
senvolvimento em todas as esferas de governo. Tem comércio diversificado e 
bem estruturado, instituições de ensino e pesquisa de alto nível capazes de 
suprir as necessidades crescentes de mão obra qualificada e gerar novos co-
nhecimentos. a cidade conta com redes integradoras de agentes chaves na área 
de CT&I, possui infraestrutura física e logística diferenciadas quando compa-
radas às maiores regiões do país, parque industrial diversificado com presença 
de importantes players globais, sendo reconhecida nacionalmente como cidade 
da ciência, tecnologia e inovação. essa situação faz de campina Grande-PB um 
município diferenciado em relação à grande maioria das cidades do país. em 
relação aos pontos fracos que podem impactar ou limitar a sua competitividade  
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como cidade de conhecimento e da inovação e, que devem ser entendidos como 
oportunidades de melhoria por parte da administração municipal e demais ato-
res envolvidos, residem o alto custo da mão de obra local, cultura incipiente de 
investimento de risco (investidores-anjo, capital de risco, capital empreende-
dor etc.); ausência de cultura de empreendedorismo inovador, problemas na se-
gurança pública agravados por se tratar de uma cidade com porte de metrópole, 
restrições quanto a espaço físico para implantação de novos empreendimentos 
de base tecnológica e problemas na mobilidade urbana.

Quadro 3 – Matriz do planejamento estratégico para cti no ambiente externo

oPoRtUNiDaDeS aMeaÇaS

1) capacidade de captação de recursos 
para financiamento e fomento de pesquisas 
inovadoras junto às instituições financeiras e 
órgãos de fomento.

2) crescimento acentuado da economia em 
setores intensivos do conhecimento na região.

3) cultura de empreendedorismo na região.

4) existência de políticas para criação Sistema 
Regional de inovação.

5) incentivos para o estabelecimento de 
(Parcerias Público-Privadas). 

6) Localização geográfica. 

1) alto custo de vida.

2) aumento da insegurança pública e nas 
rodovias.

3) competição com outras cidades com projetos 
mais estruturados de atração de empresas de 
base tecnológica.

4) Inadequação de projetos e políticas 
governamentais, nas três esferas, para c,t&i.

5) legislação complexa em todas as esferas de 
governo. 

6) Não estabelecer o SRi (Sistema Regional de 
inovação), evitando a consolidação de forma 
sustentável em uma rede de influência.

7) Possibilidade de rebaixamento do rating do 
país, afugentando investimentos estrangeiros.

8) Não renovação do período de vigência de leis e 
incentivos fiscais para as áreas de CT&I

Fonte: elaboração Própria

No ambiente externo existem muitas oportunidades que podem favorecer 
a competitividade e o crescimento de campina Grande-PB. Dentre elas estão a 
capacidade de captação de recursos para financiamento e fomento de pesquisas 
inovadoras junto às instituições financeiras e órgãos de fomento, o crescimento 
acentuado da economia em setores intensivos do conhecimento na região e 
a localização geográfica privilegiada em região central do estado da Paraíba.  
o município é sem sombra de dúvidas um polo de atração para o estabeleci-
mento de parcerias público-privadas que podem impulsionar e potencializar o  
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crescimento da cidade tanto na ampliação e consolidação da infraestrutura 
como no oferecimento de serviços para a sociedade. Já as ameaças que podem 
impactar o crescimento e o desenvolvimento econômico, social e ambiental do 
município estão relacionadas com o alto custo de vida em itens como moradia, 
mobilidade e serviços, o aumento da insegurança pública e a burocracia. tam-
bém pesa nessa avaliação a competição com outras cidades com projetos bem 
estruturados de atração de empresas de base tecnológica. São ameaças recentes, 
impondo novos desafios para o planejamento da cidade, a limitação da disponibi-
lidade hídrica na Região e o fraco desempenho econômico do país, com impactos 
na avaliação dos riscos aos investimentos no país e na região, que podem deses-
timular ou limitar os investimentos de grandes grupos internacionais.

4.3 Motivação para construção da lei

observando esses dados de desenvolvimento municipal e regional, per-
cebe-se claramente que a cidade de Campina Grande possui um “ecossistema 
de inovação” incipiente, sendo esta cidade referência nacional e internacional 
em diversas áreas. ademais, encontra-se instalada uma considerável estrutu-
ra composta por diversas icts, incubadoras, aceleradoras e Fomentadoras para 
Empresas e Startups, além de um Parque Tecnológico e Inovação. 

Mesmo com toda configuração da cidade voltada para a CTI (descrita no 
tópico 4.1), campina Grande-PB – assim como muitos outros municípios do país 
– perecem de políticas públicas que viabilizem de forma efetiva ações de CTI. 
Diante deste cenário, surge a ideia de construção da lei, que tem entre os seus 
objetivos principais: (I) O fortalecimento do “ecossistema de inovação” exis-
tente; (II) alavancar a infraestrutura técnica e legal para produção científica e 
tecnológica local; (iii) incentivar o desenvolvimento sustentável pela inovação 
e pela pesquisa científica e tecnológica em um ambiente produtivo, revertendo 
os benefícios para a população municipal e de toda a região.

Essa legislação também vai permitir que se aumente o aporte de recursos 
públicos e privados em CTI. A partir da criação de uma lei específica para área, 
as empresas – bem como o setor público municipal – terão mais segurança ju-
rídica para reverter recursos em ações de cti. outro detalhe relevante com o 
surgimento da lei está associado ao incremento da promoção de ecossistemas 
de inovação. Isto será obtido a partir da diversificação de instrumentos finan-
ceiros de apoio à inovação, permitindo maior compartilhamento de recursos 
entre entes públicos e privados. 
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4.4 Processo colaborativo de construção da lei

a gênese do debate sobre a legislação era a instituição em campina Grande 
de um Fundo Municipal de ciência, tecnologia, inovação. todavia, durante as 
discussões realizadas por ocasião de uma audiência pública, as perspectivas 
se ampliaram para a instituição de uma legislação que incentive a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico, abarcando a existência de um fundo específico 
para destinação.

figura 3 – organograma da construção legislativa
fonte: elaboração Própria

imediatamente após o passo anterior foi constituído um grupo de traba-
lho para auxílio técnico e jurídico para constituição da lei. assim, parte repre-
sentativa das instituições de cti instaladas no município compuseram o refe-
rido grupo de trabalho, sendo este responsável por: (i) redação da legislação;  
(ii) assessoramento técnico-jurídico sobre os aspectos operacionais e legais 
pertinentes; (iii) criação e manutenção de canais de comunicação com as insti-
tuições de St&i e o setor produtivo do município; (iV) divulgação do projeto de 
lei na mídia bem como nos eventos de ciência e tecnologia. É digno informar 
que este grupo foi composto por cerca de 6 pessoas, sendo esses Lucas Ribeiro 
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(vereador do município de Campina Grande), Danyllo Albuquerque (Professor da 
UNiNaSSaU), Jonnas costas (coordenador da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento econômico), Morganna tito (agente de inovação municipal e  
professora da UNINASSAU), José Nilton Silva (Diretor da Fundação Parque Tec-
nológico da Paraíba) e Rijkaard Dantas (advogado e especialista em tecnologia) 
que trabalharam por vários meses prestando esse trabalho de assessoria de for-
ma gratuita e comprometida.

construir a matéria dentro de tal modelo de processo, de maneira cola-
borativa, representa um paradigma que está em pleno acordo com o próprio 
desiderato da Política Municipal de ciência, tecnologia e inovação: envolver a 
cidade em torno de uma ação composta por muitas ações e que esteja acima de 
qualquer viés político-partidário, e que seja uma política de Estado, e não de 
governo, em benefício da coletividade. além disso, apenas projetos e propostas 
que são construídos de maneira participativa é que possuem uma real identida-
de social e um sentimento de apropriação.

4.5 Sanção legal

como resultado de todo o processo de construção colaborativo, o Projeto 
de lei 141/2018 após aprovado juridicamente por meio de parecer pela Pro-
curadoria da Câmara Municipal de Campina Grande foi encaminhado para ple-
nário e aprovado pela casa legislativa municipal. com a aprovação o projeto foi 
encaminhado para a Chefia de Gabinete do Senhor Prefeito Municipal Romero 
Rodrigues, que, após parecer favorável de constitucionalidade da Procuradoria 
Geral do Município sobre o projeto de lei, foi sancionada em 04 de junho de 
2019. A sanção ocorreu em cerimônia realizada na Fundação Parque Tecnológi-
co da Paraíba, reunindo todos os atores que fizeram parte do processo de cons-
trução da legislação 

4.6 instrumentos da lei 

a presente lei estabelece medidas de incentivo à cti, visando à consolida-
ção dos ambientes de inovação nos setores acadêmicos, produtivos e sociais do 
município de campina Grande, bem como promover o desenvolvimento econô-
mico, social e ambiental e a melhoria dos serviços públicos. Para a consecução 
dos objetivos desta lei serão constituídos diversos componentes para opera-
cionalizar as ações de CTI no âmbito municipal. Os principais componentes des-
ta legislação encontram-se descritos na figura abaixo:
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figura 4 – instrumentos da lei Municipal de ciência, tecnologia e inovação
Fonte: elaboração Própria

a supracitada legislação institui o Sistema Municipal de ciência, tecnologia 
e inovação (SMcti), sendo o mesmo gerido pelo conselho Municipal de ciência, 
tecnologia e inovação (cMcti), órgão de natureza multidisciplinar com a parti-
cipação de representantes do poder legislativo e executivo municipal, estadual, 
além das diversas icts sediadas no município. 

o cMcti atua junto com a Secretaria Municipal de ciência, tecnologia e ino-
vação do Município de campina Grande, com objetivo de gerir o Fundo Munici-
pal de ciência, tecnologia e inovação (FMcti), sendo este o grande responsável 
por fomentar as ações de promoção à ciência, tecnologia e inovação. Para uma 
consulta mais aprofundada, a legislação pode ser acessada através do sítio ele-
trônico (RiBeiRo, 2018) onde estão descritos maiores detalhes sobre a presente 
legislação.

complementando o Sistema Municipal de ciência, tecnologia e inovação, 
foi reestruturado o conselho Municipal consultivo de ciência, tecnologia e ino-
vação – cMccti, órgão de participação direta de toda comunidade na adminis-
tração municipal, tendo como função dar apoio consultivo e opinativo perante 
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o CMCTI. A ideia aqui é abrir mais um espaço de interlocução e diálogo, onde 
qualquer interessado poderá participar e opinar. 

No artigo 18 da lei podemos verificar a regulação dos Arranjos Promotores 
de Inovação (APIs), que serão assim considerados quando credenciados pelo 
Conselho Municipal de Inovação quando forem julgados de interesse a munici-
palidade, tendo como consequência a possibilidade receberem incentivos esta-
belecidos pela lei. 

Seguindo, encontramos no artigo 19 os Mecanismos de incentivo e Fomen-
to à ciência, tecnologia e inovação, prevendo de fomento à inovação, entre elas 
a possibilidade se estabelecer incentivos fiscais às micro e pequenas empre-
sas que desenvolvam soluções a partir do uso intensivo de tecnologias ou me-
diante processo de inovação. Na mesma linha de fomento, o artigo 42 institui o 
Programa de Incentivo Fiscal à Ciência, Tecnologia e Inovação, que estabelece 
diversas formas de apoio, desde que os projetos visem o desenvolvimento do 
município de campina Grande.

5 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS 

Por fim, resta demonstrado o processo de criação de uma lei complementar 
que estabelece medidas de incentivo e apoio às atividades de CTI no ambiente 
empresarial, acadêmico e social, para empresas e cidadãos estabelecidos ou 
domiciliados no Município de campina Grande. entre os principais objetivos 
dessa lei podem ser citados os seguintes: 

• Promover a inovação de base tecnológica e científica como fator de de-
senvolvimento autossustentável no Município, para a geração de renda 
e novas oportunidades negócios;

• estimular o desenvolvimento da ciência e tecnologia economicamente 
viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável, a partir de ini-
ciativas governamentais ou em parcerias com agentes privados;

• apoiar a interação entre empresas, governos e instituições de ensino, 
com o escopo de alavancar o desenvolvimento econômico e social por 
meio das novas práticas comerciais baseadas na ciência e tecnologia; 

• adotar práticas de inovação aberta e de inteligência coletiva como es-
tratégia para maior participação da sociedade;
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• incentivar a expansão dos empreendimentos, bem como fomentar a 
criação e atração de novos projetos a partir da utilização de mecanismos 
financeiros e tributários como estratégia de desenvolvimento da CTI.

Importa aduzir que a legislação trata de forma diferenciada a noção de 
desenvolvimento, tornando a cidade um dos primeiros municípios da Região 
Nordeste a possuir uma legislação municipal que regulamente uma política de 
ct&i. adicionalmente, por campina Grande polarizar uma região de dezenas de 
cidades, o fomento a ct&i através desta regulamentação irá promover o desen-
volvimento regional uma vez que estas cidades fornecem e consomem produ-
tos e serviços advindo deste importante município do nordeste brasileiro. 

Por conseguinte, tal política pública está em consonância com as diversas 
ações relacionadas à proposta inovadora sobre o papel do município no estí-
mulo ao desenvolvimento econômico sustentável. ainda, componentes desta 
lei complementar têm o objetivo de modernizar e agilizar os serviços públicos 
a partir da operacionalização de algumas ações de inovação dentro da adminis-
tração municipal.

Finalmente, mais do que o próprio progresso tecnológico e científico, a le-
gislação tem como escopo maior a elevação da qualidade de vida da população 
com a implantação e socialização de tecnologias desenvolvidas no âmbito re-
gional. consolidando a economia municipal e regional com a criação de novos 
formatos de negócios, geração de novos empregos, além de incentivo à pesqui-
sa e a ciência desde as mais primárias fases do sistema de educação municipal. 
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educacional brasileiro. É preciso repensá-la para se alcançar melho-
rias na sua qualidade, e, consequentemente, no nível de letramen-
to científico dos estudantes, através de mudanças substanciais nos 
sistemas de ensino público. Nesse contexto, essa pesquisa analisa a 
conformação da reforma curricular do ensino médio, trazida pela lei  
nº 13.415/2017, com as metas em educação básica do Plano Nacional 
de Educação (PNE) 2014-2024, bem como a sua adequação para en-
frentar os resultados dos estudantes brasileiros no Programa interna-
cional de Avaliação de Estudantes (PISA) de 2015, que apontam para 
considerável nível de analfabetismo científico.

Palavras-chave: Reforma curricular do ensino médio. lei nº 13.415/2017. 
Plano Nacional de Educação. Analfabetismo científico. PISA 2015.

SeCONDARY eDUCATION CURRICULAR RefORM 
Of LAW 13,415/2017: an assessment based on 

NeP 2014/2024 goals and Pisa 2015 results

ABSTRACT: the basic education regulations are far from facing the deep 
crisis of the Brazilian educational system. It is necessary to rethink it 
in order to achieve improvements in its quality, and, as a result, in the 
levels of scientific literacy, resulting in meaningful changes in public 
education. With this in mind, this research analyzes the Secondary 
education curricular Reform act (law 13,415/2017), based on the goals 
in basic education of the National education Plan (NeP) 2014-2024 (law 
13,005/2014), as well as its fitness to deal with the results of Brazilian 
students on the Programme for international Student assessment (PiSa) 
2015, showing a high scientific illiteracy rate. 

Keywords: Secondary education curricular reform. law 13,415/2017. 
National Education Plan. Scientific illiteracy. PISA 2015 Results. 

1 INTRODUÇÃO

a ciência jurídica tradicional tem se preocupado mais com a interpretação e 
aplicação do direito, ao passo que a produção das normas e os efeitos que elas 
produzem na realidade social ocupam um papel marginal nos estudos jurídicos 
(MaDeR, 1991). essa seara tem sido ocupada predominantemente pela ciência 
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Política, havendo considerável escassez de bibliografia jurídica acerca da quali-
dade das leis produzidas, mais especificamente, em educação básica3. 

Da mesma forma, os diagnósticos acerca da qualidade do ensino básico são 
produzidos predominantemente no enfoque da pesquisa em Educação e Pe-
dagogia. Assim, a perspectiva ora proposta, que busca diagnosticar a qualida-
de dessa legislação a partir do cumprimento das metas do Plano Nacional de 
educação (PNe) 2014-2024 e dos resultados no Programa internacional de ava-
liação de estudantes (PiSa) 2015, pode contribuir para a melhor compreensão 
desse cenário e para aperfeiçoamento das políticas públicas no tema.

Nesse contexto, este artigo objetiva analisar a adequação ao PNE 2014-
2014 da reforma da estrutura curricular do ensino médio e da política de fo-
mento à implantação de escolas em tempo integral, ambas trazidas pela lei 
nº 13.415/17, que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (LDB). Desse modo, a substância da mudança implementada pela Lei  
nº 13.415/17 será analisada tomando como ponto de partida o cumprimento 
das metas educacionais básicas fixadas pelo PNE 2014-2024. Esse será, portan-
to, o primeiro um indicador da qualidade da reforma. 

além disso, o artigo avaliará os resultados dos estudantes brasileiros no 
Pisa de 20154, isto é, realizado em data anterior à reforma, a fim de determinar 
se essa política educacional está no caminho certo para enfrentar os problemas 
de analfabetismo científico dos estudantes brasileiros que estão, em regra, no 
início do ensino médio5, detectados nesse renomado diagnóstico internacional.

3 Essa escassez de bibliografia jurídica específica na área pode ser comprovada a partir de pes-
quisa bibliográfica nas principais bases de dados brasileiras. 
4 o PiSa é uma iniciativa de avaliação de desempenho de estudantes de 15 anos de vários 
países do mundo que acontece a cada três anos, organizado pela Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento econômico (ocDe). testa os conhecimentos dos alunos em leitura, mate-
mática e ciências a partir de situações que relacionam o conhecimento em sala de aula com o 
cotidiano (INEP, 2019). Assim, é um importante diagnóstico sobre a alfabetização científica dos 
estudantes brasileiros, na grande maioria, no início do ensino médio, que serve de base para 
traçar a política educacional do ensino médio e corrigir eventuais deficiências. Em dezembro 
de 2019, serão publicados os resultados dos estudantes brasileiros no Pisa 2018 (oecD, 2019). 
5 Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), entidade nacional 
responsável pelo PISA, o perfil típico do estudante brasileiro participante do PISA 2015 foi do 
sexo feminino (51,5%), matriculado no ensino médio (77,7%) de uma rede de ensino estadual 
(73,8%), localizada em área urbana (95,4%) e no interior (76,7%) – (BRaSil, 2016e).
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2  MODIfICAÇÕeS TRAZIDAS PeLA LeI Nº 13.415/2017 
NA LDB e SeUS IMPACTOS NA CONSeCUÇÃO DAS MeTAS 
eDUCACIONAIS BÁSICAS DO PNe (2014/2024)

a lei nº 13.415/17, oriunda da Medida Provisória (MP) nº 746/2016, alte-
rou dispositivos da LDB, especialmente quanto a questões do currículo do ensi-
no médio. também fez alterações na consolidação das leis do trabalho (clt), na 
Lei 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
e no Decreto-lei nº 236/67. Revogou ainda a Lei nº 11.161/05, que dispunha 
sobre o ensino da língua espanhola e, por fim, instituiu a política de fomento à 
implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. 

Assim, divide-se, em resumo, em duas grandes pautas: a flexibilização do 
currículo do ensino médio e a implementação de escolas em tempo integral. 
Através dessas duas intervenções no ensino público a reforma tem como finali-
dade, segundo a exposição de Motivos anexada à MP e encaminhada pelo Pre-
sidente ao Congresso, em linhas gerais, melhorar a qualidade do ensino médio 
e, consequentemente, o desempenho dos estudantes nos exames avaliativos, 
tornando o currículo mais flexível, atrativo e conectado com a realidade prática 
e com o setor produtivo e, por fim, diminuindo a evasão escolar (BRASIL, 2016c). 
Desse modo, os objetivos da reforma estariam, ao menos no papel, alinhados 
com a modificação do atual quadro de analfabetismo científico, ainda que não 
se possa afirmar se seria profunda e suficiente para alcançar esse intento.

ao se confrontar a redação anterior da lDB, com a redação original da MP 
nº 746/16 e com a redação final da Lei nº 13.415/17, é possível se notar as 
principais mudanças implementadas, que serão abordadas abaixo, em cada um 
dos tópicos. Será feita ainda uma avaliação de seus potenciais impactos, to-
mando como parâmetro as metas educacionais básicas estabelecidas pelo PNE 
2014/2024 e, quando for pertinente, o diagnóstico de analfabetismo científico 
dos estudantes brasileiros no Pisa 2015.

2.1 carga horária mínima anual para o ensino médio

conforme dispõe o art. 24, § 1º da lDB, com a redação dada pela lei 
13.415/2017, a carga horária anual do ensino médio deverá ser progressiva-
mente ampliada de 800 para 1.400 horas. No prazo máximo de 5 anos, a partir 
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de 02 de março de 2017, os sistemas de ensino devem oferecer pelo menos 
1.000 horas. 

a ampliação da jornada escolar se relaciona com a meta 6 do PNe 2014-
2024, que busca o aumento da oferta de educação em tempo integral. Contu-
do, a concretização do objetivo por detrás dessa meta não se dá somente com 
a extensão do tempo na escola; para tanto, devem ser implementadas as es-
tratégias previstas no PNE, que prevêem, por exemplo, investimentos na infra-
estrutura escolar (estratégias 6.2, 6.3 e 6.8) e atividades de acompanhamento 
pedagógico e multidisciplinares, inclusive recreativas, culturais e esportivas 
(6.1, 6.4 e 6.9). como a lei 13.415/17 não destinou novos recursos para imple-
mentar essas mudanças intrínsecas à observância da meta 6, é possível avaliar 
que a ampliação da carga horária, por si só, não gerará os efeitos esperados 
de enfrentar o problema de grave defasagem na qualidade do ensino médio 
brasileiro (BRaSil, 2016b, p. 192).

Segundo Duarte e Melo (2013), a efetivação de uma educação de mais qua-
lidade envolve múltiplas variáveis, de ordem estrutural, histórica, relativas à 
organização do trabalho escolar e às condições de trabalho docente. o aumento 
da carga horária, apesar do potencial inicial de impacto positivo, se desacom-
panhado de investimentos nesses demais aspectos não contribuirá para a qua-
lidade do ensino e nem expansão da educação integral. Nas atuais condições 
das escolas e de trabalho dos professores, o aumento da carga horária poderá 
até mesmo repercurtir negativamente, pela falta de recursos humanos, físicos 
e financeiros. 

2.2 língua estrangeira

a oferta de língua inglesa, a partir do sexto ano do ensino fundamental, 
passou a ser obrigatória, retirando-se a opção de escolha pela comunidade es-
colar de qual língua estrangeira obrigatória poderia ser ofertada (art. 26, §5º). 
Poderão, contudo, ser ofertados outros idiomas, em caráter opcional, preferen-
cialmente o espanhol (art. 35-a, §4º).

Trata-se de uma mudança que contraria o próprio espírito de flexibilidade 
curricular da lei 13.415/17 e da lDB, pois a comunidade escolar não poderá 
mais realizar a escolha do idioma estrangeiro a ser ministrado, conforme os in-
teresses dos estudantes e as possibilidades de oferta das escolas. essa obri-
gatoriedade pode ainda agravar o cenário de déficit do sistema educacional 
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público, especialmente pela carência de formação docente na área em certas 
localidades. Apesar da importância do inglês no cenário internacional, essa op-
ção legislativa desvaloriza enormemente o estudo da língua espanhola e o con-
texto cultural latino-americano. 

Nesse sentido, Sedycias destaca:

[…] a posição que a língua espanhola ocupa hoje no mundo é de tal 
importância que quem decidir ignorá-la não poderá fazê-lo sem cor-
rer o risco de perder muitas oportunidades de cunho comercial, eco-
nômico, cultural, acadêmico ou pessoal. (SeDYciaS, 2005, p. 36) 

A posição da língua espanhola é ainda mais central no Brasil, que faz fron-
teira com países da América do Sul cuja língua oficial é o espanhol. Assim, a 
obrigatoriedade do inglês vai na contramão da realidade brasileira, particu-
larmente da realidade dos estados brasileiros limítrofes com outros países da 
américa do Sul (leal, 2017). 

Quanto ao PNE 2014-2024, a mudança vai de encontro às diretrizes de difu-
são da cultura na escola (o que inclui a cultura estrangeira) e de promoção de for-
mação humanística e cidadã, tais como as estratégias vinculadas às metas 3 e 6.

Por outro lado, a importância do inglês no cenário internacional torna o 
aprendizado dessa língua a resposta óbvia para o acesso imediato a conheci-
mentos, tecnologias e inovações de ponta e, com isso, o avanço da produção 
do conhecimento científico no país. Todavia, mais uma vez, apesar da obrigato-
riedade do ensino da língua inglesa ter esse pertinente objetivo, a reforma não 
traz as ferramentas necessárias para tornar essa decisão a melhor escolha. isso 
porque as condições precárias de grande parte das escolas públicas, especial-
mente em localidades menos centrais do país, significará uma obrigatoriedade 
artificial, sem haver estrutura e qualificação docente para colocá-la em prática. 
Nesse sentido, enquanto não houver maiores investimentos na carreira docente 
e na infraestrutura da escola pública brasileira, a melhor opção para o ensino de 
língua estrangeira continua sendo a flexibilização da escolha pela comunidade 
escolar entre o inglês e o espanhol, conforme a sua realidade local e possibi-
lidade de melhor desempenho. tornar o inglês formalmente obrigatório sem 
garantir os meios (como formação docente e material didático de qualidade) 
para a sua difusão pode significar, em algumas escolas da rede pública do país, 
um ensino de baixa qualidade ou até mesmo a impossibilidade de cumprimento 
da norma, gerando a completa ausência de letramento em língua estrangeira. 



92A REFORMA CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO DA LEI Nº 13.415/17

2.3 componentes obrigatórios do currículo do ensino médio

a princípio, a MP nº 746 (art. 1o) retirou expressamente a obrigatoriedade 
da educação física e arte como componentes curriculares para o ensino médio, 
mantendo-os apenas para a educação infantil e fundamental. No entanto, tendo 
em vista a enorme repercussão negativa da mudança entre especialistas e na 
sociedade, a Lei 13.415/17, na sua redação final, revogou essas mudanças, de 
modo que educação física e arte voltaram a ser componentes curriculares obri-
gatórios da educação básica (art. 26, § 2º e 3º da lDB). essa foi, portanto, uma 
vitória dos afetados nesse processo legislativo, que mostrou, ainda que excep-
cionalmente, uma abertura do governo em ouvir suas demandas.

com a conversão da MP em Projeto de lei de conversão (PlV), incluiu-se 
a previsão de obrigatoriedade de estudos e práticas de educação física, arte, 
sociologia e filosofia, a ser trazida pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
– (art. 35-a, §2º). Desse modo, foi mantida a revogação do inciso iV, art. 36 (con-
forme redação da Lei nº 11.684/2008) que exigia o ensino obrigatório de filo-
sofia e sociologia no ensino médio. Em seu lugar, veio essa nova previsão que 
utiliza de expressões (“estudos e práticas”) intencionalmente mais vagas e im-
precisas do que os termos “ensino” e “oferta”, utilizados para os componentes 
curriculares obrigatórios. 

assim, deixa de existir a obrigatoriedade legal de oferta dessas disciplinas 
para haver uma obrigatoriedade de estudos e práticas serem incluídos na BNcc, 
que foi homologada pelo Ministério da Educação (MEC) em 14 de dezembro de 
2018. Sem a exigência da lei, preocupa-se com a observância da manutenção 
desses conteúdos pelos sistemas de ensino (JANINE, 2017). Isso indica que, na 
prática, poderá haver uma flexibilização na oferta desse conteúdo humanístico, 
o que potencialmente poderá trazer prejuízos ao desenvolvimento físico e inte-
lectual dos estudantes e para a construção de sua capacidade reflexiva e crítica. 

Um dos três pilares da avaliação do PiSa é justamente o letramento em lei-
tura, que envolve habilidades abrangentes de compreensão cognitiva e de co-
nhecimento de mundo. Mais do que simplesmente desenvolver competências 
para decodificar um texto, os alunos devem sair do ensino médio preparados 
para uma participação ativa na comunidade, para a realidade da vida adulta e 
preparados para o mercado de trabalho (BRaSil, 2016d). Por isso, componentes 
curriculares de conteúdo humanístico têm um papel crucial na formação do in-
divíduo e na construção do seu letramento em leitura, compreensão e reflexão 
acerca dos mais diversos textos, linguagens e tecnologias. 
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Por fim, o PNE não traz exigências curriculares específicas (salvo conteúdos 
sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas na estratégia 7.25), mas 
prevê uma formação baseada nos valores éticos e morais da sociedade e que 
promova os direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade (art. 2º, V, Vii 
e X da lei nº 13.005, 2014). 

2.4 carga horária da BNcc do ensino médio

Serão reservadas até 1.800 horas para o conteúdo comum e obrigatório 
da BNCC nos três anos de ensino médio, o que corresponde a 60% do total; as 
demais horas correspondem à parte diversificada e flexível do currículo e serão 
preenchidas conforme a área de conhecimento de interesse do aluno e a oferta 
da escola (art. 35-a, §1º e §5º).

inicialmente, a MP nº 746/16 previa até 1.200 horas para a BNcc; contudo, 
devido às diversas críticas de que essa carga horária não era o bastante para 
ministrar todo conteúdo básico comum, aumentou-se na tramitação do PlV para 
até 1.800 horas. Não obstante, é importante perceber que a lei afirma que a car-
ga horária destinada ao conteúdo comum não poderá ser superior a 1.800 horas 
do total; não é estabelecido o patamar mínimo de horas destinados à BNcc, 
apenas o teto. Com isso, a redação legal abre margem para que os sistemas de 
ensino destinem o tanto de horas que julgarem necessárias à BNCC, desde que 
obedecido o máximo de 1.800 horas. Permanece, assim, a incerteza quanto à 
suficiência desse tempo para o estudo das noções básicas e gerais imprescin-
díveis acerca das diversas áreas do conhecimento, a fim de se alcançar uma 
formação integral e completa (BRaSil, 2016b, p. 271).

Questiona-se também se não se estaria priorizando uma especialização 
prematura e excessiva já no ensino médio, no qual 40% da carga horária será fo-
cada na trajetória formativa escolhida (LEAL, 2017). É preciso que os estudantes 
saiam do ensino médio com habilidades globais e integradas acerca da realidade 
social e política em que vivem, das questões científicas e da natureza e com 
domínio linguístico e matemático básico para a vida prática e profissional. Por 
sua vez, os resultados dos estudantes brasileiros no PiSa 2015 demonstram 
justamente as deficiências do ensino público na produção de um conhecimento 
interativo, contextualizado e no desenvolvimento de habilidades interpretativa 
e argumentativa (BRaSil, 2016d).
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2.5 organização em diferentes itinerários formativos

Foram estabelecidos cinco itinerários formativos do ensino médio: a) lin-
guagens e suas tecnologias; b) matemática e suas tecnologias; c) ciências da 
natureza e suas tecnologias; d) ciências humanas e sociais aplicadas; e) forma-
ção técnica e profissional. a oferta de diferentes arranjos curriculares se dará 
conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de 
ensino (art. 36, caput). É possível ao sistema de ensino compor itinerário forma-
tivo integrado (art. 36, § 3º) e ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais 
um itinerário, caso haja vaga (art. 36, § 5º). 

O primeiro ponto que merece destaque é que a escolha do itinerário for-
mativo pelo estudante depende das condições da escola em ofertá-los (caSti-
LHO, 2017 p. 9); isso pode ser especialmente problemático diante da realidade 
das escolas públicas brasileiras que carecem de recursos financeiros, estrutura 
e corpo docente, especialmente em municípios menores. Para que a mudança 
proposta possa gerar o efeito esperado, é preciso que haja investimento, apoio 
e articulação entre os entes federativos, de modo a se viabilizar a oferta desses 
itinerários nas escolas, como por exemplo com transporte escolar, o que não foi 
previsto na lei. 

Ainda, enquanto não houver valorização do magistério não é possível se 
pensar em ensino de qualidade; organizar o ensino médio em itinerários forma-
tivos não garantirá a qualidade da educação se não houver profissionais com a 
formação e respectiva remuneração adequadas (DUARTE, MELO, 2013). No en-
tanto, a lei em nada contribui para resolver esses entraves à carreira docente. 

É preciso ainda notar que a suposta flexibilização curricular não é tão flexível 
quanto aparenta: não é possível que o estudante opte por percorrer os itinerários 
formativos; ele deve optar e se manter atrelado àquele itinerário, sem poder 
combinar conteúdos dos 5 percursos existentes (BRaSil, 2016a, p. 147). 

Apesar das contingências expostas que precisam ser solucionadas, a ten-
dência no ensino médio do mundo hoje é o aprofundamento em áreas do co-
nhecimento (BRaSil, 2016b, p. 200). o modelo curricular brasileiro anterior de 
13 disciplinas obrigatórias e sem diálogos entre si era pouco atrativo para os 
estudantes e contribuía para elevar a taxa de abandono da escola. 

Nesse sentido, o PNe 2014-2024 prevê o estabelecimento de uma base 
nacional curricular comum da educação básica, bem como a diversificação e 
flexibilização do currículo (estratégias 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 7.1), de forma a 
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se promover práticas pedagógicas interdisciplinares e que relacionem a teoria 
com a prática. Assim, a flexibilização curricular trazida pela Lei 13.415/2017 é 
positiva e vai na direção apontada pelo PNE, em consonância especialmente 
com a estratégia 3.1 (MaRtiNS, 2017, p. 61). Não obstante, o problema irá per-
sistir se a educação organizada em itinerários formativos continuar a se dar de 
forma unidisciplinar e não dialógica; esse modelo não garante que o ensino seja 
transdisciplinar ou vinculado com a prática. 

Por fim, no PISA 2015, foi diagnosticado um desempenho dos estudantes 
brasileiros abaixo da média mundial. Quanto ao letramento em ciências, a nota 
foi 401 pontos, significativamente abaixo da média 493 pontos. Em letura, 407 
pontos, comparados à média de 493 pontos e, por fim, em matemática 377 pon-
tos, em contraste com a média de 490 pontos. (OECD, 2016). Há, portanto, uma 
necessidade de repensar o ensino público brasileiro, para se promover o alfa-
betismo científico dos estudantes, que apresentam enormes dificuldades em 
relacionar, compreender e aplicar o conhecimento teórico na vida real. 

2.6 Formação técnica e profissional

a lei 13.415/2016 dispõe que a formação técnica e profissional é um dos 
cinco itinerários formativos do ensino médio (art. 36, caput da lDB). Para a sua 
oferta, os sistemas de ensino poderão incluir vivências práticas de trabalho e 
realizar parcerias com setor privado (art. 36, § 6º).

É passível de crítica a dicotomização entre a educação profissional e as 
trajetórias formativas em linguagens, matemáticas, ciências da natureza e 
humanas, o que reforça a equivocada ideia de se separar teoria e prática e de se 
fortalecer o conceito dualista de educação – propedêutica e profissional (VIEI-
RA, 2016). Seria mais adequado que ela fosse pensada de forma articulada e 
integrada com as respectivas áreas do conhecimento e não enquanto um itine-
rário formativo isolado (BRaSil, 2016b, p. 236).

Para se implementar essas iniciativas de inclusão da experência prática no 
currículo, é preciso que sejam criados mecanismos para inserção dos alunos 
do ensino médio na aprendizagem profissional, de modo que sejam desenvol-
vidas ações integradas da educação com o trabalho, a ciência e a tecnologia, 
em conjunto com a sociedade (BRASIL, 2016b, p. 197), o que não foi feito pela  
lei 13.415/17.

Ademais, um outro problema é que ainda não há oferta suficiente de siste-
mas de ensino e de cursos voltados para a formação profissional, suficiente para 
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atender a atual demanda. É preciso, portanto, que haja investimentos públicos 
para a ampliação das escolas que ofertam educação profissional; apenas assim 
será possível efetivamente se implementar um sistema de formação profissio-
nal adequado e acessível.

É previsto no PNE 2014-2024 que seja ampliada a oferta de formação pro-
fissional e expandido o número de matrículas na área (estratégias 3.7 e 8.4 e 
metas 10 e 11). as mudanças trazidas pela lei 13.415/17 apontam nessa di-
reção, mas sem trazer instrumentos específicos e investimentos públicos para 
concretizar a oferta da educação profissional e técnica, o que pode acabar tor-
nando-as inócuas.

Por fim, a avaliação no PISA 2015 foi de que há pouca familiariedade dos 
estudantes brasileiros de 15 anos com textos típicos do ambiente profissional. 
Um dos indicadores dessa conclusão foi o fato de que houve um alto índice de 
omissão questões relativas na unidade “emprego”, dentro da prova que avalia 
o letramento em leitura dos alunos (BRaSil, 2016d). Desse modo, é patente a 
necessidade de incluir no ensino público atividades conectadas ao mundo pro-
fissional, para prepará-los para a inserção no mercado de trabalho.

2.7 Educação a distância

A Lei 13.415/17 previu a possibilidade dos sistemas de ensinos firmarem 
convênios com instituições de educação a distância de notório reconhecimento 
(art. 36, § 11 da lDB).

A educação a distância (EaD) vem prevista no PNE 2014-2024 em dispositi-
vos relativos à educação profissional (estratégias 10.3 e 11.3), ao ensino supe-
rior (estratégia 12.20) e à pós-graduação stricto sensu (estratégia 14.4). o obje-
tivo é expandir a oferta e facilitar o acesso a tais ensinos, devendo ser assegu-
rado o padrão de qualidade, o que tem sido o seu principal desafio. Por sua vez, 
na lei 13.415/17 vem previsto o uso da eaD para o ensino médio, utilizando-se 
um termo bem vago para garantir a qualidade do ensino ofertado pela institui-
ção parceira, qual seja, “notório reconhecimento”. Traz ainda nos incisos do §11 
do art. 36 uma série de formas de comprovação desse notório reconhecimento, 
que incluem experiência, oferta de cursos, realização de estudos; contudo, não 
configura parâmetro suficientemente preciso e específico para essa avaliação. 

apesar de ser extramemente positivo o uso da tecnologia e inovação no 
ensino público e a expansão do acesso ao conhecimento através da educação a 



97A REFORMA CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO DA LEI Nº 13.415/17

distância, é importante que a oferta do ensino nessa modalidade não se torne 
subterfúgio para que o governo se abstenha de garantir o direito à educação 
ou como instrumento para elevar formalmente as estatísticas, sem que seja ga-
rantida a sua qualidade. Mais que elevar a quantidade de vagas e matrículas no 
ensino básico, “a equalização de oportunidades educacionais e o padrão míni-
mo de qualidade do ensino são as finalidades fixadas constitucionalmente para 
balizar o dever de colaboração entre os entes da Federação, à luz do art. 211, 
§§ 1º e 4º” (PiNto, 2016, p. 12). Portanto, a universalização da educação deve 
andar lado a lado à melhoria de sua qualidade.

Por fim, é preciso ressaltar que a EaD não é adequada para qualquer situação 
educacional, pois nem todo ensino e aprendizagem satisfatórios é possível fora 
do contexto da sala de aula (PaiVa, 2017), especialmente na educação básica. 

o Decreto nº 9.057 de maio de 2017 veio trazer nova regulamentação 
para o art. 80 da LDB que prevê programas de ensino a distância. No que toca à  
lei 13.415/17, o decreto traz no art. 8º, inciso ii, a competência dos sistemas 
de ensino para autorizar a oferta de cursos e o funcionamento de instituições  
de educação a distância no ensino médio.

2.8 Profissionais da educação escolar básica

Foram incluídas pela Lei 13.415/17 duas novas categorias de profissionais 
da educação básica, a saber: a) profissionais com notório saber reconhecido pe-
los sistemas de ensino, para ministrar, exclusivamente na formação técnica e 
profissional, conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissio-
nal, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educa-
cionais da rede pública ou privada; b) profissionais graduados com complemen-
tação pedagógica (art. 61, iV e V da lDB).

Quanto à primeira categoria, faz-se referência ao termo “notório saber”, 
conceito jurídico indeterminado, que remete à experiência e prática profissio-
nal do docente. Diversos especialistas na área se pronunciaram pela inadequa-
ção da expressão profissional (BRASIL, 2016b, p. 192), pois desqualifica ainda 
mais a profissão de professor, já extremamente precária. Um dos maiores pro-
blemas da educação brasileira hoje ainda é a formação e qualificação docente, 
a má remuneração da carreira e, com isso, baixa atratividade profissional. Admi-
tir profissionais com notório saber não contribui para amenizar esse problema, 
pois dispensa justamente essa formação e titulação, admitindo-se profissionais 
que tenham apenas prática de ensino. 
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Outra crítica foi também a desvalorização da educação profissional, ao se 
admitir profissionais sem licenciatura para atuar na área. Historicamente no 
Brasil, o ensino técnico e profissional foram tidos como de segunda categoria e 
direcionado às classes menos favorecidas, em contraposição ao ensino superior 
e acadêmico (VIEIRA, 2016). Ao se ampliar os profissionais que podem atuar 
nessa área, reforça-se essa ideia e reduz-se a docência à experiência, quando 
exige muito mais que isso, como noções de pedagogia e didática profissional, 
conforme disposto na estratégia 15.6 do PNe.

A previsão de profissional com notório saber para ministrar na educação pro-
fissional e técnica fere a meta 15 do Plano Nacional de Educação, que dispõe que 
todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

Apesar de o PNE 2014-2024 preceituar que na formação docente para edu-
cação profissional se valorize a experiência prática, expressamente afirma que 
isso se dê por meio da oferta de cursos voltados à complementação e certifica-
ção didático-pedagógica de profissionais experientes (estratégia 15.13). Desse 
modo, a prática não é considerada, pelo PNE, um requisito suficiente, mas com-
plementar para o ministério de aulas. Ao revés, a Lei 13.415/17 admite profis-
sionais somente com prática de ensino. 

Por fim, a segunda categoria está em consonância com o art. 14 da Resolu-
ção nº 2/2015 do CNE, que prevê cursos de formação pedagógica para gradua-
dos não licenciados, porém apenas em caráter emergencial e provisório, ressal-
va que não é feita pela Lei 13.415/2017 (BRitto, 2017, p. 245).

2.9 implementação 

os sistemas de ensino deverão estabelecer cronograma de implementação 
das alterações promovidas pela lei 13.415/17 no primeiro ano letivo subse-
quente à data da publicação da BNCC e iniciar a implementação a partir do se-
gundo ano letivo subsequente à sua homologação (art. 12). A homologação da 
BNcc do ensino infantil e fundamental se deu em 20 de dezembro de 2017 e 
sua publicação no DoU, no dia seguinte. Por sua vez, a BNcc do ensino médio 
somente foi homologada em 14 dezembro de 2018. Portanto, no decorrer do 
ano letivo de 2019 as escolas deverão estabelecer o cronograma de implemen-
tação, para então iniciá-la em 2020. 

Há fortes razões para se preocupar com as dificuldades e impossibilida-
de de implementação das medidas trazidas pela lei nas escolas brasileiras,  
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especialmente quanto à oferta dos percursos formativos. O retrato do ensino 
médio brasileiro não é uno; são diversas realidades e peculiaridades nas dife-
rentes regiões do país6 que podem por em risco a efetivação dessas mudanças. 

a falta de infraestrutura física e docente básica nas escolas, empecilho para 
o qual a lei não prevê soluções, pode significar que seu texto se tornará letra 
morta. Para que a lei seja efetivamente implementada, é preciso intensificação 
dos investimentos na área educacional e que os diversos problemas do ensino 
sejam enfrentados, em especial aqueles relacionados à carreira docente, que 
afetam diretamente a qualidade do ensino (DUARTE, MELO, 2013). 

2.10 Política de Fomento à implementação de escolas de  
 ensino Médio em tempo integral

No que tange à política de fomento a escolas em tempo integral, é previsto 
o repasse de recursos do Mec aos estados e Distrito Federal (DF) pelo prazo de 
10 anos por escola, contado da data da implementação do ensino médio inte-
gral no respectivo sistema de ensino (art. 13, § único da lei 13.415/2017).

Antes de mais nada, é preciso entender que o conceito de educação inte-
grada não se confunde com o de escola em tempo integral. o primeiro se re-
fere ao ensino integrado dos conteúdos das diferentes disciplinas, de maneira 
transdisciplinar, propiciando uma formação integral e completa dos estudantes; 
já o segundo relaciona-se com a ampliação da carga horária escolar e a respec-
tiva adaptação do espaço escolar para receber os estudantes por mais tempo  
(QUEIROZ, 2015).

como os estudantes de escolas em tempo integral têm apresentado melhor 
desempenho escolar, as políticas governamentais têm buscado a implementa-
ção de novas escolas nesse perfil enquanto o caminho para a educação de qua-
lidade. Não obstante, essa melhoria se deve não apenas ao aumento da carga 
horária, mas à sua combinação com a articulação dos saberes em projetos inte-
gradores e com a oferta de atividades complementares, que envolvam aspectos 

6 É o que mostra o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB), um índice único a 
partir do qual se elabora um ranking dos municípios, estados e DF para toda a educação básica. 
A comparação das discrepâncias entre os desempenhos dos sistemas de ensino das várias regi-
ões do país comprova justamente que não existe apenas uma realidade educacional (Centro de 
liderança Pública, 2018).
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culturais e esportivos (QUEIROZ, 2015). Em outras palavras, nesses sistemas de 
ensino tem se buscado uma educação integrada, além da ampliação da jornada 
escolar.

A partir desse esclarecimento, fica claro que ampliar o tempo na escola, 
por si só, não garante uma educação de qualidade. Para tanto, deve-se refor-
mar a infraestrutura física e mudar o projeto pedagógico das escolas, de forma 
a ser efetivamente integrador e possibilitar que elas se tornem um espaço de 
formação e humanização (BRASIL, 2016b, p. 234). Nesse sentido, sem que haja 
mudanças na estrutura escolar brasileira altamente sucateada é inócuo buscar 
apenas o aumento da carga horária. 

outro ponto é o baixo alcance e modesto impacto da política. Segundo da-
dos do MEC, 516 escolas foram financiadas em 2017 e, em 2018, é prevista 
a ampliação desse número para 967 escolas profissional. O ensino de tempo 
integral atinge uma escala reduzida de alunos do montante total do ensino mé-
dio, em especial aqueles com melhores condições socioeconômicas, que não 
precisam conciliar estudo e trabalho. A preocupação que tem surgido é com o 
efeito perverso dessa política de aumentar as desigualdades existentes (BRa-
SIL, 2016a, p. 49). Desse modo, é preciso que se invista primeiramente na cons-
trução de uma educação integrada no ensino médio como um todo, que atinge 
um espectro de estudantes muito maior que a mera implementação de algumas 
escolas em tempo integral. 

Ademais, a questão do financiamento das escolas em tempo integral e es-
pecialmente a manutenção desses repasses é relevante. a lei não prevê a efe-
tiva quantia destinada a financiar a política e nem como se dará o acompanha-
mento do apoio financeiro pelo MEC; conforme os arts. 14, §2º e 16, isso deve 
ser definido por ato do Ministro da Educação7 (Lei 13.415/17). Há ainda um 
histórico de descontinuidade de políticas e programas sociais pelos governos 
federais, sem que sejam alcançados os objetivos inicialmente visados. Por isso, 
ao se pensar um novo programa em educação é preciso garantir a sustentabili-
dade desse apoio e da manutenção da política após o fim do prazo de 10 anos 
para os repasses federais.

7 Em 13 de junho de 2017, foi publicada a Portaria nº 727/2017 do MEC, que traz os parâme-
tros e critérios da política de fomento às escolas em tempo integral. No art. 28, é previsto que os 
recursos destinados à sua implementação correrão à conta da dotação orçamentária consigna-
da ao FNDe na lei orçamentária anual – loa. Maiores detalhes acerca dos procedimentos para 
a transferência dos recursos da política vieram na Resolução nº 16, de 7 de dezembro de 2017. 
Segundo o art. 6º, o valor é de R$ 2.000,00 por matrícula ao ano. 
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assim como destacado na subção 2.1, a meta 6 do PNe 2014-2024 estabe-
lece que seja ofertada educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das 
escolas públicas, que atenda a pelo menos 25% dos alunos da educação bá-
sica. a lei 13.415/17 busca aumentar as escolas em tempo integral e prevê o 
repasse de verbas, mas novamente não dispõe sobre as alterações estruturais 
necessárias para atendimento em tempo integral, tais como: infraestrutura físi-
ca das escolas, formação de corpo docente, articulação com espaços educativos, 
produção de material didático, oferta de atividades transdisciplinares (estraté-
gias 6.1 a 6.9). 

2.11 Financiamento

Para a consecução do primeiro objeto da Lei 13.415/17 (flexibilização curri-
cular), não foi criado novo recurso apto a financiar a proposta. Isso significa que os 
sistemas de ensino públicos precisarão se adequar aos ditames legais, tais como 
a organização em itinerários formativos, o aumento da carga horária, sem neces-
sariamente receber novos fundos. isso é preocupante em razão dos novos gastos 
que surgirão para essas adaptações com, por exemplo, a adequação do projeto 
pedagógico, a capacitação do corpo docente, a produção de material didático 
adaptado, a compatibilização da infraestrutura com a jornada escolar ampliada. 

Especificamente o financiamento da formação técnica e profissional, trazida 
no inciso V do art. 36 da lDB pela nova lei, entrará na divisão do Fundeb (art. 10, 
XVIII da Lei 11.494/2007). Isso significa que com esse novo fatiamento poderá 
haver prejuízo à educação infantil, caso os municípios recebam menos recursos 
para esse fim (OLIVEIRA, 2009). A União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
educação de Minas Gerais (Undime) mostrou exatamente essa preocupação nas 
audiências públicas com a divisão dos já precários recursos da educação, espe-
cialmente para os municípios (BRaSil, 2016a, p. 12). É relevante ainda destacar 
que o prazo de validade do Fundeb se encerrará em 2020 e, por isso, essa questão 
do financiamento deveria ter sido prevista separadamente do Fundeb ou adiada 
para a discussão do novo Fundo a ser implementado após 2020. 

Por fim, para a política de fomento às escolas integrais, como já destacado, 
a lei prevê repasse de apoio financeiro suplementar, mas sem determinar o va-
lor a ser destinado8.

8 Segundo informações veiculadas na imprensa pelo Mec, até 2020 serão R$ 1,5 bilhão in-
vestidos na política de fomento. em 17 de janeiro de 2018, o governo anunciou a liberação de  
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Sobre o tema, o Pisa 2015 avaliou que o gasto do governo brasileiro por 
aluno entre 6 a 15 anos de idade equivale a 42% da média do gasto por aluno 
em países da OCDE (OECD, 2016). É seguro dizer que o mesmo cenário se re-
pete para os alunos de ensino médio: o Brasil investe bem menos em educação 
do que a média mundial de investimento na área. Outro dado relevante é que 
países como Colômbia, Uruguai e México obtiveram resultados melhores que o 
Brasil no Pisa 2015, apesar de terem um custo médio por aluno inferior na mes-
ma época. o chile, no mesmo período, possuía um gasto por aluno semelhan-
te ao brasileiro e, apesar disso, obteve um desempenho melhor (oecD, 2016). 
Esse diagnóstico indica que o Brasil investe pouco e mal em educação, isto é, os 
poucos recursos alocados são mal utilizados, não trazendo melhorias efetivas 
na qualidade do ensino público.

Diante do exposto, a lei 13.415/17 não contribui para a consecução da 
meta 20 do PNE, já que não garante a efetiva ampliação de investimento público 
em educação; pelo contrário, tendo em vista a emenda constitucional (ec) no 
95/2016, que congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos, é prognosti-
cado que haja cortes no financiamento da educação pública.

2.12 ensino médio noturno

a MP nº 746/16 não fazia nenhuma ressalva à ampliação da carga horária 
para o ensino médio noturno. Na Lei 13.415/17, previu-se que os sistemas de 
ensino irão dispor acerca da oferta da educação de jovens e adultos e do ensi-
no noturno regular conforme as condições do educando (art. 24, §2º da lDB). 
o acréscimo chama atenção para a necessidade de se levar em consideração 
as peculiaridades etárias, socioculturais e financeiras daqueles que estudam 
à noite e geralmente combinam estudo com trabalho. o aumento da carga 
horária para esse perfil de estudantes poderia agravar o problema da evasão 
escolar, desestimulando a conclusão do ensino médio. Porém, a lei não prevê 
de que forma essa oferta se dará e nem introduz nenhuma nova obrigação le-
gal, pois o art. 4º, Vi da lDB já exigia essa modalidade diferenciada de ensino 
(MaRtiNS, 2017).

R$ 406 milhões para a ampliação do número de escolas atendidas pela política (de 516 para 
967 escolas) – (BRaSil, Ministério da educação. MeC libera R$ 406 milhões para Programa de 
fomento às escolas de ensino Médio em Tempo Integral. Disponível em: <http://portal.mec.
gov.br/component/content/article?id=59211>. acesso em: 18 jan. 2018).

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=59211
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=59211
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2.13 outras considerações

além das mudanças acima expostas, a principal crítica à chamada reforma 
do ensino médio foi o fato de ter sido feita via medida provisória. os mais diver-
sos atores sociais ligados à educação questionaram, em especial, a forma ado-
tada, por ser um instrumento que abre pouco espaço para participação (BRASIL, 
2016b, p. 232). Ainda que tenha sido possível alterar alguns aspectos do seu 
conteúdo via projeto de lei de conversão, trata-se de uma proposta que já veio 
integralmente formulada pelo executivo e cujo o ritmo de tramitação impede 
maiores debates.

esse curso decisório tomado vai de encontro ao estabelecido na meta 19 do 
PNE, que prevê a gestão democrática da educação, com efetiva consulta pública 
à comunidade escolar. Cabe destacar especialmente a estratégia 19.6 que de-
termina o incentivo à participação e à consulta de profissionais da educação, es-
tudantes e seus familiares na formulação dos projetos pedagógicos e currículos 
escolares. a falta de participação e consulta aos afetados acerca dessa política, 
especialmente estudantes, professores e gestores da educação, e sua exclusão 
do seu processo de elaboração impactará ainda a implementação e efetividade 
das mudanças trazidas. 

outro grande problema apontado nos debates acerca da MP nº 746/16 foi a 
aprovação da lei sem a respectiva BNCC anexa, que só foi homologada pelo MEC 
para o ensino médio em dezembro de 2018, quase dois anos depois da sanção 
da lei nº 13.415/17. esse fato causa estranheza primeiro pela urgência justi-
ficadora da MP e consequente rápida tramitação e pressa na aprovação da lei 
que, contudo, não se torna efetiva sem a Base do ensino médio, aprovada quase 
dois anos depois; segundo, pelo adiamento da Base do ensino médio, homolo-
gada um ano depois da BNcc do ensino infantil e fundamental, fragmentando a 
BNcc da educação básica sem um motivo relevante.

Na prática, como a lei trata apenas das diretrizes mais genéricas a serem 
aprofundadas na Base Nacional, aprovar a lei sem Base significou dar um “che-
que em branco” ao Executivo. Com a homologação da BNCC, a lei pode final-
mente ser implementada, ainda que se discuta sua efetividade, diante da reali-
dade caótica dos sistemas de ensino brasileiros.

Diante de todo exposto, constata-se que mudanças curriculares serão inó-
cuas para aumentar o nível de alfabetização científica dos estudantes brasi-
leiros, se não forem acompanhadas de melhorias na estrutura do sistema  
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educacional, especialmente com investimento na área, a fim de se viabilizar a 
formação de corpo docente qualificado (e valorização da carreira) e a reforma 
da infraestrutura física e dos projetos pedagógicos dos sistemas de ensino. 

A evasão escolar, apontada como um dos problemas que demandou a re-
forma curricular, é uma questão bem mais complexa e envolve uma série de 
fatores que ultrapassam a rigidez do currículo do ensino médio, dentre os quais 
a violência, a necessidade de ingresso precoce e precário no mercado de tra-
balho e a gravidez na adolescência (UNICEF, 2017). Por fim, é inegável que os 
estudantes chegam ao ensino médio com deficiências profundas de letramento 
científico, em leitura e em matemática, notadamente oriundas do ensino funda-
mental, conforme foi constatado pelos resultados no PiSa 2015. Desse modo, 
é preciso que se enfrente a raiz do problema educacional, investindo-se nos 
diversos níveis da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio. 

4 ConClUsão

É notório que o modelo educacional brasileiro mostra sinais de esgotamento 
há décadas. o país está longe de ter alcançado um padrão aceitável de ensino 
básico público e de melhorar o alfabetismo científico dos estudantes, apesar 
dos comandos constitucionais sobre o tema. Isso significa que existe um 
problema social complexo e atual que demanda solução pelo Poder público.  
a intervenção legislativa é necessária com a finalidade de implementar soluções 
mais adequadas à consecução dos objetivos educacionais exigidos pela CF/88. 

Porém, isso não significa que o projeto educacional trazido pela Lei  
nº 13.415/17 seja a melhor alternativa. a necessidade de mudança normati-
va não implica qualquer mudança; inclusive, pode gerar mais prejuízos do que 
a manutenção do status quo legislativo. É preciso que sejam levantados argu-
mentos racionais que justifiquem a escolha legislativa feita, mostrando que é 
melhor que outras opções existentes e até mesmo que a legislação previamen-
te vigente. 

Na apreciação do mérito da Lei nº 13.415/17, concluiu-se pela baixa qua-
lidade da reforma, tomando como pressupostos as metas educacionais básicas 
do PNE, em especial pela falta de novos investimentos na área, o que dificulta a 
sua efetividade.
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a referida reforma em pouco contribui para a efetiva implementação das 
metas, como no caso das metas 3, 6, 10 e 11, na medida em que não ataca as 
verdadeiras causas da crise do ensino médio. Suas alterações correm o risco 
de serem inefetivas e meramente formais, pois não enfrentam a carência de 
infraestrutura em recursos físicos e humanos das escolas. ademais, afronta a 
meta 15, relativa à capacitação e valorização da carreira docente, ao relativizar 
o conceito de profissional da educação.

Desse modo, apesar de as duas principais pautas da reforma, a flexibiliza-
ção curricular do ensino médio e a implementação de escolas em tempo inte-
gral, serem, a princípio, medidas positivas, não darão conta, sozinhas, de melho-
rar o quadro de analfabetismo científico dos estudantes brasileiros detectados 
no PiSa 2015. o desempenho nacional no exame foi muito abaixo da média 
nacional nas três modalidades, ciências, matemática e leitura, o que indica uma 
dificuldade dos alunos brasileiros em compreender, interpretar e relacionar sa-
beres. O PISA 2015 indica também que o Brasil investe menos na área que paí-
ses vizinhos e não usa os poucos recursos investidos da melhor forma. Portanto, 
para enfrentar tal cenário, o primeiro passo é investir na carreira docente, na 
infraestrutura escolar e na produção de material didático de qualidade. 

Perpetua-se, assim, um panorama de ausência de priorização da efetivida-
de da política educacional no país.
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ReSUMO: No ecossistema de ciência, tecnologia & inovação, o pa-
pel das empresas está constitucionalmente reconhecido. a partir de 
2015, o fomento à inovação nas empresas tornou-se uma política de 
estado, com mudança no texto constitucional. Diante disso, abre-se 
um ciclo decisório de política pública que inclui planejar, executar 
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e controlar. Neste artigo, analisa-se a política pública de fomento à 
inovação mais longeva e comum – a interação entre instituições cien-
tíficas e Tecnológicas e empresas –, para concluir que, embora sejam 
bem-vindas as desburocratizações e simplificações trazidas pelo novo 
Marco Regulatório em ciência, tecnologia e inovação, o novo regula-
mento não aborda problemas culturais entre o setor público e o priva-
do na gestão do conhecimento, atualmente incomensuráveis. assim, 
considerando que esse modelo de intervenção não parece atingir sua 
finalidade, propõe-se aqui uma nova forma de intervenção: a institui-
ção de políticas públicas de inserção e manutenção de doutores nas 
empresas, sem a intervenção das icts. Se bem-sucedida, essa medida 
traz dois bons resultados. o primeiro é evitar o subaproveitamento 
desse contingente altamente qualificado, já que não há vagas docen-
tes para todos. o segundo é impulsionar a inovação tecnológica, em 
linha do que é recomendado pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento económico (ocDe).

Palavras-chave: Política pública. ciência, tecnologia e inovação. Re-
cursos humanos para pesquisa e desenvolvimento. Doutores. transfe-
rência de tecnologia. 

ABSTRACT: in the Science, technology & innovation, the role of 
companies is constitutionally recognized. From 2015 on, fostering 
innovation in companies has become a state policy, due to changes 
in the Constitution. Given this, a decision-making cycle of public 
policy opens up, which includes planning, executing and controlling. 
in this paper, we analyze the most common and long-lasting public 
policy for fostering innovation – the interaction between Scientific 
and technological institutions and companies – to conclude that, 
although we welcome the simplifications brought forth by the new 
Regulatory Framework on Science, Technology and Innovation, the 
new regulation does not address currently incommensurable cultural 
problems in knowledge management between public and private 
sector. thus, considering that this intervention model does not seem 
to achieve its purpose, a new form of intervention is proposed here: 
the institution of public policies for the insertion and maintenance of 
doctors in companies, without the intervention of Stis. if successful, 
this will produce two results. The first is avoiding underutilization of 
this highly qualified contingent, as there are no teaching places for 
everyone. the second is to boost technological innovation, in line with 
what is recommended by the organization for economic co-operation 
and Development (oecD).

Keywords: Public policy. Science, Technology and Innovation. Human 
resources for research and development. PhD holders. technology 
transfer.
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1 INTRODUÇÃO

Pessoas tituladas com doutorado compõem uma camada específica popu-
lação, caracterizada por altos níveis de qualificação profissional, que as habilita 
a desempenhar um papel estratégico nos processos de produção e transmissão 
de conhecimentos e tecnologias. Representam, por isso, um ativo (ou bem) es-
tratégico para o desenvolvimento do país, para a competitividade nacional e 
para a própria qualidade de vida de seus cidadãos. E mais: considerando que a 
maior parte desses doutores é formada com recursos púbicos, compõe-se uma 
política pública, da qual emerge a necessidade de conhecer e acompanhar cui-
dadosamente a evolução dessa população específica, como parte do ciclo ine-
rente das políticas públicas que envolve planejar, executar e controlar. 

Nesse papel de acompanhamento e controle, um indicador importante é 
o destino desses doutores: após titulados, qual o trabalho que eles desempe-
nham? Eles estão alocados no setor público ou no setor privado? Quando estão 
no setor público, desempenham atividades ligadas ao serviço público ou ativi-
dades empresariais? A partir dessas reflexões, é possível avaliar o cenário para 
delinear um novo aspecto dessa grande política pública: onde esses doutores 
produzem mais impacto e como direcioná-los para essas atividades? 

No artigo, verifica-se que a maioria dos Doutores está empregada pela Ad-
ministração Pública, e, parte-se da hipótese de que seria interessante direcionar 
parte mais significativa dessa população para outras atividades econômicas. Em 
específico, argumenta-se que a inserção de doutores no segmento empresarial, 
com ênfase para empresas de base tecnológica, seria uma decisão estratégica 
para a área de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I). Ou seja, questiona-se o 
pressuposto de que a produção de ciência e tecnologia é quase um monopó-
lio das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), com ênfase para as Insti-
tuições de ensino Superior (ieSs) (as universidades). Nesse contexto, lançamos 
uma nova pergunta: é possível que uma política pública de inserção e manuten-
ção de doutores em empresas (em especial, as empresas de base tecnológica) 
seja uma medida de fomento à inovação nas empresas? 

Essas são as questões que norteiam o artigo. 

com objetivo de apresentar algumas respostas para consideração, além 
desta introdução, o artigo foi organizado em cinco seções de desenvolvimento, 
apresentando-se as considerações Finais por último. a primeira seção dedica-
-se a mapear o papel da empresa no sistema normativo de c,t&i, com ênfase 
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para o tratamento constitucional e regulamentado infraconstitucionalmente 
pela lei 10.973/2004 (conhecida como lei da inovação) e lei 13.243/2016 
(conhecida como Marco Regulatório de ciência, tecnologia e inovação, ou MRc-
TI). Essa seção tem por objetivo tornar explícito e claro, para além de qualquer 
dúvida, que a empresa compõe esse ecossistema e desempenha um papel que 
nenhum outro ator consegue substituir. Ou seja, pretende-se demonstrar que 
existe uma escolha legislativa clara (aliás, uma escolha acertada) que nenhum 
gestor pode desconsiderar apenas por discordar. Disso, decorre a obrigação de 
todos os entes federados (União, estados-membros, Municípios e Distrito Fede-
ral) de incluir a empresa em seu planejamento de política pública para c,t&i. 

a seção seguinte mapeia a política pública mais comum de fomento à ino-
vação nas empresas: a interação entre Instituição Científica e Tecnológica (ICT) e 
empresas. apresenta-se breve histórico, bem como os mecanismos mais usuais. 
em se tratando de política pública, esse ciclo caracteriza-se pelo planejamento, 
execução e controle. Muito embora a fase final, de controle e avaliação, não seja 
comumente implementada no Brasil, ensaiam-se, neste artigo, alguns diagnós-
ticos em relação aos efeitos produzidos por esta política pública.

Em seguida, apresentam-se alguns aspectos demográficos da base técnico-
-científica brasileira, qual seja, os mestres e doutores que compõem o núcleo 
fundamental dos pesquisadores. São destacados alguns aspectos que nos pa-
receram mais relevantes,4 com apresentação de um breve descritivo do perfil 
dos doutores. Segue-se a isso uma análise sobre a alocação desses doutores, 
com as características dos empregos ocupados por eles, inclusive nas entida-
des empresariais. Os dados mostram que a maior parte dos doutores brasileiros 
está hoje empregada em atividades ligadas ao setor público, com ênfase para a 
docência.

Por fim, chega-se à proposta central do artigo: um esboço de política públi-
ca de fomento à inovação nas empresas que envolva a alocação dos doutores na 
própria empresa, sem intervenção de alguma ict.

4 Evidentemente, seria impossível reproduzir aqui todos os dados demográficos dessa popu-
lação, que são, como é típico de análises demográficas, muito abrangentes. Assim, destacamos 
na Seção 2 os aspectos que nos pareceram mais relevantes para a análise proposta no artigo 
e remetemos o leitor, caso seja de interesse, que consulte o estudo completo elaborado pelo 
centro de Gestão e estudos estratégicos (2016). 



114A INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOUTORES EM EMPRESAS COMO POLÍTICA PÚBLICA DE FOMENTO À INOVAÇÃO

2 TRATAMeNTO NORMATIVO DA eMPReSA NO 
eCOSSISTeMA De C,T&I

Recentemente, o setor de C,T&I foi alvo de significativas modificações em 
seu tratamento normativo. 

As modificações atingem até mesmo o texto constitucional: a Emenda 
constitucional n. 85, de 26 de fevereiro de 2015, adicionou vários dispositi-
vos na Constituição da República, com objetivo de “atualizar o tratamento das 
atividades de ciência, tecnologia e inovação”. com ela, essas atividades foram 
incluídas entre as competências administrativas comuns a todos os entes fede-
rados, ao mesmo tempo em que outorgou-se, à União, Estados e Distrito Fede-
ral, a competência para legislar concorrentemente sobre o tema (resguardada, 
em todo caso, a competência municipal legislativa para suplementar legislação 
federal ou estadual).5

a inclusão de c,t&i nas competências constitucionais supre uma lacu-
na importante, atende a anseios de longa data da comunidade científica, mas 
também, e principalmente, elevou o tema de c,t&i ao patamar de política de 
estado, diferentemente do que ocorria antes, em que o tema era tratado como 
política de Governo, estando vulnerável à discricionariedade de um governo 
específico (PRETE, 2018). 

em relação ao tema em comento (o papel das empresas no ecossistema 
de C,T&I), merece atenção o fato de que os verbetes ciência e tecnologia fize-
ram-se acompanhar, em todos os dispositivos, do verbete inovação. o concei-
to de inovação é frequentemente atrelado ao aproveitamento econômico da  

5 Neste ponto, convém esclarecer alguns conceitos caros ao Direito constitucional e teoria Ge-
ral do Estado. Conforme explica José Afonso da Silva, “competência é a faculdade juridicamente 
atribuída a uma entidade ou a um órgão ou agente do poder público para emitir decisões. com-
petências são as diversas modalidades de poder de que se servem órgãos ou entidades estatais 
para realizar suas funções” (SilVa, 1999, p. 479). ademais, Fernanda Dias Menezes de almeida 
explica que, quando se fala em competências constitucionais, existem duas modalidades de 
competências distintas: as legislativas e as não-legislativas. Nesta última modalidade, incluem-
-se as competências materiais, gerais ou de execução, ou seja, aquelas que credenciam cada 
Unidade Federativa ao desempenho de diferentes tarefas ou serviços (alMeiDa, 2007). Feitos 
esses esclarecimentos, fica claro que, em relação à C,T&I, existe competência legislativa comum 
da União, estados-membros e DF para legislar (sempre ressalvado o direito do Município de 
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, conforme autorização do art. 30, II, 
cR). em relação à obrigação de execução, é obrigação de todos os entes da federação, de forma 
comum, proporcionar os meios de acesso à c,t&i. 
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conversão da produção científico-tecnológica em bens e serviços. Para Nelson 
e Rosenberg, inovação abrange os “processos pelos quais as empresas passam 
a dominar e colocar em prática projetos de produtos e processos de fabricação 
que são novos para elas, quando não o são também para o mundo ou mesmo 
para a nação” (1993, p. 4, tradução nossa). Para Faria, a inovação ocorre quando 
o novo conhecimento gera valor econômico ou financeiro, ou seja, é “o novo no 
mercado, quando são lançados novos produtos ou serviços, ou pode ser o novo 
para a empresa, quando ela utiliza novos processos tecnológicos, novas estrutu-
ras organizacionais ou novos métodos de marketing” (2018, p. 23-24).

o conceito legal de inovação, apresentado pelo MRcti, reproduz esse en-
tendimento: 

art. 2º Para os efeitos desta lei, considera-se:
[...] V – inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou 
que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a 
produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e 
em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;6

assim, o tratamento desse tema (com a consistente presença do verbete 
“inovação”) reforça a tese de que a EC n. 85/2015 “teve como alvo prioritário o 
desenvolvimento econômico e criação de renda resultantes da chamada ‘eco-
nomia da era do conhecimento’” (PRete, 2018, p. 102). 

Além disso, o art. 219 da Constituição, que já constava da Constituição des-
de sua promulgação) e está eloquentemente localizado no Capítulo de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, fez-se acompanhar de um parágrafo único, que estipula 
o fomento à inovação nas empresas como política pública obrigatória: 

art. 219. o mercado interno integra o patrimônio nacional e será in-
centivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-
-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do 
País, nos termos de lei federal.

6 Mesmo na redação original, dada pela lei 10.973/2004, já aparece a ideia de inovação ligada 
ao desenvolvimento de novos processos, produtos ou serviços: “Art. 2º Para os efeitos desta 
lei, considera-se: [...] iV – inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços;”.
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Parágrafo único. O estado estimulará a formação e o fortalecimento 
da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou 
privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnoló-
gicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos 
inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferên-
cia de tecnologia. (grifos acrescidos)

Diante disso, a palavra “inovação” no texto constitucional não deve ser lida 
no sentido comum da palavra (de coisa nova ou original), mas sim considerando 
o significado da palavra no contexto da Economia do Conhecimento, ou seja, 
como o “resultado econômico obtido da conversão de pesquisas científico-
-tecnológicas, consubstanciado preponderantemente em bens e serviços que 
atendam o bem-estar geral” (PRete, 2018, p. 103, grifos no original).

Assim, neste momento, não é mais possível que o Estado (latu sensu) ten-
te se desvencilhar de suas obrigações de fomentar a inovação nas empresas. 
Não há mais margem de discricionariedade nessa decisão, restando apenas a 
cada um dos entes federados (todos eles, já que se trata de competência cons-
titucional material comum, nos termos do art. 23, cR) delinear regulamentos e 
políticas públicas que melhor contemplem as peculiaridades regionais e locais. 

Quanto à competência legislativa da União, cabe-lhe editar a norma geral 
(art. 24, § 1º, cR). Um primeiro esforço para exercer essa competência materia-
lizou-se na lei n. 10.973/2004, referida normalmente como lei da inovação. 
Posteriormente, com objetivo de aperfeiçoar a lei e atualizá-la conforme os no-
vos parâmetros da EC n. 85/2015, foi editada a n. Lei 13.243/2016. Ambas (EC 
e lei 13.243/2016) aparecem para atender aos anseios da comunidade atuante 
no setor de C,T&I, com ênfase para a desburocratização e simplificação dos me-
canismos e procedimentos para a implementação de programas e a realização 
de parcerias entre atores públicos e privados. 

As duas leis são consideradas leis federais, uma vez que editadas pela 
União, no exercício de suas competências. São também leis ditas transitivas, 
ou seja, aquelas em que a União “legisla ampla e abrangentemente sobre as 
relações jurídicas pertinentes à Federação (leis federativas) ou à Nação (leis 
nacionais)” (BaRRoS, 2013, p. 63). essas normas, incidem, portanto, no convívio 
federativo.7 e, muito embora as leis federais atinjam os demais entes federados, 

7 Ainda segundo Sérgio de Resende Barros, “as leis federais federativas transitam da União 
para a Federação. A União as edita em nome do Estado Federal. Têm por fim imediato,  
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estes não se desincumbem de suas competências constitucionais (legislativas e 
não-legislativas) apenas porque a União editou regras gerais.8

Neste contexto, é inegável a obrigação que cada um desses entes tem de 
editar suas próprias leis ou, à míngua dessas, estabelecer políticas públicas que 
realizem os objetivos já traçados. essa obrigação alcança a formação e o fortale-
cimento da inovação nas empresas, conforme expressamente previsto no texto 
constitucional (art. 219, parágrafo único). 

cada ente federado tem, portanto, a obrigação legal de delinear suas pró-
prias políticas públicas. É importante, aqui, propor um conceito operacional de 
política pública: segundo Élida Graziane Pinto, “a noção de política pública cor-
responde a um ciclo decisório, finalística e processualmente voltado ao cumpri-
mento dos ditames constitucionais, organizado em torno dessas três grandes 
fases: planejar, executar e controlar” (PiNto, 2018, p. 111). No caso em comen-
to, o ditame constitucional já está posto: reconheceram-se as empresas como 
atores no sistema de c,t&i e determinou-se o fomento à inovação dentro delas. 
A partir disso, cada ente público deve planejar as intervenções que devem ser 
feitas, para depois executá-las. 

Nesse contexto, parece importante pontuar que o reconhecimento legal 
da importância da empresa no ecossistema de C,T&I, antes de alcançar status 
constitucional, já existe desde 2004, ano de edição da lei de inovação. o MRcti, 
editado em 2016, deu ênfase à participação as empresas nesse setor, e buscou 
simplificar os mecanismos para essa participação já previstos originalmente na 
lei de inovação, mas não inovou nesse sentido. 

Na próxima seção, exploraremos a intervenção mais usual para realização 
desse comando constitucional: a interação ict-empresa. 

alcançando outros entes federativos, completar a organização político-administrativa conferida 
pela constituição à Federação. com elas, a União não dispõe interna corporis exclusivamente, 
mas também legisla externa corporis inclusivamente, não só pra si mesma, mas também para os 
estados, o Distrito Federal e os Municípios, ingressando no recinto da Federação para aí ativar 
institutos e instituições de ordem pública, de teor político-administrativo” (BaRRoS, 2013, p. 63). 
8 Nesta coletânea, há registros dos esforços de outros entes federados no sentido de editar 
suas próprias normas. Para uma iniciativa estadual, conferir o artigo “Lei Amapaense de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação: simbolismo ou propulsora de uma área estratégica?”, de Vítor Hugo 
Santis costa e linara oeiras assunção ([2019], no prelo). Para um relato de terceiro nível (o 
municipal), conferir “Criação e implantação de um Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia E 
Inovação (CTI): um relato de experiência”, de Danyllo Wagner Albuquerque, Lucas Ribeiro No-
vais de Araújo e Rijkaard Dantas de Santana ([2019], no prelo). 
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3 POLÍTICA PÚBLICA USUAL De fOMeNTO À INOVAÇÃO 
NA eMPReSA: A TRANSfeRÊNCIA De TeCNOLOGIA NO 
fLUXO ICT-eMPReSA

Uma vez estabelecida a obrigação legal do estado (lato sensu) de fomentar 
inovação nas empresas, a estratégia mais usual para essa finalidade é a intera-
ção entre ICTs e empresas. Sabe-se que, em muitos casos, as Instituições de En-
sino Superior se enquadram, pelo conceito legal, também como ICTs. Assim, em 
linhas simples, a estratégia resume-se a fomentar a interação entre universida-
de e empresas, em um fluxo no qual o conhecimento deve fluir em direção às 
empresas (CZELUSNIAK; RIBEIRO, 2013; RAUEN, 2018; SOUZA; BARBOSA, 2018). 

Esse arranjo parece pressupor a ideia que ciência e tecnologia são desen-
volvidas, quase que com exclusividade, dentro de ICT, em especial dentro das 
universidades. Pressupõe também que a inovação é induzida pelos pesquisado-
res e as empresas são quase como destinatários passivos desse arranjo. Abaixo, 
listam-se algumas formas comuns pelas quais esse processo se operacionaliza; 
mas antes, considerando-se a presunção que cerca o pesquisador/professor (de 
desenvolvedor de c,t&i), cabem algumas linhas sobre as formas mais comuns 
usadas por esses profissionais para transferir conhecimento. 

em estudo feito nos departamentos de engenharia elétrica e engenharia 
Mecânica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Agrawal e Hender-
son (2002) verificaram que os pesquisadores das ICTs (que são normalmente 
professores em ieSs) transferem conhecimento majoritariamente orientando 
alunos, participando de eventos e, principalmente, publicando artigos cientí-
ficos em periódicos open access. Noutras palavras, os pesquisadores passam 
muito mais tempo escrevendo artigos que escrevendo patentes. O processo de 
proteção formal à propriedade intelectual caracteriza um pequeno percentual 
da transferência. outra forma relevante de transferir conhecimento menciona-
da pelos autores são as consultorias e conversas informais. 

Especificamente em relação ao fluxo ICT-empresa, a transferência pode 
ocorrer por vias como a consultoria, a participação em eventos, a contratação 
de estudantes (mestrandos e doutorandos), as publicações em comum, as cola-
borações em projetos de pesquisa e o licenciamento de patentes (FIGUEIREDO 
et al., 2019).

a última (licenciamento de patentes) envolve contratos (ou outros instru-
mentos) celebrados entre a ict e a empresa. esses contratos podem ter por  
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objeto não só licenciamento de patentes (como no caso explorado por agrawal 
e Henderson, 2002, e Figueiredo et al., 2019), como também podem dispor so-
bre outros ativos de propriedade intelectual, como o licenciamento de progra-
mas de computador, direitos autorais, uso de marcas. 

outra forma de realizar a transferência de tecnologia parte do pressuposto 
de que o pesquisador ligado à ICT é o desenvolvedor de ciência e tecnologia, e 
a forma como esse conhecimento se transforma em inovação é dominada por 
ele (ou seja, somente ele pode induzir o processo). Nesse caso, em linhas mui-
to simples, a empresa traria o problema para que o pesquisador o resolva e os 
ativos de propriedade intelectual decorrem desse arranjo (e devem ser regula-
mentados no instrumento jurídico que formaliza a parceria, como um contrato 
ou convênio). 

Acima, foram listadas as formas mais descritas pela literatura para que se 
realize a transferência de conhecimento das icts para as empresas. Por sua vez, 
os tipos de operacionalização da interação entre ict e empresa, formalizados 
e estruturados na lei de inovação já em sua redação inicial de 2004, são os se-
guintes (RaUeN, 2016):

a) compartilhamento ou permissão para utilização de laboratórios e ins-
talações de icts com empresas ou organizações de direito privado 
sem fins lucrativos, com recebimento, pela ICT, de remuneração nos 
termos de contrato ou convênio (conforme previsão do art. 4º, lei  
n. 10.973/2004);

b) os incentivos sobre a prestação de serviços por icts a instituições 
privadas, hipótese na qual o pesquisador envolvido na prestação de 
serviço receberia uma retribuição pecuniária, diretamente da ict ou 
da instituição de apoio associada (conforme previsão do art. 8º, lei  
n. 10.973/2004); 

c) incentivos da celebração dos acordos de parceria entre icts e institui-
ções privadas para o desenvolvimento tecnológico, no qual poderia ser 
prevista uma bolsa de estímulo à inovação, diretamente da instituição 
de apoio associada à ICT ou de agência de fomento, paga ao pesquisa-
dor envolvido nas atividades previstas no acordo de parceria firmado 
com empresas (conforme previsão do art. 9º, lei n. 10.973/2004).

No entanto, no diagnóstico de Rauen (2016) em relação ao cenário ante-
rior à entrada em vigor do MRcti, os incentivos previstos na lei (contrapartidas  



120A INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOUTORES EM EMPRESAS COMO POLÍTICA PÚBLICA DE FOMENTO À INOVAÇÃO

financeiras à ICT, retribuição pecuniária e pagamento de bolsas aos pesquisado-
res envolvidos em atividades de inovação) foram subutilizados; e modo geral, 
as parcerias icts-empresa permanecem tímidas e incapazes de prover os inputs 
necessários para a produção de novas tecnologias e serviços de dinamizem a 
economia nacional.

em resumo: a inovação, tal como conceituada em lei, permanecia não ocor-
rendo. 

Para Rauen (2016), isso se deve à falta de segurança (ou clareza) jurídica 
para a operacionalização dessas atividades, assim como de alterações na confi-
guração delas. assim, o MRcti veio na tentativa de avançar em diversos pontos 
na promoção de um ambiente regulatório mais seguro e estimulante para a ino-
vação no Brasil. Assim, o MRCT mantém a aposta de que a inovação ocorrerá em 
virtude da relação ict-empresa.

No, entanto, vê-se aqui possivelmente uma falha no ciclo de políticas públi-
cas, referente ao controle ou avaliação: a política pública de fomento à inovação 
por meio da interação ICT-empresa está cumprindo suas finalidades?

Novamente com Élida Graziane Pinto, o conceito de política pública deveria 
ser um conceito dinâmico, semelhante ao conceito de processos, no qual “as 
etapas de planejamento, execução e controle se inter-relacionam, se corrigem, 
se aprimoram ou se deterioram se não conseguimos efetivamente operar cons-
titucionalmente segundo essa perspectiva” (PiNto, 2018, p. 113). 

E aqui lançamos a dúvida: será mesmo que a melhor forma de fomentar a 
inovação nas empresas (em cumprimento ao art. 219, parágrafo único, cR) é 
pela via da interação ict-empresa? 

Alguns estudos preliminares sugerem que não. Figueiredo et al. (2019) fi-
zeram um levantamento interessante: os autores confrontaram as patentes pro-
cessadas pelo Programa Piloto de Patentes Verdes do instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial (INPI) aos grupos de pesquisa registrados no Diretório de 
Grupos de Pesquisa mantido pelo Conselho Nacional de Pesquisa (DGP-CNPq). 
Foram mapeadas 702 patentes pedidas ou concedidas. como forma de possibi-
litar o confronto de dados, os autores presumiram que as pessoas físicas lista-
das como inventoras de patentes estariam listadas como “pesquisadoras” em 
um dos 1,939 grupos de pesquisa registrados. Feita a procura, os autores en-
contraram apenas seis patentes que poderiam ser relacionadas a um dos 1,939 
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grupos de pesquisa. Dessas seis patentes, apenas um foi objeto de licenciamen-
to a um parceiro privado. Não foi encontrada nenhuma spin-off9 relacionada.

Para o baixo número de pesquisadores registrados no DGP patentes pe-
didas ou concedidas no iNPi, os autores discutem alguns fatores: uma cultura 
acadêmica que favorece a divulgação de resultados sem que sejam protegidos 
os ativos de PI (por meio da publicação de artigos científicos), entraves burocrá-
ticos nos trâmites dentro do INPI, custos financeiros do processo. Em relação a 
alguns obstáculos específicos à transferência de tecnologia, os autores comen-
tam que o MRCTI poderá ajudar nesse processo, simplificando a transferência 
de propriedade intelectual da universidade à empresa. eles apostam, por exem-
plo, que a participação da empresa no projeto de pesquisa desenvolvido com a 
liderança de uma ict poderia aumentar as chances de haver uma transferência 
de propriedade intelectual protegida. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Agrawal e Henderson 
(2002), no já mencionado estudo feito junto à engenharia elétrica e engenharia 
Mecânica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Segundo levanta-
do pelos autores, a transferência de tecnologia por meio de licenciamento de 
patentes não é uma forma significativa de transferência de tecnologia da ICT 
para as empresas. Como os autores concluem que outras formas são as mais 
comuns (como a mentoria de alunos e, principalmente, a publicação dos arti-
gos), é possível especular que nenhuma forma de transferência de propriedade 
intelectual (PI) formalmente protegida (o que inclui não apenas as patentes, 
mas também marcas e programas de computador) é relevante nesse proces-
so. Na verdade, os autores verificaram que os pesquisadores-professores estão 
mais interessados em publicar os artigos do que em realizar a proteção formal 
de ativos de PI. Os dados levantados mostram que aproximadamente 10-20% 
desses pesquisadores pedem uma patente em um dado ano durante o perío-
do analisado, e que aproximadamente metade deles nunca pediu uma patente 
durante os 15 anos analisados pelo estudo. Por outro lado, 60% publicam arti-
gos em um dado ano, e aproximadamente 3% não publicaram nada no período 
analisado. isso nos sugere uma diferença entre a cultura acadêmica e a cultura  

9 Conforme explicam os autores, spin-offs “Spin-offs são novas empresas criadas para comer-
cializar uma tecnologia resultante de pesquisas científicas. Nesse caso, um pesquisador (ou gru-
po de pesquisadores) deixa a organização de origem (temporária ou permanentemente) com a 
tecnologia desenvolvida, o que permitirá à empresa recém-criada entrar em um setor competi-
tivo (FiGUeiReDo et al., 2019, p. 5). 
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empresarial: a primeira está comprometida em criar conhecimento e torná-lo 
público, ao passo que a segunda precisa garantir atividades econômicas susten-
táveis e lucrativas. 

Nos chama a atenção que todas as apostas encontradas para fomentar ino-
vação nas empresas giram em torno do estreitamento da interação ict-empre-
sa, partindo-se do pressuposto que a ICT possui os pesquisadores capazes de 
fazer c,t&i. Na próxima seção, apresentamos uma hipótese diferente: a própria 
empresa é capaz de fazer inovação, com suas próprias forças, desde que conte 
com profissionais capacitados para tanto. Esses profissionais são exatamente os 
mestres e, principalmente, os doutores. Normalmente, presume-se que o desti-
no do pós-graduado é a docência. No entanto, o número de vagas de docentes 
não aumenta na mesma proporção quem aumenta o número de pós-graduados. 
em linhas gerais: não há vagas para todos. assim, avizinha-se um cenário no 
qual esse contingente de doutores (formado, em larga maioria, com recursos 
públicos) estará subaproveitado ou mesmo ocioso (aguardando a abertura de 
novas vagas de docentes). 

Para tanto, os próprios cursos de pós-graduação precisam mudar. embora 
seja possível crer que o problema não vai atingir o Brasil, a Universidade de 
São Paulo já está atenta à questão, e tem encorajado estudantes a considerar a 
pós-graduação como um período voltado ao desenvolvimento de habilidades e 
competências que possam ser aplicadas a uma gama diversificada de atividades 
profissionais (ANDRADE, 2018). 

Nesse cenário, nossa proposta é que um destino adequado para esses pro-
fissionais pode ser o setor privado produtivo. 

4 PeRfIL DeMOGRÁfICO DOS DOUTOReS BRASILeIROS

Mestres e doutores desempenham papel estratégico nos processos de pro-
dução e transmissão de conhecimentos e tecnologias, o que justifica a impor-
tância de se conhecer e acompanhar a atuação profissional dessa população 
específica (CGEE, 2010, 2016).

Dados do centro de Gestão e estudos estratégicos10 demonstram com cla-
reza o crescimento na concessão de títulos no Brasil. entre 1996-2014, houve 

10 o centro de Gestão e estudos estratégicos (cGee) é uma organização social supervisionada 
pelo Ministério da ciência, tecnologia, inovações e comunicações (Mctic). 
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um crescimento de 379,0% na concessão de títulos de mestrado. em relação ao 
doutorado, o aumento é ainda mais acentuado: o crescimento entre 1996-2014 
foi de 486,2% (CGEE, 2010, 2016). Assim, percebe-se um significativo aumento 
no contingente de mestres e doutores em atuação no Brasil. 

ainda segundo o cGee, os dados de crescimento de titulados, aliado à ex-
pansão no volume e na influência das publicações científicas no Brasil, mostram 
o bom desempenho de uma consistente e duradoura política pública brasileira 
(talvez, segundo o cGee, entre essas políticas, a mais duradoura e consisten-
te), de expansão quantitativa desse contingente. De fato, como aponta Rauen 
(2016), a pesquisa brasileira produz cada vez mais conhecimento científico 
(dado quantitativo) e ocupa, em 2019, a posição n. 15 no Ranking de Países da 
SciMaGo ([2019]).

No entanto, muito embora o número de titulados e o impacto da produção 
das pós-graduações tenha aumentado, esses indicadores não são suficientes 
para definir o sucesso de uma política pública de pós-graduação. Tão importan-
te quanto programas bem estruturados, com alto desempenho de docentes e 
discentes, é o papel desempenhado na sociedade por esses egressos, que nem 
de longe se limita a ocupar cargos nas universidades. 

Nesta seção, apresenta-se uma panorâmica com o perfil dos doutores. Em-
bora fosse possível a análise em relação aos mestres e doutores, optou-se por 
manter o foco apenas nos doutores, já que o doutorado é mais alto título acadê-
mico concedido a alguém, é um ponto de maturidade da formação acadêmica 
de alguém. Diferentemente, muitas das pessoas que concluem o mestrado es-
tão em preparação para os cursos de doutorado, ou seja, não possuem intenção 
de integrar-se ao mercado de trabalho. O mesmo não pode ser dito daqueles 
que concluem o doutorado. Assim, para o propósito deste artigo, a análise será 
limitada à alocação dos doutores no mercado de trabalho. 

Segundo levantamento realizado pelo centro de Gestão e estudos estraté-
gicos (cGee, 2016), houve um notável aumento de títulos de doutorado conce-
didos no Brasil: em 1996, foram concedidos 2.854 títulos de doutorado, ao pas-
so que em 2014 foram concedidos 16.729 (aumento de 486,2% no período). O 
Gráfico 1 não deixa dúvidas sobre esse crescimento:
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Gráfico 1 – Número de títulos de doutorado concedidos  
no Brasil, 1996-2014 (cGee, 2016, p. 89)

A tendência de expansão quantitativa não foi revertida e estima-se que 
mais de 21 mil doutores se formaram no Brasil em 2017 (aNDRaDe, 2018). 

O levantamento do CGEE mostra ainda que a evolução nos títulos doutora-
do concedidos no Brasil é bem diferente em cada uma das nove áreas do conhe-
cimento, conforme ilustra o Gráfico 2: 

Gráfico 2 – crescimento percentual do número de títulos de doutorado  
concedidos no Brasil, por grande área do conhecimento, com exceção  

da área multidisciplinar, 1996-2014 (cGee, 2016, p. 90)11

a evolução desigual em cada uma das grandes áreas do conhecimento sig-
nifica também uma mudança na participação em cada uma dessas áreas na divi-
são geral: como mostra o Gráfico 3, algumas áreas aumentaram sua participação  

11 a área multidisciplinar apresentou crescimento de 36.600,0%, por isso não foi possível re-
presentá-la no gráfico. 
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no número total de títulos concedidos: a) Multidisciplinar (que apresenta o 
crescimento mais notável), b) linguística, letras e arte, c) Sociais aplicadas (o 
que inclui o Direito), d) Agrárias e e) Humanas. Por outro lado, há uma redução 
na participação das áreas de f) engenharias, g) Biológicas e h) exatas e da terra.

Gráfico 3 – Participação das grandes áreas do conhecimento no número de títulos  
de doutorado concedidos no Brasil, 1996, 2005 e 2014 (cGee, 2016, p. 91)

No entanto, talvez o dado mais relevante nessa discussão seja a divisão 
desses 16.729 títulos de doutorado concedidos em 2014 nas áreas do conheci-
mento em números absolutos (Gráfico 4), já que, quando se pensa em inovação 
(no conceito legal) e transferência de tecnologia, algumas áreas possuem maior 
protagonismo.

concedidos: a) Multidisciplinar (que apresenta o crescimento mais notável), b) Linguística, 
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Exatas e da Terra. 

Gráfico 3 Participação das grandes áreas do conhecimento no número de títulos de doutorado concedidos no 
Brasil, 1996, 2005 e 2014 (CGEE, 2016, p. 91) 
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absolutos (Gráfico 4), já que, quando se pensa em inovação (no conceito legal) e 
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outro dado importante relaciona-se à natureza jurídica dos programas de 
pós-graduação nos quais se deu a titulação: em 2014, 89,3% desses progra-
mas são públicos (dos quais 56,1% são federais, e 33,2% são estaduais) (CGEE, 
2016). Isso mostra que a formação do contingente de doutores no Brasil se dá 
por meio de investimento público, com recursos públicos. ou seja, trata-se, de 
fato, de uma política pública. Inclusive, como já afirmado, essa é possivelmente 
a política pública brasileira mais duradoura e consistente (cGee, 2010, 2016). 
esse fato possui implicações éticas: deve-se combater o subaproveitamento (ou 
simplesmente o desperdício) dessas habilidades adquiridas com investimento 
público. inclusive, como política pública, essa intervenção sujeita-se ao ciclo 
mencionado por Pinto (2018): planejar, executar e controlar. Na fase atual, é 
preciso avaliar os resultados gerados por essa política pública, também para 
avaliar se ela deve permanecer tal como está sendo executada, ou se deve ser 
reformulada em algum sentido. 

O que pretendia-se alcançar com o aumento de mestres e doutores no país? 
tradicionalmente, o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) visa suprir dois 
mercados (CUNHA, 1974). O primeiro é o próprio sistema de ensino superior, 
que vinha observando uma grande expansão quantitativa ao longo das últimas 
décadas. o segundo é constituído por agências governamentais e empresas pri-
vadas. Na próxima seção, analisa-se qual desse dois mercados está, de fato, ab-
sorvendo o maior número de doutores. 

5 ALOCAÇÃO PROfISSIONAL DOS DOUTOReS 
BRASILeIROS

como visto, a população de doutores no Brasil em 2014 era de 168.143 
(cGee, 2016). 

Assim, considerando-se os mercados que o SNPG tradicionalmente visa su-
prir, apresenta-se, a seguir, elementos sobre as atividades desempenhadas pe-
los doutores, ou onde eles estão de fato. ainda conforme dados do cGee (2016), 
o número de doutores que se encontravam empregados aumentou de forma 
muito semelhante à expansão da população de titulados, conforme ilustrado 
pelo Gráfico 5: 
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Gráfico 5 – Número de doutores titulados no Brasil a partir de 1996  
e número de doutores empregados, 2009-2014 (cGee, 2016, p. 138)

Vê-se, portanto, que em 2009, 74,8% dos doutores estavam formalmente 
empregados, ao passo que, em 2014, esse índice passou para 75,5%. Esse dado 
é importante: aproximadamente um quarto dos doutores não é identificada nos 
registros de emprego formal. 

Galvão et al. (2016) sugere ser possível que esse contingente de doutores 
continue estudando, esteja desenvolvendo projetos de pesquisa como bolsis-
ta, esteja fazendo pós-doutorado ou exercendo outras atividades que não são 
consideradas como emprego formal; esses casos, há um adiamento da entrada 
no mercado de trabalho. 

também o diagnóstico do cGee apresenta algumas explicações possíveis 
para isso. Muitos recém-doutores exercem atividades como o pós-doutorado, 
que não são considerados empregos formais. Algumas das pessoas nessa situa-
ção estão aguardando a nomeação em concursos públicos, que são geralmente 
demorados e de periodicidade irregular. considerando a tendência de corte e 
contingenciamento do momento atual, a tendência é de redução das bolsas dis-
poníveis de pós-doutorado (caPeS, 2019). 

além disso, a diferença entre o total de doutores subtraído do percentual 
de doutores formalmente empregados não pode ser considerada um indicador 
de taxa de desemprego aberto. Com base no Censo demográfico de 2010, o 
cGee estimou a ocorrência de uma taxa de desemprego de doutores de apenas 
1,04% naquele ano de 2010 (CGEE, 2010, 2016). Nesse estudo, para identifi-
car os desempregados na população economicamente ativa de doutores, con-
sideram-se como desocupados os doutores que não trabalharam na semana de  
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referência do Censo Demográfico 2010 e que tomaram alguma providência efe-
tiva para conseguir trabalho no período de referência. Nessa metodologia, ex-
cluem-se os doutores que, embora não tenham trabalhado, também não procu-
raram emprego. Convém notar, ainda, que o baixo índice de desemprego entre 
doutores é consistente com o baixo índice de desemprego apurado no período 
(2010) para todas as escolaridades (o índice mais alto de desemprego era entre 
mulheres com ensino médio, com 7,5% de desempregadas). 

Do universo de doutores empregados (correspondente a 126.902 pessoas 
em 2014), 71,9% trabalhavam, no ano de 2014, em estabelecimentos cuja na-
tureza jurídica correspondia às administrações públicas federal (47,3%), esta-
dual (21,2%) e municipal (3,4%) (cGee, 2016). a tabela 1 apresenta mais deta-
lhes sobre os empregadores:

o baixo índice de desemprego entre doutores é consistente com o baixo índice de desemprego 

apurado no período (2010) para todas as escolaridades (o índice mais alto de desemprego era 

entre mulheres com ensino médio, com 7,5% de desempregadas).  

Do universo de doutores empregados (correspondente a 126.902 pessoas em 

2014), 71,9% trabalhavam, no ano de 2014, em estabelecimentos cuja natureza jurídica 

correspondia às administrações públicas federal (47,3%), estadual (21,2%) e municipal 

(3,4%) (CGEE, 2016). A Tabela 1 apresenta mais detalhes sobre os empregadores: 

Gráfico 6 Quantidade de doutores empregados por natureza do empregador, 2009, 2014 (elaboração própria 
com base nos dados de CGEE, 2016) 

 
* As entidades empresariais estatais incluem empresas públicas, cujo capital é inteiramente público; sociedades 
de economia mista, cujo controle acionário é de entidades públicas; e empresas binacionais. 
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gráfico; no entanto, as pessoas físicas empregavam 21 doutores em 2009 e 41 em 2014, ao passo que as 
organizações internacionais empregavam 4 doutores em 2009 e 5 em 2014.  
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Gráfico 6 – Quantidade de doutores empregados por natureza do empregador, 2009, 2014 
(elaboração própria com base nos dados de cGee, 2016)

* as entidades empresariais estatais incluem empresas públicas, cujo capital é inteiramente público; so-
ciedades de economia mista, cujo controle acionário é de entidades públicas; e empresas binacionais.

** os números de doutores empregados por pessoas físicas são baixos e, portanto, não podem ser ilustra-
do no gráfico; no entanto, as pessoas físicas empregavam 21 doutores em 2009 e 41 em 2014, ao passo 
que as organizações internacionais empregavam 4 doutores em 2009 e 5 em 2014. 

Fica claro que a Educação representou o setor que mais emprega os dou-
tores: quase 70% deles dedica-se a essas atividades, como mostra o Gráfico 7: 
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Gráfico 7 Número de doutores empregados, por seção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE) dos estabelecimentos empregadores, 2009 e 2014 (elaboração própria com base nos dados de CGEE, 

2016) 
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Gráfico 7 – Número de doutores empregados, por seção da classificação  
Nacional de atividades econômicas (cNae) dos estabelecimentos empregadores,  

2009 e 2014 (elaboração própria com base nos dados de cGee, 2016)

ou seja, o Sistema Nacional de Pós-Graduação está fortemente relacionado 
às atividades econômicas ligadas à educação. 

Por isso, no momento atual, ainda é possível argumentar que a atuação 
profissional desses titulados é fortemente influenciada por no mínimo dois 
movimentos (aVellaR, 2014). o primeiro é a expansão do sistema de educa-
ção superior, em especial a expansão do Sistema Nacional de Pós-graduação. 
o segundo é a da expansão dos postos de trabalho no setor educacional e em 
empresas públicas e privadas. Entretanto, é preciso destacar que a principal ati-
vidade econômica empregadora desse grupo populacional (a educação) é vin-
culada, direta ou indiretamente, à política educacional para o ensino superior 
(aVellaR, 2014). a alocação de doutores na academia, sobretudo na docência 
universitária, é tendência que se observa há longa data.

Diante disso, não surpreende que toda a política de C,T&I pressuponha que 
ciência, tecnologia e a indução ao processo de inovação ocorre pela interação 
entre ict-empresa: boa parte dos doutores está empregada por instituições de 
ensino. Na próxima seção, apresenta-se um esboço de uma outra política públi-
ca: a inserção e manutenção de doutores nas próprias empresas. 
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6 ALOCAÇÃO De DOUTOReS NAS eMPReSAS: eSBOÇO De 
UMA NOVA POLÍTICA PÚBLICA

como visto acima, o fomento de inovação nas empresas ocorre principal-
mente por meio do fomento à interação ict-empresa. No entanto, os dados pre-
liminares apresentados acima sugerem que existe uma substancial diferença na 
forma como as icts protegem seus ativos de propriedade intelectual e a forma 
como as empresas o fazem (AGRAWAL; HENDERSON, 2002; FIGUEIREDO et al., 
2019). Parece existir uma diferença de cultura entre o mundo acadêmico e o 
mundo empresarial que, no curso prazo, é irreconciliável.

Diante disso, apresenta-se a seguir um esboço de política pública alternati-
va, que trilha caminhos bastante diferentes da política pública atualmente em 
vigor, na qual os gestores insistem sem realizar as reflexões adequadas de ava-
liação (muito embora o MRcti venha com a promessa de sanar alguns gargalos, 
os problemas diagnosticados aqui permanecem sem solução). Nossa proposta 
que é que os doutores sejam inseridos no setor empresarial, sem intermédio 
das icts. De fato, estudos realizados pela organização para a cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE, 2016) indicam que um dos grandes impul-
sionadores da inovação tecnológica é justamente a inserção de doutores nas 
empresas.

em outubro de 2015, a associação Sciences en Marche12 realizou uma pes-
quisa com mais de 5.500 profissionais não permanentes de Instituições de En-
sino Superior (ieS) francesas, especialmente doutores, doutorandos e mestres,13 
todos com vínculos permanentes ou temporários com os laboratórios públicos 
e universidades, sobre suas situações profissionais e os impactos dessas situa-
ções em suas vidas privadas (SCIENCES EN MARCHE, 2016). Os resultados do 
estudo sugerem que a degradação dos cargos públicos ligados à produção de 
ciência está levando à desmotivação dos atores mais jovens – e normalmente 
mais dinâmicos – desse setor vital da economia francesa. Os relatos dos entre-
vistados revelam a angústia de uma geração que se sente sacrificada.

12 o Sciences en Marche é uma associação do tipo grassroot, que são associações voluntárias da 
sociedade civil que operam conforme a ideia de que, ao agir localmente, produzem-se impactos 
globais. as associações do tipo grassroots podem ser traduzidas como comunicêntricas ou de raiz. 
13 Existem algumas diferenças entre Brasil e França no que diz respeito aos títulos (embora o 
título de doutor seja equivalente). De toda forma, a pesquisa envolveu profissionais em níveis 
avançados de formação.
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assim, a Sciences en Marche elaborou uma série de recomendações com in-
tenção de elaborar uma reflexão mais ampla sobre o papel dos cientistas nos 
laboratórios públicos, bem como indicam a necessidade de se proporem refle-
xões mais amplas sobre toda a estrutura e do fluxo de empregos para cientistas 
não só na França, como em todo o mundo, que envolvam não só os governos, 
mas todo o setor privado de P&D. a preocupação da associação é, evidente-
mente, manter o ambiente profissional (universidades e laboratórios franceses) 
atrativo para seus profissionais. No entanto, a preocupação dos franceses deve-
ria ser também a nossa. 

Viu-se, acima, que um quarto dos doutores não possui vínculo empregatício 
formal, conforme dados da (Relação anual de informações Sociais). esse contingen-
te não deve ser considerado como desempregado (já que a estimativa de desem-
prego de doutores foi estimada, em 2010, em 1,04%. o diagnóstico do cGee (2016) 
especula que uma parte desses doutores, especialmente os recém-doutores, pode 
estar dedicada a um pós-doutorado, que não são considerados empregos formais. 
Nesse caso, o CGEE entende que o recém-doutor pode estar tentando concurso ou 
aguardando nomeação. além disso, Galvão et al. (2016) sugere que os doutores 
sem vínculo empregatício formal podem estar continuando estudos, desenvolven-
do projetos de pesquisa como bolsista, fazendo pós-doutorado ou exercendo ou-
tras atividades que não são consideradas como emprego formal.

Vale mencionar que um cenário possível e não considerado por esses auto-
res é aquele no qual o doutor é o próprio empreendedor. Pela metodologia do 
RaiS, esses doutores-empreendedores não aparecerão como ocupados (BRaSil, 
[2019]). No entanto, tampouco é possível afirmar que eles estejam desocupa-
dos, ou mesmo subaproveitados, sem mais dados sobre esse contingente (dados 
que, aliás, são escassos). Aliás, um dos coautores deste artigo tem exatamente 
este perfil: possui doutorado, não possui vínculo empregatício formal (pela me-
todologia da RaiS) e é empresário (sendo, na verdade, um empregador). 

Até onde nossa revisão bibliográfica alcançou, esse contingente de douto-
res sem vínculo empregatício é pouco conhecido. 

No entanto, independentemente disso, o fato é que muito embora o destino 
natural dos doutores seja a administração Pública (especialmente a docência), 
essa não é a única alternativa possível para essas pessoas. Na verdade, como 
o governo é um dos maiores empregadores de pesquisadores (no Brasil, com 
certeza isso é verdade), o encaminhamento das carreiras dos pesquisadores 
pode ser influenciado por políticas públicas (OCDE, 2016, p. 149-150). Como 
sugestões, a OCDE informa que os governos podem realinhar programas de  
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pós-graduação, que são a porta de entrada para essas carreiras. No entanto, a 
OCDE adverte que a capacidade de tornar essas carreiras mais atraentes está dire-
tamente ligada à ampliação de programas de P&D pelo setor privado, bem como 
ao sucesso de políticas públicas que fomentem o recrutamento de pesquisadores 
pelos setores privados, de modo que mais pesquisadores estejam empregados 
em entidades não-públicas. Todas essas questões podem ser encaminhadas por 
meio de políticas públicas, pelo emprego de estratégias específicas. 

a mudança de rumo deve partir primeiro de um momento de avaliação da 
política pública em curso, que aloca os doutores no setor público. É preciso tam-
bém que se avalie a estratégia de fomentar inovação nas empresas por meio do 
fortalecimento da interação ict-empresa. Para esse segundo ponto, apresenta-
mos algumas sugestões: os obstáculos autuais não são resolvidos apenas pela 
desburocratização e simplificação de procedimentos. Parece existir um gap cul-
tural, que não será sanado tão facilmente. Assim, para que se cumpra o comen-
do legal de fomentar inovação nas empresas, sugerimos uma outra estratégia, 
já em análise em países desenvolvidos e prospectada pela ocDe: a alocação de 
doutores nas próprias empresas. 

ela pressupõe também uma mudança na própria pós-graduação. Segun-
do Krueger, “os estudantes e seus orientadores devem começar a considerar 
um programa de doutorado como um estágio em pensamento científico e uma 
qualificação inestimável para uma ampla gama de carreiras” (2018, tradução 
nossa). Mais ainda, é preciso enfrentar o o equívoco generalizado de que um 
doutorado é treinamento útil apenas para pesquisa acadêmica. Na verdade, as 
habilidades adquiridas durante essa formação podem ser muito valiosas para o 
setor privado. 

No entanto, como a formação e alocação de doutores parece ser fortemente 
influenciada por políticas públicas, para que haja essa migração, é preciso não 
só uma mudança de disposição dos doutores e uma demanda por parte do setor 
privado, mas, principalmente, um delineamento de uma outra política pública, 
que tenha como finalidade a inserção e manutenção de doutores nas empresas. 

7 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS

No Brasil de 2019, se as tendências de anos anteriores não sofreram al-
teração (e nada indica que essa mudança ocorreu), é possível afirmar que boa 
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parte dos doutores formados está alocada em entidades ligadas à educação e 
à administração pública (federal, estadual e municipal), em atividades ligadas 
ao serviço público (cGee, 2016). Neste artigo, analisa-se a política pública de 
formação de recursos humanos que leva formação de doutores, partindo-se de 
outra perspectiva: embora seja possível pensar que o aumento do contingente 
de doutores é um bem em si mesmo, neste trabalho, refletimos sobre o destino 
desses doutores após a titulação, ou seja, sobre as atividades que eles desem-
penham após tornarem-se doutores. Nesse contexto, verificou-se que a forma-
ção de doutores acompanha a expansão do ensino superior. 

No entanto, trata-se de grupo social do maior relevo para afirmar os espa-
ços de competência técnica e científica no Brasil e no mercado das ciências glo-
bais, bem como fundamental na inspiração de estratégias de desenvolvimento 
nacionais, regionais e locais. 

Diante de tudo isso, verifica-se que existem pelo menos duas boas razões 
para fomentar a participação dos doutores em seguimentos empresariais.  
a primeira é especulativa para o contexto brasileiro (embora já real para países 
desenvolvidos e presente no radar de algumas ieS, como a USP): as posições 
acadêmicas existentes não são suficientes para receber todo o contingente for-
mado, o que pode colocar os doutores e recém-doutores (inclusive pós-douto-
randos) em condições precárias de trabalho, ou levam ao abandono da carreira 
de pesquisador por completo. A segunda é que a alocação de doutores no setor 
produtivo é estratégica para fomentar o desenvolvimento científico e tecnoló-
gico, ou seja, é uma política pública estratégica de c,t&i. 

o objetivo do artigo não foi esgotar os aspectos dessa nova política públi-
ca, que deverão ser desenvolvidos em estudos subsequentes. O objetivo foi 
realizar um diagnóstico inicial, dessa que é a política pública mais comum de 
fomento à inovação das empresas – a interação ICT-empresa – para concluir que 
talvez seja o momento de olhar duramente para essa estratégia e avaliar se ela 
atinge os fins que a inspiraram. E se, como se suspeita, for necessário delinear 
uma nova política pública para cumprir essa finalidade, argumenta-se aqui que 
essa política pública pense em estratégias de alocar, diretamente, os doutores 
nas empresas. 

as alterações possíveis incluem aprimorar as ações das agências de fomen-
to, incluindo de maneira mais clara a absorção de pós-doutorandos nas empre-
sas. Sugere-se também como os projetos tecnológicos financiados por agências 
reguladoras (como aNeel, aNP, anatel, etc.) podem ser utilizados para imple-
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mentar a missão de levar doutores para à iniciativa privada. É possível também 
proposta de desoneração da folha salarial por período determinado para possibi-
litar que empresas quebrem a barreira de contratação de doutores sem a necessi-
dade de incorrer em um custo que inviabiliza a operação. Aliado a isso, é possível 
usar também o poder de compra do estado com dispensa de licitações de obras 
e serviços de engenharia enquadrados como produtos de P&D, ou ainda a enco-
menda tecnológica e o bônus tecnológico. No entanto, o detalhamento de cada 
uma dessas propostas deve ser objeto de estudos subsequentes. 
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ReSUMO: esse trabalho destaca como é possível trazer uma metodo-
logia para a alfabetização e letramento a partir do acesso ao espetá-
culo improvável por meio do Youtube. Para o desenvolvimento dessa 
pesquisa de metodologia bibliográfica utilizamos como material os ví-
deos do improvável e grandes teóricos da alfabetização e letramento, 
do teatro e da tecnologia como Soares (2010), courtney (2003), Rojo e 
Moura (2012), entre outros. A pesquisa os ditames da BNCC, revelando 
também que nossa proposta se adequa ao que é esperado para uma 
mudança na educação no que se diz respeito à alfabetização e letra-
mento até os sete anos de idade. após a mudança, a escola passa a ter 
um ano a menos para realizar a alfabetização e o letramento. assim, 
apresentamos o jogo de teatro do improviso como poderoso recurso 
metodológico para auxiliar as aulas de língua portuguesa no ensino 
fundamental. tem-se como considerações a potencialidade do teatro 
no processo educacional, possibilitando que a escola atinja seus ob-
jetivos educacionais sem se distanciar da crescente demanda do uso 
das tecnologias em sala de aula.

Palavras-chave: teatro. alfabetização e letramento. Youtube. BNcc. Metodologia. 

1 Graduada em Pedagogia pela Universidade do estado de Minas Gerais 
(2016). E-mail: loyanecafiero@gmail.com.
2 Graduado em ciência da computação pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (2017). Graduado em Licenciatura em Matemática pela Fundação He-
lena Antipoff (2010). E-mail: weslei2014@gmail.com.

mailto:loyanecafiero@gmail.com
mailto:weslei2014@gmail.com


139JOGO DE TEATRO DO IMPROVISO DO YOUTUBE COMO PRÁTICA METODOLÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

ABSTRACT: This work highlights how it is possible to bring a 
methodology for literacy and letramento3 from access to the spectacle 
improvável through Youtube. For the development of this research 
of bibliographical methodology we use like videos the improvable 
videos and great theoreticians of literacy and letramento, theater and 
technology as Soares (2010), courtney (2003), Rojo and Moura (2012), 
among others. the research complies with the dictates of the BNcc, 
revealing also that our proposal is in line with what is expected for a 
change in education regarding literacy and letramento until the age 
of seven. after the change, the school will be one year less to carry 
out literacy and letramento. thus, we present the play improvisation 
theater as a powerful methodological resource to assist Portuguese 
language classes in elementary school. We consider the potential of 
theater in the educational process, allowing the school to achieve its 
educational objectives without distancing itself from the growing 
demand for the use of technologies in the classroom.

Keywords: theater. literacy and letramento. Youtube. BNcc. Methodology.

1 INTRODUÇÃO3

Durante muitos anos o teatro sempre serviu como uma forma de entrete-
nimento com teor educativo. No seu surgimento, na Grécia, ele representava “o 
único prazer literário disponível” (OCHÔA; MESTI, 2007, p. 4) contendo enredos 
que serviam para narrar as histórias de deuses, monstros e heróis. Dessa forma, 
devido ao teor das narrativas, todas as tragédias e futuramente as comédias, 
serviam para trazer para a população um ensinamento que se adequava a ideia 
dos valores que eram prezados na época. 

o teatro sobreviveu a todas as transformações da humanidade e não teve 
seu lugar tomado pelas tecnologias da informação, tais como: o rádio, a televi-
são e até mesmo a internet. assim, ele evoluiu e acabou por pertencer de forma 
adaptada a esses suportes, estando no formato de rádio novelas, filmes, séries, 
as telenovelas e, acreditem, canais de humor e esquetes do YouTube. 

3 conforme Soares (2000) a palavra letramento é atribuída a Mary Kato em 1986. Dessa ma-
neira a palavra inexiste no vocabulário de língua inglesa, mas eventualmente é assimilada a pa-
lavra literacy, como uma tradução para letramento. como no Brasil, alfabetização e letramento 
possuem significados distintos, optamos por permanecer com a palavra em língua original dado 
a sua extrema importância.
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além de ter seu espaço perdurado pelo tempo, existe um histórico de ter 
sido utilizado como instrumento educativo em vários cenários, como por exem-
plo, a mídia que ainda se utiliza da arte dramática para transmitir ideologias e 
valores da mesma forma que os portugueses fizeram para catequizar os índios 
ao desembarcarem no Brasil.

Sendo assim, é inegável que a escola como um lócus de formação não ficas-
se distante do teatro na sua prática pedagógica. courtney (2003) por exemplo 
aponta vários trabalhos desenvolvidos de grande êxito a partir da implementa-
ção do teatro no espaço escolar.

conforme Medeiros, oliveira e Monteiro (2016), por um longo período na 
história, a escola já fez uso de uma prática milenar que é o teatro, trazendo bons 
resultados para a aprendizagem. Também sabemos que se a escola a cada dia 
busca romper as dificuldades para trabalhar com a tecnologia, então, por que 
não aproximar as duas coisas? Trazemos aqui a solução que seria evoluir con-
cepções ou metodologias clássicas de alfabetização e letramento com uso de 
jogos de improviso do Youtube.

Adotamos aqui os conceitos de alfabetização e letramento definidos por 
Soares (2010) em que a alfabetização se faz no sentido do estudante realizar a 
codificação e decodificação das palavras e o letramento como algo complemen-
tar a alfabetização. Sendo assim: “alfabetização – entendida como a aquisição 
do sistema convencional de escrita – distingue-se de letramento – entendido 
como o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente 
da leitura e da escrita em práticas sociais” (SoaReS, 2010, p. 97).

Propomos, portanto, como objetivo principal desse trabalho apresentar a 
utilização de dois jogos de teatro do improviso como uma inovadora forma de 
trabalhar alfabetização e letramento por meio de um espetáculo teatral cha-
mado “Improvável” que é disponibilizado no YouTube pelo canal Barbixas.  
Os jogos aqui tratados são denominados como Jogo do ABCDário e Jogo do Tro-
ca, interpretado pelo trio Daniel Nascimento, elídio Sanna e anderson Bizzocchi 
com convidados. 

A partir de metodologia de pesquisa bibliográfica, defendemos a ideia de 
que por meio do teatro é possível diminuir o quadro de analfabetismo e melho-
rar a qualidade e os métodos de alfabetização e letramento nas escolas. Unimos 
isso as as tecnologias que também podem ser grandes aliadas no trabalho do-
cente, complementando as aulas de forma educativa e mais interessantes.
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1 INOVAÇÕeS TeCNOLÓGICAS PARA ALfABeTIZAÇÃO e 
LeTRAMeNTO 

A escola pública brasileira hoje apresenta duas grandes dificuldades: solu-
cionar o problema da alfabetização e letramento que não atinge os percentuais 
esperados pelo governo nos sistemas de avaliação, e se adequar ao uso de di-
ferentes recursos tecnológicos, e em especial o computador e a internet na sala 
de aula. Com o passar dos anos é possível perceber que muito empenho já foi 
feito para reverter o quadro de analfabetismo no país com campanhas:

campanha de educação de adolescentes e adultos de 1947; a campa-
nha Nacional de erradicação do analfabetismo de 1958; o Programa 
Nacional de alfabetização, baseado no método Paulo Freire, de 1964; 
o Movimento Brasileiro de alfabetização (Mobral) entre os anos de 
1968 e 1978; a Fundação Nacional de educação de Jovens e adultos 
(educar) de 1985; o Programa Nacional de alfabetização e cidadania 
(Pnac) de 1990; o Plano Decenal de educação para todos de 1993; 
e, no final do último século, o Programa de Alfabetização Solidária, 
de 1997. Assim, percebe-se que, em cada governo, foram promovi-
dos esforços no sentido de combater o analfabetismo, que se mostra 
como um problema social crônico no estado brasileiro (BoeiNG et al, 
2015, p. 8403).

No entanto, embora com alguns avanços, os programas de avaliação im-
plementados pelo governo mostram que os resultados estão muito aquém das 
expectativas BRaSil (2016).

É necessário destacar ainda que, da mesma forma que a educação está 
em constante evolução, todos os documentos relacionados a ela estão em 
constante atualização, e eventualmente outros são criados, com novas normas, 
diretrizes, etc. Dentre os novos, destacamos a Base Nacional comum curricular 
(“BNCC”) que traz a “novidade” de estabelecer que os estudantes devem estar 
alfabetizados aos 7 anos de idade, no final do 2º ano do ensino fundamental. 
Consequentemente, o professor deverá adaptar suas práticas e metodologias 
de ensino-aprendizagem à essa nova diretriz educacional.

Para além desses enormes desafios, a escola ainda tem encontrado dificul-
dades para o uso da tecnologia na sala de aula. Dentre os complicadores mais 
comuns, destacamos primeiramente a eventual falta de equipamento adequado 
e em bom estado de funcionamento. Segundo Vilela (2010), outro complicador 
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são os problemas da formação dos novos professores e a falta de cursos de ca-
pacitação e formação continuada para os mesmos, trabalhando a alfabetização 
tecnológica.

Sendo assim, esse trabalho propõe que os professores possam aplicar uma 
prática metodológica diferenciada capaz de potencializar o processo de alfabe-
tização e letramento, objetivando alfabetizá-las até o final do 2º ano do ensino 
fundamental, atendendo a diretriz da BNCC. Sugerimos, portanto, que seja rea-
lizado uma prática lúdico-pedagógica com dois jogos de teatro apresentado no 
espetáculo “Improvável” da Companhia de Humor Barbixas. Curiosamente, esse 
espetáculo é disponibilizado pelo Youtube toda semana incluindo outros jogos. 
o ineditismo da peça de teatro acontece a cada postagem por sempre se tratar 
de apresentações improvisadas, nunca havendo uma cena repetida. 

Entre todos os jogos exibidos que também apresentam teor de formação 
crítica por meio do humor, selecionamos dois nesta pesquisa como destaque 
para desenvolvimento de uma metodologia de trabalho para alfabetização e 
letramento. São eles o “Jogo do ABCDÁRIO” e “Jogo do Troca”.

Ambos os jogos foram escolhidos por apresentarem elementos suficien-
temente adequados para o desenvolvimento de uma metodologia de ensino-
-aprendizagem voltado especialmente para a alfabetização e o letramento, tan-
to para a prática docente do dia-a-dia em sala de aula, quanto para eventuais 
projetos específicos voltados para o público de crianças e jovens que apresen-
tam um histórico de fracasso escolar. além disso, em todos os contextos de 
possibilidade de trabalho, o professor pode facilmente fazer inúmeras modifi-
cações e adaptações nestes jogos, para torná-los mais simples, adequá-los ao 
perfil da turma, do estudante, etc.

O “Jogo do ABCDÁRIO” consiste na apresentação de um jogador intitulado 
como Mestre de Cerimônias, que comanda e explica como funcionam todos os 
jogos do “Improvável”, este escolhe um tema sugerido pela plateia para ser a 
“história básica” a ser apresentada. O jogo começa com a letra “A”, e a cada de-
terminado intervalo de tempo, a letra é alterada para a próxima.

os participantes inventam em tempo real o texto do tema da história apre-
sentada, mas têm a obrigatoriedade de criar falas que usem a inicial da letra 
escolhida naquele momento. Se o participante errar, uma campainha toca e ele 
tem que passar sua vez para o jogador que não estava na cena. Se acertar, o 
jogador com o qual ele dialogava continua com a próxima letra. É fundamental 
que a história tenha sentido, e as falas também.
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isso possibilita um trabalho de alfabetização e letramento pois o estudante 
terá que associar de forma lúdica as palavras à letra inicial, além de estimular a 
ideia de continuidade de uma história. 

Já no “Jogo do Troca” o Mestre de Cerimônias também escolhe um tema su-
gerido pela plateia para ser a “história básica” a ser apresentada. Os participan-
tes começam a atuar, e sempre que o Mestre de Cerimônias toca a campainha 
e fala a palavra “Troca”; os jogadores devem trocar a última fala ou ação que 
fizeram. A história deve ter sentido.

Esse jogo trabalha com o conceito do teatro chamado de “escuta” que em 
termos pedagógicos significa “escutar com atenção”; elemento esse importan-
te para qualquer atividade de alfabetização e letramento.

Nossa proposta sugere que o professor apresente vídeos com cenas dos jo-
gos para posteriormente os desenvolver com os estudantes. No caso, ele assume 
o papel do Mestre de cerimônia e os estudantes de participantes e/ou plateia. 

assim, os educandos poderão vivenciar a experiência de ver e fazer teatro. 
além do prazer promovido pelos jogos por meio da interação com o enredo 
que é criado na hora, só de se trazer o YouTube para a sala de aula já existe uma 
resposta mais positiva por parte das crianças e jovens que fazem do site a nova 
televisão do momento. Motivação essa que faz diferença na escola:

“As ferramentas oferecidas, os objetos de aprendizagem e os aplica-
tivos dos celulares, estão cada vez mais próximos do cotidiano dos 
alunos. E quando o professor buscar a linguagem que os alunos en-
tendem, estes acabam aprendendo com maior interesse e facilidade” 
(FeRNaNDeS; taVaReS, 2015, p. 8).

Com a sensação de que estão fazendo uso da internet para algo divertido na 
escola os alunos aprendem sem nem ter consciência de que existe um conteúdo 
direcionado. trabalhando leitura e escrita inicialmente por meio do teatro isso 
é capaz de desenvolver a motivação desse grupo que comumente tem a estima 
baixa quando o assunto é aula de português por não conseguirem acompanhar 
o ritmo do professor. 

O “Jogo do ABCDÁRIO” pode ser adaptado pelo professor quando os alu-
nos já conhecerem as letras do alfabeto. ele pode propor palavras com diversos 
níveis de dificuldade como por exemplo, que só tenham ch com som de x e 
vice-versa entre outros desafios. Já o “Jogo do Troca” também explora a produ-
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ção de texto visto que o sentido da trama não pode ser alterado e necessita da 
linearidade de começo, meio e fim para que aconteça. 

a plateia também pode participar não apenas com as sugestões de cena, 
mas também anotando as falas dos participantes para conferir se o que dizem e 
fazem está certo como no “Jogo do ABCDÁRIO” e se o texto oral do “Jogo do Tro-
ca” tem coerência. assim os estudantes se alternam entre plateia e jogadores, o 
que contribui para a formação do sujeito no processo de alfabetização:

Os “teatrinhos” significam para as crianças não somente uma ocasião 
de entretenimento e diversão, mas uma experiência emocional com-
partilhada. Ao contrário do teatro adulto, em que há atores público 
diferenciados, no teatrinho infantil as crianças são tanto atores como 
auditório. Fazendo o jogo de autor-ator, ao transformar-se em um 
“outro”, à medida que as crianças se fundem nas personagens, elas 
mais claramente se identificam e se constituem como sujeitos sociais 
(c. Franchi, 2011, p. 59). Nesses Jogos, assumindo os mais diferentes 
papéis, intensifica-se a descentração em relação a si mesmas e abs-
tração e conceituação em relação ao mundo, que as fazem crescer em 
direção à expressão e à comunicação. Nesse processo de transforma-
ção, partindo dos limites entre o real e o imaginário, a criança atuante 
extrai conscientemente, mergulhada no processo criativo, a compre-
ensão essencial e necessária para trabalhar sua condição de ser social 
e de ser “falante” (FRANCHI, 2012, p. 45).

Mas e os impeditivos da tecnologia? Quando se trata de jogar com o im-
proviso, a proposta se assenta perfeitamente. caso a escola não disponha de 
computadores e projetores para exibir os vídeos, os estudantes podem assistir 
em seus celulares, um dos maiores causadores de conflito no processo de en-
sino-aprendizagem. Se os alunos não tiverem internet na escola, podem baixar 
seus vídeos preferidos em casa e salvar no aparelho. No entanto, se as crian-
ças e jovens não tiverem celular, nem internet em casa e na escola, o professor 
pode baixar em seu celular, tablet ou notebook para exibir aos estudantes que 
também terão que aprender a trabalhar com a colaboração para compartilhar 
objetos pequenos para um grande grupo.

essa metodologia implementada para a alfabetização e letramento garante 
resultados surpreendentes visto que até mesmo na época da Dinastia Tudor, 
conforme courtney (2003), o teatro já era utilizado para o desenvolvimento da 
aprendizagem de línguas e a tecnologia pode aprimorar o desempenho cogni-
tivo dos estudantes.
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Nesse sentido, o PcN (1998), por exemplo, fala do uso do computador na 
escola como um recurso tecnológico utilizado como ferramenta e também como 
instrumento de mediação. Como ferramenta ele “permite ao usuário realizar 
atividades que, sem ele, seriam muito difíceis ou mesmo impossíveis” (PCN 
1998, 2, p.146.); e como instrumento de mediação “possibilita o estabeleci-
mento de novas relações para a construção do conhecimento e novas formas 
de atividade mental.” (PCN 1998, 2, p.147.). Assim, ao permitir “criar ambientes 
de aprendizagem que fazem surgir novas formas de pensar e aprender” (PCN, 
1998, p. 147), o computador contribui para aprimorar o desempenho cognitivo 
dos estudantes, pois, dentre outros fatores:

• favorece a aprendizagem cooperativa, pois permite a interação e a 
colaboração entre alunos (da classe, de outras escolas ou com outras 
pessoas) no processo de construção de conhecimentos, em virtude da 
possibilidade de compartilhar dados pesquisados, hipóteses concei-
tuais, explicações formuladas, textos produzidos, publicação de jor-
nais, livros, revistas produzidos pelos alunos, utilizando um mesmo 
programa ou via rede (BBS, internet ou correio eletrônico);
• favorece aprendizagem ativa controlada pelo próprio aluno, já que 
permite representar idéias, comparar resultados, refletir sobre sua 
ação e tomar decisões, depurando o processo de construção de co-
nhecimentos;
• desenvolve processos metacognitivos, na medida em que o instru-
mento permite pensar sobre os conteúdos representados e as suas 
formas de representação, levando o aluno a “pensar sobre o pensar” 
(PcN, 1998, p. 148).

Dessa forma, é possível fazer da escola um lugar melhor para se aprender, 
aperfeiçoar e atualizar nossas ferramentas pedagógicas. existe a possibilida-
de de fazer com que ela seja próxima à realidade dos estudantes e direcione 
todos a uma ascensão, pois conforme, Soares (2010), alfabetizados e letrados 
podem se colocar mais bem aceitos diante dos olhos de todos e eles apresen-
tam maiores possibilidades de disputarem espaços com grande status, além 
de terem maior criticidade não se deixando dominar por controles alienantes.  
A alfabetização tecnológica também surge na sociedade contemporânea e es-
tar distante disso é colocar o indivíduo à margem do que se espera de um mun-
do globalizado, limitando o crescimento de suas competências e habilidades. 

Nesse sentido a metodologia proposta atende o rompimento das barreiras 
que esses estudantes tenham enfrentado ao longo de sua carreira escolar e os 
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desafios que venham enfrentar na vida adulta fazendo honrar a frase que a es-
cola é lugar de gente feliz.

2 TeATRO e TeCNOLOGIA: PROPOSTAS SÍNCRONAS A 
BNCC

Durante o I Congresso de Ciência, Tecnologia & Inovação, trouxemos para 
o debate o ponto de partida inicial para essa pesquisa (MONTEIRO; VILELA, 
2018). ansiosos para atender as demandas educacionais vigentes, realizamos 
uma análise da BNCC e nos deparamos com uma alteração significativa no pro-
cesso de alfabetização e letramento. o documento, como dito anteriormente, 
estabelece que as crianças estejam aptas a leitura e escrita até o fim do 2º ano 
do ensino fundamental. Sendo assim, existe uma redução de prazo estipulado 
pelo governo que objetiva um resultado efetivo com oitocentas horas a menos 
do que era estipulado no Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC). O PNAIC definia, portanto, conforme Siva, Silva e Klébis (2014), que a 
alfabetização fosse concretizada até o final do 3º ano do ensino fundamental. 
Dessa maneira, trouxemos o teatro por meio da internet que, além de ter os jo-
gos expostos no auxílio da demanda de práticas pedagógicas de alfabetização 
e letramento no prazo estipulado, a proposta metodológica vai ao encontro do 
documento em vários outros aspectos que serão abordados. Mas afinal, o que 
é a BNcc? 

A “Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de cará-
ter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de apren-
dizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 
das etapas e modalidades da educação Básica” (BRaSil, 2017).

Dessa maneira, ela define o leque de exigências legais que o país deve aca-
tar. embora não seja o currículo propriamente dito, ela é parte obrigatória do 
mesmo, determinando ao docente as aprendizagens e conteúdos tidos como 
indispensáveis para que sejam implementados na educação básica e o “Impro-
vável” por meio do YouTube surge como uma boa solução para atender o que é 
esperado.

Na língua portuguesa destinada ao ensino fundamental, a BNcc apresen-
ta a importância da escola de trazer os textos e gêneros multissemióticos e  
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multimidiáticos, oferecidos pelo meio digital para o ensino-aprendizagem, de 
forma que seja realizada uma apresentação crítica do que é colocado na rede, 
realizando uma condição de “filtro” do que é apropriado ou verídico, rompendo 
com o culto de manifestações de ódio e trazendo para o público estudantil o 
olhar de “vigilante de questionamento” sobre o que é exibido:

Eis, então, a demanda que se coloca para a escola: contemplar de for-
ma crítica essas novas práticas de linguagem e produções, não só na 
perspectiva de atender às muitas demandas sociais que convergem 
para um uso qualificado e ético das TDIC – necessário para o mundo 
do trabalho, para estudar, para a vida cotidiana etc. –, mas de também 
fomentar o debate e outras demandas sociais que cercam essas prá-
ticas e usos. É preciso saber reconhecer os discursos de ódio, refle-
tir sobre os limites entre liberdade de expressão e ataque a direitos, 
aprender a debater ideias, considerando posições e argumentos con-
trários (BRaSil, 2017, p.64).

Assim, conforme o documento, a escola não deve abrir mão do que já é 
trabalhado tradicionalmente, mas deve incorporar ao repertório do ensino de 
língua portuguesa os leques de possibilidades trazidos pelo meio digital vis-
to que a exigência do mundo contemporâneo espera que os sujeitos estejam 
preparados para ler, escrever e interpretar o tido como comum às escolas e as 
novidades tecnológicas: 

Não se trata de deixar de privilegiar o escrito/impresso nem de dei-
xar de considerar gêneros e práticas consagrados pela escola, tais 
como notícia, reportagem, entrevista, artigo de opinião, charge, ti-
rinha, crônica, conto, verbete de enciclopédia, artigo de divulgação 
científica etc., próprios do letramento da letra e do impresso, mas de 
contemplar também os novos letramentos, essencialmente digitais. 
Como resultado de um trabalho de pesquisa sobre produções cultu-
rais, é possível, por exemplo, supor a produção de um ensaio e de um 
vídeo-minuto. No primeiro caso, um maior aprofundamento teórico-
-conceitual sobre o objeto parece necessário, e certas habilidades 
analíticas estariam mais em evidência. No segundo caso, ainda que 
um nível de análise possa/tenha que existir, as habilidades mobiliza-
das estariam mais ligadas à síntese e percepção das potencialidades 
e formas de construir sentido das diferentes linguagens. ambas as 
habilidades são importantes. compreender uma palestra é importan-
te, assim como ser capaz de atribuir diferentes sentidos a um gif ou 
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meme. Da mesma forma que fazer uma comunicação oral adequada 
e saber produzir gifs e memes significativos também podem sê-lo 
(BRaSil, 2017, p. 65).

Dessa maneira, o teatro na sala de aula trazido por um meio digital auxilia 
nas duas possibilidades pois atende a demanda do virtual e possibilita traba-
lhar com o texto escrito no gênero dramático e outros textos de gêneros distin-
tos que fazem referência ao teatro, como por exemplo, o livro Angélica de Lygia 
Bonjuga para os anos iniciais do ensino fundamental. também é possível traba-
lhar com alguma narrativa com temática diferente ao teatro, transformando-a 
em algo a ser dramatizado.

Nesse sentido, nossa proposta vai ao encontro da filosofia exibida pela 
BNCC, visto que o meio digital irá favorecer a alfabetização e letramento de 
novas competências do mundo adulto:

Uma parte considerável das crianças e jovens que estão na escola 
hoje vai exercer profissões que ainda nem existem e se deparar com 
problemas de diferentes ordens e que podem requerer diferentes 
habilidades, um repertório de experiências e práticas e o domínio 
de ferramentas que a vivência dessa diversificação pode favorecer.  
O que pode parecer um gênero menor (no sentido de ser menos va-
lorizado, relacionado a situações tidas como pouco sérias, que envol-
vem paródias, chistes, remixes ou condensações e narrativas parale-
las), na verdade, pode favorecer o domínio de modos de significação 
nas diferentes linguagens, o que a análise ou produção de uma foto 
convencional, por exemplo, pode não propiciar (BRaSil, 2017, p. 65).

além do trabalho se relacionar com a perspectiva do desenvolvimento de 
novas habilidades pelo uso da internet, o teatro especificamente também au-
xilia no processo de conhecimentos tão estimados pela sociedade por se tratar 
de dramatização a partir do jogo:

[...] Rousseau, escritor e pensador suíço de língua francesa, que res-
saltava que o valor do jogo ia bem além da simples distração, signi-
ficando implicações políticas e morais e assim contribuindo para a 
educação do ser humano em sua plenitude. Seus pensamentos in-
fluenciaram o surgimento da educação pedocêntrica, ou educação a 
partir da criança [...] (NeVeS; SaNtiaGo 2009, p. 44).
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tal pensamento abriu portas para o ensino de teatro desde o século XX:

Durante o século XX, ocorre grande avanço no teatro escolar por meio 
da Educação Pedocêntrica, que se dava a partir da criança, reconhe-
cendo a criança como ela é, e não como uma miniatura de adulto, 
considerando-se a imaginação criativa e dramática, por natureza, da 
criança. assim, muitas escolas (como a laboratory, criada por Dewey, 
em Chicago, a Porter School e a Dalton School, em Nova York, entre 
outras), influenciadas por essa perspectiva, passaram a experimentar 
estratégias dramáticas, constatando que tais atividades eram propí-
cias à aprendizagem (MeDeiRoS; oliVeiRa; MoNteiRo, 2016, p. 28).

assim, os vídeos dos jogos apresentados podem trazer as discussões po-
líticas e morais que sugere Rousseau. Ressaltamos que isso deve ser sempre 
adaptado à idade dos estudantes e que para uma formação crítica da realidade 
a proposta dessa pesquisa se faz pertinente. Ressaltamos também que o uso de 
teatro na escola a partir dessa perspectiva pedocêntrica não é uma novidade 
e que os resultados do teatro na aprendizagem se fazem eficazes podendo, 
portanto, ser empregados na contemporaneidade.

Em concordância com o que é apresentado, a BNCC também tem como pre-
missa o letramento pelos meios digitais no sentido de fomentar a criatividade: 

essa consideração dos novos e multiletramentos; e das práticas da 
cultura digital no currículo não contribui somente para que uma par-
ticipação mais efetiva e crítica nas práticas contemporâneas de lin-
guagem por parte dos estudantes possa ter lugar, mas permite tam-
bém que se possa ter em mente mais do que um “usuário da língua/
das linguagens”, na direção do que alguns autores vão denominar 
de designer: alguém que toma algo que já existe (inclusive textos 
escritos), mescla, remixa, transforma, redistribui, produzindo novos 
sentidos, processo que alguns autores associam à criatividade. Parte 
do sentido de criatividade em circulação nos dias atuais (“economias 
criativas”, “cidades criativas” etc.) tem algum tipo de relação com es-
ses fenômenos de reciclagem, mistura, apropriação e redistribuição 
(BRaSil, 2017, p.66).

Se a cultura digital favorece o uso da criatividade, o teatro de improviso é 
um exemplo mais que claro do exercício contínuo da criatividade visto que o in-
divíduo tem que criar sem ensaios prévios estratégias para dar andamento nas 
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cenas de modo que elas tenham sentido e se adequem a um timing esperado 
pelo jogo. 

No ensino de língua portuguesa, a leitura é algo fundamental a ser traba-
lhado em todos os níveis de escolaridade. É por meio da leitura que o estudante 
obtém um leque de conhecimentos que estão dentro e fora da escola. A leitura 
é algo primordial para a vida visto que o indivíduo necessita dela desde que 
seja para fazer uma compra no supermercado até aprender novos conhecimen-
tos científicos. Assim a BNCC amplia o conceito de leitura e traz a possibilidade 
de adequar o “Improvável” por meio do YouTube a essa definição:

leitura no contexto da BNcc é tomada em um sentido mais amplo, di-
zendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens 
estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em 
movimento (filmes, vídeos etc.) e ao som (música), que acompanha e 
cossignifica em muitos gêneros digitais (BRASIL, 2017, p. 68). 

Se temos o vídeo como prática de leitura, temos também o teatro como um 
potencial desenvolvedor da leitura advinda do texto escrito:

o incentivo da leitura por meio do teatro no espaço escolar propicia o 
contato com diversos gêneros e suportes textuais, contribuindo para 
a desinibição e a autoconfiança, estimulando a imaginação e a organi-
zação do pensamento, entre outros atributos importantes para a vida 
escolar e em sociedade. No teatro, existe, pois, o caráter instrutivo 
(MeDeiRoS; oliVeiRa; MoNteiRo, 2016, p. 33).

Rojo e Moura (2012,p. 96) afirmam que para os multiletramentos é neces-
sária uma abordagem escolar que venha a tratar do ensino de gêneros, pois 
conforme os autores é a partir do entendimento desses gêneros que os sujeitos 
poderão interagir e se compreender sem maiores dificuldades não apenas na 
escola como na vida cotidiana. Tal afirmação completa ainda mais a necessida-
de de se colocar em prática a metodologia do teatro do improviso por meio do 
Youtube nas escolas. 

Na disciplina de língua portuguesa além da leitura e escrita, as práticas de 
oralidade também são incorporadas à educação e o teatro vem em concomitân-
cia ao que é estabelecido por esse eixo na BNCC:
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O Eixo da Oralidade compreende as práticas de linguagem que ocor-
rem em situação oral com ou sem contato face a face, como aula 
dialogada, webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, 
jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista, declamação 
de poemas (com ou sem efeitos sonoros), peça teatral, apresentação 
de cantigas e canções, playlist comentada de músicas, vlog de game, 
contação de histórias, diferentes tipos de podcasts e vídeos, dentre 
outras. envolve também a oralização de textos em situações social-
mente significativas e interações e discussões envolvendo temáticas 
e outras dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes campos 
de atuação (BRaSil, 2017, p. 75, grifos nossos).

Assim, o estudante ao desenvolver os jogos apresentados no “Improvável” 
trabalha com sua oralidade exigindo um vocabulário adequado ao contexto das 
cenas e também amplia a escuta ativa, anteriormente mencionada, que é algo 
de grande relevância no discurso, pois para poder se posicionar na fala, ouvir os 
demais também é fundamental.

como já mencionado anteriormente, a BNcc visa normatizar elementos es-
senciais ao currículo e por isso ela estabelece algumas competências que de-
vem ser trabalhadas nos conteúdos de língua portuguesa para o ensino funda-
mental. Dentre elas são abordadas competências específicas que, conforme o 
documento objetivam ampliar possibilidades aos estudantes de diversas práti-
cas nos campos de atuação humana para o exercício da cidadania. Dentre essas 
competências específicas nos deparamos com duas que também se mostram 
pertinentes a metodologia apresentada:

3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que 
circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreen-
são, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e par-
tilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar 
aprendendo.
10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias 
e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos 
(nos processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre 
o mundo e realizar diferentes projetos autorais (BRaSil, 2017, p. 83).

A partir do excerto percebemos que trazer os jogos teatrais para a sala de 
aula pode contribuir para a produção de textos orais e escritos e na partilha de 
experiências que desencadeiam a criticidade, além do surgimento de projetos 
autorais por meio da cultura digital.
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Ainda dentro das propostas estabelecidas pela BNCC é possível identificar 
inúmeros aspectos nos quais os jogos de teatro do “Improvável” se aplicam a 
possibilidades de alfabetização e letramento. essa metodologia além de permi-
tir adaptações às realidades escolares e faixa etárias ela também pode contri-
buir para a recuperação de estudantes que ainda não tenham alcançado todos 
os níveis de alfabetização e letramento esperados por dialogar com a ludicida-
de e ter por meio do acesso ao Youtube uma prática cotidiana da juventude. 

Sendo assim, a presente pesquisa evidencia que é possível apresentar es-
tratégias inovadoras para a educação que atendem as demandas do governo 
com intuito de tornar a escola um espaço no qual o aprendizado e o entreteni-
mento não são algo dissociados da sala de aula e é possível modificar o quadro 
do analfabetismo funcional estendendo-se aos multiletramentos4 ancorados a 
uma cultura cada vez mais digital.

4 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS

Com a apresentação dessa pesquisa foi possível destacar que o teatro sem-
pre esteve presente na sociedade e foi inserido com o objetivo de formação 
do indivíduo, adotado até mesmo pelas escolas podendo ser excelente para as 
práticas de alfabetização e letramento.

No entanto, o sistema de ensino pode ir além e implementá-lo por meio do 
uso das tecnologias com o “Improvável” trará aos estudantes uma motivação 
maior para aprender atendendo as novas exigências do mundo contemporâneo.

Uma metodologia que envolve arte e se adequa ao cotidiano do jovem ca-
paz de auxiliar nas práticas de alfabetização e letramento é uma alternativa de 
trabalho de grande potencialidade. ela pode oferecer, aos estudantes, a opor-
tunidade de serem cidadãos que, além de conseguirem ler e escrever, algo de 
extremo apreço na sociedade grafocêntrica, eles têm maiores oportunidades de 
se colocarem na sociedade como cidadãos mais conscientes do mundo que os 
cerca e apresentam mais preparo, inclusive, para um mercado de trabalho que 
exige competências e habilidades que incluem a alfabetização tecnológica. 

4 [...] o conceito de multiletramentos aponta para dois tipos específicos e importantes de mul-
tiplicidade presentes em nossas sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a 
multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos 
por meio dos quais ela se informa e se comunica (ROJO; MOURA, 2012, p. 13).
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Enfim, a utilização do jogo de teatro do improviso do YouTube como prá-
tica metodológica de alfabetização e letramento é sem dúvida uma inovadora 
e poderosa metodologia pedagógica que deveria ser experimentada na práti-
ca pelos docentes. Além de seu uso literal, sugerimos ao professor que realize 
várias modificações em ambos os jogos, visando multiplicar as possibilidades 
de ensino-aprendizagem, trazendo resultados cada vez mais positivos e, claro, 
adaptá-las ao seu perfil e contexto escolar. Estando a educação em constante 
evolução, nada mais adequado que o professor também venha experienciar no-
vas práticas metodológicas.
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ReSUMO: este estudo tem como objetivo demonstrar a necessidade 
do estudo da mediação aplicada ao contexto escolar com a finalidade 
de provocar mudanças na maneira da comunicação e das atitudes den-
tro do conflito de jovens e adolescentes, como também, trabalhar as 
plataformas online como uma das formas de se utilizar a mediação e 
a negociação. Desse modo, a justificativa desse estudo se compreen-
de na mudança de visão que a mediação causa no aluno, tornando os 
conflitos algo positivo e necessário para o crescimento pessoal e dos 
relacionamentos com outras pessoas. além disso, a oDR possibilita ao 
aluno desenvolver maneiras de melhor se expressar utilizando a tec-
nologia. Portanto, uma das conclusões desse estudo foi que ele não 
se finda na sessão de mediação, mas com brincadeiras e mudanças 
de comportamentais positivas. Sendo assim, a mediação escolar versa 
sobre a prevenção de conflitos e o estímulo da cultura da paz, no meio 
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digital, formando adultos capazes de solucionar seus conflitos, auto-
nomamente.

Palavras-chave: Mediação. Conflito. Resolução Online de Disputas. In-
fância. Google For Education.

ABSTRACT: this study aims to demonstrate the need to study mediation 
applied to the school context with the purpose of provoking changes 
in the way of communication and attitudes within the youth conflicts, 
as well as working on online platforms as one of the ways to use 
mediation and negotiation. Thus, this study’s justification is understood 
in the change of vision that mediation causes in the student, making 
conflicts something positive and necessary for personal growth and 
relationships with other people. in addition, oDR enables students to 
develop better ways of expressing themselves through technology. 
therefore, one of the conclusions of this study was that it does not 
end in the mediation session, but with games and positive behavioral 
changes. Thus, school mediation is about conflict prevention and the 
culture of peace’s stimulation in the digital environment, forming 
adults capable of solving their conflicts, autonomously.

Keywords: Mediation. Conflict. Online Dispute Resolution. Childhood. 
Google For education.

1 INTRODUÇÃO

Durante a formação educacional, desde maternal até o ensino superior, cada 
aluno se depara com diversas situações conflituosas, seja com os professores, 
seja com os colegas de classe. Majoritariamente, não é ensinado para as crianças 
e os adolescentes como reagir perante uma situação de disputa e para a maioria 
dos seres-humanos, o conflito está atrelado a uma situação desagradável.

Para que os alunos sabiam como reagir em um conflito é necessário o es-
tudo da mediação aplicada ao contexto escolar. a mediação escolar consiste na 
utilização das técnicas da mediação, negociação e comunicação não-violenta 
no âmbito escolar. Como também, tem o objetivo principal de: provocar mudan-
ças na maneira da comunicação e das atitudes dentro do conflito de jovens e 
adolescentes. 

as plataformas online são uma das formas de se utilizar a mediação e a ne-
gociação, sendo denominadas de oDR (Online Dispute Resolution – Resolução  
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online de Disputas). Por meio destas plataformas, os adolescentes podem traba-
lhar conceitos como: conflito e comunicação, estudar casos práticos e o funcio-
namento da sessão de mediação. Ademais, após a compreensão da importância 
da comunicação não-violenta e como se deve proceder perante um conflito, os 
alunos poderão resolver seus desentendimentos pela plataforma ou atuarem 
como mediadores (terceiro imparcial, que auxilia as partes a se comunicarem).

A justificativa desse estudo compreende na mudança de visão que a media-
ção causa no aluno, portando-o algo positivo e necessário para o crescimento 
pessoal e dos relacionamentos com outras pessoas. além disso, a oDR possibi-
lita ao aluno desenvolver maneiras de melhor se expressar utilizando a tecnolo-
gia. ainda, o estudo e a aplicação da mediação pelos alunos terão, não somente, 
um impacto no dia-a-dia da escola, ao reduzir brigas entre alunos, por exemplo, 
mas nas famílias dos alunos, ou seja, em sua comunidade, ao aplicar os ensina-
mentos com a família e amigos.

Por isso, o presente trabalho terá como objetivos específicos: analisar o 
conflito, a comunicação e a mediação nas escolas; estudar o conceito de “Onli-
ne Dispute Resolution”; e aplicar a mediação online nas ferramentas “Google”. 
tendo como objetivo geral: trabalhar a mediação online nas escolas utilizando 
ferramentas digitais e acessíveis.

2 O CONfLITO e A COMUNICAÇÃO NAS eSCOLAS

a primeira fase para a utilização da mediação seria o acolhimento do proje-
to na escola, visto que, é necessária uma mudança da visão da escola do confli-
to, transformando algo negativo em uma transformação positiva. Dessa forma, 
pode-se começar a trabalhar a ideia do conflito dentro do projeto da mediação 
por meio de atividades, que inicialmente trabalhem a importância deste termo 
e sua inerência com a vida de todos.

2.1 O conceito de conflito

Usualmente, a ideia do conflito está relacionada a palavras e ações nega-
tivas, como brigar, discutir, desavenças, inimizades, dentre outros. contudo, o 
conflito é algo inerente a vida de qualquer ser humano, pois ao relacionar-se 
com outras pessoas, cada um tem suas diferenças de opiniões e maneiras de 
agir. De acordo com Dulce Nascimento, o conflito trata-se de:
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numa opinião divergente ou maneira diferente de ver e interpretar 
uma situação ou acontecimento, sendo que a mesma se encontra in-
timamente relacionada com os interesses e necessidades individuais 
de cada pessoa, que são influenciados de acordo com uma variedade 
de fatores externos e internos a cada um. (NaSciMeNto, 2014, p. 104) 

Tendo em vista o conceito apresentado, a forma que o indivíduo se comporta 
perante uma desavença é importante e deve ser trabalhada dentro da mediação 
na escola. Por isso, a transformação da ideia negativa para positiva do conflito 
deverá ser trabalhada pelo professor ou o responsável pelo projeto, visto que 
o desentendimento pode “representar uma oportunidade para a construção do 
diálogo e da cooperação” e uma oportunidade para a criação de “novas opções e 
possibilidades para que os indivíduos criem e solucionem problemas cotidianos” 
(CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2014, p. 16).

Uma maneira de trabalhar as impressões que cada criança tem sobre o con-
flito seria por meio de uma atividade proposta por Antonio Nunes (2011), na 
qual cada criança deve responder algumas perguntas sobre o que acredita que 
seja o conflito, se já esteve em alguma situação conflituosa, nesta circunstância: 
como reagiu e como as pessoas envolvidas reagiram, se o conflito foi solucio-
nado e se sim, como se sentiu após o fim, e como o conflito o fez se sentir. Essas 
perguntas teriam o objetivo de fazer com que cada criança tenha sua definição 
do que é o conflito e como se sente nesta situação.

A interação dos colegas de classe é de suma importância para a construção 
deste conceito, visto que cada um tem sua visão do conflito e a conversa para a 
edificação da definição trabalha com a comunicação interpessoal e faz com que 
as crianças entendam a importância da concepção do conflito. Ademais, é tarefa 
do professor/orientador fazer perguntas para a mudança de uma ideia negativa 
para positiva, a título de exemplo, quando o jovem explana que o conflito seria 
somente brigas e violência, seria ideal que o professor reformulasse perguntan-
do quais são as maneiras que ele acredita que sejam boas para resolverem uma 
discussão com seus irmãos e colegas de classe.

Tendo a noção de conflito alterada para uma concepção positiva e cons-
trutiva, seria o momento para a inserção da importância da comunicação nas 
relações com os colegas.

2.2 A comunicação nos conflitos

a comunicação é uma das bases para o bom convívio com outras pessoas, 
dessa forma, trabalhá-la desde a infância, gera um efeito positivo durante o  
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crescimento da criança e do adolescente, como também faz com que este indiví-
duo se comunique se maneira mais eficaz quando adulto. Outrossim, a comuni-
cação não-violenta evita atos violentos e torna a solução de dissensos mais fácil.

A fim de introduzir a comunicação não-violenta nas escolas, o autor Antônio 
ozório Nunes (2011) elenca alguns pontos para construir este tipo de comuni-
cação. Um deles seria a utilização de conotações positivas na conversação, que 
consiste na utilização de palavras e frases gentis, que gerem empatia, mesmo 
não concordando com o outro. Para exemplificação, seria a troca de palavras e 
frases como “castigo” para “medidas educativas”, “odeio aquela pessoa” para 
“não me sinto confortável perto daquela pessoa”, “você não entendeu nada so-
bre isso” para “tenho uma outra visão deste assunto”. 

O educador ou responsável pode utilizar dinâmicas para fomentar a uti-
lização de palavras positivas, como fornecer um grupo de palavras negativas 
e pedir para a turma trocar por outras que remetem o mesmo sentido, mas o 
expressem de maneira mais gentil. com também, a elaboração de um dicioná-
rio da paz, no qual os alunos falariam palavras que remetem a situações de paz 
para formar um grupo de termos a serem utilizados durante o dia a dia3.

outra maneira de conscientização seria o hábito de pensar antes de falar, 
que é importante para evitar com que as crianças se arrependam do que fala-
ram, como também não utilizar palavras e sentimentos como armas. Para isso, 
exercícios como contar até dez antes de iniciar uma fala, respirar para manter 
a calma ou ficar em silêncio ao invés de expressar algo ruim ou desnecessário, 
auxiliam neste quesito (NUNES, 2011).

Em relação ao julgamento, o aprendizado de uma fala que se distancie do in-
sulto e da condenação pela culpa diminuirá o estímulo da violência e facilitará a 
conversa entre as partes. Sendo assim, uma linguagem com rotulações, como “ela 
é feia”, ou com julgamentos, por exemplo, “isso não está certo”, poderá mudar 
para uma comunicação isenta de juízos de valores, na qual, ainda são expressadas 
as opiniões, mas que uma maneira menos agressiva (NUNES, 2011).

Também, o entendimento que existem diferentes visões para uma mes-
ma situação e que pela comunicação é possível que as partes escutem o pon-
to de vista do outro e reformulem suas verdades. No livro “Clube Mediação”  

3 Essa dinâmica foi elaborada com base na atividade número dois de Antonio Ozório Nunes 
(2011, p. 77).
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(NASCIMENTO, 2013), há uma descrição de uma situação na qual um colega es-
barra em outro, fazendo-o cair e se machucar, sendo que este fica zangado e 
tenta explicar a situação à delegada da turma. Contudo o garoto que “empur-
rou” poderia ter uma explicação para aquele ato, como estar concentrado no 
jogo de futebol ou tropeçar em uma pedra e fazer, sem intenção, com que o 
outro colega caia. 

A explicação dos pontos de visão pode reformular a ideia do conflito para 
ambas as partes, que só pode ser efetivada por meio da comunicação, ou seja, 
a conversa das crianças sobre o acontecimento. Dentro deste exemplo estão 
contidas: a expressão da sua visão e seus sentimentos (fala dos alunos), a es-
cuta ativa (enquanto um fala, o outro atentamente escuta) e a reformulação do 
desentendimento (perguntas sobre como aconteceu e a compreensão dos mo-
tivos do outro). Para criar uma “solução”, foi necessária a expressão dos senti-
mentos e o diálogo, demonstrando a importância da comunicação na resolução 
de litígios.

3 O PROCeDIMeNTO DA MeDIAÇÃO

Tendo em vista que a mediação é um procedimento flexível, a divisão de 
uma sessão de mediação em etapas auxilia no estudo das técnicas que o me-
diador pode utilizar e durante a sessão, situa as partes sobre quais são os “pró-
ximos passos” e o que irá acontecer naquela etapa. Ademais, existem diversas 
divergências sobre as formas de divisão, como também, o número de etapas.

Baseado na autora Tânia Almeida (2014), a sessão de mediação é dividida 
em nove partes: uma antes da sessão (a pré-mediação), cinco durante a me-
diação (a declaração de abertura, o relato das histórias, a definição da pauta 
de trabalho, a ampliação de alternativas e negociação e a elaboração do termo 
de acordo), como também, três fases após o procedimento (a derivação, o mo-
nitoramento e a avaliação do resultado). todas essas etapas são importantes, 
mas para a aplicação no contexto escolar, serão estudadas as etapas durante a 
sessão de mediação.

o contato inicial do mediador com ambas as partes, usualmente, se inicia 
com a “fala de abertura”, nela o mediador deverá explanar sobre os objetivos, 
os princípios e regras da mediação, e sua atuação como mediador, a necessida-
de da mudança de posições rígidas para trabalharem soluções de mútuo bene-
fício, com também, esclarecer questionamentos das partes (ALMEIDA, 2014).
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Na segunda parte, o “relato das histórias”, as partes irão narrar suas visões 
dos acontecimentos e é esperado do mediador o início da construção do aco-
lhimento (rapport) por meio da escuta ativa, a reformulação e perguntas, como 
em relação aos sentimentos da pessoa no momento do fato ou dúvidas sobre 
como aconteceu uma situação. após esta fase, são estabelecidos os pontos da 
agenda ou pauta de trabalho, com a finalidade de sintetizar os assuntos a serem 
trabalhados e os pontos objetivos e subjetivos (alMeiDa, 2014).

em seguida à agenda, ocorre a fase de ampliação de alternativas e a ne-
gociação, que pode ocorrer em encontros com o mediador e somente uma das 
partes (reuniões privadas) e/ou com o mediador e os mediandos (reuniões con-
juntas). Nesta fase são geradas alternativas e opções para a os itens descritos 
na pauta e há a negociação, entre as partes, para se atingir a melhor opção para 
ambas. Por último, estaria a fase de elaboração do termo de acordo, na qual as 
partes já concordaram, de forma parcial ou completa, em questões relativas ao 
assunto discutido (ALMEIDA, 2014). Há a finalização da sessão, seja pela marca-
ção de outra sessão ou a assinatura do termo de acordo. 

4 A MeDIAÇÃO APLICADA AO CONTeXTO eSCOLAR

4.1 o procedimento

Com o trabalho do conceito de conflito e da importância de uma boa comu-
nicação, poderá ser inserida a mediação. Devendo ser vista como uma maneira 
de prevenção e resolução de conflitos, dentro de “uma gestão positiva dos mes-
mos de modo a privilegiar o diálogo, a assertividade, a solidariedade e a paz” 
(toMÁS, 2010, p. 27).

À vista disso, em uma passagem do livro (NaSciMeNto, 2013), descreve o 
início do “encontro privado” entre três alunas e uma professora, na qual esta 
começa enfatizando a confidencialidade e que todas teriam que aceitar falar 
para outros o que aconteceu na conversa. Também, sobre a importância de falar 
a verdade, escutar o que está sendo dito e tentar entender o ponto de vista do 
outro lado. Ademais, estabelecer as regras: disponibilidade, vontade, confiden-
cialidade, atenção, igualdade e respeito mútuo.

esse trecho descreve o início de uma mediação entre três crianças, por isso, 
as fases da mediação citadas no segundo item, deverão ser aplicadas com pe-
culiaridades na mediação escolar. Sobre a fala de abertura, ela é sucinta, para 
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manter a atenção dos mediandos, com conceitos de fácil entendimento e o mais 
natural possível, sem a necessidade de algumas formalidades da vida adulta, 
sendo possível algumas analogias como: “escutar com muita atenção quem es-
tivesse a falar, utilizando as duas orelhas e os dois olhinhos, sem interromper” 
(NASCIMENTO, 2013, p. 27), para adequar a fala de abertura ao mundo infantil.

ademais, no relato das histórias e no estabelecimento dos pontos da agen-
da, não são diferentes os objetivos e técnicas destas fases, contudo, na propo-
situra da agenda não é necessária a formalidade utilizada em mediações entre 
adultos e podem ser utilizados recursos lúdicos, como desenhos e cores dife-
rentes. Já no relato das histórias e na ampliação de alternativas e a negociação, 
esse são mais momentos nos quais o jovem pode utilizar os conhecimentos ad-
quiridos durante o projeto.

Na fase de elaboração do termo de acordo, usualmente, na mediação entre 
adultos, é formalizado um termo de acordo escrito para assinatura das partes e 
seus advogados. com as crianças e adolescentes, o objetivo principal seria fazer 
com que a parte ou as partes entendam o que ocorreu e os motivos da impossi-
bilidade da repetição da conduta ou da necessidade da ação. 

À título de exemplificação, em uma mediação entre uma criança que 
está batendo em outra, a finalidade do procedimento seria fazer com que o 
agente da conduta negativa entenda que bater em outros colegas pode causar 
sentimentos ruins, como tristeza. Logo, a redução do que foi acordado a termo 
não teria muita eficácia e necessidade em uma mediação escolar.

a apresentação do mediador, do seu papel e suas funções poderá ser de-
monstrado, como um terceiro imparcial, que os “ajuda a encontrarmos soluções 
que satisfaçam os interesses e necessidade de todos (...) Mas ajudar-nos a pen-
sar é diferente de nos dar a resposta ou solução final, como faz o juiz” (NASCI-
MENTO, 2013, p. 66-67). Retirando a ideia de que o mediador irá decidir pelos 
jovens, trazendo, assim, a responsabilidade de pensar nas atitudes e nas deci-
sões para as crianças e os adolescentes.

No que tange os diferentes conflitos dentro da escola, podem acontecer 
dissensos entre alunos, alunos-professores, alunos-família do aluno, por exem-
plo. em cada um desses desentendimentos, teremos peculiaridades, como a di-
ferença de autoridade entre o aluno e o professor e, portanto, haverá um diálo-
go diferente para cada um deles. 

A utilização de mediadores com diferentes idades e profissões deverá ser 
levada em consideração na escolha dos terceiros imparciais. Uma vez que, um 
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adolescente, com as habilidades de mediador, poderá entender melhor a posi-
ção e os motivos do jovem mediando, como também, auxiliá-lo a exprimir me-
lhor suas razões e sentimentos. concomitantemente, um professor, compreen-
derá outro educador de maneira mais eficaz. Dessa forma, a utilização de dois 
mediadores, um aluno e um professor em uma discussão entre aluno-professor, 
gerará um equilíbrio de forças entre as partes mediadas.

Por fim, conceitos da negociação, como a utilização de soluções “ganha-
-ganha”, são imprescindíveis para o desenvolvimento da sessão de mediação. 
Fisher e Ury (2014) defendem que todos são negociadores, voluntariamente 
ou involuntariamente, seja na discussão do aumento de um salário, seja com 
a finalidade de ganhar um novo brinquedo, no caso das crianças. A negociação 
diária começa desde a infância e desenvolver competências nesta área cada vez 
mais jovem, gera um adulto, que negocia melhor suas questões. Por isso, uma 
das bases para uma negociação eficaz são as opções “ganha-ganha”, nas quais 
as partes atingiam um meio termo e se sintam vencedoras ao final da mediação. 

Para fomentar essa maneira de pensar, antônio Nunes (2011) propõe a se-
guinte atividade: o professor distribui balões às crianças e fala que o objeti-
vo do jogo é manter seu balão cheio por cinco minutos. a primeira reação das 
crianças seria estourar o balão do colega de classe para vencer a brincadeira, 
ao final, o educador poderá gerar uma discussão sobre a possibilidade de todos 
vencerem, sem a necessidade da competição entre si, visto que o objetivo do 
jogo não era “o único que manter seu balão cheio por cinco minutos”, mas sim-
plesmente “manter seu balão cheio” e poderiam coexistir diversos vencedores.

4.2 técnicas da mediação

Durante uma sessão de mediação, existem diversas técnicas as quais auxiliam 
o mediador a fazer com que as partes se sintam acolhidas ou se sintam confortáveis 
em expressar sentimentos mais de forma mais aberta, por exemplo. Uma dessas 
técnicas é a escuta ativa, que consiste em fazer com que o interlocutor perceba que 
“há interesse por sua narrativa e pelo tema que aborda” (ALMEIDA, 2014, p. 240). 
Não somente a escuta, mas também, a participação no diálogo, ou seja, uma escuta 
dinâmica, que é efetivada por meio de perguntas para os esclarecimentos de ques-
tões ou a exploração de sentimentos e opções das partes.

Para as crianças e adolescentes, seria ensiná-los a escutar, sem realizar 
outra atividade e sem interromper, tentar compreender a visão do outro e a  
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participação de maneira ativa, seja pela postura corporal ou por meio de per-
guntas. Ademais, que não existe uma problemática em expressar a opiniões, 
mas que elas devem ser faladas ao final do discurso do colega de classe.

também como uma das maneiras de efetivar a escuta ativa, existe o resu-
mo e a reformulação. o resumo consiste na redução do discurso do mediando, 
validando-o, e a reformulação, a redefinição de ideias com conotações positi-
vas (ALMEIDA, 2014), ele também faz com que a parte escute o que acabou de 
falar, repensando, e com que a outra parte veja de uma forma neutra o que foi 
discutido.

No contexto escolar, desenvolver essa técnica significa demonstrar para os 
jovens sobre a importância de fazer com que o outro se sinta ouvido, entender 
melhor o que está sendo falado e uma outra maneira de continuar com o diálo-
go (NUNES, 2011). Para fixar essa técnica, uma atividade seria dividir crianças e 
adolescentes em duplas e enquanto um fala, o outro irá, ao final, fazer um resu-
mo, reformulando o que lhe foi falado.

a validação de sentimentos é utilizada tanto em expressões positivas, 
quanto negativas. A primeira, quando uma pessoa está muito emocionada e 
chora, por exemplo, o mediador deve validar desse sentimento e fazê-la acal-
mar, com uma frase como: “Eu compreendo que você se sinta triste, mas preciso 
que se acalme para continuarmos nossa conversa e que você possa entender e 
responder tudo que discutirmos”. Já em expressões negativas, ao escutar a fala 
do outro, o indivíduo pode tentar interromper, neste momento o mediador deve 
falar algo próximo a: “Entendo que você gostaria de falar agora, mas preciso que 
espere o término da fala de (mediando) para expressar seu ponto de vista”. 

No âmbito da escola, a compreensão dos sentimentos e como expressá-
-los durante a mediação seria o primordial, que pode ser explorado em uma 
dinâmica trabalhando o que são sentimentos e quais são eles. Enquanto, nas 
interrupções negativas, o entendimento das regras e como elas podem auxiliar 
no diálogo com outras pessoas. Um exercício para reduzir interrupções seria, 
na forma de uma brincadeira, enquanto um fala, a outra criança/adolescente 
o interrompe, logo em seguida, trocam de posições e ao final, haverá uma 
conscientização sobre como é falar com pausas da outra parte. 

Outra técnica seria a inversão de posições, que consiste em fazer com que 
o mediando se coloque na posição do outro, pensando em como agiria e se 
sentiria na situação do lado oposto. essa técnica pode gerar a compreensão de 
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uma das partes das atitudes da outra, como também, é uma das maneiras de 
relativizar a verdade absoluta de cada mediando.

De acordo com Dulce Nascimento:

o mesmo facto, objeto, imagem, situação e até diferentes profissões, 
podem, inicialmente, criar opiniões ou pontos e vistas diferentes e 
mesmo opostos. O que importa são os comportamentos e as atitudes 
que cada um decide ter perante divergências de opinião. (NASCIMEN-
to, 2013, p. 69)

essas diferenças de espectros são o cerne do trabalho com os jovens, visto 
que ao se colocar na posição do outro, a criança/adolescente pode compreender 
a existência de diversas “verdades” e entender a motivação das ações da parte 
contrária. Para trabalhar essa técnica, o professor pode pedir para as crianças 
trocarem os sapatos, a fim de compreender, de forma literal, a expressão “se 
colocar nos sapatos do outro”. em seguida, uma das crianças conta uma história 
da sua vida e o outro a reconta, expressando o que faria de diferente e igual no 
lugar do outro.

5 ONLINE dISPuTE RESOLuTION

A resolução online de disputas é definida como:

a Resolução online de Disputas utiliza processos alternativos de reso-
lução de disputas para resolver uma reclamação ou disputa. (…) a Re-
solução online de Disputas pode envolver as partes na mediação, arbi-
tragem e negociação. (...) a resolução online de disputas pode ser feita 
inteiramente pela Internet, ou “online”, por e-mail, videoconferência 
ou ambos. as partes também podem se encontrar pessoalmente, ou 
“off-line” (, tradução nossa)4 (aMeRicaN BaR aSSociatioN, 2002)

A utilização dessa forma de resolução de conflitos cresce, cada vez mais, 
como demonstrado pela comissão europeia (coMiSSÃo eURoPeia, 2018,  

4 No original: “Online Dispute Resolution (ODR) uses alternative dispute resolution processes to re-
solve a claimor dispute. (…) Online Dispute Resolution can involve the parties in mediation, arbitra-
tion, and negotiation. (…) Online Dispute Resolution can be done entirely on the Internet, or “online,” 
through email, videoconferencing, or both. The parties can also meet in person, or ‘offline’”.
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p. 2), que após desenvolver uma plataforma para a resolução de conflitos entre 
os habitantes dos países do bloco, foram submetidos 36.000 casos no ano de 
2017/2018, quase o dobro que o ano anterior (2016/2017).

Portanto, a oDR seria a aplicação do processo de mediação por meio digitais, 
como plataformas específicas para uma sessão de mediação, ou também, formas 
mais econômicas e acessíveis, como o “Skype” ou as ferramentas “Google”.

6 GOOGLE FOR EduCATION APLICADO À MeDIAÇÃO

a empresa Google desenvolveu o projeto “Google For Education”, que con-
siste na utilização das ferramentas, como o “Gmail” na educação, integralizado 
por meio de um “um pacote de ferramentas de produtividade para ajudar alu-
nos e professores interagir de forma contínua e segura” (GooGle, [2018?]) de-
nominado o “G Suite for Education”. este pacote está disponível gratuitamente 
para instituições qualificadas.

A empresa “Google” defende a importância do projeto, visto que “a tec-
nologia está transformando o ensino e a aprendizagem. ela ajuda os alunos a 
aprender no próprio ritmo e a se tornarem solucionadores de problemas criati-
vos e colaboradores eficientes” (GOOGLE, [2018?]). Essa colocação está direta-
mente relacionada com a mediação escolar.

Para utilizar a mediação nas ferramentas “Google”, é necessário, inicial-
mente, o aprendizado dos alunos dos temas trabalhados neste trabalho, como 
o que é o conflito, a importância da comunicação e o procedimento de media-
ção. Esse trabalho será concretizado por meio da ferramenta “Google Sala de 
Aula” (“Google ClassRoom” – em inglês) e encontros presenciais entre alunos 
e orientadores.

Utilizando essa ferramenta, o tutor poderá realizar atividades diversas, 
como questionários, discussões por meio de perguntas, dentre outros, exem-
plificado pelas imagens 1, a materialização do ensino através da ferramenta, 
e imagem 2, umas das atividades sobre o conceito de conflito a ser trabalhada 
com os alunos. além das atividades realizadas na plataforma, o tutor e os alunos 
teriam encontros para desenvolverem habilidades, como o entendimento da 
comunicação visual.
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Imagem 1 – Exemplo do ensino da mediação no “Google Sala de Aula” (GOOGLE, 2018)

Imagem 2 – exemplo de atividade (GooGle, 2018)

Já nas sessões de mediação, a ferramenta “Google Hangouts” seria utiliza-
da, permitindo a comunicação em grupos, pelo chat ou chamadas de áudio ou 
vídeo. Havendo a necessidade, o mediador poderia conversar de forma privada 
com um dos mediandos em outro chat.
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Imagem 3 – exemplo de sessão de mediação digital (GooGle, 2018)

7 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS 

a mediação escolar envolve toda uma comunidade, de professores, alunos, 
pais/responsáveis, diretores e funcionários, e para que uma mudança ocorra, é 
imprescindível o apoio de todos para que o projeto da mediação ocorra. Dessa 
forma, ao final do projeto, acontecerão algumas mudanças, positivas, nas vidas 
das crianças e adolescentes, como a redução do nível de violência e a melhora 
na comunicabilidade e na negociação.

A segunda parte trabalhou o conceito de conflito e sua inevitabilidade. 
Ademais, sobre a importância de se trabalhar a transformação da conotação 
negativa para positiva desta definição. O educador deve trabalhar as dissolu-
ções entre os alunos como algo positivo e construtivo, por meio de atividades e 
brincadeiras lúdicas, que explorem as impressões e visões sobre os desenten-
dimentos de cada aluno. 

Na comunicação, foram estudadas a linguagem positiva e sem rotulações, 
como também, o hábito de pensar antes de falar. Portanto, essas mudanças na 
maneira de se comunicar geram um diálogo melhor entre os alunos, e as ativi-
dades propostas no item para o tema fomentam a comunicação não-violenta. 
ademais, divisão da sessão de mediação em fases torna o estudo mais didático 
e possibilita que as crianças compreendam o que irá ocorrer durante o procedi-
mento e quais habilidades utilizar. 
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Na última seção, aplicaram-se as fases na mediação no contexto escolar, 
visto que, são necessárias adaptações para a utilização do procedimento com 
crianças e adolescentes, como no caso da fala de abertura do mediador, que se 
pode utilizar expressões infantis durante a explicação do que irá ocorrer. Tam-
bém, é necessário a compreensão, por parte dos jovens, do papel do mediador, 
como um facilitador e não um julgador.

Existem também, diversos tipos de conflitos, entre alunos e professores ou 
entre alunos, e para cada formato, poderão utilizar mediadores com formações 
distintas para equilibrar as partes mediadas. Ao final do quarto tópico, foram 
analisadas algumas técnicas da mediação no âmbito escolar, como a escuta ati-
va, o resumo e a validação de sentimentos. Para cada técnica, existem diversas 
brincadeiras e dinâmicas para desenvolver cada habilidade, algumas dessas di-
nâmicas foram indicadas no corpo do artigo.

O presente trabalho analisou o conceito de conflito e sua inevitabilidade, 
sobre a importância de se trabalhar a transformação da conotação negativa 
para positiva desta definição. Como também, na comunicação, foram estudadas 
a linguagem positiva e sem rotulações e o hábito de pensar antes de falar. Por-
tanto, essas mudanças na maneira de se comunicar geram um diálogo melhor 
entre os alunos, e as atividades propostas no item para o tema fomentam a 
comunicação não-violenta. Sobre a oDR utilizaram-se os conceitos trabalhados 
no mundo digital, fazendo que os alunos trabalhem suas competências, tanto 
comunicativas, quantos tecnológicas. Utilizando ferramentas Google, como o 
“Google Sala de aula” e o “Google Hangouts”.

Por fim, na aplicação da mediação escolar digital existe uma mudança da 
“visão do mundo” da criança e do adolescente, pois a forma de se portar peran-
te um conflito e a maneira de comunicação com as outras pessoas é alterada. 
Portanto, esse projeto não se finda na sessão de mediação, mas com brincadei-
ras e mudanças de comportamentais positivas. a mediação escolar versa sobre 
a prevenção de conflitos e o estímulo da cultura da paz, no meio digital, forman-
do adultos capazes de solucionar seus conflitos, autonomamente.
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ReSUMO: O enfoque deste trabalho recai sobre o estudo da partici-
pação de representantes de interesses organizados em atividades 
de uma arena do sistema de comissões permanentes da Câmara dos 
Deputados, o qual é apontado, pela literatura mais recente no Brasil, 
como um importante espaço para as atividades de pressão. a análise 
se direciona à comissão de ciência e tecnologia, comunicação e in-
formática (CCTCI), indagando-se quais atores fizeram-se presentes nas 
audiências públicas por ela promovidas, nas 53ª e 54ª legislaturas, e 
quão acessível foi essa arena. Os dados mobilizados advêm da pesqui-
sa “Dinheiro e política: a influência do poder econômico no Congres-
so Nacional”, desenvolvida pelo ipea. como estratégia metodológica, 
estatísticas descritivas e análise de redes sociais são empregadas. 
Entre os resultados, verifica-se um elevado número de participações 
de órgãos do setor público nos eventos da cctci, especialmente do 
Executivo, e que o ambiente que emerge também esteve marcado por 
um amplo conjunto de inputs gerados pela participação social. os da-
dos evidenciam, ainda, que um pequeno número de atores concentrou 
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grande parte das participações, indicando a existência de vieses no 
acesso a essa arena. os resultados da abordagem de análise de redes 
sociais apontam que apenas o Ministério da Ciência e Tecnologia e 
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) figuraram nas três 
medidas de centralidade como um dos cinco atores mais importantes.

Palavras-chave: audiências públicas. cctci. interesses organizados. 
Policy networks.

ABSTRACT: this paper focuses on the study of organized interests’ re-
presentatives in activities of an arena of the House of Representati-
ves’ standing committee system, which is pointed, by the most recent 
literature in Brazil, as an important space for the activities of pressure. 
the analysis is directed to the committee of Science and technology, 
Communication and Information Technology (CCTCI), asking which ac-
tors were present in the public hearings promoted by it, in the 53rd 
and 54th legislatures, and how accessible was this arena. the data 
mobilized come from the research Money and politics: the influen-
ce of economic power in the National congress, developed by ipea. 
As methodological strategy, descriptive statistics and social network 
analysis are employed. among the results, there is a high number of 
public sector agencies participating in cctci events, especially the 
Executive, and the emerging environment was also marked by a wide 
range of inputs generated by social participation. the data also show 
that a small number of actors concentrated most of the participations, 
indicating the existence of biases in the access to this arena. the re-
sults of the social network analysis approach indicate that only the 
Ministry of Science and technology and the National telecommunica-
tions Agency (Anatel) figured in the three centrality measures as one 
of the five most important actors.

Keywords: Public hearings. CCTCI. Organized interests. Policy networks.

1 INTRODUÇÃO

as decisões políticas em regimes democráticos resultam de complexos pro-
cessos nos quais muitos atores interagem. Entre esses atores, os grupos que 
representam interesses organizados não devem ser desconsiderados, dada sua 
capacidade de influência no processo decisório. todavia, tanto do ponto de vista 
teórico quanto empírico, houve uma desatenção no que concerne à influência 
dos grupos de interesse na construção de políticas públicas (BaiRD, 2016), uma 
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vez que esse debate se coloca diante de um campo de estudos que, no caso bra-
sileiro, pode ainda ser caracterizado como incipiente. O enfoque deste trabalho 
recai sobre o estudo do acesso de representantes de interesses organizados na 
Câmara dos Deputados, mais especificamente sobre a participação desses ato-
res em atividades de uma arena do sistema de comissões permanentes, o qual 
é apontado, pela literatura mais recente no Brasil, como um importante espaço 
para as atividades de pressão (MaNcUSo, 2007; SaNtoS, 2011).

Esse é um debate fundamental, considerando que decisões políticas afe-
tam de distintas formas grupos de pressão, o que significa que diferentes in-
teresses são impactados pelos outcomes que advêm das arenas decisórias. Em 
sistemas democráticos, esses grupos têm o direito de defender suas demandas 
diante dos tomadores de decisão no sentido de influenciar o processo político. 
No entanto, é distinta a capacidade de influência entre grupos, assim como é di-
ferenciado o acesso às arenas decisórias. este artigo tem como objeto uma das 
comissões permanentes da Câmara dos Deputados, qual seja, a Comissão de 
ciência e tecnologia, comunicação e informática (cctci). assim, torna-se fun-
damental indagar: quais atores fizeram-se presentes nas audiências públicas da 
CCTCI, nas 53ª e 54ª legislaturas? Quão acessível é essa arena? Além de enfren-
tar essas indagações, analisando as participações registradas em todas as audi-
ências públicas realizadas pela comissão, empreende-se um recorte temático 
dos eventos, destacando aqueles que se debruçaram sobre questões ligadas a 
ciência, tecnologia e inovação.

o período selecionado para análise refere-se às duas últimas legislaturas 
concluídas, o que corresponde ao intervalo da sessão legislativa iniciada em 
2007 até a sessão legislativa que se encerrou em 2015. Deve-se ressaltar que 
importantes normas e debates estiveram na pauta da cctci no período ana-
lisado, podendo-se citar a convergência tecnológica e o código Nacional de 
ciência, tecnologia e inovação, além de atos de concessão e de renovação de 
concessão de emissoras de rádio e televisão.

Os dados mobilizados neste artigo advêm da pesquisa “Dinheiro e política: a 
influência do poder econômico no Congresso Nacional”, desenvolvida pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)2. as informações empregadas foram 

2 A referida pesquisa foi coordenada pelos Professores Acir Almeida (Ipea), Wagner Mancuso 
(Universidade de São Paulo – USP) e Manoel Santos (UFMG), aos quais manifesto meu agrade-
cimento.
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recebidas da Câmara dos Deputados, por meio de um pedido realizado via lei 
de acesso à informação. ao corpo técnico da casa, foi solicitado o envio de in-
formações de todas as audiências públicas realizadas no escopo das comissões 
permanentes, com destaque para os nomes dos participantes e das organiza-
ções/instituições que eles representavam. Também foram utilizados os rela-
tórios anuais de atividades das comissões permanentes, os quais são publica-
dos, ao fim de cada sessão legislativa, com o objetivo de divulgar as atividades 
desenvolvidas no escopo de cada comissão. além de estatísticas descritivas, 
mobiliza-se a análise de redes sociais, partindo do pressuposto de que “a abor-
dagem de redes facilita a compreensão do fenômeno complexo de participação 
de interesses organizados nas instituições democráticas que se convencionou 
denominar ‘lobby’” (VieiRa, 2008).

Além dessa introdução e das considerações finais, este artigo está dividido 
em três seções. inicialmente, discute-se o sistema comissional e a atuação de 
interesses organizados, destacando-se a relevância estratégica das comissões 
para as atividades empreendidas por grupos de interesse. a seção seguinte 
apresenta a CCTCI, comissão que é objeto da análise aqui desenvolvida. Adian-
te, são discutidos os resultados relativos às organizações e instituições presen-
tes nas audiências públicas da CCTCI, o que é feito para o conjunto de eventos, 
assim como para os eventos que trataram especificamente de temas ligados a 
ciência, tecnologia e inovação.

2  O SISTeMA COMISSIONAL DO LeGISLATIVO e A 
ATUAÇÃO De GRUPOS De INTeReSSe

As comissões permanentes da Câmara dos Deputados são apontadas pela 
literatura e pelos próprios representantes de interesses organizados como are-
nas estrategicamente relevantes para as atividades de lobbying (SaNtoS et al., 
2017), direcionando-se a elas inúmeros esforços na tentativa de influenciar o 
processo decisório. Nesse sentido, pode-se destacar duas recentes pesquisas 
realizadas pelo centro de estudos legislativos da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), uma em parceria com o ipea e outra em parceria com a asso-
ciação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig), as quais 
procuraram captar, por meio de surveys online3, a percepção dos representantes 

3 As duas pesquisas foram autorizadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (COEP-
-UFMG), no qual estão devidamente registradas.
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de interesses organizados acerca de suas estratégias de influência. Na primeira 
pesquisa, a atenção foi direcionada a representantes de grupos de interesse e 
assessores parlamentares do setor público cadastrados na Primeira-Secretaria 
da Câmara dos Deputados, no biênio 2011/20124, ao passo que na segunda 
direcionou-se a dois grupos de profissionais de relações institucionais e gover-
namentais: 1) associados à abrig e 2) não associados presentes em um cadastro 
fornecido pela organização5.

Em ambas as pesquisas, os respondentes atribuíram maior grau de produ-
tividade às atividades de representação de interesses no legislativo, com des-
taque para a Câmara dos Deputados. Essa discussão é central, uma vez que os 
ambientes políticos recebem e processam inputs de maneiras distintas, e o que 
se procura observar é a possível percepção dos respondentes acerca desse pro-
cesso, o qual se refere à factibilidade da obtenção de resultados positivos em 
diferentes espaços de atuação. 

Diante desse dado e do revigoramento do legislativo apontado pela lite-
ratura (ARAGÃO, 1994), a partir do qual as comissões passaram a ganhar maior 
centralidade no processo legislativo, vale analisar a importância que grupos de 
interesse atribuem às instituições legislativas. A indagação referente à relevân-
cia estratégica de arenas políticas do congresso Nacional, apontadas pela li-
teratura como importantes, esteve presente em ambas as pesquisas, sendo os 
resultados apresentados na tabela 1.

4 A coleta de dados foi realizada entre 2012 e 2013 e, do total de 179 profissionais cadastra-
dos, 65 responderam ao questionário online (36,3%).
5 A coleta de dados aconteceu em 2016. Por não se observar diferenças significativas entre os 
padrões de respostas de associados e de não associados e visando simplificar a apresentação 
dos resultados, essas respostas são analisadas de maneira agregada.
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Tabela 1 – Relevância estratégica de arenas políticas do Congresso Nacional (%)

Arena política
Irrelevante Pouco 

relevante
Relevância 
moderada Relevante Muito 

relevante NS / NR

g1 g2 g1 g2 g1 g2 g1 g2 g1 g2 g1 g2

1. comissões 0 0,7 0 0 3,1 5,2 29,2 25 63,1 61 4,6 8,1

2. Presidência 0 2,2 3,1 0,7 10,8 8,8 27,7 27,2 53,8 51,5 4,6 9,6

3. Plenário 0 2,9 10,8 6,6 21,5 16,2 32,3 37,5 30,8 28,7 4,6 8

4. consultoria 
legislativa 4,6 1,5 10,8 2,9 21,6 24,3 41,5 42,6 16,9 19,9 4,6 8,8

5. Mesa 
diretora 1,5 2,9 21,6 8,8 26,2 22,1 29,2 40,4 16,9 16,2 4,6 9,6

6. Primeira-
Secretaria 6,2 3,7 21,5 15,4 30,8 19,1 29,2 36 6,2 16,2 6,1 9,6

fonte: Dados do survey “Lobby e representação de interesses no congresso Nacional” (UFMG; ipea) (G1) 
e do survey “Relações institucionais e governamentais: uma radiografia da atividade profissional” (UFMG; 
abrig) (G2).

elaboração própria.

Nota: N G1: 65; N G2: 136 (103 associados e 33 não associados).

como pode ser observado, entre os respondentes da primeira pesquisa 
(grupo um), são registrados os seguintes percentuais de relevância estratégi-
ca para as arenas legislativas: 63,1% (de respostas à opção muito relevante) 
para as comissões, 53,8% para a Presidência das casas, 30,8% para o Plená-
rio, 16,9% para a consultoria legislativa, 16,9% para a Mesa diretora e 6,2% 
para a Primeira-Secretaria. A ordem de relevância atribuída a essas arenas pelos 
respondentes da segunda pesquisa (grupo dois) é a mesma: Comissões (61%), 
Presidência (51,5%), Plenário (28,7%), consultoria legislativa (19,9%), Mesa 
diretora (16,2%) e Primeira-Secretaria (16,2%).

De forma geral, os dados reforçam a importância das funções desempe-
nhadas pelas comissões no Legislativo, o que não pode ser desconsiderado 
em quaisquer análises do sistema político brasileiro. Redimensionar a rele-
vância dessas arenas, que cumprem um grande papel informacional (SANTOS, 
ALMEIDA, 2011), é fundamental para se compreender a dinâmica de atuação 
dos interesses organizados. Isso porque, como alguns trabalhos mostram, as 
comissões funcionam como arena indispensável para os grupos de pressão na 
tentativa de barrar proposições contrárias a seus interesses (MaNcUSo, 2007; 
SaNtoS, 2011). 

Nessas arenas, as audiências públicas, eventos nos quais ocorre o regis-
tro de presença dos participantes e das organizações/instituições por eles  
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representadas, passam a se configurar como um importante objeto para o es-
tudo do lobbying. constituem-se espaço central para a defesa de demandas de 
grupos de pressão, por meio do qual há a oportunidade de se apresentar infor-
mações aos tomadores de decisão, estabelecer contatos com representantes de 
outros grupos e demarcar posições no debate público. Diante dessa perspecti-
va, assume-se as audiências públicas realizadas pelas comissões permanentes 
como um importante instrumento capaz de levar à arena legislativa novas infor-
mações, o que pode reduzir as incertezas no processo decisório e alterar o cur-
so das decisões, sendo arenas altamente relevantes nas quais interagem e se 
articulam os mais variados interesses da sociedade e do governo (SilVa, 2012).

A discussão aqui proposta é relevante porque grupos cujos interesses estão 
presentes na agenda de uma comissão e que não conseguem a oportunidade de 
acessar essa arena decisória se veem prejudicados em sua capacidade de de-
fender seus interesses e procurar influenciar as decisões. Por outro lado, even-
tos como as audiências públicas oferecem essa oportunidade a alguns grupos 
interessados. Conhecer que grupos são esses e como se dá essa participação 
na arena em estudo é algo fundamental. Nesse sentido, segundo Przeworski 
(2011), é da essência da democracia que cidadãos exerçam livremente seu di-
reito de influenciar o governo, entretanto, em qualquer sociedade de mercado, 
os recursos que os participantes contam para influenciar as políticas são desi-
guais. A igualdade de direitos de participação, portanto, não é suficiente para 
assegurar a igualdade de influência política em sociedades marcadas pela desi-
gualdade econômica.

Deve-se chamar atenção também para o fato de que nas audiências pú-
blicas realizadas pelas comissões permanentes há um conjunto de atores pre-
sentes e atuantes. Por meio desse espaço se torna possível estabelecer intera-
ções com outros atores, a citar deputados e representantes de outros interesses 
organizados. Dessa forma, “como parte do mesmo ambiente político, grupos 
de interesse possuem relações de cooperação ou competição entre si. Formam, 
assim, uma ampla rede” (ceSÁRio, 2016). Diante disso, a abordagem analítica 
proposta direciona sua atenção para o que denomina rede de interesses organi-
zados, estrutura que se forma entre atores por meio da atuação nas audiências 
públicas promovidas pela comissão permanente. o conceito proposto assume 
que o acesso a essa rede está associado a oportunidades de participação no 
processo decisório e, por conseguinte, a oportunidades de trocar recursos e in-
formações, e de constituir acordos coletivos e coalizões. A expectativa é que, 
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dada a possibilidade de presença e atuação nessas arenas, atores mais inseri-
dos na rede de interesses organizados tenham maiores oportunidades de con-
tar com recursos e informações, diferentemente daqueles atores que possuem 
restrições de acesso.

É importante destacar, ainda, que se adotam, neste artigo, as expressões 
grupo de interesse e grupo de pressão como sinônimas, tal como se faz em par-
te da literatura (BRoWNe, 2004). No entanto, considerando o objeto de análise 
das próximas seções, qual seja, as audiências públicas promovidas por uma co-
missão permanente da Câmara dos Deputados, opta-se, em grande medida, por 
fazer referência a interesses organizados. com essa expressão, é possível abar-
car as participações registradas, adotando-se uma estratégia semelhante àquela 
que se encontra Schlozman and Tierney (1986). Os autores “são cuidadosos em 
usar o termo ‘interesses organizados’ porque querem incluir organizações como 
corporações, hospitais e outras que não têm membros, bem como organizações 
com associados” (BAUMGARTNER, LEECH, 1998, tradução nossa). No âmbito das 
comissões, estão presentes atores que representam organizações como essas, 
assim como representam, por exemplo, movimentos sociais. trata-se de organi-
zações que não se enquadram no conceito de grupos de interesse, entretanto, 
fazem-se presentes defendendo seus interesses no processo decisório, o que 
possibilita a referência a interesses organizados.

Neste artigo, uma das comissões permanentes da Câmara dos Deputados é 
selecionada para a análise. A próxima seção se debruça sobre as especificida-
des de tal arena.

3  A COMISSÃO De CIÊNCIA e TeCNOLOGIA, COMUNICAÇÃO 
e INfORMÁTICA

A CCTCI é uma das vinte e cinco comissões permanentes da Câmara dos 
Deputados. É datada de 1936 a criação da comissão de transportes e comuni-
cações. Desde então, essa jurisdição comissional assumiu cinco distintas deno-
minações (1949 – comissão de transportes, comunicações e obras Públicas; 
1972 – comissão de comunicações; 1972 – comissão de ciência e tecnologia; 
1985 – Comissão de Comunicação e Informática;) (BRUSCO, 2006), sendo que 
a última modificação ocorreu em 1989, passando a ser denominada Comissão 
de ciência e tecnologia, comunicação e informática. conforme o Regimento  
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Interno da Câmara dos Deputados, em seu artigo 32, a CCTCI possui como cam-
pos temáticos e áreas de atividade o conteúdo de dez alíneas:

a) desenvolvimento científico e tecnológico; política nacional de ciência 
e tecnologia e organização institucional do setor; acordos de coopera-
ção com outros países e organismos internacionais; 

b) sistema estatístico, cartográfico e demográfico nacional; 

c) os meios de comunicação social e a liberdade de imprensa; 

d) a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão; 

e) assuntos relativos a comunicações, telecomunicações, informática, te-
lemática e robótica em geral; 

f) indústrias de computação e seus aspectos estratégicos; 

g) serviços postais, telegráficos, telefônicos, de telex, de radiodifusão e 
de transmissão de dados; 

h) outorga e renovação da exploração de serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens; 

i) política nacional de informática e automação e de telecomunicações; 

j) regime jurídico das telecomunicações e informática.

Diante de seu escopo temático, parece evidente que a CCTCI é uma are-
na para a qual muitos interesses organizados direcionam sua atenção. Por essa 
arena tramita, certamente, um conjunto de proposições que interessam a esses 
atores, sendo esperado o desenvolvimento de ações com vistas a influenciar 
o processo decisório no escopo da comissão. No que se refere às proposições 
apreciadas pela cctci6, conforme informações dos relatórios anuais de ativi-
dades, na 53ª legislatura, foram 2643 atos de concessão ou renovação de con-
cessão de emissoras de rádio e televisão e mensagens aprovados; 158 projetos 
aprovados; 143 projetos rejeitados; 233 requerimentos aprovados; 2 requeri-
mentos rejeitados; e 78 emendas orçamentárias aprovadas. Por sua vez, na 54ª 
legislatura, os números registrados foram: 1310 atos de concessão ou renova-
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão aprovados; 3 atos de con-
cessão ou renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão rejeitados; 
124 projetos aprovados; 78 projetos rejeitados; 309 requerimentos aprovados; 
e 72 emendas orçamentárias aprovadas.

6 os números incluem os projetos apensados.
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Nas oitos sessões legislativas consideradas, o Partido da Social Democra-
cia Brasileira (PSDB) esteve na presidência da comissão em seis oportunida-
des (Julio Semeghini, eduardo Gomes, Bruno araújo, eduardo azeredo, Paulo 
Abi-Ackel e Ricardo Tripoli). Na 54ª legislatura, inclusive, todos os presidentes 
eram filiados ao PSDB. Apenas em 2008 e 2010, a comissão foi presidida por 
deputados de outros partidos: Walter Pinheiro, do Partido dos trabalhado-
res (Pt), e eunício oliveira, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB), respectivamente.

apresentados aspectos relativos à cctci, a seção seguinte tem como foco 
a realização de audiências públicas por essa comissão e os interesses organiza-
dos presentes nesses eventos.

4  INTeReSSeS ORGANIZADOS NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
DA CCTCI

Na 53ª legislatura, a cctci realizou 56 audiências públicas e participou de 
outras 20 audiências públicas conjuntas7. Na 54ª legislatura, esses números fo-
ram 71 e 22, respectivamente. considerando as audiências públicas promovidas 
apenas no âmbito dessa comissão, foram 304 participações, na 53ª legislatura, 
e 311, na 54ª legislatura. Como observado no Gráfico 1, entre 2007 e 2015, a 
cctci foi a oitava comissão em número de audiências públicas (127) e também 
a oitava em número de participações (615). Se forem levadas também em conta 
as reuniões realizadas conjuntamente, os números de participações passam a 
ser, respectivamente, 396 e 438.

7 Há previsão regimental para reuniões conjuntas. Conforme artigo 49, “[a]s Comissões a que 
for distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta, por acordo dos respec-
tivos Presidentes, com um só Relator ou Relator substituto, devendo os trabalhos ser dirigidos 
pelo Presidente mais idoso dentre os de maior número de legislaturas”.



182ACESSO E INFLUÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gráfico 1 – Número de audiências públicas e de participações nesses eventos, por comissão 
permanente 

 
Fonte: Câmara dos Deputados (dados fornecidos via Lei de Acesso à Informação, relatórios anuais de 
atividades e documentos disponíveis no portal da Casa). 
Elaboração própria. 
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8 São consideradas as participações em audiências públicas realizadas no âmbito da CCTCI e nos eventos 
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9 A partir de 2011, passa a ser denominado Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Opta-se, neste 
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10 Esses ministérios foram, posteriormente, incorporados. A denominação atual é Ministério da Ciência, 
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Gráfico 1 – Número de audiências públicas e de 
participações nesses eventos, por comissão permanente

Fonte: Câmara dos Deputados (dados fornecidos via Lei de Acesso à Informação,  
relatórios anuais de atividades e documentos disponíveis no portal da casa). 

elaboração própria.

No período estudado, foram 309 distintas organizações/instituições pre-
sentes nas audiências públicas realizadas, exclusiva ou conjuntamente, pela 
cctci. como mostra a tabela 2, as instituições com os maiores números de par-
ticipações8 foram a agência reguladora e os ministérios com jurisdições mais 
relacionadas à comissão, quais sejam, a Agência Nacional de Telecomunicações 
(anatel) (45 participações), o Ministério da ciência e tecnologia9 (33) e o Minis-
tério das comunicações10 (33). outros atores destacaram-se: associação Brasi-
leira de emissoras de Rádio e televisão (31); Fórum Nacional pela Democrati-
zação da comunicação (16); Universidade de Brasília (15); associação Brasileira 
de Radiodifusores (13); coletivo Brasil de comunicação Social (13); Sindicato 
Nacional das empresas de telefonia e de Serviço Móvel celular e Pessoal (12); 
Ministério da Justiça (11). Os resultados indicam, ainda, que a atuação de órgãos 
do âmbito estatal (50,1%) foi mais intensa do que a de organizações advindas 

8 São consideradas as participações em audiências públicas realizadas no âmbito da CCTCI e 
nos eventos conjuntos dos quais a referida comissão participou.
9 a partir de 2011, passa a ser denominado Ministério da ciência, tecnologia e inovação. opta-se,  
neste capítulo, pela referência a Ministério da ciência e tecnologia.
10 esses ministérios foram, posteriormente, incorporados. a denominação atual é Ministério da 
ciência, tecnologia, inovações e comunicações.
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da sociedade (36,7%)11. No âmbito estatal, destacaram-se as participações de 
ministérios e agências reguladoras, ao passo que, entre as organizações da so-
ciedade, as associações livres12 foram as mais atuantes.

Tabela 2 – organizações/instituições mais atuantes nas audiências públicas da cctci

Organização/instituição n Organização/instituição n

agência Nacional de telecomunicações 45 Ministério da cultura 10

Ministério da ciência e tecnologia 33 tribunal de contas da União 10

Ministério das comunicações 33 advocacia-Geral da União 9

associação Brasileira de emissoras de Rádio e 
televisão

31 associação Brasileira de internet 9

Fórum Nacional pela Democratização da 
comunicação

16
Empresa Brasileira de Pesquisa 
agropecuária

9

Universidade de Brasília 15 Ministério Público Federal 9

associação Brasileira de Radiodifusores 13 comitê Gestor da internet no Brasil 8

coletivo Brasil de comunicação Social 13
conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
tecnológico

8

Sindicato Nacional das empresas de telefonia 
e de Serviço Móvel celular e Pessoal

12 total (mais participativas) 314

Ministério da Justiça 11 outras organizações/instituições 508

Câmara dos Deputados 10 Sem registro 12

instituto Brasileiro de Defesa do consumidor 10 total 834

Fonte: Câmara dos Deputados (dados fornecidos via Lei de Acesso à Informação, relatórios anuais de ativi-
dades e documentos disponíveis no portal da casa).

elaboração própria.

ademais, observa-se um ambiente caracterizado por concentração nas par-
ticipações e desigualdade no acesso à comissão. Conforme o Gráfico 2, entre as 
309 organizações/instituições que tiveram presenças registradas nas audiên-
cias públicas da cctci, 182 passaram por esses eventos em uma única oportu-
nidade. Outros 76 atores participaram duas ou três vezes. Isso significa que 258 
organizações/instituições, o que corresponde a 83,5% do total, registraram três 
ou menos participações nas audiências públicas. a análise das demais faixas 
de participação indica que 41 organizações/instituições contabilizaram entre  

11 11,8% das participações foram classificadas na categoria outros; em 1,4% das participações, 
não há registro da organização/instituição representada pelo participante da audiência pública.
12 Organizações privadas de representação de setores específicos. 
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quatro e dez participações; 6 entre onze e vinte participações; e apenas 4 mais 
de vinte participações. esses resultados sugerem a existência de vieses no aces-
so à comissão permanente em análise, o qual é caracterizado por uma prepon-
derância, entre os participantes das audiências públicas, de poucos atores com 
expressivos números de presença nos eventos.

existência de vieses no acesso à comissão permanente em análise, o qual é caracterizado 

por uma preponderância, entre os participantes das audiências públicas, de poucos atores 

com expressivos números de presença nos eventos. 

 

Gráfico 2 – Frequência das participações nas audiências públicas 

 
 

Fonte: Câmara dos Deputados (dados fornecidos via Lei de Acesso à Informação, relatórios anuais de 
atividades e documentos disponíveis no portal da Casa). 
Elaboração própria. 
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Fonte: Câmara dos Deputados (dados fornecidos via Lei de Acesso à Informação,  

relatórios anuais de atividades e documentos disponíveis no portal da casa).

elaboração própria.

a partir da abordagem de análise de redes sociais, cada organização/insti-
tuição representante de interesses organizados que participou de audiências 
públicas é assumida como um nó da rede e a relação estabelecida entre orga-
nizações/instituições se dá por meio da participação em uma mesma audiência 
pública. a imagem 1 apresenta a representação de redes dos interesses organi-
zados participantes das audiências públicas da cctci.
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Imagem 1 – Representação de redes dos interesses  
organizados participantes das audiências públicas da cctci

Fonte: Câmara dos Deputados (dados fornecidos via Lei de Acesso à Informação,  
relatórios anuais de atividades e documentos disponíveis no portal da casa).

elaboração própria por meio do software R, com o uso do Igraph package.

O foco da análise se refere à importância de cada um dos nós, mobilizando-se  
medidas de centralidade. São empregadas as seguintes medidas: 1) centralida-
de de grau (degree), calculada pelo número de laços, ou seja, pelo tamanho da 
rede de determinado ator; 2) centralidade de proximidade (closeness), que se 
refere ao número mínimo de passos necessários para um ator entrar em contato 
com os demais atores do sistema; 3) centralidade de intermediação (betwee-
ness), baseada na ideia do controle que um ator exerce sobre as interações en-
tre dois outros atores (LAZEGA, HIGGINS, 2014). O Quadro 1 destaca as cinco or-
ganizações/instituições com os maiores escores de centralidade, considerando 
as três medidas anteriormente apresentadas.
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Quadro 1 – organizações/instituições mais centrais na rede da cctci

Degree Closeness Betweenness

1. Ministério da ciência e 
tecnologia 

2. agência Nacional de 
telecomunicações 

3. associação Brasileira de 
emissoras de Rádio e televisão 

4. Ministério das comunicações 

5. Fórum Nacional pela 
Democratização da comunicação

1. Ministério da ciência e 
tecnologia 

2. Ministério Público Federal 

3. associação Brasileira de 
empresas de tecnologia de 
informação, Software e internet 

4. agência Nacional de 
telecomunicações 

5. Universidade de Brasília 

1. Ministério da ciência e 
tecnologia 

2. agência Nacional de 
telecomunicações 

3. Ministério Público Federal 

4. Ministério das comunicações 

5. Universidade de Brasília

Fonte: Câmara dos Deputados (dados fornecidos via Lei de Acesso à Informação, relatórios anuais de ativi-
dades e documentos disponíveis no portal da casa).

elaboração própria por meio do software R, com o uso do Igraph package.

Verifica-se que apenas o ministério e a agência reguladora mais ligados à 
jurisdição da comissão figuraram como centrais considerando-se as três medi-
das de centralidade mobilizadas (grau, proximidade e intermediação). Minis-
tério da ciência e tecnologia e anatel são, portanto, atores muito importantes 
nessa policy network.

Na sequência, são analisadas apenas as participações em audiências públi-
cas cujas temáticas referem-se a ciência, tecnologia e inovação.

4.1 ciência, tecnologia e inovação: interesses organizados em 
audiências públicas que debateram a temática

considerando o amplo conjunto de campos temáticos e áreas de ativi-
dade sob jurisdição da CCTCI, empreendeu-se a classificação das temáticas 
das audiências públicas, visando identificar aquelas que se debruçaram espe-
cificamente sobre questões ligadas a ciência, tecnologia e inovação. Dos 76 
eventos (56 no âmbito da comissão e 20 conjuntos) ocorridos na 53ª legisla-
tura, 28 tiveram seus temas classificados como ciência, tecnologia e inovação, 
sendo 20 audiências públicas promovidas no âmbito da CCTCI e 8 conjunta-
mente. Na 54ª legislatura, por sua vez, foram 93 eventos (71 no âmbito da 
comissão e 22 conjuntos). Desses, 36 receberam a classificação acima des-
tacada, sendo que 25 ocorreram no âmbito da CCTCI, ao passo que 11 foram 
promovidos conjuntamente.
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Dessa forma, nas oito sessões legislativas analisadas, 64 audiências pú-
blicas trataram de questões relacionadas a ciência, tecnologia e inovação, o que 
corresponde a 37,9% do total de eventos. a tabela 3 elenca as organizações e 
instituições com os maiores números de presença em tais audiências públicas.

Tabela 3 – organizações/instituições mais atuantes nas audiências públicas da cctci com te-
máticas ligadas a ciência, tecnologia e inovação

Organização/instituição n

Ministério da ciência e tecnologia 29

agência Nacional de telecomunicações 11

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 9

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 8

Ministério das comunicações 6

associação Brasileira de emissoras de Rádio e televisão 5

comando da aeronáutica 5

Ministério da educação 5

Sindicato Nacional das empresas de telefonia e de Serviço Móvel celular e Pessoal 5

Sociedade Brasileira para o Progresso da ciência 5

total (mais participativas) 88

outras organizações/instituições 230

Sem registro 7

total 325

Fonte: Câmara dos Deputados (dados fornecidos via Lei de Acesso à Informação, relatórios anuais de ativi-
dades e documentos disponíveis no portal da casa).

elaboração própria.

como pode se observar, o Ministério da ciência e tecnologia (29 partici-
pações) é a instituição mais atuante nessas audiências públicas. esse ministé-
rio teve 33 participações registradas quando considerados todos os eventos 
da CCTCI, o que significa que sua atuação se concentrou expressivamente em 
temas ligados a ciência, tecnologia e inovação (87,9%). outras organizações/
instituições podem ser destacadas por suas participações nesse recorte de au-
diências públicas: Anatel (11); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (9); 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (8); e Ministé-
rio das comunicações (6).
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5 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS 

Assume-se, neste artigo, a perspectiva de que o objetivo adjacente às au-
diências públicas é informacional e de que o crescimento do número de eventos 
e do número de participações, na comparação entre as duas últimas legislaturas 
concluídas, pode ser considerado como mais um indicador da mudança institu-
cional a que se refere Almeida (2016). O autor apresenta evidências empíricas 
para um protagonismo legislativo do congresso Nacional cada vez maior, no 
lugar da dominância do Executivo, com destaque para o papel das comissões.

Quando a atenção se dirigiu à identificação dos interesses organizados pre-
sentes nas audiências públicas da CCTCI, verificou-se um elevado número de par-
ticipações de órgãos do setor público, especialmente do Executivo. Há, portanto, 
na referida comissão, representantes das múltiplas estruturas desse Poder, que 
possuem informações privilegiadas relativas às consequências de políticas pú-
blicas. assim, os números de participações observados são interpretados como 
um indicativo da importância do Poder Legislativo, uma vez que “os ministérios 
e demais órgãos de estado [...] não mobilizariam recursos humanos e não canali-
zariam energia para o parlamento se aquela arena não tivesse alguma relevância 
no processo decisório” (SaNtoS, 2014). Ademais, o ambiente que emerge a partir 
dos interesses organizados presentes nas audiências públicas esteve marcado 
por um amplo conjunto de inputs gerados pela participação social.

Os dados evidenciaram, ainda, que um pequeno número de atores concen-
trou grande parte das participações nas audiências públicas da cctci, indican-
do a existência de vieses no acesso a essa arena. além disso, a abordagem de 
análise de redes sociais foi empregada visando lançar luz sobre a rede de inte-
resses organizados. Os resultados indicaram que apenas o Ministério da Ciência 
e Tecnologia e a Anatel figuraram nas três medidas de centralidade como um 
dos cinco atores mais importantes. No que se refere à participação de organi-
zações/instituições em audiências públicas que trataram especificamente de 
temáticas ligadas a ciência, tecnologia e inovação, sobressaiu-se a atuação do 
Ministério da ciência e tecnologia.

Algumas questões, entretanto, permanecem em aberto. É preciso avaliar, 
por exemplo, as características dos atores presentes nas audiências públicas, 
como o grau de profissionalização e os recursos com que contam para as ativi-
dades de pressão, e em que medida as posições privilegiadas na policy network 
estão associadas aos resultados políticos que emergem do sistema comissional. 
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Ao avançar por esses desafios, acredita-se que será possível compreender mais 
claramente como opera a influência de interesses organizados em uma arena 
cada vez mais relevante no sistema político brasileiro. 
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ReSUMO: existe muita apreensão em relação à substituição de de-
cisões tomadas por seres humanos por decisões automatizadas, em 
especial, as decisões tomadas por meio de mecanismos de aprendiza-
gem de dados empregando processamento massivo de dados – os fa-
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mosos Big Data e Machine Learning. existem preocupações acerca dos 
efeitos da perda de privacidade decorrente do Big Data, bem como 
com o possível agravamento de cenários discriminatórios em virtude 
de decisões tomadas por algoritmos enviesados. amedrontada, a so-
ciedade resiste à implementação dessas novas tecnologias e defende 
que seja mantido o elemento human in the loop. No entanto, será mes-
mo que a fé depositada nesse ser humano justifica-se? Novos modelos 
de explicação da cognição humana mostram que, talvez, a maior caixa 
preta seja o cérebro humano. embora seja possível pedir ao humano 
que explique os motivos de uma decisão, cada vez mais esses estudos 
sugerem que aquilo que o humano entrega são racionalizações post 
hoc, que não contemplam muitos dos elementos que influenciaram 
essas decisões (muitas delas absolutamente inconscientes, inclusive 
de elementos absolutamente contingentes, como a música que está 
tocando ou o cheiro do ambiente). Neste artigo, por meio de revisão 
bibliográfica, o objetivo principal foi realizar uma contraposição entre 
os dois cenários: aquele em que a decisão é automatizada, contrapos-
to ao cenário em que a decisão é tomada por um ser humano. O artigo 
tem, também, objetivo secundário, alinhado a um projeto de pesquisa 
mais amplo e ainda em desenvolvimento: o teste em um grande volu-
me de dados reais de uma concessionária de serviço público. assim, o 
objetivo secundário do artigo é prospectar o cenário em que se subs-
titui a decisão tomada por seres humanos por decisões automatizadas, 
e quais os efeitos éticos disso, excluindo os elementos do teste pro-
priamente dito, que são objeto de estudos subsequentes. 

Palavras-chave: Big Data. Machine learning. tomada de decisão. Sis-
tema Dual de cognição. 

ABSTRACT: there is much concern about replacing decisions made by 
humans by automated decisions, especially data-driven decisions that 
employ Big Data and Machine learning. there are concerns about the 
effects of the loss of privacy due to Big Data, as well as the potential 
aggravation of discriminatory scenarios due to decisions made by 
biased algorithms. Society in uneasy and resists the implementation 
of these new technologies, advocating for the maintenance of the 
human element in the loop. However, is all this faith placed in the 
human element justified? New models for explaining human cognition 
show that perhaps the biggest black box of all is the human brain. 
Although it is possible to ask the human to explain the reasons taken 
into considerations for reaching a decision, studies suggest that what 
the human delivers are post hoc rationalizations, which do not address 
many of the elements that influenced these decisions (some of them 
absolutely unconscious, including contingent elements, such as the 
music that is playing or the smell of the environment). in this article, 
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through literature review, the main objective was to make a contrast 
between the two scenarios: the one in which the decision is automated, 
as opposed to the scenario in which the decision is made by a human 
being. the paper also has a secondary objective, in line with a broader 
and still developing research project: testing a large volume of actual 
data from a public utility company. thus, the secondary objective of 
the article is to prospect the scenario in which the decision made by 
humans is replaced by automated decisions, and what are the ethical 
effects of this, without probing the tests themselves, which will be 
addressed in further studies.

Keywords: Big Data. Machine learning. Decision making. Dual 
cognition System.

However, in our preoccupation with information we tend to 
lose sight of the fact that information is not the final destination. 

What lies beyond information is decision-making.
Lofti A. Zadeh

1 INTRODUÇÃO

Big Data e Machine Learning (ou, em português, processamento massivo de 
dados e aprendizagem de máquina) são duas ferramentas que assustam. Como 
viver em um mundo no qual as máquinas sabem mais de mim do que eu mes-
mo? Como interagir com decisões que não foram tomadas por seres humanos, 
mas por computadores? 

Não obstante, cada vez mais, os computadores participam dos processos de 
tomada de decisão (seja por meio de programação simples, ou por mecanismos 
de machine learning). os algoritmos prometem neutralizar os efeitos danosos 
dos vieses cognitivos. No entanto, a literatura jurídica não tardou a pontuar que 
a máquina não possui compromissos valorativos, senão aqueles da pessoa que 
a programa. assim, a decisão tomada ou assessorada por algoritmos não garante 
automaticamente neutralidade. Muito ao contrário, a definição dos parâmetros 
de entrada ou mesmo a decisão pela aprendizagem de máquina sobre grandes 
volumes de dados podem implicar vieses radicalmente diferentes ou acentuar 
desigualdades em vários níveis. 
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inobstante toda essa apreensão diante desse mundo desconhecido da au-
tomação, um receito justo diante do mundo conhecido parece ter sido esque-
cido: quão boas são as decisões tomadas por seres humanos com base em in-
formações limitadas, aquelas que o cérebro humano consegue processar por si 
só? Será mesmo que as formas tradicionais de decisão (por seres humanos) não 
deveriam causar mais receio do que as decisões automatizadas? 

Existe, portanto, uma tensão que precisa ser harmonizada. Se, por um lado, 
a máquina pode evitar decisões tendenciosas do ser humano, por outro, ela 
pode conduzir a decisões que contrariam os direitos fundamentais e nossos va-
lores constitucionais, se orientada por objetivos como eficiência ou lucro. Seus 
reflexos são sentidos, cada vez mais, em cenários sensíveis, como o acesso a 
crédito, e mesmo em matéria penal, por exemplo, os algoritmos podem direcio-
nar medidas policiais e judiciais preventivas a uma população já marginalizada, 
reforçando-se a seletividade já reinante nesse sistema. 

Nesse contexto, embora compreensível a apreensão em relação às novas 
tecnologias, existem duas outras perguntas que devem nortear as reflexões:

1. Considerando-se que as decisões são inevitáveis (o banco tem obrigação 
de decidir se concede ou não o crédito financeiro a um cliente, o juiz tem obri-
gação de julgar se um acusado é culpado ou não, a concessionária de serviço 
público tem obrigação de decidir quais medidas sancionatórias serão aplicadas 
aos inadimplentes), será possível que a decisão automatizada (realizada por 
um computador) entregue resultados mais justos e/ou mais transparentes que 
a decisão tomada por um ser humano?

2. Considerando-se que temos a possibilidade de analisar todo esse banco 
de dados, quão proveitoso (ou desejável) é descobrir as correlações apontadas 
pelas aplicações de computador e usufruir dos insights para resolver proble-
mas em um nível super-humano, sem que seja necessário compreender a cau-
salidade sobre os domínios?

O objetivo principal do artigo é apresentar reflexões preliminares em re-
lação à primeira dessas perguntas, a mais prática e pragmática, tangenciando 
a segunda, que tem natureza filosófico-epistemológica. Noutras palavras, ana-
lisa-se se as tecnologias atuais atreladas ao processamento e análise de dados 
na tomada de decisão atenua ou agrava cenários discriminatórios, quando com-
parada aos cenários em que a decisão é tomada por um ser humano. Para tanto, 
realiza-se uma contraposição entre dois contextos: primeiro, em que a máquina 
decide e, segundo, em que o ser humano decide. Diz-se reflexões “preliminares”,  
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pois este é um tema ainda em evolução: as novas tecnologias não esgotaram 
suas possibilidades, e estão sendo aperfeiçoadas sem esperar que a sociedade 
pacifique suas ansiedades.

o artigo tem, também, um objetivo secundário, alinhado a um projeto de 
pesquisa mais amplo e ainda em desenvolvimento: o teste em um grande volu-
me de dados reais de uma concessionária de serviço público. assim, o objetivo 
secundário do artigo é prospectar o cenário em que se substitui a decisão to-
mada por seres humanos por decisões automatizadas, e quais os efeitos éticos 
disso. Esse estudo é, portanto, preparatório para um estudo subsequente, ainda 
em desenvolvimento. Os objetivos justificam, portanto, a metodologia utiliza-
da: a revisão de literatura. 

Em algum limite, este artigo junta-se a tantos outros que o antecederam, 
que apresentam discussões e preocupações teóricas (em tese) sobre o uso des-
sas tecnologias; entretanto, diferencia-se por ser a primeira parte de um estudo 
maior, com objetivo de testar, em um cenário real, se as discussões propõem as 
perguntas corretas e se as preocupações têm motivo de ser. 

Mas por que propor este tipo de reflexão? Einstein dizia nunca pensar sobre 
o futuro, pois ele não tarda a chegar. Quando se pensa em novas tecnologias, 
Soraya A. Coley (2018) prevê ser inevitável que mais de nós, humanos, traba-
lhem com máquinas e computadores em nosso trabalho, qualquer que seja este 
trabalho. além disso, a velocidade dos avanços tecnológicos parece nos tirar o 
fôlego. E, considerando-se que o banco de dados já existe e que as ferramentas 
para assessorar a tomada de decisão com base são aperfeiçoadas neste exato 
momento em que essas palavras são escritas, não nos ocupamos dessas como 
uma preocupação preventiva para o futuro. Neste caso, o futuro já chegou. 

2 APReNDIZAGeM De MÁQUINA SOBRe GRANDeS 
VOLUMeS De DADOS

Políticas públicas e propostas de sistematização legislativa ou introdução 
regulatória sobre o presente campo de análise são especialmente delicadas não 
apenas por tratar-se de subsistema normativo complexo, mas também pelos di-
versos atores afetados e pelas tecnologias disruptivas empregadas, muitas das 
quais desafiam a compreensão do senso comum.
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com esse panorama em vista, nesta primeira seção, abordamos alguns as-
pectos gerais sobre as novas tecnologias, apresentando alguns esclarecimentos 
e conceitos operacionais. 

em seguida, apresentamos primeiramente o conhecimento das normas vi-
gentes, com ênfase na concessão de crédito, que nos parece ser o cenário mais 
aproximado daquele que queremos conhecer: a definição de aspectos éticos e 
legais devem ser considerados para a implementação de sistemas inteligentes 
no combate à inadimplência de uma concessionária de serviço público. 

Neste contexto, despontam, em primeiro plano, de algum modo afetos ao 
tópico, a lei n. 12.414/2011 (cadastro Positivo); lei n. 12.965/2014 (Marco civil 
da internet) e Decreto n. 8.771/2016; e a recente lei n. 13.709/2018 (Proteção 
de Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou lGPD), além da lei n. 8.078/1990 
(Código de Defesa do Consumidor). Para o contexto mais amplo da pesquisa (o 
teste em um banco de dados real de uma concessionária de serviço público), 
importam também a lei n. 12.527/2011 (lei de acesso à informação, ou, sim-
plesmente, lai) e a lei 13.460/2017 (normalmente conhecida como código do 
Usuário do Serviço Público).

em terceiro lugar, fez-se uma breve introdução às técnicas e metodologias 
utilizadas na implementação do credit scoring. Sua exposição, com destaque 
aos seus pressupostos e limitações, se desenvolverá com vistas ao esclareci-
mento dos princípios jurídicos subjacentes ao marco regulatório da concessão 
de crédito, na medida em que serão tratados os possíveis conflitos entre efici-
ência, desenvolvimento econômico, não-discriminação e transparência ou di-
reito à explicação.

Por fim, são levantados possíveis problemas advindos de tecnologias dis-
ruptivas, especialmente a mineração de dados e as ferramentas de Big Data, os 
quais se inserem como variáveis sensíveis no balanceamento dos mencionados 
princípios.

2.1 Aprendizagem de máquina sobre grandes volumes de 
dados: aspectos gerais

Machine-learning (ou aprendizagem de máquina, na tradução para o portu-
guês) é uma disciplina focada em duas perguntas interrelacionadas (JoRDaN; 
MITCHELL, 2015). A primeira: como construir programas de computador que 
se aperfeiçoam automaticamente à medida que eles operam, ou seja, eles se  
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aprimoram pela experiência? E a segunda: Quais são as leis estatísticas compu-
tacionais informacionais teóricas que determinam esses sistemas de aprendi-
zagem, que incluem computadores, seres humanos e organizações?4 

Enquanto campo de estudo, machine learning encontra-se na interseção 
entre ciência computacional, estatística e uma variedade de outas disciplinas 
que se ocupam da melhoria automática ao longo do tempo, com o processo 
de inferência e tomada de decisão em um cenário de incerteza; isso inclui 
também o estudo psicológico do processo de aprendizagem de seres huma-
nos, o estudo da evolução, teorias de controle adaptativo, estudo de práti-
cas educacionais, neurociências, comportamento organizacional e economia 
(JORDAN; MITCHELL, 2015). Percebeu-se que as técnicas de machine learning 
são particularmente úteis quando pretende-se desenvolver um software com 
aplicações práticas bem definidas, tais como a visão computacional, o reco-
nhecimento de fala, processamento de linguagem natural, robotização e mui-
tos outros. Os desenvolvedores de AI perceberam que, nesses casos, é mais 
fácil treinar um sistema apresentando-lhe exemplos de input-output, do que 
programá-lo manualmente, antecipando a resposta desejada para todas as 
entradas possíveis (JORDAN; MITCHELL, 2015). Essa disciplina cresceu expo-
nencialmente ao longo dos últimos anos, e deixou de ser uma curiosidade 
de laboratório para se tornar uma tecnologia prática com amplas aplicações 
comerciais (JORDAN; MITCHELL, 2015).

Quando se fala em aprendizagem de máquina, fala-se do problema de me-
lhorar em alguma medida o desempenho na execução de uma tarefa, por meio 
de algum tipo de experiência de treinamento (JORDAN, MITCHELL, 2015). Por 
exemplo, no caso de detecção de fraude em uma dada operação de cartão de 
crédito, a tarefa é classificar como “fraudulenta” ou “não-fraudulenta” a dada 
operação de cartão. a métrica de desempenho a ser melhorada é a acurácia do 
processo de classificação de fraudulento ou não. A experiência de treinamento 
pode consistir em uma coleção de transações históricas de cartão de crédito, 
cada uma delas já classificada como fraudulenta ou não (embora possam ser 
concebidas outras experiências de treinamento).

4 Esta segunda pergunta liga-se à indagação filosófico-epistemológica descrita na introdução do 
artigo, qual seja, a busca pelas descobertas de correlações apontadas pelas aplicações de com-
putador, e os insights decorrentes disso na busca pela solução dos problemas em um nível super-
-humano, sem que seja necessário compreender a causalidade sobre os domínios. Assim, esse 
tipo de questionamento, filosoficamente mais desafiador, será apenas tangenciado no trabalho. 
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Por sua vez, big data refere-se ao fenômeno recente dos dados digitais de 
presença praticamente ubíqua, disponível sobre todos os aspectos da vida hu-
mana: todos os bilhões de registros telefônicos, transações de cartão de crédito, 
localização de GPS e postagem em redes sociais se transformam em dados, por 
meio dos quais é possível conhecer nossa sociedade de uma forma sem prece-
dentes (PeNtlaND, 2015). e, neste ponto, diz-se conhecer a sociedade (e não 
conhecer os indivíduos particularmente), porque é isso que as novas tecnolo-
gias fazem: os algoritmos organizam as pessoas em grupos com características 
similares, na tentativa de prever seu comportamento.

como ocorre no conto infantil João e Maria, o ser humano deixa migalhas 
pelo caminho em cada uma dessas interações, empregando-se aqui a analogia 
de Pentland (2015). essas migalhas avolumam-se, formando grandes bancos de 
dados, – o famoso Big Data – podem ser lidas por algoritmos e organizadas.  

Nessa discussão, existe um interesse especial no uso do chamado profiling 
(em tradução livre para o português, perfilização), ou “criação de perfil”, que 
pode ser definido como “uma técnica pela qual um conjunto de características 
de uma determinada classe de pessoa é inferido a partir de experiências pas-
sadas, e pesquisa-se, nesses dados, por outros indivíduos com um ajuste pró-
ximo a esse conjunto de característica” (claRKe, 1993, tradução nossa). É uma 
técnica já bastante usada no marketing (em busca de um público-alvo para um 
anúncio) e nas políticas púbicas (como a busca, a priori e bastante problemática, 
de indivíduos transgressores). a técnica vem se expandindo e, com o uso de big 
data e machine leaarning, ela é aplicável a praticamente qualquer seguimento: 
as empresas buscam identificar também a priori e com base nessas experiên-
cias passadas, os indivíduos que mais provavelmente honrarão empréstimos, 
ou aqueles que não precisam de medidas sancionatórias (como negativação de 
cadastro ou corte de serviços) para pagar suas contas em atraso, ou o nicho de 
um produto.

Portanto, os algoritmos organizam as pessoas em grupos, nos quais a iden-
tidade de cada uma delas não é mais relevante. Noutras palavras, o que o al-
goritmo faz é classificar as pessoas em coletividades de pessoas semelhantes. 
Cada uma dessas pessoas pode estar completamente alheia ao fato de que ela 
foi incluída naquela coletividade, já que muitas dessas coletividades não são 
espelham categorias sociais comumente conhecidas na sociedade. Nesse con-
texto, o chamado microtargeting pode criar a impressão de que o anúncio está 
engajado com aquela pessoa individualmente, embora seu público-alvo seja 
não o indivíduo, mas aquele grupo de indivíduo. 
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Diante disso, Lorena Jaume-Palasi (2019) explica que, muito embora as ava-
liações dessas ferramentas de inteligência artificial tendem a focar na detecção 
de danos ou violações a direitos humanos individualmente, as discriminações 
tendem a ocorrer contra uma coletividade, sem que qualquer dano individual 
seja detectado. 

É questionável, e particularmente problemático, que os profiles (os perfis) 
sejam organizados com base em critérios como raça, sexo, endereço, e outros 
critérios que considerem recursos econômicos e educacionais, já que a suspei-
ta é que essa metodologia agrave cenários de discriminação e vulnerabilidade 
social (SCHMITZ, 2014; PEREIRA; SILVA, 2019). No entanto, como se verá mais 
adiante, é possível que as técnicas empregadas pelos algoritmos de machine 
learning identifiquem e usem outros critérios na análise, sendo expressamente 
instruídas a ignorar esses critérios problemáticos e buscar por outros, na meto-
dologia conhecida como black box. 

Nesse contexto, à diferença da metodologia dos scorecard tradicionais, nos 
quais as variáveis consideradas e seu peso se encontram explícitos, as técnicas 
de machine-learning já não apresentam a mesma transparência. Surge, assim, 
um trade-off entre performance e capacidade explicativa, o que afeta direta-
mente o acesso à informação ou direito de explicação por parte de grupos afe-
tados (consumidores).

2.1.1 legislação sobre Proteção de Dados

A importância do acesso à informação (ou direito à explicação) foi reco-
nhecida na regulação europeia sobre proteção de dados (GDPR), que, em seu 
art. 13, (2), f; art. 14, (2), g; e art. 15, (1), h, prevê que os controladores de dados 
devam informar sobre o uso de tomadas de decisões automatizadas, incluindo 
profiling, e prover informações significativas sobre a lógica e as consequências 
para o sujeito envolvidas. em seu art. 22, (3), assegura ao cidadão o direito a ob-
ter intervenção humana durante o processo de tomada de decisão que o afeta, 
expressar seu ponto de vista e contestar a decisão. Na França, a lei 2016-1321 
(outubro de 2016) já previa de modo mais severo e enfático, no âmbito dos 
procedimentos administrativos, o direito do cidadão à explicação em caso de 
decisões tomadas ou assistidas por algoritmos, destacadamente, a explicitação 
das regras e características (inputs) utilizadas para a decisão, conforme o art. 4 
da mencionada lei, que alterou o art. L. 311-3-1 do Código de Relações entre o 
Público e a administração (cRPa) (FRaNce, 2016).
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No Brasil, embora exista nesse momento (setembro de 2019), muita apre-
ensão em relação à entrada em vigor da lGPD (lei n. 13.709/2018), os dados 
pessoais dos usuários já estão protegidos por outras normas. 

Por exemplo, o Marco civil da internet (lei 12.965/2014) elenca várias 
obrigações em relação à coleta e tratamento de dados. assim, a disciplina do 
uso da internet no Brasil deve seguir uma série de princípios, dentre os quais 
destacamos, pelo contexto da discussão: a) garantia da liberdade de expressão, 
comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da constituição Fe-
deral, b) proteção da privacidade e c) proteção dos dados pessoais, na forma 
da lei. a lei estipula também uma série de direitos do usuário: direito à infor-
mação clara e completa, além do direito ao não fornecimento a terceiros de 
seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações 
de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas 
hipóteses previstas em lei (art. 7º, Vi e Vii). além disso, a lei garante o direito à 
privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações como condição para 
o pleno exercício do direito de acesso à internet (art. 8º).

Assim, muito embora o senso comum tenda a crer que a obrigação de prote-
ger dados pessoais virá com a vigência da LGPD, viu-se acima que o Marco Civil 
da internet já dispunha de várias obrigações. além disso, nem todos os dados 
são obtidos em relações de consumo, mas, quando o são, também o Código de 
Defesa do Consumidor é aplicável (PEREIRA, HARRES, 2017).

Especificamente em relação à LGDP (Lei n. 13.709/2018), ela vem para tor-
nar a proteção mais refinada. Por exemplo, elenca-se a transparência como um 
dos princípios norteadores do tratamento de dados pessoais, entendida como 
garantia de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a reali-
zação do tratamento e seus agentes, respeitados os segredos comercial e in-
dustrial (art. 6º, Vi), além de especialmente exigir transparência no tratamento 
de dados sob legítimo interesse do controlador (art. 10, §2º). Há previsão, em 
seu art. 20, do direito de pessoa natural solicitar revisão “de decisões tomadas 
unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afe-
tem seus interesses”, como para a definição do seu perfil em vários aspectos, 
inclusive de crédito. e, conforme o §1º do mesmo artigo, o controlador, uma vez 
solicitado, deve fornecer “informações claras e adequadas a respeito dos crité-
rios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada”.

Ademais, quando se pensa nos dados coletados do usuário do serviço 
público (como é o caso dos dados de uma empresa que, embora seja pessoa  
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jurídica de direito privado, é concessionária de serviço público), atrai-se também 
a aplicação da lei n. 12.527/2011 (lei de acesso à informação, ou, simplesmente, 
lai) e a lei 13.460/2017 (normalmente conhecida como código do Usuário do 
Serviço Público). Nesta última, existe uma série de direitos do usuário:

art. 6º São direitos básicos do usuário:
i – participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos 
serviços;
ii – obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre 
os meios oferecidos e sem discriminação;
iii – acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constan-
tes de registros ou bancos de dados, observado o disposto no inciso X 
do caput do art. 5º da constituição Federal e na lei nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011 ;
iV – proteção de suas informações pessoais, nos termos da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011 [o Marco Civil da Internet];
V – atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certi-
dões e documentos comprobatórios de regularidade; e
Vi – obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de 
prestação do serviço, assim como sua disponibilização na internet, 
especialmente sobre:
a) horário de funcionamento das unidades administrativas;
b) serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização exata e 
a indicação do setor responsável pelo atendimento ao público;
c) acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de receber ma-
nifestações;
d) situação da tramitação dos processos administrativos em que figu-
re como interessado; e
e) valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, con-
tendo informações para a compreensão exata da extensão do serviço 
prestado.

Em resumo, é importante perceber que o fornecimento de produtos e ser-
viços em meio digital, no Brasil, está sujeita a ampla regulamentação (PeReiRa, 
HARRES, 2017) e, por óbvio, ninguém se desincumbe do cumprimento dessas 
obrigações alegando desconhecê-las. 

2.3 aspectos técnicos-metodológicos do Credit Scoring

Em termos de eficiência econômica, o melhor modelo é aquele que lida 
melhor com o trade-off associado ao risco e retorno, ou seja, “para uma dada 
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medida de risco, o retorno é maximizado, ou, para um dado retorno, o risco é 
minimizado” (GUÉGAN; HASSANI, 2018, p. 17, tradução nossa).

Variações nos resultados podem decorrer tanto da escolha dos modelos, 
quanto das parametrizações utilizadas no interior de cada modelo, estrutura 
do scoring, número de classes etc. É importante notar que a diferença de de-
sempenho entre as técnicas tradicionais de scorecard, com menos complexi-
dade naqueles elementos (p.e., menor variedade de caracteres utilizados), e as 
técnicas de machine learning tem se mostrado muito pequena5, com a ressalva 
de que os scorecards dependem de acesso maior a dados com boa qualidade e 
resolução (KYUNGeUN et al., 2018). como as primeiras conservam a capacidade 
explicativa, sua adoção, a princípio, parece recomendável – e não apenas para a 
concessão de crédito, dado que o modelo pode ser exportado para outras áreas 
(KYUNGeUN et al., 2018).

Em termos de transparência, as soluções que empregam machine learning, 
p.e., redes neurais (NNs), tornam inviável uma explicação em linguagem natural 
sobre as relações detectadas pelos respectivos modelos e a consequente inter-
pretação das regras e características relevantes (RaYMoND, 2007).

Por muito tempo, a avaliação do risco associado à concessão de crédi-
to pelas instituições financeiras demandava pesado investimento em bancos 
de dados internos e desenvolvimento de scorecards (conjunto de atributos ou 
caracteres com relevância estatística e metodologicamente relacionados) por 
especialistas. As Agências Classificadoras atenuaram essa necessidade, mas o 
acesso a históricos de créditos e portfólios consolidados, bem como os custos 
associados às consultas de score, ainda atuam como barreira à entrada de novos 
atores financiadores.

Recentemente se tem atentado, porém, a novas fontes de dados, que po-
dem subsidiar a avaliação do risco sobre cada consumidor (profiling), a exemplo 
das redes sociais. A princípio, constatou-se que a mineração de dados sociais 
permitia um grau de acurácia próximo a 60% na análise do risco de crédito. 
Notou-se que é possível extrair dados comportamentais (por exemplo, os horá-
rios de tweets de cada usuário) que funcionam como indicativos mais precisos 

5 em estudo recente sobre o desempenho comparado da técnica de Regressão logística (técni-
ca tradicional, paramétrica) e SVM com kernel Laplace (técnica de machine learning), constatou-
-se uma performance melhor do último na amostra de treinamento, e ligeiramente melhor do 
primeiro no teste validação (NEHREBECKA, 2018, p. 70).
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para avaliação de crédito ou credit profiling (com aumento de até 4% na perfor-
mance) (GUo et al., 2016). No Brasil, a própria lei 13.709 já traz a previsão, como 
dados pessoais, daqueles utilizados para a formação do perfil comportamental 
de pessoa natural (art. 12, §2º).

3 O MAIOR BLACK BOX DO MUNDO: O CÉReBRO 
HUMANO?

acima, discorreu-se sobre alguns aspectos relevantes para a tomada de 
decisão assistida pelo uso de machine learning e big data, com ênfase no ce-
nário de concessão de crédito, que, por usar técnicas como o profiling, é bas-
tante semelhante ao cenário que iremos testar em estudos subsequentes. Na 
revisão de literatura, evidenciaram-se várias preocupações da comunidade 
jurídica em relação a essas ferramentas: o direito à privacidade, a proteção 
de dados pessoais, o direito à explicação, o possível agravamento de cenários 
discriminatórios. 

No entanto, por óbvio, a rejeição a essas tecnologias nos conduz à manu-
tenção do status quo, ou seja, o cenário em que todas as decisões são tomadas 
por seres humanos. E agora chegamos à pergunta que mais nos interessa neste 
artigo: será mesmo que a decisão pelo ser humano é tão boa que valha sua de-
fesa contra as novas tecnologias? A resposta nos parece ser que não. 

a literatura avoluma-se na descrição dos chamados vieses cognitivos, ou 
seja, “defeitos” ou desvios no que temos como racionalidade ideal. Com efeito, 
a forma como o ser humano toma suas decisões parece longe de chamada racio-
nalidade ideal (DINIZ, 2018; DINIZ; CARDOSO, 2018; KAHNEMAN; SLOVIC; TVER-
SKY, 1982; KAHNEMAN; TVERSKY, 2000; KAHNEMAN, 2011; OLIVEIRA, 2018).

esses vieses podem ser das mais variadas naturezas. em um estudo conhe-
cido (NORTH; HARGREAVES; McKENDRICK, 1997), foram encontradas evidências 
de que a música que está tocando dentro de uma loja pode influenciar a compra 
de um determinado produto. No experimento descrito, os pesquisadores expu-
seram duas marcas de vinho francês e duas marcas de vinho alemão em um su-
permercado (garantindo que os vinhos eram equivalentes em termos de preço 
e qualidade). Em dias alternados, tocava-se no supermercado música francesa 
e música alemã. Nos dias em que soava o acordeão francês, os clientes prefe-
riam os vinhos franceses, ao passo que, nos dias em que tocavam as tradicionais 
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músicas alemãs da Bavária, as Bierkeller Lieder, os clientes preferiam os vinhos 
alemães. Durante o estudo, esses clientes foram entrevistados e apenas 5% 
deles reconheceu que a música ambiente tivesse influenciado sua escolha. As-
sim, foram encontradas evidências de um “encaixe” ou “alinhamento” musical 
(musical fit) que influencia profundamente a escolha do produto, e que atua, na 
maior parte dos casos, de forma inconsciente. 

Um segundo estudo bem conhecido expôs os participantes a 4 cenários 
diferentes, todos eles planejados para induzir o sentimento de nojo, enquan-
to avaliavam algumas situações em termos morais (ou seja, formulavam juízos 
morais) (SCHNALL; HAIDT; CLORE; JORDAN, 2008): na primeira, o ambiente em 
que os participantes estão tem um cheiro ruim; no segundo, o ambiente era 
sujo e nojento; no terceiro, pedia-se ao participante que se lembrasse de uma 
memória nojenta e, no último, era apresentado um vídeo. os autores concluem 
que, diante dos quatro experimentos que envolvem formas de induzir um senti-
mento de nojo nos participantes, existe uma relação causal entre os sentimen-
tos de desconforto físico e a intensidade das condenações morais. 

Esses estudos fazem parte de uma lista crescente de experimentos que re-
gistram a influência de elementos contingentes e inconscientes na tomada de 
decisão. Eles estão listados aqui para ilustrar o ponto: quando se pedem aos 
participantes dos estudos as razões que nortearam suas decisões, eles raramen-
te estão conscientes de que foram influenciados por esses elementos externos 
contingentes. Nos dois casos, os elementos foram cuidadosamente arquiteta-
dos como parte de um experimento, mas poderiam ser elementos aleatórios de 
qualquer ambiente. 

esses são chamados vieses cognitivos e eles aparecem também em cená-
rios extremamente sensíveis, como no processo penal, aquele no qual se alie-
nam, por excelência, os direitos mais caros dos sujeitos: sua liberdade e, em 
alguma medida, sua própria dignidade. É por meio dele que são aplicadas as 
sanções mais graves, e somente figurar entre o rol de acusados pode importar 
em inúmeras sanções não-jurídicas – sociais e morais. 

como se sabe, no juízo de atribuição de dolo, o juiz deve buscar evidências, 
no agente, de estados mentais que indiquem dolo no caso de eventos danosos 
ou cujo resultado é incerto. Não obstante, como mostraram Diniz e cardoso, há 
evidências de que presunções veladas podem influenciar a formação do juí-
zo de atribuição de dolo, à revelia do arcabouço probatório presente nos au-
tos. Segundo os autores, “[o] registro de qualquer antecedente negativo, seja a  
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conduta social (moral), ou alguma juridicamente ilícita, conduz a que os sujei-
tos atribuam, espontaneamente, mais intencionalidade, ou, no caso do direito, 
dolo, a agentes que causam resultados negativos” (DINIZ, CARDOSO, 2018, p. 
955). Assim, os autores concluem que “[a] atribuição de crenças ou intenções 
é um processo que ocorre espontânea e naturalmente no cérebro” (DINIZ, CAR-
DoSo, 2018, p. 957). 

Neste ponto, torna-se relevante a discussão sobre o que é racionalidade, como 
prévia e prejudicial à discussão sobre o que é inteligência artificial (IA). abaixo, 
apresenta-se uma sistematização de possíveis definições sobre o que é IA.

Tabela 1 – Algumas definições de inteligência artificial, organizadas em quatro categorias 
(adaptado de RUSSell, NoRViG, 2016)

Pensando como um humano Pensando racionalmente

- o novo e interessante esforço para fazer 
os computadores pensarem, máquinas com 
mentes, no sentido total e literal;

- automatização de atividades que 
associamos ao à cognição humana, tais 
como a tomada de decisões, a resolução de 
problemas, aprendizado, etc.

- o estudo das faculdades mentais pelo uso de 
modelos computacionais;

- o estudo das computações que tornam 
possível perceber, raciocinar e agir.

Agindo como um ser humano Agindo racionalmente

- a arte de criar máquinas que executem 
funções que exigem inteligência quando 
executadas por pessoas;

- o estudo de como computadores 
podem fazer tarefas que hoje são melhor 
desempenhadas por pessoas.

- inteligência computacional é o estudo do 
design de agentes inteligentes;

- ai está relacionada a um desempenho 
inteligente de artefatos.

como explicam os autores da tabela (RUSSell, NoRViG, 2016), na parte su-
perior da tabela, estão definições ligadas aos processos de pensamento e racio-
cínio, ao passo a parte inferior se refere ao comportamento. No lado esquerdo, 
as definições medem o sucesso em termos de fidelidade ao desempenho huma-
no, ao passo que as definições do lado direito medem o sucesso confrontando-o 
a um conceito ideal de inteligência, ou racionalidade. Cada uma dessas quatro 
abordagens é seguida por grupos de pesquisa diferentes dentro da disciplina 
IA, com métodos próprios, em uma alternância entre se ajudar e se desacreditar. 
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a própria tabela deixa clara a oposição entre pensar (e agir) como um ser 
humano e pensar (e agir) conforme parâmetros de uma racionalidade ideal. De 
fato, o que se pretende questionar a partir de agora é que o ser humano não 
emprega essa racionalidade ideal em seu processo de tomada de decisão. 

Um modelo atualmente influente de explicação do processo de tomada de 
decisão por seres humanos procura consolidar a teoria de processo dual em um 
modelo de arquitetura mental, segundo o qual seres humanos possuem duas 
mentes, cada uma atuando conforme seu sistema de raciocínio de múltiplos 
propósitos, usualmente chamadas de Sistema 1 e Sistema 2 (FRANKISH, EVANS, 
2009), terminologia que será adotada também neste trabalho, pela sua ampla 
aceitação e pela sua facilidade. o Sistema 1 seria, portanto, dominado por ca-
racterísticas de processo rápido (fácil, sem esforço, automático, não-consciente, 
etc), ao passo que o Sistema 2 seria predominantemente de características de 
sistema lento (custoso, controlado, consciente, etc.).

a terminologia Sistema 1 e Sistema 2 foi cunhada por Keith e. Stanovich 
(FRANKISH; EVANS, 2009), embora tenha entrado para o léxico comum por meio 
do trabalho de Daniel Kahneman. Naquele momento, os adjetivos normalmente 
atribuídos ao Sistema 1 são rápido e automático e, ao Sistema 2, lento e deli-
berativo. com o acúmulo da literatura na área, novos adjetivos foram somados: 

Tabela 2 – características atribuídas por vários autores aos dois sistemas de cognição (adapta-
do de FRANKISH, EVANS, 2009)

Sistema 1 Sistema 2

evolutivamente antigo

inconsciente, pré-consciente

compartilhado com animais

conhecimento implícito

automático

Rápido

Paralelo

alta capacidade (capacity)

intuitivo

contextualizado

Pragmático

associativo

independente de inteligência geral

evolutivamente recente

consciente

Unicamente (e distintivamente) humano

conhecimento explícito

controlado

lento

Sequencial

Baixa capacidade (capacity)

Reflexivo

abstrato

lógico

Baseado em normas

ligado à inteligência geral



207DECISÕES AUTOMATIZADAS POR MÁQUINAS E O HUMANO NO LOOP

No estudo da cognição social, as teorias de processo dual são o paradigma do-
minante pelos últimos 20 anos (FRANKISH; EVANS, 2009). 

ao longo da década de 1960 e 1970, e seguindo ainda a trilha das teorias 
de Sistema Dual de cognição, uma série de artigos publicados por amos tver-
sky e Daniel Kahneman, revolucionaram a pesquisa acadêmica sobre julgamen-
to humano, baseado na ideia central de um programa de heurística e vieses 
(GILOVICH; GRIFFIN, 2002, p. 1). Nesse programa de pesquisa, os julgamentos 
dentro de cenários de incerteza frequentemente se baseariam em um número 
limitado de heurísticas e não um processamento algorítmico extenso. esses tra-
balhos revolucionaram a economia e foram premiados com o Nobel6 em 2002, 
demonstrando que o chamado Homo economicus nada mais é que uma ficção 
das ciências econômicas. 

Nessa ficção, o modelo clássico de tomada de decisão em cenários de in-
certeza descreve como o ator racional (considerada aqui como uma pessoa tí-
pica) escolhe a opção a ser seguida depois de avaliar a probabilidade de cada 
resultado, reconhecendo a utilidade (ou vantagem, ou bem) que cada resultado 
produziria, e combinando as duas avaliações. a opção a ser seguida seria, diante 
disso, aquela que oferecesse combinação ótima de probabilidade e utilidade 
(GILOVICH, GRIFFIN, 2002, p. 1). É um modelo com pretensões descritivas (ou 
explicativas) e, inclusive, preditivas. O trabalho de Tversky e Kahneman ques-
tionou a adequação descritiva desse modelo explicativo, e simultaneamente 
ofereceu um modelo rival, descrito sinteticamente acima.

assim, muito embora seja possível pedir ao ser humano responsável pela 
decisão tomada que a explique (p.e., por que negou ou concedeu o crédito), é 
possível que a resposta recebida seja apenas uma racionalização de processos 
cognitivos que nem sempre o próprio decisor conhece. O direito à explicação, 
embora formalmente realizado, permanece descumprido na medida que o deci-
sor também não chegou à decisão baseado em elementos racionais, e tampou-
co consegue explicitar o que o influenciou, quando instado a fazê-lo. 

Por outro lado, tem-se as decisões automatizadas, ou seja, as decisões to-
madas por computadores. Rômulo Soares Valentini desenvolveu um trabalho 
que tinha por objetivo refletir sobre a automatização das decisões jurídicas. 

6 Ainda que as ideias fundamentais premiadas pelo Nobel tenham sido fruto de uma colabora-
ção entre Kahneman e Tversy, este veio a falecer em 1996, de modo que o prêmio foi entregue 
apenas a Kahneman.
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Uma preocupação da comunidade jurídica foi quanto à possível instabilidade: a 
máquina será capaz de encontrar uma única decisão correta para cada caso? Em 
resposta, o autor conclui que

não há como se garantir que um algoritmo encontrará a única decisão 
correta para o caso avaliado, em uma perspectiva hermenêutica. Mas 
é muito provável que o algoritmo seja capaz de formular uma decisão 
tecnicamente válida e aceitável para o caso analisado, uma vez que 
o texto (output) será apresentado após consulta exaustiva em uma 
base de dados que conterá milhares de decisões análogas proferidas 
por julgadores humanos. (ValeNtiNi, 2017, p. 120). 

Em paralelo, pergunta-se: o sistema judiciário, como um todo, garante que 
será encontrada uma única solução correta para cada caso? Ou mesmo que todos 
os casos semelhantes receberão uma solução semelhante? Ora, todos aqueles 
que acompanham a rotina judiciária sabem que o elemento imprevisibilidade 
nas decisões judiciais não pode ser desconsiderado. 

Por sua vez, o medo das decisões automatizadas conduz à manutenção do 
status quo, ou seja, as decisões tomadas por seres humanos, que talvez sejam 
ainda mais imprevisíveis que as decisões tomadas por computadores. E mais: 
considerando que pouco se sabe sobre o processo de tomada de decisão no 
cérebro, é possível que as decisões humanas sejam ainda mais inexplicáveis do 
que as decisões automatizadas. 

Nesse contexto, cabe o alerta de Erik Brynjolfsson e Andre McAfee: 

embora todos esses riscos sejam reais, o benchmark [ou referência] 
apropriado não é a perfeição, mas a melhor alternativa disponível. 
Afinal, nós humanos também temos preconceitos, cometemos erros 
e temos dificuldade em explicar com sinceridade como chegamos a 
uma decisão específica. a vantagem dos sistemas baseados em má-
quinas é que eles podem ser aprimorados ao longo do tempo e forne-
cerão respostas consistentes quando apresentados com os mesmos 
dados. (BRYNJolFSSoN; McaFee, 2017, tradução nossa)

Ademais, Cass R. Sunstein (2019) explica que nós lançamos mão dos al-
goritmos motivados pelo reconhecimento de que a razão humana, ou intuição 
humana, é limitada, principalmente quando se trata especular sobre cenários 
futuros com elementos de incerteza. evidentemente, não existem garantias de 
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que os algoritmos irão evitar os vieses cognitivos. O banco de dados formado 
por decisões humanas, às quais as máquinas acessam e utilizam como experi-
ência de aprendizagem, é naturalmente enviesado. No entanto, é possível pro-
gramá-los para que exponham esses vieses, de modo que possamos corrigi-los. 

Nesse contexto, os receios em relação a possíveis agravamentos de cená-
rios discriminatórios quando se automatizam as decisões (em virtude de vieses 
nas máquinas) parece muito mais um receio diante do desconhecido (aliás, esse 
mesmo é um viés humano, de aversão ao risco), do que um receio racionalmente 
informado. Do que se sabe até agora sobre os processos de tomada de decisão 
por parte dos seres humanos, a caixa preta maior permanece sendo o cérebro 
humano: as decisões são influencias por fatores sobre os quais o decisor não 
tem qualquer consciência, e, quando se solicitam dele explicações, elas mais 
parecem ser racionalizações post hoc do que de fato a exposição de razões que 
informaram a decisão.

4 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS

Fechamos estas reflexões, destacando um aspecto que nos parece de curial 
importância: a finalidade última (aquela que devemos perseguir) da tomada de 
decisão por meio de aprendizagem de máquinas com base no processamento 
massivo de dados é a otimização na tomada de decisões, ou seja, que sejam 
tomadas decisões melhores. 

A epígrafe do artigo destaca que há muita preocupação em torno das 
informações (data) que as empresas possuem sobre determinada pessoa, e 
muitos antecipam que as decisões tomadas com base nessas informações serão 
para explorar as fragilidades do ser humano. No entanto, existe um universo de 
possibilidades – boas possibilidades – que precisa ser descortinado.

a implementação de modelos preditivos baseados em machine learning 
exige atenção, à medida que o dinamismo com que esses modelos evoluem, 
captam dados do ambiente e podem ser implementados, a um custo cada vez 
menor, contrasta com o caráter estático das legislações ou regulações possíveis.

Novas fontes de dados, mais baratas e publicamente disponíveis, como da-
dos em redes sociais, tendem, por um lado, a favorecer novos entrantes, nota-
damente FinTechs, no mercado de crédito, sobretudo voltado aos consumido-
res em massa, e, ao mesmo tempo, podem facilitar o acesso a crédito de novos 
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consumidores (sem histórico de crédito nos principais bancos). Por outro lado, 
representam um desafio ainda maior à regulação jurídica: se o acesso a dados 
comportamentais desses consumidores se dá com facilidade, especialmente 
num contexto de crescimento exponencial de internet das coisas (iot), e conta 
com técnicas e ferramentas adequadas de processamento, então a normatiza-
ção dos tradicionais bancos de dados e os usuais parâmetros de input (caracte-
rísticas e histórico individuais) para o cálculo do perfil ou score já não aparece 
como o único problema a ser enfrentado. Por exemplo, um efeito colateral do 
perfil de crédito obtido de dados socialmente compartilhados pode ser a dis-
criminação de acesso com base em características que estejam correlacionadas 
com os parâmetros proibitivos de discriminação (sexo, raça, cor, religião etc.). 
ademais, caso se considerem as redes sociais dos consumidores para aferição 
do perfil de risco a partir dos nós (demais usuários), discriminação financeira e 
ostracismo social, ainda que moderados, por parte dos próprios usuários/con-
sumidores, são efeitos provavelmente decorrentes (Wei et al., 2015).

Mesmo que se decida por regular diretamente os modelos aplicados na 
classificação dos usuários para concessão de crédito, é preciso ressaltar, espe-
cialmente a partir da emergência dos Big Data, que a imposição de um mesmo 
modelo para todos os atores ou segmentos é inviável.

Um medo real parece ser que os algoritmos aprenderão de bancos de da-
dos enviesados; afinal, o que importaria, no seu emprego, seria a tomada de 
decisões melhores. O que não pode ser perdido de vista, de qualquer modo, é 
sempre a questão: qual critério definirá “o melhor”? Esse critério se encontra 
dado, explícita ou implicitamente, de partida, já nas etapas prévias e iniciais 
de todo projeto de automação decisória, e não é algo fantasticamente criado 
ou aprendido pela máquina, ao estilo de uma caixa preta e mágica. Portanto, a 
manutenção de um espaço juridicamente regulado deve visar, inclusive, à te-
matização desses critérios balizadores, o que implica, na prática, dizer até que 
ponto o lucro da iniciativa privada deve ceder uma margem para a proteção de 
grupos contra cenários discriminatórios.

E sem descuidar para todas essas questões, finalizamos com esta pergunta: 
será mesmo que a decisão tomada por um ser humano é mais justa e transpa-
rente que a decisão tomada por uma máquina? Ou será que, na verdade, nosso 
receito pela automatização reflete apenas um apego ao que já se conhece, mo-
tivado por uma ansiedade tipicamente humana diante do desconhecido? À me-
dida que a automação vá, inevitavelmente, avançando sobre os vários campos 
de tomada de decisão, é possível que nos aproximemos das respostas. 
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IMPACTO DAS LeGISLAÇÕeS 
De PROTeÇÃO De DADOS eM 
ANÁLISeS De CRÉDITO  
BASeADAS eM PROFILING

Gustavo Duarte Vieira1 

ReSUMO: Nesse artigo será estudado o conceito de profiling e os pro-
blemas que essa técnica de processamento de dados pode gerar, rela-
tivos à privacidade e à discriminação de indivíduos ou grupos. Sendo 
credit scoring uma de suas espécies, são expostas as características 
particulares de tal prática. após, analisam-se os dispositivos das le-
gislações de proteção de dados brasileira e europeia que impactam 
o credit scoring. Por fim, busca-se avaliar os caminhos oferecidos pela 
regulação dada na busca por se amenizarem os problemas constata-
dos na definição de perfis para avaliações de concessão de crédito.

Palavras-chave: Credit scoring. Profiling. Proteção de dados. 

ABSTRACT: in this article the author will study the concept of profiling 
and the problems that this data processing technique offer, related to 
the privacy and discrimination of individuals or groups. Being credit 
scoring one of its species, the characteristics of such practice are ex-
posed. afterwards, it analyzes the provisions of Brazilian and euro-
pean data protection laws that impact credit scoring. Finally, we seek 
to evaluate the paths offered by the current regulation in the search 
for mitigating the problems found in profiling for credit assessment.

Keywords: Credit scoring. Profiling. Data protection. 
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1 INTRODUÇÃO

com este artigo o autor pretende expor aspectos da regulação acerca da 
proteção de dados pessoais aplicados à prática de credit scoring, com base nas 
legislações recentes acerca do tema elaboradas no Brasil e na europa. Preten-
de-se avaliar se o atual regramento do tema será capaz de amenizar efeitos 
discriminatórios decorrentes da utilização da referida técnica de avaliação de 
crédito e expor alguns caminhos visando sua melhora. 

Na primeira parte deste trabalho será explorado o conceito de profiling, como 
esse procedimento de análise de dados se difunde no setor privado e os riscos 
que seu uso pode representar para o desenvolvimento da esfera privada dos indi-
víduos. após, será estudado como o profiling é utilizado para fins de credit scoring 
bem como características específicas desse tipo de avaliação de crédito. 

a segunda parte do artigo cuidará de analisar as disposições da lei  
n. 13.709/2018 (lei Geral de Proteção de Dados Pessoais- lGPD) e do Regula-
mento (eU) 2016/679 do Parlamento europeu (General Data Protection Regula-
tion – GDPR) que devem ser observados na prática do credit scoring. Por fim, se-
rão tecidas considerações acerca da efetividade da regulação em se garantir que 
potenciais efeitos discriminatórios e de invasão à privacidade sejam dirimidos. 

2 O QUe É PROFILING e QUAIS SÃO SeUS PROBLeMAS?

Hildebrandt (2008) define profiling como o processo de construção de co-
nhecimento derivado de uma grande base de dados, com a criação de perfis 
compostos por um conjunto de dados correlacionados que permitem a indivi-
duação e representação de um sujeito, ou sua identificação como membro de 
um grupo ou categoria.

esse tipo de procedimento não é novo, mas teve seu potencial aumentado e 
seu uso difundido nos dias de hoje graças ao Big Data. Viktor Mayer-Schonber-
ger e Kenneth Cukier (2013) afirmam que a ideia de Big Data é definida como a 
capacidade da sociedade de aproveitar as informações de maneiras inovadoras 
para produzir insights úteis ou bens e serviços de valor significativo.

Sloot e Schendel (2016) apontam que o termo profiling é comumente as-
sociado com o Big Data e algumas vezes até incluído em seu próprio conceito. 
Nesse sentido, profiling se refere a correlações estatísticas, normalmente de 
natureza preditiva, acerca de características de indivíduos ou grupos. 
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 A partir da coleta massificada de dados de usuários das novas tecnologias 
da informação o profiling encontra terreno fértil e se difunde, tanto no setor 
público como no setor privado. Nos últimos anos, a maneira como compramos, 
utilizamos bancos e praticamos atividades cotidianas mudou significativamen-
te, de maneira a resultar em aumento sem precedente de registros e bancos de 
dados. Assim, novas tecnologias permitiram que, recentemente, muitos aspec-
tos da vida cotidiana passem a sofrer datificação para fins comerciais e de polí-
ticas públicas, por exemplo. a possibilidade de se utilizarem diversas fontes de 
dados, em grandes quantidades, permite a elaboração de perfis mais precisos e 
de maneira mais rápida e eficiente. 

As novas fronteiras da datificação são mais pessoais: nossos relacionamentos, 
experiências e humores. A ideia de datificação é a espinha dorsal de muitas 
das companhias de mídia social da Web. Plataformas de redes sociais não 
oferecem simplesmente uma maneira de encontrar e manter contato com 
amigos e colegas, elas são capazes de coletar elementos intangíveis da nos-
sa vida e transformá-los em dados que podem ser utilizados para fazer coi-
sas novas. (MAYER-SCHONBERGER, KENNETH, 2013, p. 53, tradução nossa)2 

a integração de dispositivos de geolocalização em smartphones permite 
constante rastreamento dos deslocamentos do usuário, fonte constante de da-
dos que servem para avaliação de seu comportamento. Do mesmo modo as in-
terações em redes sociais são constantemente quantificadas e analisadas para 
fins de exibição de anúncios direcionados. Sites de comércio eletrônico podem 
avaliar diversos aspectos da navegação dos usuários (cliques, tempo de visua-
lização, rolagem do mouse) por suas páginas para melhor definir os hábitos de 
consumo de seu público. ainda mais recentemente, novas tecnologias permi-
tem a datificação através de reconhecimento facial ou mesmo da postura cor-
poral de pessoas em diversos ambientes3. 

2 No original: “The next frontiers of datafication are more personal: our relationships, experi-
ences, and moods. The idea of datafication is the backbone of many of the Web’s social media 
companies. Social networking platforms don’t simply offer us a way to find and stay in touch with 
friends and colleagues, they take intangible elements of our everyday life and transform them into 
data that can be used to do new things.”
3 No Brasil, a rede de lojas de roupa Hering inaugurou uma unidade em São Paulo em que câ-
meras de reconhecimento facial identificam as reações dos clientes às peças em exposição e 
disponibilizam opções personalizadas com base na análise feita. também em São Paulo, o reco-
nhecimento facial foi utilizado em painéis de publicidade que identificavam emoções, gênero e 
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 De acordo com Daniel Solove (2004), somos hoje confrontados com o sur-
gimento de verdadeiros dossiês digitais, que são uma coleção detalhada de 
dados acerta de um indivíduo. atualmente, esses dossiês são construídos para 
cada um de nós e por múltiplos agentes. O problema se agrava uma vez que os 
dossiês se tornam muito extensos e são usados de maneira que afeta profunda-
mente nossas vidas, sem que tenhamos poder para exercer alguma influência. 

A elaboração perfis automatizados, com base em dados recolhidos em mas-
sa representa um importante desfio para as legislações de proteção de dados. 
Tais perfis indicam as necessidades de grupos de população, ou sua tendência 
a consumir determinados produtos ou conteúdo de mídia e assim permitem 
que empresas do ramo privado tenham uma atuação mais direcionada. Apesar 
dos benefícios dessa prática, Stefano Rodotá (2008) aponta como o recurso a 
esses perfis pode ocasionar a discriminação de pessoas que não correspondem 
a um modelo geral, de forma a acentuar a estigmatização de comportamentos 
desviantes e a penalização de minorias, criando um obstáculo ao pleno desen-
volvimento da personalidade individual, cerceada por perfis historicamente de-
terminados.

3 PROFILING PARA fINS De CREdIT SCORING e sUas 
eSPeCIfICIDADeS

Dentre as principais aplicações do perfilhamento no setor privado está a 
formação do credit scoring. Esse é um procedimento que, a partir da considera-
ção de dados de um indivíduo e análises estatísticas, atribui a ele um certo valor 
que reflete sua probabilidade de adimplemento ou inadimplemento de uma dí-
vida a ser contraída (aNDRaDe, 2018). o cálculo feito parte da consideração de 
certas características pessoais as quais se atribui um indicativo de solvibilidade 
(input) e assim se chega em um resultado dentro de uma escala de credibilidade 
(output). Os critérios indicativos de solvibilidade utilizados e sua importância 
relativa são compiladas em um modelo estatístico denominado “scorecard”. Po-
rém, ao se definir o score individual, não apenas os critérios e sua importância 
relativa são considerados, mas também as combinações de certos parâmetros. 

faixa etária de quem parasse para observar o anúncio. Nesse último caso, o Tribunal de Justiça 
de São Paulo determinou a suspensão do uso da tecnologia (caSeMiRo, 2019; FaRiaS, 2018). 
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A pontuação de crédito individual é calculada pela configuração do scorecard 
com informações específicas do possível mutuário (KAMP, et al., 2008). Com o 
advento do Big Data e de técnicas de data mining, esse processo passa a levar 
em conta dados que, à priori, não possuem relação com capacidade de adimple-
mento de uma pessoa como forma de aprimorar a efetividade da previsão feita. 
Além disso, é possível que se façam inferências invasivas a respeito dos hábitos 
daqueles que buscam crédito no mercado.

Sob o ponto de vista técnico, credit scoring é, em regra, uma forma de pro-
filing de grupos do tipo não-distributivo (KAMP, et al., 2008). Isso significa que 
é identificado um grupo no qual nem todos os membros compartilham todos 
os atributos do perfil geral, mas há uma espécie de “checklist” (no caso de cre-
dit scoring, é o scorecard) pontuada para que o perfil pessoal seja estabelecido 
(HILDEBRANDT, 2008). Ao se utilizar de técnicas de data mining, a definição da 
pontuação de crédito pode ser também entendida como profiling de grupos 
do tipo dirigida, que se utiliza de lógica indutiva que explora ativamente fa-
tos brutos e procura conexões nos dados. executado desta maneira, objetiva-se 
descobrir padrões ou relações até então desconhecidas e, assim, explicar ou 
prever um comportamento, com suporte em análises anteriores que sugerem 
quais atributos são mais informativos, caso em que o perfil é chamado de “dire-
cionado” (HILDEBRANDT, 2008).

 o procedimento de credit scoring pode ser feito por uma empresa espe-
cializada em análise e proteção ao crédito. No Brasil, a Serasa experian serve 
como o melhor exemplo ilustrativo. As instituições financeiras que irão conce-
der o crédito também podem desenvolver seus próprios modelos e formas de 
processamento. O mais comum, porém, é que os bancos e outras instituições 
financeiras concedentes incorporem, em seu modelo particular, a pontuação 
obtida em uma agência externa como um dos parâmetros para atribuir sua pon-
tuação específica. A pontuação pode influir na decisão de concessão de crédito 
de variadas formas, desde a aceitação ou não do mutuário, até as condições de 
contratação, como limites do crédito, taxa de juros e prazos. 

Uma das particularidades de sistemas de credit scoring é a existência de 
um critério “K.O”. Isso se refere a certo critério que, se atingido, irá, invaria-
velmente, desqualificar o aplicante à concessão de crédito. A idade pode ter 
essa característica, excluindo menores do mercado e restringindo certas con-
cessões a pessoas com maior maturidade financeira. Desemprego ou prévio ina-
dimplemento também são critérios “K.O” comumente utilizados. Além disso,  
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usualmente para uma operação de crédito é estabelecido um “Cut-Off-Score”, 
que se refere à pontuação mínima de crédito para que o aplicante deve atingir 
para que possa ser considerado apto a adimplir a obrigação. 

critérios comuns encontrados nos sistemas de credit scoring são relativos 
a parâmetros contratuais (número de contas, seus saldos e números de cartões 
de crédito, garantias, duração da relação entre o banco e seu cliente, dentre 
outros). São também avaliados critérios financeiros como renda, patrimônio, 
inadimplementos passados etc. com o advento do Big Data, características de-
mográficas são mais facilmente coletadas e passam a ter peso mais significa-
tivo. São critérios demográficos empregados comumente o endereço, idade, 
profissão, escolaridade e estado civil, porém outros critérios mais específicos 
(como a marca de carro que o aplicante possui e outros hábitos de consumo) 
podem ser levados em conta (HURLEY, ADEBAYO, 2016).

A análise de crédito tomada com base na definição de perfis é, sem dúvidas, 
uma maneira extremamente útil de se garantir para instituições maior seguran-
ça na concessão de crédito, aumentando da mesma forma o potencial de acesso 
à crédito pela população. Porém, observa-se que a utilização de dados pessoais 
de forma irrestrita e desgovernada é capaz de desvirtuar a natureza da aná-
lise feita de modo a se gerar resultados discriminatórios. esse desvirtuamen-
to é ilustrado pelo caso ocorrido em atlanta, onde Kevin D Johnson, cidadão  
norte-americano negro, sofreu uma drástica restrição ao seu crédito, apesar de 
seu histórico de adimplemento pontual de todas as contas. a razão dada para 
a redução de seus limites foi o histórico de outros consumidores que costuma-
vam utilizar cartão de crédito nos mesmos estabelecimentos que ele. A história 
de Kevin Johnson levantou a possibilidade problemática de consumidores se-
rem penalizados por atividades associadas a uma raça, etnia ou classe socioe-
conômica em particular (HURLEY, ADEBAYO, 2016). 

Nesse sentido, a abordagem para os problemas relativos à proteção de da-
dos pessoais na era digital, sugerida por Daniel Solove (2011), é de grande valia 
para melhor compreensão e regulação dos riscos associados ao perfilhamento 
para fins de concessão de crédito. Solove sugere que se deve abordar a questão 
como um problema de burocracia. os problemas da burocracia não são proble-
mas de inibição quanto às informações compartilhadas, mas problemas de pro-
cessamento das informações. Para o autor há uma burocracia presente nas ins-
tituições que tomam decisões sobre a vida dos indivíduos. Uma das principais 
consequências dessa burocracia é a falta de transparência para o público, de 



221IMPACTO DAS LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO DE DADOS EM ANÁLISES DE CRÉDITO BASEADAS EM PROFILING

forma a dificultar o escrutínio das decisões. Além disso, burocracias costumam 
ter pouco cuidado na maneira com que utilizam as informações pessoais. Assim, 
Solove identifica problemas similares na maneira como os grandes bancos de 
dados são utilizados atualmente:

o problema com as databases emerge com a submissão de informa-
ções pessoais ao processo burocrático com pouco controle inteligen-
te ou limitação, o que resulta na nossa falta de participação significa-
tiva em decisões sobre a nossa informação. Processos de tomada de 
decisão burocráticos estão sendo exercidos cada vez mais frequente-
mente sobre uma esfera cada vez maior de nossas vidas, e nós temos 
pouco poder ou voz dentro de tal sistema, que tende a estruturar nos-
sa participação por meios padronizados que falham em nos permitir 
a alcançar nossos objetivos, desejos e necessidades. (SoloVe, 2004, 
p. 52, tradução nossa)4 

os grandes atores do setor privado que se utilizam do Big Data não 
necessariamente coagem ou punem pessoas, mas criam um sentimento de de-
sempoderamento e deixam-nas vulneráveis, retirando totalmente seu controle 
sobre as informações pessoais. Ao menos em países democráticos, o que hoje 
se observa não é uma autoridade centralizadora que visa exercer total controle 
sobre os cidadãos através de sua constante vigilância, mas vários agentes, de di-
ferentes setores, que buscam entender o comportamento humano a fim melhorar 
os resultados de suas atividades. Para Solove (2004. p. 34), o objetivo de grande 
parte da coleta de dados usado para marketing e desenvolvimento de produtos 
não visa a supressão da individualidade, mas estudá-la e explorá-la. o mesmo 
pode se dizer para a prática de credit scoring. Os bancos não querem ativamente 
excluir populações do acesso ao crédito, mas entender as características pessoais 
a de cada um a fim de oferecer a opção mais vantajosa para a instituição sob o 
ponto de vista do lucro com a operação e de seu adimplemento. 

Nesse sentido, observam-se os seguintes problemas que emergem da buro-
cracia no processamento de informações para formação de perfis, e que a regu-
lação da prática de profiling em diversos setores deve levar em conta: problemas 

4 No original: “The problem with databases emerges from subjecting personal information to the 
bureaucratic process with little intelligent control or limitation, which results in our not having 
meaningful participation in decisions about our information. Bureaucratic decision-making pro-
cesses are being exercised ever more frequently over a greater sphere of our lives, and we have 
little power or say within such a system, which tends to structure our participation along stan-
dardized ways that fail to enable us to achieve our goals, wants, and needs.” 
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relativos à agregação, uma vez que pequenos pedaços de dados, quando com-
binados formam uma informação muito mais ampla e reveladora; problemas de 
exclusão, que ocorrem quando as pessoas são impedidas de ter conhecimento 
sobre como as informações sobre elas estão sendo usadas, ou são impedidas 
de acessar e corrigir erros nos dados; problemas de usos secundários, quando a 
exploração de dados obtidos para uma finalidade é feita para um propósito não 
relacionado, sem o conhecimento do sujeito ou controle; problemas de distor-
ções, que ocorrem pois, embora as informações pessoais possam revelar bas-
tante sobre as personalidades e atividades pessoais, muitas vezes não reflete a 
pessoa como um todo, apenas traça um perfil distorcido, especialmente porque 
os registros são redutivos e geralmente capturam informações de forma padro-
nizada em formato com muitos detalhes omitidos (SoloVe, 2011). 

com isso em mente, vale ressaltar, em linhas gerais, como alguns dos prin-
cipais especialistas em privacidade e proteção de dados pessoais sugerem que 
a temática deva ser tratada. Solove (2004, p. 34) sugere que a maneira correta 
de se abordar a burocracia em instituições que tomam decisões que impactam a 
vida dos indivíduos é através da criação de uma arquitetura de proteção de da-
dos, que envolve garantias legais individuais e integração nas, próprias tecnolo-
gias, de formas de controle e transparência que possibilite diminuir a distância 
entre controladores de dados e os titulares. Orla Lynske (2015), por outro lado, 
ressalta que o controle individual possui sérias limitações e que um controle 
mais efetivo deve ser feito por mecanismos coletivos e com foco na accounta-
bility a todos os momentos, desde a coleta dos dados até sua eliminação, e não 
somente após a verificação de algum resultado danoso. Mayer-Schonberger e 
Kenneth (2013), quem em sua obra expõe todo o potencial econômico e social 
do Big Data, também reconhecem seus riscos, principalmente quando utilizado 
de maneira cega, identificando-se correlações sem qualquer reflexão acerca de 
causa. Para evitar que as pessoas fiquem reféns de um processo decisório que 
não compreendam, destacam que o foco da regulação em tempos de Big Data 
deve ser, em consonância com os autores anteriormente citados, a transparên-
cia e accountabillity (MAYER-SCHONBERGER, Viktor; KENNETH, 2013). 

Nos próximos tópicos, visa-se explorar como essa visão de proteção de da-
dos foi absorvida pelas legislações brasileira e europeias e, especialmente, seus 
impactos na prática de credit scoring. Será feita uma breve exposição de como 
o perfilhamento para tais fins deve ser feito de maneira a respeitar a legisla-
ção. após, será feita uma avaliação do potencial da legislação atual amenizar os 
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possíveis efeitos discriminatórios e de invasão à privacidade que decorrem da 
relação de processamento de dados pessoais na análise e concessão de crédito.

4 PRINCÍPIOS, DIReITOS e OBRIGAÇÕeS De TITULAReS e 
CONTROLADOReS De DADOS PeSSOAIS eNVOLVIDOS 
NA ANÁLISe De CRÉDITO CONfORMe A LGPD e A GDPR

a disciplina da proteção de dados pessoais é feita, na europa, pelo Regu-
lamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu que entrou em vigor em 25 
de maio de 2018, mais conhecido como GDPR (General Data Protection Regu-
lation). No Brasil, em 10 de julho de 2018 foi aprovado o Plc 53/2018 pelo 
Senado, após prévia aprovação pela Câmara em maio. Em 14 de agosto houve 
a sanção presidencial que deu origem à Lei n. 13.709/2018, conhecida como 
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Essa lei previu prazo de vacância de  
18 meses, restando sua vigência postergada para o ano de 2020.

Renato Monteiro Leite (2018) aponta que, no Brasil, já havia um microssis-
tema de proteção de dados pessoais, justamente no setor de concessão de cré-
dito. A matéria era regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe 
em seu art. 43 acerca de bancos de dados e cadastros de consumidores, e pela 
Lei n. 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo). Essa regulação define princípios 
gerais de tratamentos de dados pessoais típicos das atuais legislações. além 
disso, confere aos titulares diversos direitos e garantias individuais, inclusive, 
na opinião do autor, um direito à explicação quanto à decisão automatizada de 
concessão ou recusa de crédito baseada em profiling, tema que será abordado 
mais a frente. além disso, o credit scoring foi tema muito discutido na jurispru-
dência dos Tribunais brasileiros, de forma que foi editada a seguinte súmula 
pelo Superior tribunal de Justiça:

Súmula 550: a utilização de escore de crédito, método estatístico 
de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o 
consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar escla-
recimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos 
dados considerados no respectivo cálculo. (BRaSil, [2015]).

Essa súmula explicita algo que é mais claro a partir das leis gerais de prote-
ção de dados: o consentimento não é a única base legítima para processamento 
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de dados pessoais. Atualmente, na LGPD, o art. 7º lista as hipóteses em que 
dados pessoais podem ser legalmente tratados, sendo uma base legítima para 
o credit scoring os incisos V e X do referido artigo. estes dispositivos estabele-
cem que o tratamento poderá ser realizado “quando necessário para a execução 
de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual 
seja parte o titular, a pedido do titular dos dados” (inciso V) ou “para a proteção 
do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente” (inciso X, o 
termo ‘legislação pertinente’ pode se referir à própria lei do cadastro Positivo 
supramencionada) (BRaSil, [2019]).

Destaca-se que o regulamento Europeu trouxe o próprio conceito de profi-
ling em seu artigo 4º (4), que não possui equivalente na lei brasileira. Na sua ver-
são em português foi utilizado o termo “definição de perfis”, assim conceituado:

Definição de perfis: qualquer forma de tratamento automatizado de 
dados pessoais que consista em utilizar esses dados pessoais para 
avaliar certos aspetos pessoais de uma pessoa singular, nomeada-
mente para analisar ou prever aspetos relacionados com o seu de-
sempenho profissional, a sua situação económica, saúde, preferên-
cias pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, localização ou 
deslocações. (UNiÃo eURoPeia, 2016).

Com base nesse conceito fica explícito que a realização de credit scoring 
encaixa-se como forma de definição de perfis, uma vez feita por meio de trata-
mento de dados pessoais para avaliar certo aspecto pessoal de uma pessoa sin-
gular, visando prever um aspecto relacionado com sua situação econômica e de 
fiabilidade. Nas diretrizes do Working Party 29 (2018) sobre profiling e decisões 
automatizadas, destaca-se que a simples classificação de indivíduos em cate-
gorias não necessariamente leva ao profiling, que somente ocorrerá quando a 
classificação for feita com intuito de fazer uma previsão ou tirar uma conclusão 
acerca do indivíduo, como é o caso da pontuação de crédito. 

Não se observa qualquer prejuízo na lei brasileira decorrente da ausência 
de um conceito para o perfilhamento. Pelo contrário, isso permite que a legisla-
ção seja aplicada em hipóteses mais amplas, incluindo-se a análise de crédito, 
desde que se utilize de dados pessoais. Essa possibilidade é refletida principal-
mente pelo disposto no art. 12, §2º da lei brasileira que estabelece que perfis 
comportamentais serão considerados dados pessoais, nos seguintes termos: 
“Art. 12§, 2º: Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para 
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os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de 
determinada pessoa natural, se identificada” (BRASIL, [2019]). 

Quanto aos princípios que devem ser observados para o processamento de 
dados que leve a profiling, especialmente para fins de credit scoring, destacam-se  
o da transparência do processamento (art. 6º, inciso VI da LGPD) que garan-
te aos titulares dos dados pessoais informações claras, precisas e facilmente 
acessíveis sobre a realização do tratamento, e o da não discriminação (art. 6º, 
inciso IX da LGPD) que visa impossibilitar a realização de tratamentos para fins 
discriminatórios ilícitos ou abusivos. Nesse ponto, há de se destacar que o regu-
lamento europeu prevê que o tratamento deve ser legítimo e justo (art. 5 (1)(a). 
Isso visa amenizar o fato de que o processo de definição de perfis é usualmente 
invisível para o sujeito dos dados e funciona gerando informação nova inferida 
ou derivada das que ele fornece. Nas diretrizes do Working Party 29 (2018), 
ressalta-se que processamento justo visa combater potenciais usos discrimina-
tórios do profiling, utilizando como exemplo de tratamento injusto justamente 
certas formas de análise de crédito. Assim, observa-se o exemplo real em que 
houve a oferta de crédito em condições excessivamente onerosas para pessoas 
em situação de vulnerabilidade financeira, com a sua classificação em grupos 
pejorativos ou discriminatórios como “Rurais que mal-mal sobrevivem”5 (tradu-
ção livre), dentre outros. apesar da lei brasileira não fazer menção expressa ao 
tratamento justo, uma análise de crédito feita dessa forma viola o princípio do 
tratamento não discriminatório citado, por ser abusiva (explora a condição de 
vulnerabilidade econômica) e degradante aos titulares dos dados (categoriza-os  
de maneira estereotipada). 

entre os artigos 17 e 22 da lGPD são estabelecidos os direitos do titular 
de dados. É nesses artigos que se encontram os principais mecanismos para 
que a pessoa natural possa exercer o controle sobre suas informações, de forma 
a dirigir a construção de sua esfera privada de acordo com os conceitos mais 
recentes de privacidade (RoDotÀ, 2008). Nesse sentido o artigo 18 garante os 
chamados “direitos de acesso” que permitem que o titular de dados obtenha do 

5 O exemplo dado, no original: “A data broker sells consumer profiles to financial companies 
without consumer permission or knowledge of the underlying data. The profiles define consumers 
into categories (carrying titles such as “Rural and Barely Making It,” “Ethnic Second-City Strug-
glers,” “Tough Start: Young Single Parents,”) or “score” them, focusing on consumers’ financial 
vulnerability. The financial companies offer these consumers payday loans and other “non-tradi-
tional” financial services (high-cost loans and other financially risky products).” 
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controlador todo tipo de informação a seu respeito que seja objeto de coleta, 
armazenamento e tratamento. esse artigo garante também a possibilidade de 
eliminação e correção de dados pelo titular bem como o direito de revogação, 
a qualquer tempo, de consentimento manifestado para a coleta. O artigo 19 
garante a transparência e legibilidade das informações prestadas pelo contro-
lador de dados ao titular. No âmbito do credit scoring, esses direitos são essen-
ciais para que os indivíduos possam promover a fidedignidade das informações 
detidas por instituições financeiras com a sua real situação econômica, de for-
ma que a pontuação atribuída seja justa, sendo as garantias dessa espécie se-
melhantes na lei brasileira e no regulamento europeu. 

Dois direitos específicos geram maiores discussões e possuem tratamen-
to diverso nos dois sistemas. O primeiro é o direito ao esquecimento (right to 
erasure ou right to be forgotten na lei europeia). Na GDPR houve disciplina ex-
pressa desse direito, prevista no artigo 17, que diz que o titular tem direito de 
obter o apagamento de seus dados pessoais, sem demora injustificada, quando 
verificados certos motivos, dentre os quais se destacam: os dados deixem de 
ser necessários para a finalidade que motivou sua coleta; retirada de consenti-
mento que serviu de base legal sem que outra subsista; oposição ao tratamento 
sem que interesse legítimo do responsável prevaleça à oposição. No Brasil não 
se estabeleceu por via normativa o direito ao esquecimento, havendo na LGPD 
somente a hipótese de o titular dos dados requerer a eliminação de dados pes-
soais tratados com seu consentimento, conforme o artigo 18, inciso Vi. Desse 
modo, a previsão não atinge o escore de crédito, por ser uma prática que não 
necessita de consentimento, conforme consolidado na Súmula do StJ já citada. 
a ausência de uma previsão mais ampla do direito de se buscar o apagamento 
de dados pessoais tratados sem consentimento pela lGPD é mais problemática 
no âmbito da análise de crédito pois poderia resolver uma incongruência veri-
ficada entre o Código de Defesa do Consumidor, que prevê que os cadastros de 
consumidores não podem conter informações negativas referentes a período 
superior a cinco anos (art. 43, §1º), e a Lei do Cadastro Positivo que prevê que 
as informações de adimplemento não poderão constar de bancos de dados por 
período superior a quinze anos (art. 14) (CACHAPUZ, 2017). 

Resta, portanto, a dúvida sobre qual o prazo razoável para que certo dado 
pessoal do consumidor influa negativamente em sua pontuação de crédito. 
Nesse contexto, entende-se que que deve prevalecer a norma mais protetiva 
prevista na lei consumerista, a fim de se garantir a efetividade das normas de 
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privacidade e não discriminação previstas para a disciplina geral de proteção 
de dados pessoais. 

O segundo direito que provoca divergências é o chamado direito à explica-
ção, que se refere à possibilidade de o titular dos dados demandar informações 
significativas acerca de cisões automatizadas feitas com base em seus dados, 
quando lhe afetem de forma significativa (GOODMAN, FLAXMAN, 2017). O ar-
tigo 22 (3) do regulamento europeu estabelece que, havendo uma decisão ba-
seada unicamente no processamento automatizado dos dados de um sujeito, 
o responsável pelo tratamento dos dados deve implementar medidas adequa-
das para salvaguardar os direitos, liberdades e legítimos interesses do titular 
dos dados. O artigo não especifica quais seriam estas medidas, mas aponta que 
deve haver, no mínimo, o direito de se obter intervenção humana, de o sujeito 
dos dados manifestar seu ponto de vista e de contestar a decisão.

 Gooddman e Flaxman (2017) apontam que uma das salvaguardas da le-
gislação, acerca das decisões automatizadas, seria a contida nos artigos 13 e 
14 do regulamento, que exigem que o controlador dos dados informe ao titular 
sobre a existência de decisões automatizadas, com informações úteis relativas 
à lógica subjacente da decisão, bem como a importância e as consequências 
previstas de tal tratamento para o titular dos dados. além do dever de informar 
do controlador, o artigo 15 declara o direito de do titular dos dados obter essas 
informações. Referindo-se esses artigos a informações úteis sobre a lógica sub-
jacente das decisões automatizadas é que se enxerga um direito à explicação 
sobre elas. isso seria essencial para o exercício do direito previsto no artigo 22, 
que traz a possibilidade de o titular de dados contestar determinadas decisões 
a seu respeito, tomadas pelo controlador, de forma automatizada, com base nos 
dados coletados. 

Porém, a existência de tal direito é contestada no âmbito da lei europeia 
(WACHTER et al., 2017), de forma que só haveria o direito de o titular dos dados 
ser informado, através de informações úteis mas propriamente limitadas, sobre 
a lógica envolvida na decisão e as consequências do uso de sistemas de decisões 
automatizadas, o que não constitui verdadeira explicação. Certo é que a expli-
cação só é expressamente mencionada no considerando 71 do regulamento, e 
ainda que considerado existente esse direito, ele possuiria sérias limitações no 
âmbito europeu (EDWARDS, VEALE, 2017). O regulamento prevê sua aplicação 
em decisão tomada: “exclusivamente com base no tratamento automatizado 
de dados” o que permitiria que uma atuação humana, ainda que meramente  
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nominativa, excluísse a possibilidade de se exigir uma explicação da decisão. 
Ainda que se interpretasse que não é qualquer atuação humana que desca-
racteriza uma decisão de ser “exclusivamente automatizada”, seria necessário 
estabelecer o que é uma atuação humana significativa para tanto. Além disso, 
conforme o artigo 22, o usuário só teria direito a salvaguardas contra decisões 
que produzem efeitos legais sobre ele ou que lhe afetem significativamente. 
Assim demandaria grande esforço interpretativo para saber que efeitos seriam 
esses que fazem nascer o direito à explicação. Novamente, o considerando 71 
do regulamento fornece um caminho para interpretação, ao usar como exem-
plos de decisões com efeitos significativos a recusa automática de um pedido 
de crédito por via eletrônica. Nesse contexto, o “Cut-Off Score” é exemplo ilus-
trativo claro de decisão automatizada, uma vez que que não há espaço para ve-
rificações individualizadas quando não atingida a pontuação mínima por meio 
da análise de dados automática. Porém, caso seja feito o procedimento de credit 
scoring como subsídio para que o agente humano tome a decisão quanto à con-
cessão do crédito, o titular dos dados não possuiria, em tese, mecanismo legal 
para buscar entender ou contestar de que forma a pontuação foi calculada. 

No âmbito da legislação brasileira, Renato Leite Monteiro (2018) afirma que 
o direito à explicação já existia, justamente no setor de análise crédito, garanti-
da por uma aplicação conjunta de dispositivos do código de Defesa do consu-
midor (art. 43, §6º) e da Lei do Cadastro Positivo (art. 5º, IV), que conferem aos 
consumidores direito de obter informações acessíveis a respeito de análises de 
risco feitas com seus dados. Segundo o autor, a lGPD amplia o escopo desse di-
reito para outros setores que se utilizam de técnicas de profiling e de decisões 
automatizadas. O artigo 20, §1º da LGPD dispõe que: “O controlador deverá 
fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito 
dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, ob-
servados os segredos comercial e industrial” (BRaSil, [2019]). Segundo Renato 
Monteiro (2018), a legislação brasileira prevê direito à explicação mais amplo 
devido à possibilidade do uso de dados anonimizados serem considerados da-
dos pessoais, quando utilizados para formação de perfil de pessoa identificada, 
conforme art. 12, §2º da lei. assim conclui: 

assim como na lei europeia, o direito à explicação previsto no caso 
brasileiro pode encontrar algumas limitações, como a manutenção 
dos segredos industriais dos responsáveis pelo tratamento. Porém, o 
regulamento europeu impõe mais restrições do que a Lei brasileira, 
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principalmente por não incluir o caso dos dados anonimizados e por 
limitar o direito de oposição quando a base legal para tratamento dos 
dados for o consentimento explícito ou a execução de um contrato. 
Nesse sentido, é bastante positivo que o rol de proteções propostos 
pela legislação brasileira seja substancialmente mais amplo do que o 
presente na regulação europeia, que inicialmente lhe serviu de inspi-
ração. (MoNteiRo, 2018, p. 14)

Observa-se, porém, que há também na LGPD a limitação quanto à restrição 
do direito a decisões tomadas unicamente com base em tratamento automati-
zado de dados pessoais, que abre espaço para intervenções humanas meramen-
te formais a fim de afastá-lo. Por outro lado, a lGDP avança ao colocar importan-
te contrapartida na limitação da explicação ao segredo comercial e industrial, 
prevendo no §2º do art. 20 que: “ Em caso de não oferecimento de informações 
de que trata o § 1º deste artigo baseado na observância de segredo comercial 
e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação 
de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais” 
(BRaSil, [2019]).

Tendo visto os principais pontos das leis de proteção de dados pessoais que 
tocam a matéria de definição de perfis para tomada de decisões relativas a risco 
de crédito, cabe observar algumas críticas que vêm sendo elaboradas sobre o 
atual caminho estabelecido nos sistemas normativos. Bart van der Sloot e Sas-
cha van Schendel (2016) demonstram que as legislações de proteção de dados 
buscam tutelar primariamente a esfera individual, enquanto no contexto do Big 
Data o foco são as informações agregadas, com padrões gerais e perfis grupais, 
como é o caso da definição de perfis de crédito. A categorização de dados sensí-
veis, da qual se espera que informações potencialmente discriminatórias sejam 
retiradas das análises de dados também tem a funcionalidade prejudicada pela 
facilidade de extração de inferências sensíveis com o cruzamento de grandes 
bases de dados (aNDRaDe, 2018).

Por fim, o direito à explicação, muito celebrado como forma de, potencial-
mente, empoderar os titulares de dados a exercerem maior controle sobre o 
processamento e a tomada de decisões automatizadas, encontra sérias limita-
ções técnicas para ser viável (eDWaRDS, Veale, 2017). ainda, a ideia de se con-
ferir maior transparência à tomada de decisões automatizadas corre risco de 
se criar uma “falácia da transparência”, uma vez que esta não necessariamente 
possibilita maior fiscalização, conforme estudos acerca da transparência no se-
tor público apontam (eDWaRDS, Veale, 2017). Segundo os autores, é possível 
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que sejam feitas estratégias de explicação mais efetivas do que se proverem 
informações aprofundadas sobre o funcionamento de um sistema complexo de 
aprendizagem de máquinas, que muitas vezes seria ininteligível para os con-
sumidores e custoso para as empresas. assim, sugerem, por exemplo, a criação 
de modelos do algoritmo em que o titular de dados possa alterar certos inputs 
principais, explorando o algoritmo de forma a criar um modelo mental de como 
ele funciona. Seria o caso de consumidores poderem simular seus dados pes-
soais numa análise de crédito e visualizar como certas características afetam 
suam pontuação. 

Nesse sentido lillian edwards e Michael Veale (2017) apontam algumas 
disposições da GDPR que devem ser ampliadas e que, atualmente, não são es-
tão sendo focadas como meio de se amenizar o potencial lesivo da automati-
zação da tomada de decisões. Provisões presentes na GDPR que não tratam de 
direitos individuais, mas tentam fornecer uma estrutura social para melhores 
práticas de privacidade e design de sistemas menos invasivos parecem ser o 
caminho mais efetivo de regulação. Nesse sentido citam-se as avaliações de 
impacto de Proteção de Dados (DPias) e o incentivo à privacidade por projeto 
(privacy by desing), bem como a construção de sistemas de certificação em pro-
teção de dados. estas disposições, ao contrário das estratégias de explicação, 
podem ajudar a produzir sistemas mais úteis e mais explicáveis. Na lei brasilei-
ra, destaca-se como iniciativas da mesma natureza a possibilidade de auditorias 
para identificação de práticas discriminatórias já mencionada e a previsão de 
relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, que poderá ser solicitado 
pela autoridade nacional (art. 38). É notório que existe uma assimetria entre 
consumidores e as instituições financeiras, de diversas ordens: informacional, 
financeira e até política. Assim, controles individuais tendem a ser muito pouco 
efetivos, de forma que mecanismos institucionalizados e de tutela coletiva são 
essenciais para que oportunidades de crédito justas sejam concedidas de ma-
neira igualitária entre as pessoas. 

5 ConClUsão

Com esse trabalho, o autor visou traçar, em linhas gerais, algumas questões 
acerca da proteção de dados pessoais inserida no contexto de práticas de credit 
scoring. Nesse sentido, foi definido, inicialmente, o conceito de profiling como 
o processo de construção de conhecimento derivado de uma grande base de 
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dados, com a criação de perfis compostos por um conjunto de dados correla-
cionados que permitem a individuação e representação de um sujeito, ou sua 
identificação como membro de um grupo ou categoria. Esse procedimento, ao 
se utilizar do processamento massivo de dados pessoais pode gerar resultados 
discriminatórios e que podem aumentar a vulnerabilidade de certos grupos so-
ciais. Credit scoring é uma forma de profiling de grupos do tipo não-distributivo, 
que, a partir da consideração de dados de um indivíduo e análises estatísticas, 
atribui a ele um certo valor que reflete sua probabilidade de adimplemento ou 
inadimplemento de uma dívida a ser contraída.

No Brasil, o código de Defesa do consumidor e a lei do cadastro Positivo 
possuíam previsões acerca da proteção de dados pessoais aplicáveis ao proce-
dimento de pontuação de crédito. com a lei Geral de Proteção de Dados apro-
vada em 2018, a proteção conferida aos indivíduos é ampliada. os dispositi-
vos da lei brasileira, no mesmo sentido da regulação feita em âmbito europeu, 
visam conferir maior transparência ao procedimento de tratamento de dados 
pessoais e garantir aos titulares dos dados maior controle sobre suas informa-
ções. Fica claro que foram positivadas garantias individuais no que tange o uso 
de dados pessoais para definição de perfis, em especial na análise de risco de 
crédito. Porém, o foco no controle individual é insuficiente para, em tempos de 
Big Data e sistemas complexos de tratamento, conferir uma proteção adequa-
da e amenizar efeitos discriminatórios na tomada de decisões automatizadas. 
É preciso maior abertura para exercício coletivo dos direitos e integração das 
diretrizes de proteção de dados na tecnologia.

em conclusão, o uso de profiling para fins de credit scoring é uma prática 
legítima, que, se bem aplicada permite maior acesso ao crédito para indivíduos 
bem como maior segurança de adimplemento aos concedentes. Porém, a utili-
zação massiva de dados pessoais para estes fins oferece riscos relativos à dis-
criminação e que podem aumentar a vulnerabilidade de certos grupos sociais, 
de forma que deve ser tratada de maneira adequada pela legislação. As leis de 
proteção de dados trazem inovações importantes a fim de se regular o tema, 
mas ainda se espera uma proatividade irrealista dos indivíduos no exercício dos 
direitos previstos, e uma pretensão de transparência aos algoritmos que talvez 
seja inviável, de forma a causar certa margem de insegurança para as institui-
ções que atuam no ramo. Regulações futuras devem focar mais em aspectos de 
proteção coletiva dos dados pessoais e em mecanismos efetivos de accounta-
bility para o setor.
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ReSUMO: No presente trabalho, tem-se como objetivo analisar as ba-
ses legais existentes no Regulamento Geral de Proteção de Dados da 
União europeia para o direito à explicação de decisões automatizadas, 
a fim de verificar se tal direito seria suficiente para, por si só, pos-
sibilitar ao titular de dados pessoais o controle sobre a forma como 
os mesmos são utilizados para fundamentar decisões que lhe afetam 
diretamente. Para tanto, serão examinados os dispositivos do Regu-
lamento relativos às salvaguardas contra processos de tomada de 
decisão autônomos, aos deveres de notificação dos controladores, e 
ao direito de acesso dos titulares, bem como suas respectivas limi-
tações em fundamentar um direito ex post à explicação de decisões 
automatizadas específicas. em seguida, a partir de um ponto de vista 
técnico, as dificuldades em se fornecer informações claras acerca do 
funcionamento de softwares de machine learning e da detecção de 
vieses nas decisões por eles alcançadas serão abordadas. Finalmente, 
algumas possíveis alternativas para amenizar o problema da opaci-
dade desses sistemas serão apresentadas, que mudam o foco de uma 
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perspectiva individual para uma dimensão coletiva da proteção de da-
dos pessoais.

Palavras-chave: Regulamento Geral de Proteção de Dados. Direito à 
explicação. Dados pessoais. Aprendizado de máquina.

ABSTRACT: this paper aims to analyze the existing legal bases in the 
GDPR concerning the right to explanation of automated decision-
making, in order to verify if such a right would be sufficient on its own 
to allow the data subject to control how his personal data is used to 
justify decisions that directly affect him or her. In order to do so, the 
provisions regarding the safeguards against autonomous decision-
making processes, notification duties and the right of access will be 
examined, as well as their limitations to grant an ex post general right to 
explanation of specific decisions. Then, from a technical point of view, 
the difficulties in providing clear information about machine learning 
softwares’ operations, as well as the difficulties in detecting bias on 
the decisions they make will be discussed. At last, some alternatives 
to mitigate the opacity problem of these systems will be presented, 
shifting the focus from an individual perspective to a collective one 
when it comes to personal data protection.

Keywords: General Data Protection Regulation. Right to explanation. 
Personal data. Machine learning.

1 INTRODUÇÃO 

Na era do big data, novas tecnologias possibilitam a coleta e análise de 
enormes quantidades de dados para identificar padrões no comportamento de 
indivíduos, grupos e comunidades. Mais dados pessoais – isto é, informações 
relacionadas a uma pessoa natural identificada ou identificável – estão sendo 
processados atualmente do que em qualquer outro momento na história, tendo 
estes se tornado matéria-prima de negócios e um insumo econômico vital. 

Desde a adoção da primeira legislação de proteção de dados na União eu-
ropeia (UE) em 1995, tanto as técnicas quanto a escala do processamento de 
dados pessoais alteraram-se drasticamente: à época, apenas 1% da população 
nos países do bloco tinha acesso à internet, e o Google não havia ainda sido 
lançado como serviço (lYNSKeY, 2015, p. 4). essa mudança dramática de para-
digma trouxe consigo novas ameaças à privacidade individual, bem como novas  
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oportunidades de se extrair valor de dados, resultando na necessidade de atua-
lizar a regulamentação vigente.

Nesse contexto, foi adotado em abril de 2016, após anos de discussões in-
ternas, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União europeia, ou GDPR, 
sigla derivativa do termo em inglês General Data Protection Regulation – que en-
trou em vigor efetivamente em maio de 2018 (UNiÃo eURoPeia, 2016). trata-se 
da revisão mais abrangente das leis de privacidade da União em duas décadas, 
que teve como objetivo reforçar e unificar a proteção de dados pessoais no âmbi-
to europeu, bem como facilitar a sua transferência entre os países do bloco.

além de ter suas normas diretamente aplicáveis a todos os membros da Ue, 
o Regulamento Geral ultrapassa o princípio da territorialidade ao trazer para seu 
escopo de aplicação controladores ou processadores estabelecidos fora da União. 
Isso fez com que muitos países tivessem que instituir ou adaptar leis de proteção 
de dados pessoais para se adequar ao padrão unilateralmente estabelecido pela 
União Europeia, a fim de manter as relações comerciais com ela estabelecidas 
e escapar das vultosas multas previstas no GDPR em caso de desconformidade. 
o Brasil, por exemplo, encontra-se dentre estes países, tendo aprovado sua pri-
meira lei Geral de Proteção de Dados no ano passado – a lei n. 13.709/2018, ou 
lGPD, amplamente inspirada na normativa europeia (BRaSil, 2018). 

Desde a sua aprovação pelo conselho europeu em abril de 2016, muito se 
alegou que o Regulamento imporia, dentre os demais direitos pertencentes aos 
titulares de dados – como o direito de acesso, retificação, correção e oposição – 
também um direito à explicação que recairia sobre decisões automatizadas, ou 
seja, sem qualquer tipo de interferência ou supervisão humana, como forma de 
promover a transparência de tais sistemas e possibilitar o exercício do controle 
do titular sobre seus dados pessoais. 

Ocorre que, não apenas o GDPR não faz menção expressa a um direito à 
explicação, existindo interpretações divergentes quanto à sua existência, mas 
também a própria maneira como os sistemas responsáveis por fundamentar e 
tomar decisões automatizadas são raramente capazes de fornecer informações 
claras acerca do seu funcionamento, passíveis de solucionar, por si só, o proble-
ma da opacidade (fornecendo o tipo de explicação desejada pelos proponentes 
de tal direito). 

Assim, a pesquisa proposta tem como objetivo analisar os fundamentos por 
trás do direito à explicação no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Da-
dos da União Europeia, e se tal direito seria suficiente para possibilitar ao titular 
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de dados o controle sobre como estes são utilizados para basear decisões que 
lhe dizem respeito. 

A hipótese a ser investigada é a de que o direito à explicação, compreen-
dido como um direito abrangente a toda e qualquer decisão automatizada es-
pecífica, não encontra guarida nas provisões do GDPR concernentes ao tema, 
estando limitado a uma explicação relativa à funcionalidade do sistema como 
um todo (isto é, a lógica de seu funcionamento e consequências previstas para 
sua atuação), englobando, assim, apenas explicações anteriores a uma tomada 
de decisão individualizada. Nesse sentido, será adotado como marco teórico o 
conceito do direito à explicação como direito a ser informado (no original, “right 
to be informed”), segundo interpretação proposta por Sandra Wachter, luciano 
Floridi e Brent Mittelstadt (2017). 

ainda, diante dos empecilhos em se fornecer não apenas informações so-
bre o funcionamento dos sistemas responsáveis por automatizar processos de-
cisórios, mas em traduzir estas informações de forma que elas verdadeiramente 
apresentem utilidade ao indivíduo afetado, será investigado se, similarmente 
ao consentimento, o direito à explicação não constituiria uma espécie de falácia 
da transparência. Isso porque, inserido em um contexto em que a privacida-
de e os dados pessoais são protegidos a partir de uma perspectiva individual, 
ignorando-se sua dimensão social, tem-se que, muito frequentemente, o titular 
de dados isoladamente considerado não possui as condições necessárias para 
reclamar seus direitos. 

No que diz respeito à metodologia, a presente pesquisa é de caráter descri-
tivo, utilizando-se de fontes documentais diretas e indiretas, e será estruturada 
da forma que segue. 

inicialmente, na seção 2, abordar-se-á como o tratamento de dados pessoais 
se intensificou, nas últimas décadas, em virtude dos avanços em inteligência ar-
tificial, em especial no subcampo do aprendizado de máquina (ou, mais comu-
mente, machine learning), bem como as consequências adversas desse tipo de 
processamento que levaram à formulação do direito à explicação. Em seguida, 
na seção 3, a partir da análise dos dispositivos do GDPR capazes de fundamen-
tar tal direito, serão apresentadas as limitações existentes no próprio texto le-
gal ao seu exercício pleno – relativas à temporalidade, segredo industrial, den-
tre outras. Na seção 4, partindo do pressuposto que as restrições tratadas no 
tópico precedente pudessem ser facilmente superadas, será demonstrado que, 
não obstante, o direito à explicação não estaria apto, por si só, a solucionar o 
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problema da opacidade, concedendo controle ao indivíduo afetado sobre seus 
dados pessoais. Finalmente, serão feitos apontamentos acerca dos resultados 
obtidos ao longo desta pesquisa. 

2 A OPACIDADe POR TRÁS De DeCISÕeS AUTOMATIZADAS

Se, no passado, o valor de cada dado era atribuído de maneira estática, ou 
seja, sua utilidade se perdia uma vez que o propósito para o qual ele havia sido 
coletado era alcançado, com o big data seu valor latente não é claro no momen-
to da coleta, vindo a ser obtido somente na medida em que os dados são reutili-
zados repetidamente para finalidades diversas. Além disso, esse valor pode ser 
aprimorado não apenas com um aumento quantitativo dos dados analisados, 
mas principalmente quando combinados com fontes distintas de dados. 

essa mudança na forma de se valorar os dados é responsável por criar um 
incentivo econômico elevado na maneira como eles são tratados: em primeiro 
lugar, sua coleta passa a ser oportunista, sendo realizada sempre que houver a 
possibilidade para tanto e ainda que nenhum uso concreto seja evidenciado de 
imediato. ademais, estes dados passam a ser mantidos pelo maior tempo pos-
sível, muito além do uso inicial, visando à sua reutilização e combinação junto a 
outras bases de dados (MAYER-SCHÖNBERGER, PADOVA, 2016). 

Mas o que, exatamente, se entende por big data? Para Mayer-Schönberger 
e Cukier (2014, p. 7) trata-se, essencialmente, de previsões: de se aplicar ma-
temática a grandes quantidades de dados para inferir probabilidades. Desse 
modo, a análise de big data permite inferir informações preditivas de elevados 
números de dados, a fim de adquirir mais conhecimento, por exemplo, sobre 
indivíduos e grupos – o que pode não estar necessariamente relacionado aos 
propósitos iniciais da coleta (MaNteleRo, 2016).

embora o big data seja descrito como parte do ramo da ciência da compu-
tação chamado inteligência artificial e, mais especificamente, da área denomi-
nada machine learning, trata-se, na verdade, de conceitos distintos, sendo este, 
em linhas gerais, a técnica que possibilita a realização daquele. 

ao contrário do paradigma lógico tradicional (tradicionalmente denomina-
do “good old-fashioned artificial intelligence”), que atingiu seu apogeu com os 
sistemas especialistas da década de 1980 e se concentrava na manipulação de 
símbolos de alto nível, os novos sistemas baseados em aprendizado de máquina  
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possuem a vantagem de, como o nome indica, aprender a partir de experiências, 
encontrando caminhos naturais de generalização por meio de exemplos e pa-
drões estatísticos ocultos nos dados de entrada (BoStRoM, 2014).

esta capacidade de identificar padrões imperceptíveis ao olho humano em 
meio a quantidades enormes de dados tem feito com que, cada vez mais, tanto 
entidades privadas quanto públicas façam uso de machine learning para tomar 
ou dar suporte a um sem número de decisões, variando desde o preço e disponi-
bilidade de bens e serviços online, passando pela elegibilidade para obtenção 
de crédito ou benefícios previdenciários, até decisões relativas à reincidência 
criminal e liberação sob fiança. 

Ocorre que, como tais algoritmos são treinados a partir de dados já existen-
tes, há o risco de que eles repliquem ou até mesmo exacerbem, ainda que não 
intencionalmente, padrões históricos indesejados de injustiça ou discriminação 
sobre decisões que impactam crucialmente a vida de indivíduos. Nesse sentido, 
um sistema de análise e filtragem de currículos que se baseie apenas nas taxas 
de sucesso anteriores dos candidatos irá, muito provavelmente, reproduzir vie-
ses exibidos em modelos tradicionais de contratação, compreendendo a ausên-
cia de mulheres ou negros no passado como um padrão a ser replicado. 

a título de exemplo, pode-se citar o ocorrido com a Amazon que, em 2015, 
constatou que o programa que havia desenvolvido para avaliar os currículos de 
candidatos a vagas de emprego demonstrava preferência em relação aos con-
correntes do sexo masculino, uma vez que foi treinado observando os padrões 
de currículos enviados à empresa por um período de 10 anos – a maioria deles 
pertencentes a homens, um reflexo da preponderância masculina na indústria 
tecnológica.

Da mesma forma, em um estudo realizado pela ong ProPublica em 2016 
(aNGWiN et al., 2018), verificou-se que softwares como o COMPAS ou Loomis, 
amplamente utilizados em alguns estados norte-americanos para auxiliar o ju-
diciário na análise da possibilidade de reincidência criminal, para fins de liberar 
indivíduos encarcerados mediante fiança, apresentam um significativo viés de 
discriminação contra negros. O estudo revelou que estes softwares de avaliação 
de risco tendiam a sinalizar falsamente réus negros como futuros reincidentes 
quase o dobro mais de vezes do que os demais.

outro exemplo pode ser encontrado em softwares como o PredPol, utiliza-
do por algumas forças policiais locais também nos estados Unidos para anteci-
par, prevenir e responder mais efetivamente a crimes. ao prever crimes futuros 
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e suas locações (através da análise de dados relativos a crimes recentes), estes 
softwares acabam por induzir um círculo vicioso de vieses, no sentido de que os 
departamentos policiais alocam mais recursos para as áreas sugeridas e, conse-
quentemente, mais crimes são detectados na região, reforçando a predição ini-
cial. ao mesmo tempo, a presença reduzida da polícia em outras áreas reduz a 
detecção de crimes, produzindo uma previsão adversa para a região – numa es-
pécie de discriminação geográfica de grupos de moradores (PERRY et al., 2013).

O problema encontra-se no fato de que estes resultados não são alcança-
dos pelos algoritmos de machine learning através de técnicas de programação 
tradicionais, em que um programador descreve o passo a passo a ser realizado 
pela máquina em seu código, havendo sempre uma correspondência pré-esta-
belecida entre inputs e outputs. Pelo contrário, sua análise não é realizada por 
humanos ou até mesmo baseada em regras legíveis a humanos, mas sim em téc-
nicas matemáticas menos escrutáveis (eDWaRS, Veale, 2018). estes resultados, 
por vez, irão se traduzir em uma decisão muitas das vezes sem qualquer tipo de 
intervenção humana sobre o processo de avaliação.

Para ilustrar esta hipótese, edwards e Veale (2018) apresentam o caso de 
um solicitante que, tendo seu crédito negado por um software, tem dificuldade 
em obter uma justificativa para o ocorrido: se seus dados foram erroneamente 
inseridos no sistema, o que ele poderia fazer para ter maiores chances de acei-
tação em uma aplicação futura, ou principalmente como provar que o sistema é 
discriminatório – com base em sua raça ou gênero, por exemplo. 

É justamente em virtude dessa opacidade que o funcionamento de tais 
algoritmos é frequentemente comparado à uma “caixa preta” (“the AI black 
box”): o termo pode se referir a um dispositivo de gravação, como os sistemas 
de monitoramento de dados em aviões ou trens; mas também pode significar 
um sistema cujo funcionamento é misterioso, sendo possível observar suas en-
tradas e saídas, mas sem a certeza de como umas se transformam nas outras 
(PASQUALE, 2015). É o que ocorre com os programas descritos acima 

em razão do problema da opacidade por trás do funcionamento desses ti-
pos de sistema, propostas por mais transparência, traduzidas em um direito à 
explicação, têm emergido como uma solução atrativa, uma vez que intuitiva-
mente promete a abertura dessa caixa preta algorítmica e o consequente empo-
deramento dos titulares de dados afetados. a explicação sobre como o sistema 
alcançou determinada decisão consistiria no primeiro passo para o exercício 
de outros direitos introduzidos pelo Regulamento Geral da União europeia: o 
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direito que o titular possui de contestar esta decisão, de expressar seu ponto de 
vista ou, ainda, de obter a sua revisão por uma pessoa humana.

Para alguns autores, o direito à explicação abrangeria informações não ape-
nas sobre a funcionalidade do sistema, ou quais dados do titular foram utiliza-
dos no processo, mas também esclarecimentos sobre decisões automatizadas 
relativas a um indivíduo específico, após a sua realização (BURT, 2017; CHIEL, 
2016, GooDMaN, FlaXMaN, 2016). entretanto, conforme será apresentado na 
seção subsequente, a análise atenta dos dispositivos do GDPR utilizados como 
fundamento para o direito à explicação dos titulares – e consequente dever 
de fornecer tais informações por parte dos controladores – revela que não se 
trata de um remédio tão simples e eficaz quanto aparenta ser em um primeiro 
momento. 

3 A BUSCA POR UM DIReITO À eXPLICAÇÃO NO GDPR

No âmbito do Regulamento europeu, é possível apontar três bases legais 
distintas para um direito à explicação de decisões automatizadas. São elas: 

i) as salvaguardas relativas a processos decisórios automatizados, que 
estão previstas no artigo 22(3), e comentadas pelo considerando 71;

ii) os deveres de notificação dos controladores de dados pessoais elencados 
nos artigos 13 e 14, e são comentados pelos considerandos 60-62; ou 

iii) o direito de acesso dos titulares de dados previsto no artigo 15, e co-
mentado pelo considerando 63.

antes de proceder à análise de cada dessas possíveis bases legais, é neces-
sário esclarecer o que exatamente se entende por “explicação” de uma deci-
são automatizada. Nesse sentido, Wachter et al. (2017, p. 6) apontam para duas 
possibilidades: a primeira delas diz respeito à funcionalidade do sistema, isto 
é, a lógica, significância, consequências previstas e funcionalidade geral de um 
sistema automatizado de tomada de decisões automatizada. Aqui, tem-se, por 
exemplo, a especificação de requisitos do sistema, árvores de decisão, modelos 
pré-definidos, critérios e estruturas de classificação. 

a segunda possibilidade trata de decisões específicas – as justificativas, ra-
zões e circunstâncias individuais de uma decisão automatizada em particular. 
Seria a ponderação dos recursos, informações sobre grupos de referência ou 
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perfil, regras de decisão específicas definidas pela máquina (WACHTER et al., 
2017, p. 6).

os autores distinguem, ainda, as explicações em ex ante ou ex post, a de-
pender do momento em que se encontram relativamente à ocorrência da de-
cisão alcançada. Note-se que uma explicação ex ante somente pode abordar 
questões relativas à funcionalidade do sistema, uma vez que as razões por trás 
de uma decisão específica não podem ser conhecidas antes que ela seja reali-
zada. explicações ex post, por outro lado, não possuem esta limitação temporal, 
podendo abarcar tanto a funcionalidade do sistema quanto a lógica de uma de-
cisão específica (WACHTER et al., 2017, p. 6).

tendo em mentes tais distinções, implícitas no Regulamento europeu,  
dar-se-á continuidade, nos tópicos seguintes, à análise das possíveis bases le-
gais do direito à explicação. 

3.1 artigo 22(3) – Salvaguardas

o primeiro fundamento para o direito à explicação poderia ser derivado da 
previsão contida no art. 22(3) do GDPR, que trata do direito do titular de dados 
de não ser submetido a decisões tomadas exclusivamente com base no trata-
mento automatizado. Veja-se:

(...) o responsável pelo tratamento aplica as medidas adequadas para 
salvaguardar os direitos e liberdades e legítimos interesses do titular 
dos dados, designadamente o direito de, pelo menos, obter interven-
ção humana por parte do responsável, manifestar o seu ponto de vista 
e contestar a decisão. (UNiÃo eURoPeia, 2016, grifo nosso)

os direitos listados no artigo em análise não constituem um rol exausti-
vo de salvaguardas, mas sim uma lista de requisitos mínimos a serem obser-
vados pelo controlador de dados, levantando o questionamento sobre quais 
outros direitos poderiam ser invocados pelo titular de dados. Nesta situação, o 
único outro direito que poderia beneficiá-lo seria o de receber uma explicação 
sobre uma decisão automatizada específica após a sua realização (MENDOZA,  
BYGRaVe, 2017). 

contudo, em todo o Regulamento, a menção expressa ao direito à explica-
ção ocorre apenas no Considerando 71, que estabelece que o 
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(...) tratamento deverá ser acompanhado das garantias adequadas, 
que deverão incluir a informação específica ao titular dos dados e 
o direito de obter a intervenção humana, de manifestar o seu ponto 
de vista, de obter uma explicação sobre a decisão tomada na sequên-
cia dessa avaliação e de contestar a decisão. (UNiÃo eURoPeia, 2016, 
grifo nosso) 

ocorre que, embora integrem o texto geral do GDPR (e demais regulamen-
tos da União europeia), os considerandos não estão aptos a criar ou alterar, 
por si só, normas juridicamente vinculantes. eles têm o objetivo de auxiliar 
na explicação acerca do propósito e da intenção por trás de um determinado 
instrumento normativo, bem como na resolução de ambiguidades existentes 
nos dispositivos legais a que se referem, mas não possuem qualquer efeito 
jurídico autônomo (BaRatta, 2014). É este o entendimento do tribunal de Jus-
tiça da União europeia (BaRatta, 2014, p. 13).

além disso, a análise dos esboços preliminares do GDPR, bem como dos co-
mentários das negociações no trílogo entre o Parlamento europeu, a comissão 
europeia e o conselho da União europeia, revela a existência de salvaguardas 
mais rigorosas relativas à tomada de decisões e perfilhamento automatizados, 
mas que estas foram eventualmente retiradas do texto principal (EUROPEAN 
DIGITAL RIGHTS, 2016). Nos processos legislativos da União Europeia, constitui 
uma prática comum a retirada de questões controversas demais para serem ob-
jeto de acordo do texto principal a ser aprovado, e sua inclusão somente através 
de considerandos (eDWaRDS, Veale; 2016).

Nota-se, desse modo, que não se trata apenas de problemas relativos à in-
terpretação normativa, com uma omissão acidental do direito à explicação por 
parte dos legisladores. Pelo contrário, as salvaguardas especificadas no Con-
siderando 71 são quase idênticas àquelas presentes no artigo 22(3) do GDPR, 
à exceção do direito “de obter uma explicação sobre a decisão tomada na se-
quência desta avaliação” (UNiÃo eURoPeia, 2016).

assim, se vinculante, o considerando 71 exigiria uma explicação ex post de 
decisões específicas, uma vez que trata de salvaguardas a serem aplicadas sem-
pre que uma decisão automatizada for realizada (WACHTER et al., 2017, p. 11).

3.2 Artigos 13 e 14 – Deveres de notificação

a segunda base legal possível para o direito à explicação poderia ser infe-
rida a partir dos deveres de notificação dos controladores de dados pessoais, 
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quando estes são coletados diretamente do titular (artigo 13), ou são obtidos 
de terceiros (artigo 14). os controladores têm, portanto, o dever de fornecer 
aos titulares de dados as informações necessárias para “garantir um tratamento 
equitativo e transparente” (UNiÃo eURoPeia, 2016).

Dentre estas informações necessárias, inclui-se a existência ou não de to-
mada de decisões automatizadas e, em caso afirmativo, “informações úteis rela-
tivas à lógica subjacente, bem como a importância e as consequências previstas 
de tal tratamento para o titular de dados” (UNiÃo eURoPeia, 2016, grifo nosso).

Para Goodman e Flaxman (2016), os deveres de notificação descritos acima, 
juntamente com as salvaguardas tratadas no tópico anterior, seriam suficien-
tes para fundamentar o direito à explicação de decisões automatizadas após a 
sua ocorrência (ex post). entretanto, a disposição do artigo 13 diz respeito ao 
fornecimento de informações previamente à tomada de decisão (ex post). isso 
decorre do fato de que o fornecimento de informações sobre o processamento 
deve ocorrer no momento em que os dados são obtidos junto ao próprio titular 
(UNiÃo eURoPeia, 2016). 

esta limitação não se aplicaria, a princípio, ao artigo 14 – hipótese de ob-
tenção dos dados pessoais através de terceiros – na medida em que o prazo 
máximo estabelecido para que o controlador notifique o titular sobre o pro-
cessamento é de 30 dias (MENDOZA, BYGRAVE, 2017, p. 16). Ocorre, ainda que 
o artigo em questão deixe margem a interpretações conflitantes, os deveres 
de notificação antecedem o processo decisório: se deve haver a notificação de 
que os dados obtidos serão processados, (seja no momento da coleta, seja no 
período de 30 dias contados a partir dela), segue que somente uma explicação 
relativa à funcionalidade do sistema é logicamente possível antes da tomada 
de decisão (WACHTER et al., 2017, p. 15). 

Além disso, a redação adotada nos dispositivos em questão (a partir do em-
prego de termos como “lógica subjacente” e “consequências previstas”) sugere 
que os titulares devem receber informações sobre como o funcionamento geral 
do sistema automatizado, para quais finalidades ele será utilizado e qual o im-
pacto previsto na sua utilização, antes que as decisões sejam tomadas. Conse-
quentemente, não se pode incluir dentre essas informações como uma decisão 
específica foi alcançada (WACHTER et al., 2017, p. 16). esta interpretação será 
aprofundada na subseção seguinte, quando da análise do direito de acesso. 

Note-se, portanto, que os deveres de notificação previstos nos artigos 13 e 
14 não são capazes de fundamentar, por si, um direito ex post à explicação de 
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decisões específicas – que apenas podem ser comunicadas aos titulares uma 
vez que a decisão tenha sido obtida, e não com a sua coleta prévia a qualquer 
processamento. 

3.3 artigo 15 – Direito de acesso

Finalmente, seria possível fundamentar o direito à explicação a partir do 
direito de acesso, previsto no artigo 15 do GDPR. conforme exposto, os artigos 
13 e 14 impõem deveres de notificação aos controladores decorrentes do pro-
cessamento de dados pessoais. em contrapartida, o artigo 15 estabelece um 
direito correspondente ao titular de ter acesso a quais de seus dados o contro-
lador ou operador tem acesso, e como eles estão sendo tratados. o direito de 
acesso, portanto, uma postura ativa por parte do titular, mas as informações a 
serem fornecidas serão equivalentes àquelas relativas aos deveres de notificar.

Não apenas as informações serão equivalentes, mas a redação dos artigos 
15(1)h, 13(2)f e 14(2)g é também idêntica: “a existência de decisões automa-
tizadas, incluindo a definição de perfis (...) informações úteis relativas à lógica 
subjacente, bem como a importância e as consequências previstas de tal trata-
mento para o titular dos dados” (UNiÃo eURoPeia, 2016).

Por depender de uma solicitação por parte do titular que pode ser feita a 
qualquer tempo, inclusive após a tomada de uma decisão por um sistema au-
tomatizado, inexiste, aqui, a limitação temporal aplicável aos artigos 13 e 14 
(MENDOZA, BYGRAVE, 2017, p. 16). Seria possível, portanto, ao menos em prin-
cípio, obter uma explicação ex post concernente a uma decisão específica.

De acordo com Wachter et al. (2017, p. 17), porém, há razões suficientes 
para duvidar desta afirmação. Em primeiro lugar, a análise semântica dos dispo-
sitivos legais possui orientação futura (“consequências previstas”), sugerindo 
que os controladores devem antecipar e informar o titular das possíveis conse-
quências de seus métodos automatizados de tomada de decisão. O termo “pre-
vistas” limitaria tais informações a explicações ex ante sobre a funcionalidade 
do sistema, relativas à sua finalidade ou ao tipo de impacto esperado. Por exem-
plo, uma agência de crédito poderia prever que as pontuações produzidas terão 
impacto no valor do crédito (como nas taxas de juros). Se aplicada a decisões já 
tomadas, a frase se torna incoerente.

além disso, o direito de acesso possui previsão legal na europa desde a 
Diretiva sobre Proteção de Dados de 1995 (Diretiva 95/48/ce), antecessora do 



247O DIREITO À EXPLICAÇÃO DE DECISÕES AUTOMATIZADAS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO GERAL DE  
PROTEÇÃO DE DADOS DA UNIÃO EUROPEIA

GDPR, e foi implementado nas legislações nacionais da maior parte dos estados-
-membros europeus. tradicionalmente, o direito de acesso não foi interpretado 
como concedendo aos titulares um direito à explicação de decisões específicas 
já alcançadas, uma vez que não faz parte das salvaguardas previstas para o mo-
mento da tomada de decisão (artigo 15(2) da Diretiva).

Pelo contrário, não foi obtido consenso entre os estados-membros sobre o 
tipo de informação que os controladores devem divulgar aos titulares para lhes 
dar “conhecimento sobre a lógica envolvida em qualquer processamento auto-
mático de dados” (UNiÃo eURoPeia, 1995), e os esclarecimentos necessários 
sobre o tema não foram satisfatoriamente fornecidos pelas cortes europeias.

Um estudo realizado em 2010 sobre a implementação da Diretiva nos esta-
dos europeus identificou variados interesses e exceções que limitaram signifi-
cativamente tanto o escopo de aplicação do direito de acesso quanto o conteú-
do da explicação oferecida (KoRFF, 2010). Dentre eles, pode-se citar o segredo 
industrial e os direitos de propriedade intelectual, principalmente relacionados 
a softwares – que o Considerando 41 da Diretiva aponta como possíveis limita-
dores ao direito de acesso.

Da mesma forma, no Considerando 63 do GDPR, tem-se que o direito de 
acesso “não deverá prejudicar os direitos ou as liberdades de terceiros, incluin-
do o segredo comercial ou a propriedade intelectual e, particularmente, o direi-
to de autor que protege o software” (UNIÃO EUROPEIA, 2016).

em linhas gerais, sob a vigência da Diretiva de 1995, os titulares tinham o 
direito de receber algumas informações sobre a funcionalidade geral de um siste-
ma automático de processamento de dados, mas pouca ou nenhuma informação 
sobre a lógica ou as circunstâncias que levaram a uma decisão específica (WACH-
teR et al., 2017, p. 21), principalmente em virtude das limitações supracitadas. 

Diante das discretas alterações realizadas da Diretiva para o GDPR, acre-
dita-se pouco provável que os titulares de dados pessoais afetados por esses 
sistemas obtenham explicações individualizadas sobre determinada decisão.

A finalidade do direito de acesso, de acordo com o artigo 15 do GDPR, é a 
realização do chamado modelo de duas etapas (“two step model”). Na primeira 
delas, os titulares têm o direito de saber se seus dados estão sendo processados 
e, em caso afirmativo, quais dados estão sendo usados. Em alguns casos, pode 
ser necessário fornecer, ainda, informações adicionais, como a lógica envolvi-
da em um determinado processamento. Estas “informações úteis”, nos termos 
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adotados pelo Regulamento, não criam a obrigação de divulgar o algoritmo em 
si, mas apenas de prestar esclarecimentos sobre o seu funcionamento (Paal, 
2017 apud WACHTER et al., 2017, p. 29-30). Se necessário, tais informações 
podem ser fornecidas pelo controlador, mas com as limitações apropriadas para 
manter o segredo comercial. 

conforme anteriormente mencionado, a partir dessas informações o titular 
poderia exercer outros direitos previstos no GDPR no artigo 22(3), qual seja, o 
direito de contestar esta decisão, de expressar seu ponto de vista sobre ela, de 
obter a sua revisão por um humano (art. 22(3) ) ou, então, de não se submeter a 
nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatiza-
do (art. 22(1)). Em relação aos últimos, que podem ser resumidos na expressão 
“human in the loop”, nota-se também a existência de dificuldades no que diz 
respeito a qual seria o nível necessário de envolvimento humano em um pro-
cesso para que ele seja caracterizado ou não como exclusivamente automatiza-
do, ensejando o direito de revisão por parte de um ser humano2.

Segundo Mendoza e Bygrave (2017, p. 11), o GDPR somente pode ser afas-
tado nesses casos quando um processo automatizado constitui apenas uma 
ferramenta decisória de apoio para um ser humano, que considera os méritos 
de seus resultados antes de chegar à sua decisão – em outras palavras, a par-
ticipação humana deve ser realmente ativa e capaz de reverter o resultado 
automatizado. 

É este o entendimento adotado pelo Article 29 Working Party (a29WP), ór-
gão consultivo composto por um representante da autoridade de proteção de 
dados de cada estado-membro da Ue, a autoridade europeia para a Proteção de 
Dados e a comissão europeia, e substituído, com a entrada em vigor do GDPR, 
pelo conselho europeu de Proteção de Dados. em suas diretrizes sobre tomada 
de decisões automatizadas e perfilamento (“Guidelines on Automated Individual 
Decision Making and Profiling”), o órgão adverte contra a fabricação de uma in-
tervenção humana mínima no processo decisório, como mero mecanismo para 
afastar a incidência do Regulamento Geral (A29WP, 2017) que, embora não vin-
culantes, advertem contra a “fabricação de intervenção humana mínima no pro-
cesso decisório” como mecanismo de afastamento do GDPR.

2 Note-se que, com a aprovação da lei n. 13.853/2019, retirou-se da lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira a exigência de que a revisão de decisões automatizadas deva ser feita por um 
ser humano, indo na contramão do Regulamento Geral europeu.
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em virtude de todo o exposto, Wachter et al. (2017, p. 40-41) reconhecem 
a existência, no âmbito do Regulamento europeu, não de um direito geral à ex-
plicação sobre decisões automatizadas específicas, mas sim de um direito a ser 
informado sobre a existência de processos decisórios automatizadas e sobre a 
funcionalidade do sistema, com escopo de aplicação reduzido aos limites trata-
dos ao longo deste item. 

Tal posicionamento recebeu críticas no sentido de que configuraria uma es-
pécie de “irresponsabilidade retórica”, aparentando que o intuito dos autores 
seria o de oferecer um argumento negando por completo a existência do direito 
à explicação. Por sua vez, este argumento poderia ser utilizado por aqueles in-
divíduos e corporações contrários ao fortalecimento da proteção de dados pes-
soais, como uma carta branca à opacidade de sistemas automatizados (SelBSt, 
PoWleS, 2017).

entretanto, apontar para as limitações de um direito à explicação não tem 
como objetivo rejeitar totalmente a ideia de que os titulares de dados pessoais 
devam ser informados sobre como estes estão sendo processados, sobretudo 
quando esse processamento resulta em decisões que impactam diretamente 
suas vidas- como a perda de uma oportunidade de emprego, ou a não obtenção 
do crédito solicitado. 

Na verdade, trata-se de alterar o foco da discussão para outros mecanismos 
de proteção dos indivíduos que possam de fato auxiliá-los a obter mais controle 
sobre como os seus dados pessoais estão sendo utilizados. 

4 ALTeRNATIVAS A UM DIReITO À eXPLICAÇÃO

Foi relatado, no início do presente trabalho, que, especialmente nos últi-
mos anos, testemunhou-se, no campo da inteligência artificial, a transição de 
algoritmos baseados em regras manualmente programadas para o uso maciço 
de técnicas de aprendizado de máquina. Nos primeiros, regras explicitamen-
te definidas transformam as variáveis de entrada (como informações acerca de 
transações realizadas em um cartão de crédito) em variáveis de saída (um sina-
lizador de fraude). 

algoritmos de machine learning, a seu turno, são alimentados por ambas 
as variáveis conjuntamente, de forma que ele “aprenda” as correlações neces-
sárias. aprendizado, nesse contexto, refere-se ao aperfeiçoamento do modelo 
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em uma tarefa específica, conforme a medida de desempenho escolhida por 
seus desenvolvedores. esta avaliação não se dá através do interrogatório de sua 
estrutura interna, mas sim examinando seu comportamento diante da métrica 
de desenvolvimento adotada. como esses modelos são induzidos, eles podem 
ser complexos e incompreensíveis para seres humanos. eles foram gerados com 
performance preditiva, ao invés de terem a interpretabilidade como uma priori-
dade (eDWaRDS, Veale, 2016, p. 25).

Existe um problema fundamental de que, na grande maioria desses sistemas

não existe uma teoria que correlacione variáveis de entrada com coi-
sas que os seres humanos entendem como causais (...) diferentemen-
te dos modelos de simulação, os recursos que estão sendo alimenta-
dos podem não ter nenhuma interpretação humana conveniente ou 
clara (tradução nossa). (eDWaRDS, Veale, 2016, p. 59)

Seres humanos estão condicionados a procurar por causas, ainda que, mui-
tas das vezes, a busca por causalidade seja difícil e possa levar a caminhos enga-
nosos. Por outro lado, no universo do big data, estabelecer nexos causais não é 
necessário. É possível descobrir padrões e correlações nos dados que oferecem 
ideias inovadoras. Embora correlações não possam dizer exatamente por que 
algo está acontecendo, elas alertam para o fato de que algo está acontecendo 
(KAHNEMAN, 2013; MAYER-SCHÖNBERGER, CUKIER, 2014, p. 6).

essas correlações podem conter sinais preditivos acerca de características 
ou comportamentos individuais ou de grupos, sem que seja possível, contu-
do, apresentar essas informações em termos significativos para uma interpre-
tação humana (HAO, 2019; KNIGHT, 2017). Tal questão é levantada, inclusive, 
por cientistas da computação, que há muito preocupam-se com o fato de que 
tais algoritmos oferecem ao usuário poucas informações a respeito do processo 
através do qual eles chegam a um resultado determinado (TICKLE, et al., 1998). 

Sem fornecer informações significativas sobre a lógica por trás desses sis-
temas, é difícil afirmar que explicações sobre seu funcionamento são realmente 
um remédio eficaz para que um indivíduo afetado por uma decisão automatiza-
da obtenha controle sobre tal processo. Uma vez que o direito à explicação – ou 
direito a ser informado – direciona-se ao titular de dados pessoais, essas infor-
mações deveriam ter sua utilidade avaliada em relação a ele – notadamente, um 
ser humano que, presumidamente, não possui qualquer tipo de especialização 
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técnica ou capacidade para interpretar a lógica por trás de processos computa-
cionais (SelBSt, PoWleS, 2017, p. 7).

Justamente por isso, Edwards e Veale questionam-se a respeito da eficácia 
das explicações como um remédio no combate à opacidade, fazendo uma ana-
logia a outro problema frequentemente abordado no âmbito da privacidade e 
proteção de dados pessoais – o consentimento. 

Os autores ressaltam que os estudiosos da privacidade já estão há muito 
familiarizados com a noção de que o consentimento, muitas vezes considerado 
pelo público leigo como a principal salvaguarda para o controle de dados pes-
soais, tornou-se desprovido de sentido no universo online. Isso porque ele é 
tradicionalmente obtido com a exibição de um link para uma política de privaci-
dade no momento de entrada ou de registro em um determinado site, aplicativo 
ou rede social, solicitando que o usuário concorde com os termos e condições 
apresentados marcando uma caixa (eDWaRS, Veale, 2016, p. 66). 

Como não há a possibilidade de negociação e são raros os usuários que de 
fato leem e ponderam sobre os termos em questão, não se pode afirmar que o 
consentimento seja livre, específico, informado e inequívoco – ainda que es-
tas sejam condições essenciais para a sua validade segundo o artigo 4(11) do 
GDPR. Desse modo, o consentimento, ao menos no universo online, tornou-se 
uma falácia, não mais oferecendo qualquer poder verdadeiro de autodetermi-
nação informacional, mas apenas legitimando a extração de dados pessoais de 
titulares inconscientes desse fato (eDWaRS, Veale, 2016, p. 66).

Da mesma forma,

depender de direitos individuais à explicação como meio para que os 
usuários assumam o controle de sistemas de Ml [machine learning] 
arrisca a criação de uma similar “falácia da transparência”. Os sujeitos 
de dados individuais não têm o poder para usar o tipo de explica-
ções algorítmicas que provavelmente lhe serão oferecidas (...) Eles 
são, na maioria das vezes, pobres em tempo, em recursos e carentes 
da experiência necessária para fazer uso significativo desses direitos 
individuais. De certa forma, a falácia da transparência é ainda pior do 
que a do consentimento, uma vez que a explicação em si pode não 
ser significativa o suficiente para conferir muita autonomia mesmo 
ao sujeito de dados mais capacitado. (eDWaRS, Veale, 2016, p. 67, 
tradução nossa)
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Assim, verifica-se que o direito à explicação como remédio para a opaci-
dade algorítmica, além de ser dificilmente concretizado, pode ainda impor um 
fardo sobre os titulares de dados que devem, por si só, obter informações so-
bre o sistema de tomada de decisão autônomo, interpretá-las e determinar o 
seu significado – apenas para descobrirem, ao final desse longo processo, que 
possuem poucos meios para alterar a situação em que se encontram (ANANNY, 
cRaWFoRD, 2018).

além disso, os titulares de dados não conhecem, muitas das vezes, os pas-
sos básicos relativos ao processamento de dados, e a complexidade do mesmo 
significa que eles não podem negociar suas informações, ou possuir a dimensão 
correta dos prejuízos que podem advir desse processamento, em virtude do de-
sequilíbrio de poder existente entre titular e controlador.

entretanto, este não é um problema exclusivo ao exercício do direito à ex-
plicação. Na verdade, o direito à privacidade e, mais recentemente, o direito à 
proteção de dados pessoais têm sido amplamente salvaguardados como direi-
tos individuais (LINDROOS-HOVINHEIMO, 2017), a despeito da dimensão social 
que possuem.

conforme ressaltado, a análise de big data possibilita a formação de grupos 
não existentes previamente na sociedade, em agregações variadas de indiví-
duos cujas informações são extraídas para criar inferências. esses indivíduos 
não conhecem ou mantêm relações uns com os outros e, em muitos casos, não 
estão cientes das consequências de pertencerem ao grupo em que são enqua-
drados (diferentemente do que se tem a partir de uma noção sociológica de 
grupo) (MaNteleRo, 2016, p. 245). É o caso do agrupamento de seguidores, ou 
de aplicativos de policiamento preditivo, como o já citado PredPol.

Ocorre que, na União Europeia (bem como nos Estados Unidos), a proteção 
à privacidade e aos dados pessoais é baseada em um modelo de direitos indivi-
duais, e os interesses coletivos relacionados a essas questões, desse modo, têm 
sido tratados apenas como a soma total de diversas necessidades individuais. 
Desse modo, os tribunais podem até vir a abordar questões relativas a inte-
resses coletivos quando acionados por titulares específicos, mas estes podem 
não ter interesse nessas questões, não estarem cientes de sua ocorrência, ou 
não possuírem condições de reagir a ameaças ou danos causados (MaNteleRo, 
2016, p. 245). 

Diante de tal situação, talvez seja interessante alterar o foco da discus-
são, que até agora tem girado em torno dos direitos individuais conferidos aos  
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titulares de dados – como o direito à explicação -, para outros dispositivos in-
troduzidos pelo GDPR que têm por foco promover o tratamento adequado de 
dados pessoais. 

cita-se, nesse sentido, a implementação de mecanismos de Privacy by De-
sign (PbD ou privacidade desde a concepção), que significa dizer que a privaci-
dade e a proteção de dados devem ser incorporadas ao longo de todo o ciclo de 
vida das tecnologias, desde o estágio inicial do projeto até a sua implantação, 
uso e disposição final. Trata-se de um panorama proativo, e não reativo, que ob-
jetiva antecipar e evitar eventos invasivos à privacidade de usuários antes que 
eles aconteçam, em vez de esperar a sua materialização. além disso, incentiva-se  
que a privacidade seja o padrão já embutido no sistema, no sentido de que ne-
nhuma ação é requerida pelos usuários para mantê-la em segurança (Privacy by 
Default) (FoX, 2019).

ambos os conceitos de Privacy by Design e Privacy by Default foram inseri-
dos diretamente no Regulamento Geral no artigo 25, comentado pelo conside-
rando 78:

Para poder comprovar a conformidade com o presente regulamento, 
o responsável pelo tratamento deverá adotar orientações internas e 
aplicar medidas que respeitem, em especial, os princípios da proteção 
de dados desde a conceção e da proteção de dados por defeito. tais me-
didas podem incluir a minimização do tratamento de dados pessoais, 
a pseudonimização de dados pessoais o mais cedo possível, a trans-
parência no que toca às funções e ao tratamento de dados pessoais, a 
possibilidade de o titular dos dados controlar o tratamento de dados 
e a possibilidade de o responsável pelo tratamento criar e melhorar 
medidas de segurança. (UNiÃo eURoPeia, 2016, grifo nosso) 

Além disso, no artigo 35 do GDPR, estabelece-se que, quando determinado 
tipo de tratamento, em particular que faça uso de novas tecnologias, for susce-
tível de implicar em um elevado risco para os direitos e liberdades dos titulares 
de dados, o controlador deverá realizar uma avaliação de risco (“data protection 
impact assessment” ou DPia), antes mesmo de iniciar o tratamento dos dados 
pessoais. Quando essa avaliação indicar risco elevado, a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados Pessoais do estado-membro deverá ser consultada antes 
do lançamento do sistema, devendo aconselhar o controlador e podendo fazer 
uso de seus poderes para proibir temporária ou permanentemente o uso do 
sistema (UNiÃo eURoPeia, 2016).
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Além disso, a avaliação de risco representa uma oportunidade para que os 
problemas envolvendo grupos de titulares de dados sejam identificados e de-
vidamente abordados. Assim, os organismos que representam esses interesses 
coletivos – em especial, a autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais 
– devem não só exercer parcialmente os direitos individuais tradicionais em 
nome dos titulares de dados, mas também exercer outros direitos autônomos 
relacionados com a dimensão coletiva da proteção de dados, como a participa-
ção no processo de avaliação de riscos, que deve ter uma abordagem multiseto-
rial (MaNteleRo, 2016, p. 252). 

Finalmente, as medidas voluntárias previstas no GDPR podem também 
exercer influência positiva sobre os sistemas utilizados. No artigo 42, propõe-se  
a criação de procedimentos voluntários de certificação em matéria de proteção 
de dados, bem como a criação de selos e marcas, para fins de demonstrar con-
formidade com o Regulamento (UNiÃo eURoPeia, 2016). Nesses casos, seria 
possível estimular a criações de algoritmos que observam os princípios de Pri-
vacy by Design e Privacy by Default. além disso, tem-se a vantagem da aplicabili-
dade diferenciada por setores, a depender do risco que determinada tecnologia 
apresente para a proteção da privacidade e de dados pessoais, e da gravidade 
que as decisões alcançadas por ela terá na vida dos titulares.

5 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS

ao longo deste trabalho, foram apresentadas as limitações existentes em 
relação ao direito à explicação como direito de obter informações acerca do 
funcionamento geral de determinado sistema de tomada de decisão automati-
zado, e também acerca de uma decisão específica, depois que a mesma tenha 
sido alcançada. 

Em um primeiro momento, foram tratadas as possíveis consequências ad-
versas ao tratamento automatizado de dados pessoais tanto para os titulares 
individualmente considerados, quanto para os grupos por eles formados (perfi-
lhamento). Estas consequências se resumem, principalmente, à opacidade dos 
sistemas utilizados para a realização desse tipo de tratamento, e à reprodução 
de vieses quanto à raça ou gênero, exemplificados a partir dos casos concretos 
da Amazon, COMPAS e PredPol.

em seguida, analisaram-se as possíveis bases legais existentes no Regula-
mento Geral de Proteção de Dados da União europeia para o direito à explicação: 
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as salvaguardas previstas no artigo 22(3) e comentadas pelo considerando 71; 
os deveres de notificação dos controladores elencados nos artigos 13 e 14, e 
comentados pelos considerandos 60-62; e o direito de acesso dos titulares pre-
visto no artigo 15, e comentado pelo considerando 63.

Verificou-se que não é possível fundamentar um direito à explicação ge-
ral de decisões específicas ex post a partir destes dispositivos, mas apenas um 
direito a ser informado – da lógica geral de funcionamento do sistema e, con-
sequentemente, restrito a explicações genéricas e anteriores ao processo de 
tomada de decisão automatizado. embora tal interpretação não seja imune a 
críticas, ela possui o mérito de alterar o foco da discussão para outras formas de 
se garantir ao titular maiores proteções sobre como os seus dados pessoais são 
tratados e utilizados para basear decisões que possuem impacto direto sobre 
sua vida pessoal.

Isso porque, conforme destacado, diferentemente dos algoritmos baseados 
no paradigma lógico tradicional, nos sistemas baseados em machine learning 
nem sempre é possível obter informações claras sobre como uma determinada 
decisão foi alcançada. Aquilo que torna esse tipo de sistema vantajoso, ou seja, 
a descoberta de caminhos naturais de generalização por meio de exemplos e 
padrões estatísticos ocultos em um grande volume de dados de entrada, é pre-
cisamente o que dificulta a interpretação causal de como os resultados apre-
sentados foram obtidos.

Em virtude disso, foi proposto que o direito à explicação corre risco de, si-
milarmente ao consentimento, resultar em uma falácia, incapaz de proteger, de 
fato, os titulares de dados pessoais – sobrecarregados com a incumbência de 
terem que tentar compreender informações sobre um sistema que às vezes não 
são claras nem mesmo para aqueles que o criaram. 

Dentre tais mecanismos, foram analisados os mecanismos de Privacy by 
Design e Privacy by Default, as avaliações de risco sobre técnicas de proces-
samento de dados que importem riscos para os seus titulares, e a criação de 
procedimentos voluntários de certificação em matéria de proteção de dados, 
como a criação de selos e marcas para fins de demonstrar conformidade com o 
Regulamento Geral. 

Da análise feita, conclui-se que esses mecanismos alternativos são capazes 
de ultrapassar a abordagem individualista que permeia o direito à explicação, 
em especial, e o direito à privacidade e à proteção de dados, em geral, concen-
trando esforços na criação a priori de sistemas mais amigáveis à proteção dos 
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titulares de dados e seus agrupamentos. Ter como meta a pesquisa e o desen-
volvimento de sistemas que tenham como padrão a privacidade (minimizando a 
coleta de dados e promovendo a sua anonimização, por exemplo), e que possibili-
tem auditorias por parte dos órgãos responsáveis, evitando, desde a sua concep-
ção, a reprodução de vieses, parece uma alternativa mais viável do que manter o 
foco excessivo na busca incessante pela abertura de uma caixa preta – através de 
um direito amplo e irrestrito à explicação de decisões automatizadas.

RefeRÊNCIAS

aRticle 29 WoRKiNG PaRtY (a29WP). Guidelines on Automated Individual Decision-
making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, 3 out. 2017. 
Disponível em: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_
id=612053. acesso em: 26/08/2019.

ANANNY, Mike; CRAWFORD, Kate. Seeing without knowing: Limitations of the 
transparency ideal and its applications to algorithmic accountability. New Media & 
Society, v. 20, n. 3, p. 973-989, 2018.

ANGWIN, Julia; LARSON, Jeff; MATTU, Surya; KIRCHNE, Lauren. Machine Bias. 
ProPublica, maio 2018. Disponível em: https://www.propublica.org/article/machine-
bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing. Acesso em: 26/08/2019. 

BaRatta, Roberto. complexity of eU law in the Domestic implementing Process. The 
Theory and Practice of Legislation, n. 2, v. 3, p. 293-308, 2014.

BOSTROM, Nick. Superinteligência: caminhos, perigos e estratégias para um novo 
mundo. Rio de Janeiro: DarkSide, 2014.

BRaSil. Lei. n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (lGPD). Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. acesso em: 
26/08/2019.

BURt, andrew. is there a ‘right to explanation’ for machine learning in the GDPR? 
International Association of Privacy Professionals, jun. 2017. Disponível em: https://
iapp.org/news/a/is-there-a-right-to-explanation-for-machine-learning-in-the-gdpr/. 
acesso em: 26/08/2019. 

CHIEL, Ethan. EU Citizens might get a ‘right to explanation’ about the decisions 
algorithms make. Splinter, mai. 2016. Disponível em: https://splinternews.com/

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053.
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053.
https://www.propublica.org/article/machine
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
https://iapp.org/news/a/is
https://iapp.org/news/a/is
https://splinternews.com/eu


257O DIREITO À EXPLICAÇÃO DE DECISÕES AUTOMATIZADAS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO GERAL DE  
PROTEÇÃO DE DADOS DA UNIÃO EUROPEIA

eu-citizens-might-get-a-right-to-explanation-about-the-1793859992. acesso em: 
26/08/2019.

eDWaRDS, lilian; Veale; Michael. enslaving the algorithm: From a ‘Right to an 
explanation’ to a ‘Right to Better Decisions’? Ieee Security & Privacy, v. 16, n. 3, 
p. 46-54, 2018. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3052831. acesso em: 
26/08/2019.

eDWaRDS, lilian; Veale; Michael. Slave to the algorithm? Why a ‘right to 
an explanation’ is probably not the remedy you are looking for. Duke Law & 
Technology Review, v. 16, n. 01, p. 18-84, 2016. Disponível em: https://ssrn.com/
abstract=2972855. acesso em: 26/08/ 2019.

EUROPEAN DIGITAL RIGHTS. Comparison of the Parliament and Council Text on the 
General Data Protection Regulation. european Digital Rights International, p. 1-305, 
2016. Disponível em: https://edri.org/files/EP_Council_Comparison.pdf. Acesso em: 
26/08/2019.

FoX, Jonathan. Protecting Personal information. In: DeNSMoRe, Russell (org.) 
Privacy Program Management. Portsmouth: international association of Privacy 
Professionals, 2019.

GOODMAN, Bryce; FLAXMAN, Seth. EU Regulations on Algorithmic Decision-Making 
and a “Right to Explanation”. AI Magazine, v. 38, n. 03, p. 1-10, 2016.

HAO, Karen. This is how AI bias really happens – and why it’s so hard to fix. MiT 
Technology Review, fev. 2019. Disponível em: https://www.technologyreview.
com/s/612876/this-is-how-ai-bias-really-happensand-why-its-so-hard-to-fix/. Acesso 
em: 26/08/2019.

HEIMES, Rita. Top 10 Operational Impacts of the GDPR: Part 5 – Profiling. International 
Association of Privacy Professionals. Disponível em: https://iapp.org/news/a/top-
10operational-impacts-of-the-gdpr-part-5-profiling/. Acesso em: 26/08/2019.

KAHNEMAN, Daniel. Thinking, fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 
2013.

KNIGHT, Will. The Dark Secret at the Heart of AI. MIT Technology Review, abr. 2017. 
Disponível em: https://www.technologyreview.com/s/604087/the-dark-secret-at-
the-heart-of-ai/. acesso em: 26/08/2019.

KoRFF, Douwe. New Challenges to Data Protection Study-Working Paper No. 2, 2010. 
Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1638949. 
acesso em: 26/08/ 2019.

https://splinternews.com/eu
https://ssrn.com/abstract
https://ssrn.com/abstract
https://ssrn.com/abstract
https://edri.org/files/EP_Council_Comparison.pdf
https://www.technologyreview.com/s/612876/this
https://www.technologyreview.com/s/612876/this
https://iapp.org/news/a/top
https://www.technologyreview.com/s/604087/the
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1638949.


258O DIREITO À EXPLICAÇÃO DE DECISÕES AUTOMATIZADAS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO GERAL DE  
PROTEÇÃO DE DADOS DA UNIÃO EUROPEIA

LINDROOS-HOVINHEIMO, Susanna. Private Selves: An analysis of legal individualism. 
In: KURKI, Visa A. J.; PIETRZYKOWSKI, Tomasz (ed.). Legal Personhood: animals, 
artificial intelligence and the unborn. cham: Springer, 2017. p. 29-46.

lYNSKeY, orla. The foundations of eU Data Protection Law. oxford: oxford University 
Press, 2015.

MaNteleRo, alessandro. Personal Data for Decisional Purposes in the age of 
analytics: From an individual to a collective dimension of data protection. Computer 
Law and Security Review, v. 32, p. 238-255, 2016.

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. Big Data: a revolution that will 
transform how we live, work and think. New York: Eamon Dolan/Mariner Books, 2014. 

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; PADOVA, Yann. Regime Change? Enabling big data 
through europe’s new data protection regulation. The Columbia Science and 
Technology Law Review, v. 17, p. 315-335, 2016.

MENDOZA, Isak; BYGRAVE, Lee A. The Right not to be Subject to Automated Decisions 
based on Profiling. University of Oslo faculty of Law Research Paper, n. 20, p. 01-23, 
2017. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2964855. acesso em: 26/08/2019.

PASQUALE, Frank. The Black Box Society: the secret algorithms that control money 
and information. Cambridge: Harvard University Press, 2015. 

PERRY, Walter L; MCINNIS, Brian; PRICE, Carter C.; SMITH, Susan C.; HOLLYWOOD, John 
S. Predictive Policing: the role of crime forecasting in law enforcement operations. 
2013. Disponível em: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/
RR200/RR233/RaND_RR233.pdf. acesso em: 26/08/2019.

SelBSt, andrew; PoWleS, Julia. Meaningful information and the Right to explanation. 
International Data Privacy Law, v. 7, n. 4, p. 1-20, 2017. 

TICKLE, Alan B.; ANDREWS, Robert; GOLEA, Mostefa; DIEDERICH, Joachim. The 
truth Will come to light: Directions and challenges in extracting the Knowledge 
Embedded Within Trained Artificial Neural Networks. Ieee Transactions on Neural 
Networks, p. 1057-1068, 1998. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/3302541_the_truth_will_come_to_light_Directions_and_challenges_in_
extracting_the_knowledge_embedded_within_trained_artificial_neural_networks. 
acesso em: 26/08/2019.

UNiÃo eURoPeia. Regulamento 2016/679 do Parlamento europeu e do Conselho, de 
27 de abril de 2016. Relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a 

https://ssrn.com/abstract
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR233/RAND_RR233.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR233/RAND_RR233.pdf
https://www.researchgate.net/publication/3302541_The_truth_will_come_to_light_Directions_and_challenges_in_extracting_the_knowledge_embedded_within_trained_artificial_neural_networks
https://www.researchgate.net/publication/3302541_The_truth_will_come_to_light_Directions_and_challenges_in_extracting_the_knowledge_embedded_within_trained_artificial_neural_networks
https://www.researchgate.net/publication/3302541_The_truth_will_come_to_light_Directions_and_challenges_in_extracting_the_knowledge_embedded_within_trained_artificial_neural_networks


259prefácio

Diretiva 95/46/ce (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Pt/tXt/PDF/?uri=celeX:32016R0679&from=
pt. acesso em: 26/08/2019.

UNiÃo eURoPeia. Diretiva 95/46/Ce do Parlamento europeu e do Conselho de 24 
de outubro de 1995. Relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Disponível em: 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/dir_1995_46_pt.pdf. Acesso em: 
26 ago. 2019.

UNiÃo eURoPeia. Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling 
for the purposes of Regulation 2016/679. Bruxelas, 06 fev. 2018. Disponível em: 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053. acesso 
em: 14/02/2019.

WACHTER, Sandra; MITTELSTADT, Brent; FLORIDI, Luciano. Why a right to explanation 
of automated decision-making does not exist in the General Data Protection 
Regulation. International Data Privacy Law, p. 1-47, 2017. Disponível em: https://
ssrn.com/abstract=2903469. acesso em: 25/08/2019.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=pt.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=pt.
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/dir_1995_46_pt.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053.
https://ssrn.com/abstract
https://ssrn.com/abstract


260

CIDADeS INTeLIGeNTeS e 
PRIVACIDADe: o modelo 
regulatório da nova lei de 
proteção de dados

Camila Campos Ribeiro de Siqueira1

Mariana Alves Araújo Lopes2 
Paloma Rocillo Rolim do Carmo3

ReSUMO: Propõe-se, no presente trabalho, realizar uma análise com-
parativa e crítica entre os parâmetros de segurança de dados pessoais 
a serem observados para garantia da privacidade dos cidadãos den-
tro das cidades inteligentes e a sua respectiva previsão na nova lei 
de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. Para isso, desenvolveu-se 
pesquisa do tipo exploratória com recorrente emprego da técnica de 
pesquisa bibliográfica em conjunto com o raciocínio dedutivo, siste-
matizando criticamente os entendimentos sobre o tema. as novas tec-
nologias vêm sendo grandes aliadas na prestação de serviços públi-
cos mais eficientes, céleres e transparentes. Nesse sentido, após uma 
análise panorâmica dos modelos de regulação e proteção à privacida-
de no Brasil, europa e estados Unidos, apresentaram-se os principais 
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conceitos dos termos “cidades inteligentes” e como este fenômeno 
tem sido observado no Brasil. após, foram apontadas algumas medi-
das que acredita-se que devem ser observadas na legislação brasilei-
ra, notadamente na lei 13.709/18 e na, até então, Medida Provisória 
869. Com essas análises, concluiu-se que a legislação dispõe formal-
mente de garantias e deveres a fim de assegurar a privacidade dos ci-
dadãos quando na manipulação de seus dados no âmbito das Cidades 
Inteligentes, contudo, sua eficácia dependerá de certa estruturação e 
autonomia da Autoridade de Proteção Dados, que ainda não estão for-
malmente claras. 

Palavras-chave: Privacidade. cidades inteligentes. lGPD. MP 869. 
autoridade de Proteção de Dados. 

ABSTRACT: this paper proposes to do a critical and comparative 
examination between the security data protection parameters which 
must be observed to ensure the citizens’ privacy in the context of the 
smart cities and their respective legal provisions in the new Brazilian 
Protection of Personal Data law. For this purpose, we developed 
the exploratory research using the bibliography research between 
the deductive reasoning technique, through which was critical 
systematized the understandings about the theme. New technologies 
are big allies for a more efficient, prompt and transparent public 
service provision. then, after a panoramic analysis of the regulation 
and privacy protection model in Brazil, europe and U.S., we show the 
main concepts of “smart cities” and how this phenomenon has been 
observed in Brazil. after, we highlighted few measures which we 
believe that should be observed in Brazilian legislation, notably in the 
law 13.709/18 and in the Medida Provisória 869. the study reached 
the conclusion that the legislation formally regulates the rights and 
duties to ensure the citizens’ privacy within the Smart Cities. However, 
their effectiveness will depend of the structuring and autonomy of the 
national Data Protection authority which are not formally clear.

Keywords: Privacy. Smart cities. Brazilian Protection of Personal Data 
law. MP 869. Data Protection authority.

1 INTRODUÇÃO

a utilização de tecnologias nos governos tem se tornado cada vez mais 
frequente na busca de tornar a prestação dos serviços estatais mais eficien-
tes, céleres e transparentes. tal movimento pôde ser percebido em recente  
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levantamento do cetic.BR (2018) sobre a utilização de tecnologias de infor-
mação e comunicação pelo Poder Público no Brasil. No âmbito da inserção de 
tecnologias nas cidades, emergem, ainda sem definição conceitual técnica con-
sensual, as cidades inteligentes (GUiMaRÃeS; XaVieR, 2016). 

Para a maximização da qualidade dos projetos implementados nos centros 
urbanos, é necessária a intensificação do tratamento e uso de dados, principal-
mente dados pessoais e, em certas circunstâncias, de dados sensíveis. A utili-
zação massiva de tais dados, no entanto, impõe à sociedade novos desafios a 
serem regulados para evitar violações de direitos fundamentais, como se pro-
põe a Lei 13.709/2018 (LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados), ao reafirmar a 
tutela sobre direito à privacidade.

Diante disso, propõe-se no presente trabalho realizar uma análise compa-
rativa entre os parâmetros a serem observados para garantia da privacidade 
dentro das cidades inteligentes e a previsão de tais parâmetros na nova Lei de 
Proteção de Dados Pessoais do Brasil. 

Para isso, desenvolver-se-á pesquisa do tipo exploratória, empregando-se 
a técnica da pesquisa bibliográfica. Além disso, será utilizado o raciocínio de-
dutivo, sistematizando criticamente possíveis entendimentos sobre o tema que 
envolve recente lei.

Justifica-se, assim, o presente trabalho com a crescente atenção da agenda 
pública e privada na implantação de projetos de cidades inteligentes no Brasil, 
tornando evidente o crescente movimento de implantação de tais tecnologias 
nas cidades, que trazem consigo suas complexidades e a necessidade de um 
marco regulatório adequado.

2 CIDADeS INTeLIGeNTeS

a ideia envolta ao termo cidades inteligentes (do inglês smart cities) é 
apontada como amadurecimento da ideia de cidades digitais, muito discutida 
na década de 1990 (leMoS, 2013). Se cidades digitais inicialmente podiam ser 
compreendidas pelo maior emprego de tecnologia computadorizada, possibili-
tada por maior acesso à rede de internet, a ideia de cidades inteligentes pode 
ser compreendida pela sensibilidade e responsividade da cidade num processo 
de intensa coleta e troca de informações entre espaços e indivíduos.

CETIC.BR
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O termo “cidades inteligentes” frequentemente vem atrelado à ideia de 
cidade sustentável, coadunando com o documento produzido na conferência 
mundial World Expo, realizada em Shangai, China, em 2010, que serve como 
parâmetros de urbanismo para o século XXI (GUIMARÃES; XAVIER, 2016). Neste 
documento foi cunhado o termo “cidades harmônicas”, que abarca uma cidade 
em que a diversidade social, desenvolvimento, meio ambiente, legados cultu-
rais e futuras inovações coexistem em sintonia. este também é o cenário pre-
tendido na construção das cidades inteligentes.

Os símbolos que perfazem a ideia de “cidade harmônica” também estão 
contidos na tríade de princípios que as experiências das cidades inteligentes 
objetivam (GUiMaRÃeS; XaVieR, 2016, p. 1365):

Tabela 1 – tríade de princípios e fundamentos do conceito se smart city

Fonte: GUiMaRÃeS, XaVieR, 2016, p. 1365

Se o que se pretende for a busca por cidades que aperfeiçoem a prestação 
dos serviços públicos e ampliem a possibilidade de utilização dos espaços ur-
banos, democratizando-os, é necessário que se privilegie um projeto que equi-
libre meio ambiente, inovação, cidadania e dignidade. Nesse sentido, não deve 
ser suficiente apenas o emprego de mais tecnologias e comunicação digital, 
mas sim é essencial que este facilite e multiplique o acesso do cidadão aos es-
paços e serviços urbanos de forma a potencializar seu desenvolvimento como 
humano e aperfeiçoar o manejo dos escassos recursos ambientais e financeiros.

No plano normativo, a importância de um desenvolvimento urbano susten-
tável é enumerada no estatuto da cidade (lei Federal nº 10.257/2001). o artigo 
2º, i do estatuto estabelece como diretriz geral a garantia do direito a cidades 
sustentáveis, incluindo no ordenamento jurídico brasileiro, como norma, um di-
reito que anteriormente existia apenas como parâmetro urbano.

Outra característica marcante na dinâmica das cidades inteligentes é a apro-
ximação de diversos agentes, não sendo o estado o único protagonista deste fe-
nômeno urbanístico. a integração dos segmentos público e privado existe como 
condicionante para uma efetiva governança para as cidades inteligentes, uma 
vez que a descentralização estatal está relacionada fortemente à privacidade, 
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segurança e performance econômica e inclusão social. No Brasil, podem ser ob-
servadas algumas iniciativas, dentre quais a realização do evento de iniciativa 
privada nomeado Govtech Brasil – cuja pretensão consistia em contribuir para 
uma agenda de inovação e tecnologia no setor público brasileiro4.

embora tal integração tenha se destacado com a atual aproximação aos te-
mas das cidades inteligentes, é necessário ressaltar que não se trata de fenôme-
no novo e é uma conduta inclusive estimulada pelo Estatuto das Cidades que, 
ao destacar as diretrizes gerais para as políticas urbanas, estabelece o primado 
pela “cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 
sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social” 
(BRaSil, 2001).

além dos objetivos e agentes envoltos no desenvolvimento das smarts ci-
ties, importa citar algumas das ferramentas tecnológicas apresentadas para ga-
rantia da sensibilidade e responsividade. Dentre elas destaca-se a internet das 
coisas (do inglês, Internet of Things, IoT), a computação em nuvens e as possibi-
lidades de processamento de enorme volume dados conhecido como big data.

A internet das coisas, termo cuja criação é atribuída ao britânico Kevin 
Ashton, em 1999, pode ser entendida como a rede que conecta objetos (veícu-
los, aparelhos eletrônicos, aparelhos domésticos, dentre outros) que possuem 
tecnologia embarcada. a partir de sensores e conexões, tais objetos coletam e 
transmitem dados.

a computação em nuvem (do inglês, cloud computing), por sua vez, tem o 
mérito de se apoiar na rede mundial como local de armazenamento de arquivos 
e execução de softwares, permitindo que qualquer atividade possa ser realizada 
online, prescindindo da disponibilidade direta de memória pelo usuário. 

Diante deste cenário de aumento exponencial do volume de dados digitais 
nas últimas duas décadas surge o termo Big Data, cuja natureza é preponderan-
temente abstrata,sendo utilizado para descrever enormes conjuntos de dados, 
tipicamente não estruturados, que demandam processamento e mais análises 
em tempo real – o que os processadores tradicionais não conseguem realizar 

4 Ao final do evento, foram estabelecidas 9 diretrizes para transformação digital. Foram elas: 
1)Foco no cidadão;2)Equidade; 3) Dados estruturados para serviços unificados; 4)Ecossistema 
favorável; 5) liderança e governança do processo de transformação; 6) combate à burocracia; 
7) Educação para a era tecnológica; 8) Regulação; e 9) Mente inovadora nos governos (GOVTECH 
BRaSil, 2018). Para maiores informações, acesse: http://govtechbrasil.org.br/.

http://govtechbrasil.org.br
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em um tempo tolerável (CHEN, MAO, LIU, 2014). A enorme quantidade de infor-
mações a serem processadas oferece inúmeras possibilidades como o encontro 
de novos valores ou a maior precisão em análises estáticas.

É importante destacar que ao mesmo tempo que o emprego dessas 
tecnologias oferece diversos benefícios, ele também traz à tona alguns dilemas, 
como, por exemplo, o risco do excesso de mercantilização e privatização dos 
serviços públicos na possibilidade de concessão de seu exercício pelo estado 
para empresas que, financeira e tecnologicamente, poderão estar mais prepa-
radas, ou possíveis abusos na ausência de transparência no processamento dos 
dados coletados, nas razões consideradas pelas tomadas de decisões e, nota-
damente, no modelo de uso de dados pessoais coletados dos cidadãos. este 
último será detalhado no presente trabalho.

3  BReVe APONTAMeNTO SOBRe MODeLOS 
ReGULATÓRIOS: UNIÃO eUROPÉIA, eUA e BRASIL

conforme mencionado ao longo deste trabalho, as cidades inteligentes são 
locus de expressiva utilização da internet, sendo que os dados pessoais e sensí-
veis coletados dos cidadãos estão contidos em servidores de armazenamento 
ou em máquinas conectadas à rede. Portanto, neste âmbito, deve-se considerar 
as particularidades e complexidades do ciberespaço, o qual é caracterizado por 
sua ubiquidade (STENGER, 1991), mudança constante (CARPENTER, 1996) e dis-
ponibilidade de informação.

Na década de 90, o ciberespaço era considerado fronteira desregulada e 
libertária, onde governos e corporações não poderiam intervir. entretanto, con-
forme lawrence lessig (2006) aponta em sua teoria da regulação, as pressões 
reguladoras que incidem sobre todas as situações fáticas da vida em sociedade 
incidem também sobre os comportamentos desenvolvidos no ciberespaço, e 
são elas: o direito, as normas sociais, o mercado e a arquitetura.

Previamente foram as organizações internacionais que buscaram regular 
e garantir o direito à privacidade pelas vias jurídicas. Diversos países também 
realizaram a mesma escolha e, no que tange à proteção de dados pessoais e 
sensíveis, alguns ordenamentos jurídicos destacam-se. 

Os principais servidores de provedores de conteúdo, onde ficam armaze-
nados diversos dados de usuários, como referentes a cadastro em lojas virtuais 
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e redes sociais, por exemplo, localizam-se em território europeu. Por ser locus 
de transferência internacional de dados, a União europeia possui um ambiente 
de regulação neste âmbito considerado pioneiro. Desde 1995 a União Europeia 
regulamenta o uso de dados pessoais por meio da Diretiva 95/46/ce (UNiÃo 
eURoPeia, 1995). a norma era considerada bastante avançada e abarcava diver-
sos institutos e situações, entretanto, devido a mudanças tecnológicas e novas 
demandas, em 25 de maio de 2018 entrou em vigência Regulamento Geral de 
Proteção dos Dados Pessoais da União europeia, cuja sigla em inglês, e ampla-
mente utilizada, é GDPR (UNiÃo eURoPeia, 2016).

o parlamento europeu realizou extenso estudo sobre a relação entre priva-
cidade e inovação. No documento, constam os principais elementos das políti-
cas regulatórias europeia, exemplos de iniciativas de países da Ue e descober-
tas empíricas. Na esfera regulatória, objeto de análise deste trabalho, três reco-
mendações são apresentadas para que os governos e outros agentes ofereçam 
serviços que utilizem tecnologia, coleta de dados e ao mesmo tempo garantam 
a privacidade do cidadão: 

Um sistema de “reconhecimento mútuo” deveria ser implementado 
a nível global para acomodar as rápidas mudanças e diferentes inter-
pretações 
Regras de privacidade deveriam ser conciliadas com outros tipos de 
regulamentação econômica.
a avaliação de impacto e a avaliação das políticas relativas à inova-
ção e / ou privacidade devem levar em conta a visão de longo prazo. 
(caVe, 2011, tradução dos autores)

Outro local que centraliza a sede de diversas empresas de tecnologia que 
operam na internet realizando tratamento de dados pessoais e sensíveis é esta-
dos Unidos da América. Apesar disso, o país ainda não possui uma lei específica 
para proteção de dados. O que existe são algumas legislações para setores es-
pecíficos, como é o caso do Health Insurance Portability and Accountability Act 
(HIPAA), Children’s Online Privacy Protection Act (coPPa) e o CLOUD ACT, apro-
vadas em 2018. Durante a administração obama, foi apresentada uma tentativa 
de regulação geral do uso de dados por meio da Consumer Privacy Bill of Rights, 
baseada nos Fair Information Practice Principles (FiPPs). entretanto, por razões 
políticas, o projeto não avançou no congresso norte-americano.

Apesar da ausência de uma legislação unificada que garanta que as ferra-
mentas utilizadas nas cidades inteligentes sejam compatíveis com o direito à 

https://www.hhs.gov/hipaa
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/02/23/we-can-t-wait-obama-administration-unveils-blueprint-privacy-bill-rights
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privacidade, existem iniciativas que percebem a necessidade do debate e es-
tabelecimento de proteção de dados dentro das cidades inteligentes. Um dos 
grupos coordenados pelo subcomitê do Programa de Pesquisa e Desenvolvi-
mento de Redes e tecnologia da informação5 elaborou, em 2017, um plano es-
tratégico federal norte americano para cidades e comunidades digitais. 

No plano, constam prioridades e objetivos estratégicos, entre eles (i)in-
vestigação e contato com fundações que desenvolvem trabalhos sobre ciber-
segurança e privacidade; (ii)interpretação e interoperabilidade de dados com 
preservação da privacidade e melhores práticas domésticas e globais para de-
senvolvimento, distribuição, replicação e dimensionamento de tecnologia, (iii)
compreensão das necessidades locais, considerando a percepção sobre privaci-
dade e segurança de cada cidade ou comunidade (USa, 2017). 

4 PRIVACIDADe

a positivação da privacidade como direito é fenômeno moderno. Samuel 
Waren e louis Brandeis são considerados pioneiros na conceituação do termo 
privacidade em 1890, sintetizando privacidade como “o direito de ser deixado 
sozinho” (WaRReN, BRaNDeiS, 1890). Segundo Danilo Doneda (2016), essa de-
finição remete ao antigo paradigma de zero-relationship, partindo, assim, da 
ideia de que os indivíduos não se comunicam entre si.

Aos poucos, percebeu-se que o significado inicial de privacidade passou 
por uma mutação conceitual. Isso porque houve um processo de reinvenção da 
privacidade na medida em que valores democráticos foram acrescidos, altera-
dos ou abandonados por determinado corpo social.

Rodotá, propondo uma nova percepção da privacidade, conecta-a com a ne-
cessidade de proteção de dados pessoais. com isso, atualmente o direito à pri-
vacidade se relaciona ao “eixo “pessoa-informação-circulação-controle” (1999, 
p. 112), referindo-se ao direito que a pessoa teria de dispor sobre suas próprias 
informações, controlando-as. 

O direito à privacidade foi uma grande conquista que proporcionou uma 
maior proteção para a vida privada dos cidadãos. Para garantir sua proteção, 

5 Para saber mais sobre o programa, acesse: https://www.nitrd.gov/

https://www.nitrd.gov
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o direito à privacidade em sua concepção moderna foi positivado em diversos 
documentos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos(1948, p. 8) e o Pacto internacional dos Direitos civis e Políticos (1966, p.6). 
Neles a privacidade é reconhecida como direito fundamental imprescindível. 

Não é diferente no Brasil. o direito à privacidade é previsto no artigo 5º da 
CR/88 que, segundo Morais e Jorge (2011, p. 294), “[...] consagra um vasto rol, 
não taxativo, de direitos e garantias fundamentais, os quais possuem máxima 
proteção, sendo vedada qualquer possibilidade de dispositivos infraconstitu-
cionais violá-los”. Precisamente exposto no inciso X, o direito à privacidade se 
desdobra em quatro fatores – intimidade, vida privada, honra e imagem das pes-
soas – que devem ser preservados. Mais que isso, segundo Demócrito Reinaldo 
Filho (2005, p. 31) “[u]m considerável número de provisões constitucionais que 
não se referem explicitamente ao direito à privacidade estão relacionadas ou 
têm inspiração nesse direito personalíssimo”.

a exemplo, segundo Baião e eler:

a reinvenção da privacidade, como direito à autodeterminação infor-
mativa, contribui assim para uma concepção integral da pessoa, visto 
que se apresenta como instrumento essencial contra discriminações, 
permitindo o livre desenvolvimento da personalidade. (...)
O indivíduo só consegue construir de forma livre sua personalidade quan-
do tem consciência da garantia da sua privacidade, esta não mais enten-
dida como o “direito de ser deixado só”, mas como o direito de manter o 
controle sobre as próprias informações. (BaiÃo, eleR, 2014, p. 18)

Com isso, nota-se que a privacidade liga-se intrinsecamente à dignidade 
humana e ao livre desenvolvimento da personalidade, esses Princípios Funda-
mentais da Constituição Brasileira de 1988, o que fortalece ainda mais o valor 
do direito à privacidade. É justamente por meio desse direito que se desen-
volve de certo modo uma maior igualdade dentro do cenário brasileiro que é 
tão desigual. Isso porque, José de Oliveira Ascensão diz que “quem controla a 
informação ganha uma superioridade estratégica nos vários setores; e quem a 
não domine não tem possibilidade, por mais condições naturais ou técnicas que 
reúna, de poder alcançar a primazia” (aSceNÇÃo apud NaVaRRo, 2012, p. 3). 
Daí a importância da privacidade enquanto autodeterminação informativa, vis-
to que, diante desse direito, violar a intimidade e expor a vida privada de uma 
pessoa sem o consentimento da própria, mesmo que isso esteja em um banco 
de dados, se torna inaceitável.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_dos_Direitos_Civis_e_Pol%C3%ADticos
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Percebe-se, assim, que o direito à privacidade é muito vasto e ele, diante 
da era digital, vem ganhando ainda mais destaque, uma vez que nela a produ-
ção e a disseminação de informações foram impulsionadas, como mencionado 
previamente. Assim explicita Morey, Forbath e Schoop (2016): “[é] claro que 
essa avalanche de dados oferece enormes oportunidades para abuso”. Por essa 
razão, os meios de violação de privacidade se intensificaram.

Mesmo diante dessa situação de possível vulnerabilidade e lesão do usuá-
rio da internet, o Brasil ainda ficou por muitos anos sem uma lei que viesse a re-
gulamentar diretamente a uso de dados pessoais e sensíveis (liMa, MoNteiRo, 
2013, p. 76). Os escândalos divulgando espionagem de pessoas públicas e che-
fes de estado promovida pelo governo dos estados Unidos é apontado com uma 
das principais motivações6 da aprovação da lei nº 12.965/2014 , denominada 
Marco Civil da Internet (MCI). No que tange a proteção de dados e privacidade, 
o Mci os estabelece como princípios do uso da internet no Brasil. assim dispõe 
o art. 3º, ii e iii, cuja violação implica em nulidade contratual de acordo com art 
8º, incisos i e ii, da lei.

Apenas em 14 de agosto de 2018 que uma lei própria foi sancionada, com 
vigência prevista para fevereiro de 2020 (18 meses). trata-se da lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei nº13.709/2018) que busca solucionar lacunas existen-
tes no ordenamento jurídico brasileiro ao dispor:

sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou priva-
do, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade 
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pes-
soa natural. (BRaSil, 2018)

4.1 Parâmetros a serem observados para garantia da 
privacidade

como observado anteriormente, um dos principais dilemas envoltos à di-
nâmica das cidades inteligentes refere-se à manipulação dos dados pessoais 

6 BRaSil. Senado Federal. Marco Civil da Internet foi reação brasileira a denúncias de Sno-
wden. [2014?] Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/espiona-
gem-cibernetica/propostas-senadores-querem-inteligencia-forte/marco-civil-da-internet-foi-
-reacao-brasileira-a-denuncias-de-snowden>. acesso em 04 de jan. de 2019.

https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/espionagem-cibernetica/propostas-senadores-querem-inteligencia-forte/marco
https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/espionagem-cibernetica/propostas-senadores-querem-inteligencia-forte/marco
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eventualmente coletados e processados. este dilema envolve desde as dúvidas 
quanto a garantia da segurança e integridade dos dados em um cenário de cres-
centes ocorrência de vazamento ou violação de bancos de dados até à busca de 
mecanismos que possam garantir que não haja desvio de finalidade entre o uso 
e a circunstância na qual se deu sua coleta.

Nesse contexto, é importante destacar o alerta feito pelo autor luciano So-
ares Maia (2011, p. 453), segundo o qual “[...]tem se verificado que bancos de 
dados estão sendo criados apenas com o objetivo de armazenar dados pessoais e 
arquivos confidenciais, cujo principal fim é captar e arquivar a intimidade alheia”. 
Tal fato envolve uma questão econômica na qual a privacidade do indivíduo é 
desvalorizada em detrimento da possibilidade de comercialização de informa-
ções pessoais. Com tais informações é possível realizar perfilamento do usuário7 
e revelar questões íntimas da vida de uma pessoa. Essa função tem repercussões 
éticas e políticas, à medida que se torna possível influenciar e prever escolhas e 
ações que o indivíduo realizará, reduzindo sua esfera de liberdade.

Tal situação é um verdadeiro atentado contra a moral kantiana, vez que para 
garantir a dignidade humana, o indivíduo não pode ser utilizado como objeto 
ou meio de troca e, portanto, é impossível que ele seja mensurado por um pre-
ço, uma vez que “quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela 
qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo 
o preço, e portanto não permite equivalente, então tem ela dignidade” (KANT, 
2007, p. 77). Logo, pode-se afirmar que, eticamente, a utilização de dados pes-
soais sem autorização prévia do indivíduo fere o princípio da dignidade huma-
na, ao passo que pode-se considerar que ela instrumentaliza o homem: o trata 
como um conjunto de dados comercializáveis, passível de monetarização.

No que tange a serviço público gratuito, especificamente, o acesso aos da-
dos pessoais perpassa outras complexidades. atualmente, alguns serviços bási-
cos prestados por autarquias ou estatais requerem que o cidadão informe certos 
dados pessoais. a título de exemplo, aponta-se o cadastro no Sistema Único de 
Saúde, sistemas de atendimento médico público do Brasil. Para que o cidadão 
brasileiro agende consultas médicas ou realize procedimentos cirúrgicos, é ne-
cessário informar dados como nome completo, cPF, nome da mãe. assim, para 
que o indivíduo tenha acesso a um serviço essencial, a saúde, precisa conceder 
tais dados. 

7 Traçar o perfil de alguém conseguindo prever seus gostos e preferências, suas ideologias, 
seus princípios. 
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Para a realização de diversos serviços públicos não são necessários tais 
dados, contudo, eles são solicitados como pré-requisitos para a prestação do 
serviço. Envolvendo tal assunto há diversas questões e ideologias. Uma amos-
tra genérica delas seria o dilema ideológico envolvendo, por um lado, o paga-
mento de serviços que teoricamente seriam gratuitos com dados pessoais, o 
que permitiria uma maior parcialidade nas medidas adotadas pelo Estado, fe-
rindo o artigo 37, caput, da Constituição Federal que se refere aos Princípios da 
Administração Pública; por outro, a possibilidade desse órgão apenas querer 
possuir esses dados para possibilitar uma melhoria na administração Pública, 
facilitando-a. esse é somente um exemplo, existindo diversos outros problemas 
que aqui não serão esgotados.

A captação e o tratamento de dados podem ser tanto benéficos quanto 
maléficos para os indivíduos. Para se reduzir eventuais danos, deve-se sempre 
primar por políticas de coleta e tratamento privilegiem a transparência e que 
garantam que a utilização desses dados seja fiel às finalidades de sua coleta. 
É dificultoso aceitar a simplificação de que há um trade-off entre a gratuidade 
do serviço e a privacidade da pessoa quando se trata de um serviço essencial 
ou serviço básico. isso, pois, tratando-se de um serviço essencial, não há como 
o cidadão optar por outro caminho senão fornecer seus dados, não existindo 
qualquer possibilidade de escolha. 

Ainda deve-se notar que, quando o Estado condiciona o exercício de algumas 
de suas obrigações à renúncia pelo indivíduo daquilo que compõe a sua persona-
lidade, ele estaria ferindo não só o art. 5º, X, da constituição da República brasi-
leira ao extrapolar a garantia da inviolabilidade, mas também outros artigos como 
o 11 e 21, ambos do Código Civil, que proíbem a realização dessa renúncia.

É nesse contexto que os princípios de segurança da informação (SI) ganham 
especial importância na garantia da privacidade dos usuários dos serviços pú-
blicos. Isso, pois, é a segurança da informação aquela encarregada de prote-
ger as informações tanto pessoais, quanto corporativas. Nas palavras de Araú-
jo (2008 ), a informação deve ser entendida como “todo e qualquer conteúdo 
ou dado que tenha valor para alguma organização ou pessoa. Ela pode estar 
guardada para o uso restrito ou exposta ao público para consulta ou aquisição”.

É importante salientar que a Si não se restringe a sistemas eletrônicos: to-
dos os aspectos de proteção de informações e dados estão incluídos nesse con-
ceito. Assim sendo, se faz interessante analisar os requisitos da segurança da 
informação. Segundo adel elmaghraby e Michael losavio, há três áreas gerais a 
serem asseguradas:
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(1) A privacidade e confidencialidade da informação
(2) a integridade e autenticidade da informação e
(3) A disponibilidade da informação para seu uso e serviço. (ELMAGHRABY, 
loSaVio, 2014, p.493 , tradução nossa)8

Analisando-os, João Luiz Pereira Marciano (2009) diz que a primeira área, na 
qual o autor foca em confidencialidade, estaria relacionada com a informação 
estar disponível para apenas os que são autorizados. A integridade diz respeito 
à “não violação da informação e dosmétodos de seu processamento” (MARCIA-
NO, 2009, p. 63). A autenticidade se relaciona com a garantia de que a informa-
ção seja confiável, isto é, que ela seja de fato originada da fonteanunciada como 
proveniente. Por último, a disponibilidade refere-se a garantia de que aqueles 
autorizados consigam acessar a informação (e outros bens de informação) sem-
pre que necessário.

No Brasil, esses parâmetros estão presentes na Norma ABNT NBR ISO/IEC 
27001:2013 que está em vigência. Segundo o catálogo da associação Brasileira 
de Normas técnicas, o objetivo dessa norma é

fornece[r] diretrizes para práticas de gestão de segurança da infor-
mação e normas de segurança da informação para as organizações, 
incluindo a seleção, a implementação e o gerenciamento de contro-
les, levando em consideração os ambientes de risco da segurança da 
informação da organização. (aBNt, 2013)

Sendo assim, percebe-se que os requisitos da SI são imprescindíveis para a 
garantia da privacidade.

5  COMPARAÇÃO eNTRe OS ReQUISITOS PARA GARANTIA 
DA PRIVACIDADe NAS CIDADeS INTeLIGeNTeS e A LeI 
13.709/18

O tratamento de dados pessoais no âmbito das cidades inteligentes brasilei-
ras atrai a aplicação da nova lei de Proteção de Dados Pessoais (lei 13.709/18), 

8 No original: “(1) The privacy and confidentiality of the information(2) (3) The availability of the 
information for its use and services.”
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vez que a Lei, em seu primeiro artigo, diz ser aplicável ao tratamento de todo 
e qualquer dado pessoal, seja em meio físico ou eletrônico, a pessoa pública 
ou pessoa coletiva. Ainda mais que isso, no artigo 3º, II, resta claro que ela se 
efetivará em atividades de tratamento que tenham por objetivo a oferta ou 
fornecimento de bens e serviços a indivíduos localizados no território nacional, 
dentre os quais se incluem os serviços públicos.

estarão excluídos da incidência deste diploma, no entanto, as atividades 
de tratamento de dados pessoais realizadas para fins exclusivos de segurança 
pública, defesa nacional, segurança do estado e atividades de investigação e re-
pressão das infrações penais. Para tais exceções a lei prevê regulação especial, 
o que merece especial atenção diante da sensibilidade de tais tratamentos e 
do sentido genérico que tais atividades podem alcançar, justificando eventuais 
abusos estatais.

considerada aplicação da lei, importa relevar alguns de seus fundamentos. 
Estes estão dispostos no art. 2º, no qual percebe-se a atenção do legislador 
em tutelar tanto a privacidade (inc. I), quanto pilares do fenômeno das cida-
des inteligentes, como autodeterminação informativa (inc. ii), desenvolvimento 
econômico e tecnológico e a inovação (inc. V) e exercício da cidadania pelas 
pessoas naturais (inc. Vii).

em seu artigo 5º, buscando tornar clara a abrangência da regulação, a lei 
traz alguns conceitos importantes, dentre os quais estão o de “dado pessoal” 
(artigo 5º, I) e de “titular” do dado (artigo 5º, V), ambos restritos à tutela da 
pessoa natural. Traz também, nesse mesmo artigo, inciso II, a definição de “dado 
pessoal sensível” como sendo aquele:

dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, 
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter re-
ligioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida se-
xual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 
natural(BRaSil, 2018). 

Importa destacar também as figuras do “controlador” e do “operador”. Isso 
porque ambos são considerados como agentes de tratamento de dados, e, as-
sim, passíveis de serem pessoa jurídica de direito público, mormente o estado. 

No que tange a concepção do tratamento, ela é ampliada. Nos termos da 
lei – artigo 5º, X -, tratamento de dados é toda:
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operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a co-
leta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração (BRaSil, 2018).

o legislador optou também por dedicar um capítulo exclusivamente para 
regular o tratamento de dados pessoais pelo poder público (capítulo iV). Visto 
que o principal formulador e efetivador de políticas públicas para cidades in-
teligentes é o estado, este capítulo tende a ser o fragmento da lGPD com mais 
aplicação imediata na estruturação do fenômeno jurídico em questão.

entretanto, outros dispositivos da lei também dispõem sobre situações de 
tratamento de dados pessoais e sensíveis pela administração pública. este é 
o caso do art. 7º, inc. iii, § 1º e art. 11, inc. ii, § 2º, respectivamente. Nos casos 
de aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso II do caput deste artigo 
pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dis-
pensa de consentimento, nos termos do inciso i do caput do art. 23 desta lei.

No âmbito do tratamento de dados pelas pessoas jurídicas de direito o 
público ou por quem lhe faça às vezes, interessante ressaltar a previsão legal 
do apoio da autoridade Nacional para avaliação do nível de proteção a dados 
pessoais conferido por país ou organismo internacional, quando da transferên-
cia internacional de dados nas hipóteses autorizadas (art. 33, parágrafo único).  
a autoridade Nacional de Proteção de Dados (aNPD), órgão da administração 
pública federal, integrante da Presidência da República, mas ainda possui estru-
tura e modo de funcionamento nebuloso.

Feitas tais ponderações, importa analisar a lei em atenção aos requisitos de 
segurança da informação expostos por elmaghraby e Michael losavio.

Inicia-se pelo requisito da privacidade e confidencialidade da informação, 
que está diretamente ligado à restrição do acesso somente por aqueles que 
forem autorizados. Nesse sentido, a preocupação pelo conceito de “consenti-
mento” é essencial, vez que a partir dele poder-se-á compreender quem são os 
autorizados. No artigo 5º, XII, a lei define como consentimento a “manifestação 
livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de 
seus dados pessoais para uma finalidade determinada” (BRASIL, 2018). 

autorizado o tratamento dos dados pessoais pelo titular de forma livre, in-
formada e inequívoca para uma finalidade determinada, inicia-se atividade para 
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a qual é estabelecida a observância do princípio da segurança e da prevenção 
no exercício da atividade. 

A prevenção é definida pela lei como a “adoção de medidas para prevenir 
a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais” (BRaSil, 
2018) (artigo 6º, Viii). a segurança, por sua vez, é conceituada pela lei de forma 
aberta, sendo descrita no artigo 6º, VII, como a “utilização de medidas técnicas 
e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autoriza-
dos e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comuni-
cação ou difusão” (BRaSil, 2018). tais medidas técnicas e administrativas terão 
como parâmetros aquelas estabelecidas pela Autoridade Nacional.

Na hipótese de tratamento de dados pessoais pelo poder público, a lei pre-
vê a interessante modalidade de uso compartilhado, que se por um lado gera 
certa tensão ao titular que poderá ver seu dado utilizado com finalidade pública 
diferente daquela que expressamente autorizou, por outro, aparece como alter-
nativa para propiciar maior integração entre os órgãos e entidades públicas e, 
assim, otimizar o desempenho de suas atividades públicas.

Buscando assegurar a privacidade e confidencialidade dos dados, o legis-
lador destaca no artigo 26 a importância do Poder Público respeitar os princí-
pios de proteção elencados no artigo 6º e limitar o compartilhamento apenas 
às finalidades específicas, e não as gerais, de execução de políticas públicas e 
atribuição legal pelos órgãos e entidades públicas.

Lamentável, no entanto, é o veto ao artigo 28, que estabelecia a obriga-
toriedade de publicidade da comunicação ou do uso compartilhado de dados 
pessoais entre órgãos e entidades de direito público, vez que a previsão indica 
um modelo de garantia de controle pelo titular do adequado uso dos seus da-
dos. Verdade é que as razões do veto, qual seja, a de que a publicidade irrestrita 
“pode tornar inviável o exercício regular de algumas ações públicas como as de 
fiscalização, controle e polícia administrativa” (BRASIL, 2018) não se justifica. 
Isso, pois, o dispositivo não estabelece o modelo de publicidade, de forma que 
não se trata imediatamente de ato sem limites. além disso, para tais atividades, 
o Estado possui ferramentas que garantem o exercício fluente e legal dessas 
atividades, tais como a classificação de informação prevista na Lei 12.527/11 
(lei de acesso à informação).

Os requisitos da integridade e autenticidade, por sua vez, estão anunciados 
no artigo 6º, V e VII da LGDP, como princípio da qualidade dos dados e de segu-
rança. Lá é enunciada a “garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância 
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e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento 
da finalidade de seu tratamento” (BRASIL, 2018). Quanto à segurança, a Lei re-
força que os dados não devem ser alterados na atividade de tratamento. A fim 
de evitar violação ou distorção da informação, a lei, em seu artigo 18, também 
garante ao titular a possibilidade de “correção de dados incompletos, inexatos 
ou desatualizados” (BRaSil, 2018).

O requisito da disponibilidade da informação para seu uso e serviços pode 
ser compreendido como a importância dos dados poderem ser acessíveis por 
todos aqueles autorizados, seja para assegurar a eficácia do sistema e do fun-
cionamento da rede, seja para reduzir eventuais riscos e danos em caso de vio-
lações a qualquer momento. Nesse sentido, a definição de uso “compartilhado 
de dados” no artigo 5º, XVI da Lei exerce papel de grande utilidade no âmbito 
das atividades das cidades inteligentes. isso, pois, possibilita maior segurança 
para a comunicação, difusão e interconexão entre os bancos de dados por ór-
gãos e entidades públicos, ou aqueles privados que os façam as vezes, nas mo-
dalidades autorizadas. Contribui, assim, contribui para a eficácia do tratamento 
e da segurança dos dados, facilitando o acesso pelos colaboradores já que evita 
interrupções no meio do processo.

Outrossim, a Lei preocupa-se sistematicamente em determinar que a dispo-
nibilidade dos dados pessoais só será lícita nas hipóteses do artigo 7º e que os 
dados pessoais sensíveis só poderão ser tratados após consentimento expresso 
do titular ou quando foi indispensável, cumprindo, neste último, os requisitos 
do artigo 11, ii. São elas: a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 
controlador; b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; 
c) realização de estudos por órgão de pesquisa; d) exercício regular de direitos; 
e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; f) tutela 
da saúde; e g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular.

considerada a recorrência de parcerias entre o Poder Público e a iniciati-
va privada no âmbito das smart cities, interessa destacar que a disponibilidade 
dos bancos de dados daquele para as entidades privadas, precisará sempre ser 
autorizada pelo titular. Ressalva-se as hipóteses para as quais a Lei 13709/18 
prevê dispensa, para atividades e apoio ao acesso à informação, respeitadas 
as diretrizes da lei 12.527/11, nas hipóteses de execução descentralizada, 
na designação de um encarregado de tratamento, na existência de previsões 
legais outras ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou  
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instrumentos congêneres, quando a transferência dos dados objetivar a pre-
venção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a 
integridade do titular dos dados e, por fim, quando os dados forem acessíveis 
publicamente (artigo 27).

A extensão desse rol, significativamente ampliado com as alterações da  
Lei 13.853/19 merece um especial alarde, vez que amplia o poder discricio-
nariedade, abrindo margens para arbitrariedade do poder público. alterando a 
redação da Medida Provisória 869, a Câmara de Deputados salienta que a forma 
de comunicação à autoridade nacional será regulamentado pelo órgão. Daí fica 
novamente reforçada a importância da autoridade.9

Reunindo a garantia dos três requisitos, o artigo 46 atribui aos agentes 
de tratamento a obrigação de adotar “medidas de segurança, técnicas e admi-
nistrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e 
de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunica-
ção ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito” (BRASIL, 2018). 
os padrões mínimos de segurança a serem observações poderão ser ditados 
pela agência Nacional. Por meio do artigo 47, tal obrigação é estendida a todos 
aqueles que tenham participado de qualquer fase do tratamento inclusive para 
o período após o término da atividade.

Nota-se que a Lei, em seu artigo 46, exige que os padrões de segurança 
sejam previstos desde a fase da concepção do produto ou serviço, adotando 
o conceito de privacy by design, ou seja, pensar em privacidade diretamente 
nas especificações de projeto e na arquitetura de novos sistemas e processos  
(caVoUKiaN, 2011).

Verifica-se, por fim, que muito embora a Lei 13.709/18 retome os requisi-
tos da segurança da informação acima expressos, muitos dependem do estabe-
lecimento de padrões ou diretrizes pela autoridade Nacional de Proteção de 
Dados. Outrossim é à mesma entidade que é atribuída a função de fiscalização 
dos tratamentos de dados no âmbito do Poder Público, cabendo-lhe inclusive 
emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento da. 

No entanto, a ausência de previsão orçamentária para realização de tama-
nhas tarefas, com inclusive ressalva no caput do art. 55-A de que esta foi criada 

9 Vide artigo 1º da Medida Provisória 869 que altera o caput do artigo 27 da Lei 13.709/18 e 
artigo 1º da lei 13.853/19.
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sem “aumento de despesas”10, gera certa apreensão ou até mesmo desconfian-
ça quanto à eficácia da norma.

6 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS

A análise comparativa entre os institutos que perfazem a construção de ci-
dades inteligentes que demandam proteção com vistas à garantia de privaci-
dade e a lGPD permite algumas inferências apontadas a seguir. entretanto, são 
necessárias ressalvas, posto que a repercussão, possíveis lacunas e descompas-
sos apenas serão efetivamente constatados após as experiências governamen-
tais e privadas no contexto da lei. assim, futuras análises de casos concretos 
possibilitam conclusões mais factuais.

No que tange a hipótese de abrangência destas demandas pela LGPD, 
defende-se, portanto, que os parâmetros anteriores estão positivados e que 
a lei protege diversos direitos. contudo, o problema encontra-se na figura de 
uma Autoridade de Proteção de Dados. Isso porque, em um primeiro momento, 
o ex-Presidente Michel Temer vetou a ANPD, o que prejudicaria fortemente a 
aplicação da Lei, uma vez que sem uma autoridade competente que fiscalizasse 
a aplicação da nova legislação, a probabilidade da lei ser aplicada de forma 
equivocada seria relevantemente aumentada. Contudo, antes da lei entrar em 
vigor, sancionou-se a Medida Provisória nº 869, convertida na lei 13.853/19, 
que alterou algumas partes da LGPD, além de permitir a criação da ANDP. Atual-
mente, apesar da existência da figura da autoridade, diversos outros problemas, 
tal como a falta de autonomia/independência orçamentária, encontram-se em 
pauta, uma vez que prejudicam o enforcement e a tutela dos bens jurídicos en-
globados pela nova lei.
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diversas categorias jurídicas, vez que o Direito não tem conseguido 
acompanhar o ritmo intenso dessas mudanças. Nesse sentido, um im-
portante desafio jurídico atual diz respeito à proteção de dados de 
crianças e adolescentes na internet, pessoas vulneráveis e em desen-
volvimento, cada vez mais presentes no mundo virtual. em um con-
texto complexo, em que se conjuga o incentivo à inovação e a necessi-
dade de proteção de dados, a situação jurídica é ainda inconsistente, 
o que acaba por levar questões nebulosas ao judiciário. Neste sen-
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adolescentes e consequentes violações à sua proteção integral têm 
sido tratadas no judiciário brasileiro, decidiu-se por empreender um 
estudo empírico-qualitativo de caso único, a partir das técnicas de-
senvolvidas por Robert Yin e das regras de inferência para pesquisa 
empírica, de lee epstein e Gary King. como marco teórico, adota-se o 
conceito de privacidade, de Stefano Rodotà, e, complementarmente, a 
interpretação ontológica da privacidade informacional, formulada por 
luciano Floridi. conclui-se a investigação ao se corroborar a hipótese 
inicial de que os novos desafios jurídicos aventados pelas mudanças 
na área de ct&i, relativamente à proteção de dados de crianças e ado-
lescentes e sua proteção integral, têm demonstrado o despreparo dos 
atores institucionais para lidar com essas transformações, o que acaba 
por possibilitar violações de direitos por parte de atores privados.

Palavras-chave: Privacidade. Princípio da Proteção integral. crianças e 
adolescentes. Novas tecnologias. Judiciário. 

ABSTRACT: the accelerated development in the area of Science, 
technology and innovation (Sti), mainly materialized in the new 
information and communication technologies (icts), has put in 
question several legal categories, since the Law has not been able to 
keep up with the intense pace of these changes. In this sense, a major 
current legal challenge concerns the data protection of children and 
adolescents on the internet, vulnerable people who are increasingly 
present in the virtual world. in a complex context, which combines 
the incentive to innovation and the need for data protection, the legal 
situation is still inconsistent, which ends up bringing difficult issues 
to the judiciary. in this sense, in order to understand how the data 
protection of children and adolescents and the consequent violations 
of their integral protection have been addressed in the Brazilian 
judiciary, this paper undertakes an empirical-qualitative study of a 
single case, based on the techniques developed by Robert Yin and 
the rules of inference for empirical research by lee epstein and Gary 
King. As a theoretical framework, it adopts the concept of privacy by 
Stefano Rodotà and the ontological interpretation of informational 
privacy, formulated by Luciano Floridi. It concludes by confirming the 
initial hypothesis that the legal challenges posed by the changes in 
the field of STI regarding data protection of children and adolescents 
and their integral protection demonstrates the lack of preparation of 
institutional actors to deal with these transformations, which ends up 
allowing violations of rights by private actors.

Keywords: Privacy. Principle of integral Protection. children and 
adolescents. New technologies. Brazilian Judiciary. 
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1 INTRODUÇÃO

o desenvolvimento acelerado na área da ciência, tecnologia e inovação 
(ct&i), principalmente materializado através das novas tecnologias de infor-
mação e comunicação (tic), de fato, apresenta um grande avanço social. en-
tretanto, esse mesmo desenvolvimento tecnológico tem colocado em xeque 
diversas categorias jurídicas já existentes no ordenamento, vez que o Direito 
não tem conseguido acompanhar o ritmo intenso dessas mudanças. Da mesma 
forma, esse contexto pode representar um desafio aos juristas, que podem pre-
cisar se atualizar na área, a fim de compreender este novo fenômeno.

Um exemplo importante de desafio jurídico atual diz respeito à proteção 
de dados na internet que, diante de recentes escândalos como o envolvendo a 
Cambridge Analytica e a National Security Agency (NSA), tem sido cada vez mais 
discutido, tanto no âmbito público quanto no privado. Este cenário, todavia, 
se apresenta ainda mais grave no que diz respeito a crianças e adolescentes, 
pessoas vulneráveis e em desenvolvimento, cada vez mais presentes no mun-
do virtual. tendo seus dados coletados desde o berço, as informações sobre o 
comportamento online de crianças e adolescentes são extremamente atrativas 
para o setor privado, pois ajudam no desenvolvimento de estratégias comer-
ciais para atingir este público (SHIN; KANG, 2016 apud VIOLA, 2017), que acaba 
por influenciar as decisões de consumo de suas famílias. Assim, a proteção de 
dados e a proteção das crianças e adolescentes como consumidores acabam 
por se interligar, muito devido ao próprio modelo de negócios predominante na 
internet, atrelado à publicidade e baseado na economia da atenção.

Em um contexto complexo, em que se conjuga o incentivo à inovação e a 
necessidade de proteção de dados – principalmente após a aprovação da lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) brasileira, que, todavia, ainda está em vaca-
tio legis – a situação jurídica é ainda inconsistente. essa instabilidade acaba por 
levar questões nebulosas ao judiciário, que por vezes pode não estar preparado 
para lidar com elas. Neste sentido, a fim de compreender como a proteção de 
dados de crianças e adolescentes e consequentes violações à sua proteção in-
tegral têm sido tratadas no judiciário brasileiro, decidiu-se por empreender um 
estudo empírico-qualitativo de caso único, a partir das técnicas desenvolvidas 
por Yin (2005) e das regras de inferência para pesquisa empírica de Epstein e 
King (2013).

o caso em estudo é uma ação civil Pública proposta pelo Ministério Público 
Federal (MPF) contra a empresa Google e a União (BRASIL, 2016), a fim de apurar 
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ilegalidades nos vídeos veiculados no YouTube pelo canal “Bel para Meninas”. 
os autos foram analisados a partir das técnicas de análise documental de cel-
lard (2014) e de pesquisa em processos judiciais de Silva (2016). Este caso par-
ticular é importante para elucidar como esses desafios jurídicos têm sido con-
frontados tanto por empresas privadas quanto por instituições públicas, dentro 
do judiciário brasileiro, e como essa instância tem se comportado diante desses 
conflitos. Como hipótese inicial, tem-se que os novos desafios jurídicos aven-
tados pelas mudanças na área de ct&i, relativamente à proteção de dados de 
crianças e adolescentes e sua proteção integral, têm demonstrado o despreparo 
dos atores institucionais para lidar com essas transformações, o que acaba por 
possibilitar violações de direitos por parte de atores privados.

Para tanto, após a presente introdução, na seção serão discutidos os con-
ceitos teóricos que embasam o presente trabalho, sendo apresentadas as con-
tribuições, principalmente, de Stefano Rodotà e luciano Floridi. Na seção 3 é 
apresentada a metodologia utilizada para a realização de inferências a partir da 
análise do caso. Na seção 4, a ação civil Pública é discutida a partir das perspec-
tivas dos quatro atores envolvidos na controvérsia judicial, a saber, MPF, União 
– inclusive através do órgão do conselho Nacional da criança e do adolescente 
(coNaNDa) –, Google e poder judiciário. Por fim, na seção 5, são apresentadas 
as considerações finais a respeito do caso.

2 PRIVACIDADe e PROTeÇÃO De DADOS De CRIANÇAS e 
ADOLeSCeNTeS

Na sociedade de informação atual, em que os dados são o novo petróleo, 
muito se tem discutido acerca da coleta e processamento de dados pessoais e 
da privacidade, o que gera a necessidade, no presente trabalho, de realizar o 
contorno destes conceitos. a privacidade, desde a discussão histórica feita por 
Warren e Brandeis (1890, p. 195), em que se retoma a definição de privacidade 
de Judge cooley como sendo este o direito a ser deixado só (right to be let alo-
ne), sofreu um verdadeiro processo de ressignificação e, neste trabalho, será en-
tendida como “o direito de manter o controle sobre suas próprias informações 
e de determinar a maneira de construir sua própria esfera particular” (RoDotÀ, 
2008, p. 15). 

A partir dessa definição, Rodotà (2008, p. 37) defende que o acúmulo de in-
formações cria bolhas de poder e, diante disso, os cidadãos devem ter o direito 
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de exercer um controle sobre os sujeitos detentores desses bancos de dados.  
A privacidade, portanto, não se estrutura mais em torno do eixo “pessoa-infor-
mação-segredo”, mas sim em torno de “pessoa-informação-circulação-contro-
le” (RODOTÀ, 2008, p. 93). Ademais, uma vez que as regras de circulação de in-
formações são destinadas a incidir sobre a distribuição de poder na sociedade, 
é especialmente importante que isso seja tratado no âmbito coletivo (RODOTÀ, 
2008, p. 68). 

em relação à privacidade e à proteção de dados de crianças e adolescentes, 
a questão é ainda mais polêmica. Os problemas advindos do uso abusivo dos 
dados pessoais, relacionados à assimetria informacional, são potencializados 
quando o sujeito está em uma situação de vulnerabilidade (DONEDA, ROSSINI, 
2015, p. 38). o grande acúmulo de informações sobre o indivíduo (big data) é 
capaz de gerar processos como o profiling, isto é, a possibilidade de gerar perfis 
e, com isso, predições de comportamento. além da predição, o conhecimento a 
fundo de cada indivíduo, de suas preferências e de seus dados sensíveis possi-
bilita a manipulação de comportamentos, o que é bastante perigoso à democra-
cia, e a criação de estereótipos, o que pode engessar o desenvolvimento social 
(RoDotÀ, 2008, p. 37). ao se considerar as crianças e os adolescentes como 
pessoas em desenvolvimento, a bolha dos filtros presente na internet, advinda 
da extrema personalização do conteúdo por meio de algoritmos, pode ter efei-
tos geracionais nunca antes imaginados. 

tendo como base a discussão acima, um conceito importante é o da inter-
pretação ontológica da privacidade informacional defendido por luciano Flori-
di, que demonstra a relação entre a privacidade informacional e a arquitetura 
da infosfera, o que propicia o uso das TIC com o objetivo de re-ontologizar a 
infosfera e proteger seus agentes.

Para que o conceito de interpretação ontológica seja bem elucidado, Flori-
di (2006, p. 110) propõe um experimento mental: imagine um modelo de uma 
região limitada da infosfera representada por pacientes (no caso, os agentes 
informativos interativos), que se encontram em um mesmo hospital (no caso, 
o ambiente limitado). Isto posto, dada certa quantidade de informações dis-
poníveis, quanto maior a lacuna informacional entre os agentes, menos eles 
se conhecem e mais privadas podem ser suas vidas. a lacuna de informação, 
portanto, é uma função do grau de acessibilidade dos dados pessoais (FloRiDi, 
2006, p. 110). 

a acessibilidade, por sua vez, é um fator epistêmico e dependerá das carac-
terísticas ontológicas da infosfera, isto é, da natureza dos agentes específicos 
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(se são surdos, por exemplo), do ambiente em que estão inseridos (se estão no 
mesmo quarto, se compartilham banheiro etc.) e das interações específicas da-
quele ambiente. Essas características fazem parte de um atrito ontológico, que 
determina o fluxo de informação dentro deste sistema (FLORIDI, 2006, p. 111).

Segundo essa interpretação, as TIC são um dos fatores que mais afetam o 
atrito ontológico da infosfera. as tic digitais, porém, possuem uma caracterís-
tica importante, pois, sendo interativas, elas também podem aumentar a priva-
cidade informacional ou até mesmo alterar o que se entende como privacidade 
informacional na medida em que re-ontologizam a infosfera, isto é, mudam a 
sua própria natureza (FloRiDi, 2006, p. 110).

Apoiado nessas considerações, Floridi (2006, p. 111) defende que, da mes-
ma maneira que a revolução digital é mais bem entendida como uma re-ontolo-
gização fundamental da infosfera, a privacidade informacional requer uma re-
interpretação igualmente radical, que leve em conta a natureza essencialmente 
informacional dos seres humanos e de suas operações como agentes sociais. 
essa reinterpretação é obtida considerando cada indivíduo como constituído 
por suas informações e, portanto, entendendo uma violação de sua privacidade 
informacional como uma forma de agressão à sua identidade pessoal, o que vai 
ao encontro da definição de privacidade e de seus efeitos no Direito discutidas 
em Rodotà.

Essa interpretação é consistente com o fato de que as TIC digitais podem 
tanto erodir quanto reforçar a privacidade informacional, e, portanto, um esfor-
ço positivo precisa ser feito para apoiar não apenas o que o autor chama de PET 
(Privacy Enhancing Technologies), mas também as aplicações poiéticas (ou seja, 
estruturantes), que podem permitir aos usuários projetar, moldar e manter suas 
identidades como agentes informacionais (FloRiDi, 2006, p. 111). Diante de uma 
geração que já nasceu no mundo hiperconectado, mas que são ainda nele vulne-
ráveis, a necessidade de repensar este atrito ontológico é, portanto, imperativa.

3 MeTODOLOGIA

a metodologia adotada pelo presente trabalho é a metodologia empíri-
ca. Segundo Epstein e King (2013, p. 11), o que torna uma pesquisa empíri-
ca é o seu embasamento em observações sobre o mundo, que servirão como  
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dados para realizar inferências4. como técnica de pesquisa, escolheu-se utilizar 
o estudo de caso único, especificamente de um processo judicial. Segundo Yin 
(2005, p. 19), essa técnica é importante “quando o pesquisador tem pouco con-
trole sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos con-
temporâneos inseridos em algum contexto da vida real”, o que é o caso desta 
investigação. esse tipo de estudo permite, portanto, investigar um ou vários ca-
sos preservando características significativas da vida real, características estas 
tão complexas que uma estratégia experimental ou mesmo um levantamento 
de dados não conseguiriam apreender. como o caso analisado é um processo 
judicial, este será analisado, principalmente, através de seus autos, de maneira 
que as técnicas advindas da análise documental também foram utilizadas.

a análise documental, segundo cellard (2014, p. 295), pretende eliminar 
a influência do pesquisador na leitura do conteúdo de um documento. O do-
cumento permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social 
e tem função fundamental como ferramenta dentro da pesquisa nas ciências 
sociais (cellaRD, 2014, p. 295). Sendo esta a análise de um processo judicial, 
é importante atentar para os contornos institucionais presente nos dados, na 
medida em que, como aponta Pires (2014, p. 179), “a instituição não só recorta 
o enredo primário (antes do analista), como o transforma, ao mesmo tempo, no 
sentido pleno do termo, em alguma outra coisa: ela participa do enredo”. A fim 
de analisar os documentos de maneira adequada, portanto, é necessário levar 
em consideração algumas de suas características como autor, contexto em que 
foi escrito, público alvo etc.

O caso escolhido para análise foi uma Ação Civil Pública, na qual o MPF acio-
nou a empresa Google a fim de problematizar a existência de vídeos no YouTube 
com conteúdo publicitário para crianças e adolescentes. em vista do foco desta 
pesquisa ser, a partir da amostra escolhida, traçar inferências sobre a atuação 
dos autores envolvidos neste processo judicial em relação à tutela dos dados 
de crianças e adolescentes, a amostragem baseou-se, predominantemente, no 
meio institucional, isto é, no que está adstrito aos autos do processo. Deve-se 
destacar, porém, que os componentes do acontecimento fático desempenham 
funções complementares no percurso da pesquisa (BERNADET, 1985, p. 183 
apud MACHADO, 2017, p. 379) e poderão ser discutidos em trabalhos futuros.

4 Segundo Epstein e King (2013, p. 36), mais do que um resumo dos dados coletados, utilizado 
para traduzir ou sintetizar informações a fim de que os pesquisadores possam dar sentido a 
elas, as inferências são o “processo de utilizar os fatos que conhecemos para aprender sobre os 
fatos que desconhecemos”.
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Considerando que “os litígios judiciais retratam aspectos – formais, é verda-
de -, do complexo jogo institucional de poder entre atores públicos e privados” 
(SILVA, 2016, p. 278), no curso da pesquisa também se tem por fim identificar 
mecanismos “de composição, de organização, de significação, de ambiguidade e 
estabelecer a coerência ou as contradições entre estes mecanismos” (BeRNaDet, 
1985, p. 183 apud MACHADO, 2017, p. 383) para uma melhor apreciação do caso.

Decisões judiciais envolvem discursos plenos de representações sociais 
que, por sua vez, se inserem nos processos judiciais que, na sua essência, abar-
cam questões de interpretação e de poder (SILVA, 2016, p. 316). Assim, para en-
tender o contexto das decisões, imperativa foi a análise das peças processuais 
apresentadas por ambas as partes, a fim de contextualizar os atos do juízo. É de 
se destacar que a pesquisa se debruçou sobre os autos do processo no primeiro 
grau de jurisdição, uma vez que os recursos aventados não haviam sido, ainda, 
apreciados em segundo grau. 

4 O CASO MPf vs GOOGLE e União

A partir da plataforma teórica e metodológica estabelecida, a pesquisa se 
estruturou sobre as perspectivas dos quatro principais atores envolvidos na 
Ação Civil Pública tomada como amostra, os quais são apresentados separada-
mente para uma melhor compreensão de como os desafios jurídicos apresenta-
dos pelas novas tecnologias são enfrentados com relação à proteção dos dados 
pessoais de crianças e adolescentes5. os atores a seguir discriminados são o 
MPF, a Google, a União – inclusive o coNaNDa – e o poder judiciário.

É relevante citar que o processo judicial foi precedido de um Inquérito 
civil Público promovido pelo MPF com o objetivo de apurar ilegalidades/
abusividades/irregularidades de vídeos veiculados no YouTube por meio do ca-
nal “Bel para Meninas” no que diz respeito à publicidade infantil. Os fundamen-

5 Cabe mencionar que a tentativa de enfrentamento desses desafios através do judiciário não é 
única. Destaque-se para o recente ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público do 
estado de São Paulo em desfavor da Google, por provocação do instituto alana, para denunciar 
práticas de publicidade velada voltada ao público infantil, em vista dos youtubers mirins que 
promovem produtos recebidos por empresas, inclusive nas práticas de “unboxing”, na qual um 
novo produto é desembalado. Interessante distinguir que os pedidos formulados nesta ação 
são de exclusão dos vídeos denunciados e desmonetização das visualizações, na vertente pre-
ventiva (oRteGa, MatoS, 2019).
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tos apresentados no inquérito no sentido de tutelar a privacidade das crianças 
e adolescentes foram posteriormente reiterados na petição inicial da ação civil 
Pública, a seguir aprofundada, cabendo destacar que o inquérito culminou na 
Recomendação nº. 45/2018 do MPF6, a qual foi descumprida pela Google.

assim sendo, com o escopo de melhor compreender o caso, é de se frisar 
que o Inquérito Civil Público foi juntado ao processo judicial na condição de 
prova e que pode ser considerado como uma tentativa de promoção da tute-
la pretendida pelo MPF em termos administrativos que, frustrada, acarretou o 
ajuizamento da ação objeto do presente estudo.

4.1 o Ministério Público Federal

após o não acatamento pela Google da Recomendação nº. 45/2018 do MPF, 
foi distribuída em Belo Horizonte, no Tribunal Regional Federal, a Ação Civil 
Pública contra a União e a Google. inicialmente, o MPF resumiu os argumentos 
da Google para o não acatamento: a) a inexistência de legislação que proíba a 
publicidade com participação de criança no Brasil; b) a responsabilidade única 
dos criadores dos vídeos, exceto no que diz respeito a anúncios publicados em 
formatos e locais específicos e mediante contratação específica; c) os pais das 
crianças são os únicos responsáveis pela decisão de compra dos filhos.

De plano, o MPF demonstrou a legitimidade ativa para o ajuizamento a 
partir dos artigos 127 c/c 129, iii da constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 (cRFB) (BRaSil, [2019]a) e do art. 5º, iii, e e art. 6º, Vii da lei 
complementar nº. 75/1993 (BRaSil, [1993]), a legitimidade passiva da Google 
por não acatar os termos da recomendação, bem como da União por sua omis-
são em dar efetividade em nível administrativo à Resolução n. 163/2014 do 
CONANDA, que dispõe sobre a abusividade da publicidade infantil. Asseverou, 
ainda, a competência da Justiça Federal por envolver interesses da União e da  

6 a Recomendação nº. 45/2018 do MPF determinou à Google que: a) suspendesse imediata-
mente a veiculação dos vídeos discriminados no despacho (URLs); b) disponibilizasse aviso na 
página inicial do YouTube ou em todos os vídeos postados na citada plataforma ou em qualquer 
plataforma de vídeos gerenciada pela Google no sentido de que é proibida/abusiva a veicula-
ção de promoção de produtos e/ou serviços com participação e crianças; c) incluísse um item 
relativo à proibição/abusividade da veiculação de promoção de produtos e/ou serviços com 
participação de crianças na página em que os usuários podem acessar a ferramenta de denúncia 
de conteúdo impróprio no YouTube. O pedido disposto na alínea “a” não foi reiterado na Ação 
civil Pública.
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localização em Minas Gerais devido ao art. 93 da lei 8.087/90 (BRaSil, [2017]), 
que permite a distribuição da ação em capital de estado em casos de dano de 
âmbito nacional, muito embora aplicar-se-ia a extensão subjetiva da coisa jul-
gada ao âmbito nacional.

o MPF iniciou a argumentação tratando do sistema de proteção de crian-
ças e adolescentes em vigor no ordenamento jurídico brasileiro e citando as 
seguintes normativas: a cRFB, o estatuto da criança e do adolescente (eca) e 
a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Especificamente 
em relação ao caso em questão, citou o Código Brasileiro de Autorregulamenta-
ção Publicitária (seção 11 – publicidade dirigida a criança e adolescente) e a Re-
solução n. 163/2014 do coNaNDa. a partir desse sistema normativo, defendeu 
que o argumento da Google de que é unicamente dever dos pais a proteção das 
crianças e dos adolescentes não deve prosperar, vez que a própria CRFB traz, 
além da família, a sociedade e o estado como partes obrigadas nessa proteção.

A argumentação seguiu na linha de que o sistema exercido pelo Conselho 
Nacional de Autorregulação Publicitária (CONAR) não é suficiente para tutelar 
os interesses das crianças, uma vez que sua criação advém da voluntariedade 
das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no meio publicitário. Haveria, por-
tanto, a necessidade de o poder público atuar preventiva e repressivamente 
para assegurar o real cumprimento do princípio da proteção integral previsto 
na cRFB e no eca, além da proteção dos princípios da legislação consumerista, 
como o de identificação de publicidade, o da não abusividade publicitária e o 
da transparência.

Neste sentido, a instituição frisou a necessidade de se ter em conta a força 
normativa da constituição em relação à defesa do consumidor e de se observar 
a legislação consumerista, citando a proteção contra a publicidade enganosa, 
especialmente no que diz respeito ao induzimento a erro do consumidor e do 
aproveitamento da deficiência de julgamento e experiência da criança, que se 
faz hipervulnerável nesse contexto. isso posto, os fundamentos elencados pela 
Google não poderiam prosperar, de acordo com o MPF.

em primeiro lugar, apesar da inexistência de proibição expressa da publici-
dade com participação de crianças no Brasil, em um contexto publicitário, utili-
zar-se de práticas de linguagem infantil, efeitos especiais e cores, trilhas sono-
ras, entre outros, seria uma forma de se prevalecer sobre dita vulnerabilidade.

em segundo lugar, a própria Google afirmou em sede do Inquérito Civil Pú-
blico que a liberdade dos usuários seria sempre limitada por previsões legais 
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além das diretrizes da comunidade do YouTube. cita-se o exemplo da proibição, 
nas diretrizes da comunidade do YouTube, do spam, mesmo não sendo proibido 
por lei, de maneira que o argumento utilizado pela empresa da falta de previsão 
legal não mereceria prosperar7. 

em terceiro lugar, se, mesmo assim, não entender-se a existência de uma 
cláusula proibitiva, o direito à publicidade deveria ser restringido pelos outros 
direitos fundamentais previstos na CRFB. Haveria, portanto, a necessidade de se 
aplicar a proporcionalidade em sentido estrito em relação a restrição total da 
publicidade de determinados produtos ao público infantil, destacando-se que 
não seria uma forma de censura, devido à importância da mídia como veículo 
de informação, no entanto é imprescindível uma responsabilidade dos atores 
sociais envolvidos no ramo.

Foi sobressaltada, nessa linha, a técnica de colocação do produto (product 
placement), de acordo com a qual os anúncios tradicionais cederam lugar às 
mensagens nas quais não mais se explicita as características dos produtos ou 
serviços, mas sim as várias situações de prazer que a aquisição do produto pode 
gerar (publicidade de estilos de vida). a partir da utilização dessa técnica, ainda 
mais em se tratando do público vulnerável, o princípio da identificação obriga-
tória da mensagem como propaganda não passaria de letra morta.

Neste sentido, o MPF argumentou que a política adotada pelos meios de 
comunicação está estruturada para inverter as fases de desenvolvimento cog-
nitivo da criança e fazer com que ela seja induzida ao erro, devido à deficiência 
de julgamento, já que o espaço não é publicitário propriamente. Por ser um 
público mais vulnerável, devido à incapacidade de se notar este caráter per-
suasivo, há uma abusividade intrínseca nessa técnica de colocação do produto, 
destacando-se que o art. 71 do ECA (BRASIL, [2019]b) trouxe a necessidade do 
direito à informação com o fim de respeitar a condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. 

O MPF disse, ainda, ser impossível identificar todas as URLs (sigla em inglês 
para Uniform Resource Locator) do canal “Bel para Meninas” que contenham 

7 Da mesma forma, a empresa proíbe vídeos com conteúdo de violência sexual utilizando-se 
de bloqueios do conteúdo e disponibilizando a ferramenta de denúncia, uma vez que isso é 
proibido por lei. apesar de a publicidade infantil também ser proibida no Brasil, o mesmo com-
portamento não é verificado pela Google, muito talvez devido aos lucros auferidos por essas 
práticas, de maneira que pode ser verificado uma escolha daquilo que é proibido por lei versus 
aquilo que é de interesse da empresa.
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conteúdo mercadológico, uma vez que o canal possui mais de 900 vídeos, à 
época do ajuizamento, e é alimentado diuturnamente. assim sendo, sustentou 
a necessidade de estipular sanção administrativa como forma de dar eficácia 
e efetividade às normas que são estipuladas pela Resolução n. 163/2014 do 
coNaNDa, além de citar o art. 67 do código de Defesa do consumidor (cDc) 
(BRASIL, [2017]), que traz a publicidade enganosa como crime, destacando a in-
congruência de não se sancionar a questão também no âmbito administrativo.

Em relação aos pedidos conteudísticos, o MPF requereu a tutela provisória 
de urgência, a alteração da Resolução n. 163/2014 do coNaNDa por parte da 
União com a finalidade de estipular sanções administrativas para a abusividade 
da publicidade infantil e realizou o pedido de condenação em desfavor da Goo-
gle nos mesmos termos estipulados no Inquérito Civil Público, salvo a citada 
alínea “a” ou seja, de exclusão dos vídeos apontados.

A partir dos fundamentos sobre os quais se estrutura a pretensão contida 
na Ação Civil Pública, é possível depreender que muito embora sejam apon-
tados diversos elementos normativos e as categorias jurídicas tradicionais no 
sentido de tutelar crianças e adolescentes com relação aos seus dados, não se 
verifica um domínio pelo MPF dos fatores tecnológicos envolvidos nessa pre-
tensão e de como eles operam.

É certo que a atuação da instituição em análise se faz, de acordo com a CRFB, 
pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (art. 127) (BRaSil, [2019]a), abarcando, portanto, um 
vasto rol de matérias que poderia dificultar a especialização em uma determi-
nada área. como a seguir será apresentado, a assessoria jurídica da Google, por 
sua vez, denota uma significativa especialização no assunto, sendo possível ve-
rificar uma assimetria entre o ente público e a empresa privada.

além disso, em relação ao pedido formulado em face da União, é debatido 
no processo que a criação de normas sancionadoras para ressaltar a noção de 
enforcement à Resolução n. 163/2014 do coNaNDa se daria através de reser-
va legal, sendo o instrumento adequado a ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão, a ser ajuizada pelos legitimados do rol do art. 103 da constituição 
(BRASIL, [2019]a) no Supremo Tribunal Federal, dentre os quais não se inclui o 
MPF. Cabe, neste sentido, questionar a existência de uma proatividade da insti-
tuição ou de equívoco quanto ao instrumento jurídico adequado para lidar com 
os desafios apresentados pelos avanços tecnológicos.
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4.2 a Google

o posicionamento da Google se perfaz na sustentação da ausência de res-
ponsabilidade legal pelo conteúdo veiculado, por não ter obrigação de realizar 
controle de vídeos e usuários, tampouco de disponibilizar ferramentas, o que 
apontaria sua ilegitimidade passiva na ação, na medida em que os responsáveis 
pelos vídeos não foram demandados. Nesta linha, informou que o controle teria 
natureza excepcional e repressiva, por mera liberalidade, salvo ordem judicial, 
como determinado pelo Marco civil da internet.

Haveria, conforme apontado pela Google, a impossibilidade de transferir 
a uma empresa privada a incumbência de realizar um juízo de valor quanto à 
abusividade ou não de determinado conteúdo, com risco às liberdades de ex-
pressão e de comunicação de seus usuários, que apenas são limitadas pelas 
Diretrizes da comunidade do YouTube e por lei.

a empresa destacou a ausência de interesse de agir da ação, na medida 
em que o MPF não pede a remoção do conteúdo dito abusivo ou a punição dos 
responsáveis, mas a disponibilização do aviso e da ferramenta. eventual de-
terminação judicial neste sentido estaria em colisão com a previsão do Marco 
Civil que prescreve a necessidade de ordem judicial, bem como com a vedação 
à censura que se encontra na dita lei e na própria Constituição, de forma que 
eventual decisão de procedência não poderia ser cumprida.

a partir dessa perspectiva, o pedido do MPF seria inapto a garantir o re-
sultado almejado, qual seja, o da proteção das crianças e adolescentes contra 
a publicidade abusiva, já que não implicariam qualquer modificação no fun-
cionamento do YouTube capaz de impedir o compartilhamento de vídeos com 
conteúdo de publicidade infantil.

Com relação à União, apontou que o pleito representaria violação à separa-
ção de poderes, na medida em que o remédio correto seria o ajuizamento de uma 
ação de inconstitucionalidade por omissão no Supremo tribunal Federal pelos 
legitimados do art. 103 da constituição (BRaSil, [2019]a), como anteriormente 
destacado. Ainda, não haveria necessidade de previsão de sanções, vez que as 
infrações já estariam sujeitas às sanções dos órgãos de proteção do consumidor, 
do coNaR e das medidas criminais e cíveis existentes na ordem jurídica.

a Google indicou a relevância da publicidade como consectário da li-
vre iniciativa, liberdade de pensamento e expressão, e direito à informação e  
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comunicação social, devendo as restrições excepcionais se dar de acordo com 
o art. 22, da cRFB (BRASIL, [2019]a). Nesta esteira, afirma que o próprio CDC 
admite a publicidade infantil, desde que não seja abusiva, o que afastaria o fun-
damento da demanda ministerial.

Em face da assertiva do MPF de que o CONAR e a Resolução do CONANDA 
proibiriam publicidade infantil indireta ou com participação de crianças, defen-
deu que não teriam força legal, vez que o CONAR vincularia entidades publicitá-
rias e, ainda assim, não proíbe a publicidade infantil, reconhecendo o seu papel 
na formação dos menores.

A respeito do CONANDA, asseverou que não teria competência para editar 
atos normativos que restrinjam direitos dos particulares, mas apenas de orien-
tar e acompanhar a política nacional do atendimento dos direitos das crianças e 
dos adolescentes. Portanto, a Resolução n. 163/2014 não poderia ter o alcance 
vinculante pretendido pelo MPF, ainda mais tendo em vista que qualquer res-
trição publicitária deveria ser feita através de lei federal (art. 220, §3, ii, cRFB) 
(BRASIL, [2019]a), o que apontaria a inconstitucionalidade da pretensão.

Afirmou que a utilização pelos menores de uma plataforma que estipula a 
idade mínima de 18 anos adentraria no âmbito do livre planejamento familiar 
(art. 226, §7, CRFB) (BRASIL, [2019]a), que atribui aos pais o dever de supervisão 
dos filhos e o exercício do pátrio poder. Com esta lógica, a cláusula dos Termos 
de Serviço exige o consentimento dos pais.

A empresa ressaltou, ainda, que eventual procedência da demanda repre-
sentaria violação à livre iniciativa, porquanto eventual discussão neste tema 
deveria ser resolvida com a participação de todos os atores envolvidos, sob 
pena de violação da isonomia e de geração de prejuízos à empresa no merca-
do competitivo. Além disso, destacou que os Termos de Serviço e as Diretrizes 
da comunidade do YouTube são da iniciativa privada, de modo que qualquer 
pretensão no sentido de restringir a publicidade infantil em tais instrumentos 
configuraria ingerência no modelo de negócio.

Com relação à pleiteada criação de sanções, alegou que as normas brasi-
leiras voltadas à proteção das crianças, notadamente com relação à publicida-
de infantil, já são dotadas de eficácia técnica e social (sanções administrativas 
previstas no art. 56, do cDc (BRaSil, [2017]), no art. 50 do código Brasileiro de 
autorregulamentação Publicitária do coNaR (2008), entre outros). Portanto, a 
forma adequada de tutelar eventual abusividade neste sentido seria uma análi-
se casuística procedida pelo judiciário de acordo com o Marco civil da internet.
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Pela eventualidade, requereu que a sentença operasse seus efeitos somen-
te nos limites da jurisdição do órgão prolator, bem como pleiteou a inaplicabi-
lidade da inversão do ônus da prova, seja pela ausência do preenchimento dos 
requisitos, seja pela inexistência de utilidade prática em se tratando de matéria 
de direito, bem como o indeferimento da tutela antecipada.

É evidenciado, através dos argumentos trazidos ao processo pela Google, 
uma assessoria jurídica especializada sobre os contornos jurídicos e tecnológi-
cos do tema. Em se tratando de uma empresa privada de grande porte, que na-
turalmente possui domínio de como o sistema opera e conhecimento do campo 
em que atua, tendo condições de arcar com assessoria jurídica específica, a de-
fesa é apresentada de forma a preservar a Google de qualquer responsabiliza-
ção pelo conteúdo veiculado por terceiros no YouTube.

Ocorre que a referida empresa aufere lucro através das visualizações dos 
vídeos postados, ainda que fora do regime de contratação de publicidade, no 
qual existiria um controle prévio do conteúdo, tanto que remunera os responsá-
veis pelos vídeos. No que se refere, especificamente, a crianças e adolescentes, 
este parece ser um mercado gerador de bastante lucro8. inserindo-se, portanto, 
na cadeia dos prestadores de serviço que concorrem para a apresentação da 
publicidade, como no caso que deu ensejo à Ação Civil Pública, deve-se discutir 
a possibilidade de uma responsabilidade solidária, de acordo com o cDc. essa 
argumentação foi trazida, inclusive, pela União no processo.

Muito embora deva-se questionar os riscos de um controle prévio dos ví-
deos a ser procedido por um ente privado, tal como pretendido pelo MPF, com 
finalidade preventiva, sabe-se, por outro lado, que os entes privados não estão 
isentos do dever de proteção das crianças e adolescentes, de acordo com a de-
terminação constitucional. Certo é, diante disso, que, de forma cômoda, relegar 
todos esses deveres aos pais que, muitas das vezes, não têm conhecimento so-
bre como essas tecnologias operam, não é uma interpretação razoável e con-
sentânea com o ordenamento.

Um outro ponto a ser considerado é a estipulação pela Google de níveis 
de ilegalidade inexistentes no ordenamento e a consequente seleção de quais 

8 Nesse sentido, coRRea (2016) apresenta um mapeamento dos 100 canais de maior audiência 
do YouTube, em que 48 eram direcionados a crianças e adolescentes. Além disso, dos 230 canais 
analisados pelo mapeamento, os 110 infantis somavam quase 50 bilhões de visualizações, con-
tra pouco mais de 2 bilhões dos 120 canais restantes.
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comportamentos devem ser combatidos na plataforma e, portanto, podem ser 
excluídos pela empresa sem ordem judicial, ainda que não sejam ilegais9. as 
práticas denunciadas pelo MPF, apesar de tocar na tutela constitucional da crian-
ça e do adolescente, não são consideradas pela Google, notadamente em vista 
dos interesses mercadológicos envolvidos, tanto em relação às visualizações 
dos vídeos pelas crianças e pelos adolescentes, quanto em relação aos próprios 
dados desse público, que acabam sendo utilizados para fins secundários e para 
retroalimentar o sistema. 

Assim sendo, por um lado está em vigor o Marco Civil da Internet que 
apenas apresenta uma lógica pós-dano, de acordo com o seu art. 19 (BRaSil, 
[2014]), sendo incapaz de atuar preventivamente no sentido tutelar os dados 
das crianças e adolescentes, na medida em que a exclusão do conteúdo abusivo 
dependeria de ordem judicial específica e, por outro, está a necessidade ime-
diata de promover o livre desenvolvimento desse público vulnerável, que não é 
compatível com a utilização dessa vulnerabilidade para fins de mercado.

4.3 a União

a União inicia sua defesa sob a assertiva de ausência de interesse de agir no 
processo, na medida em que a ação civil pública não é adequada para a criação 
de normas. No mérito, embora tenha firmado a necessidade da tutela da crian-
ça e do adolescente, conforme destacado pelo MPF, alegou que a competência 
do coNaNDa é restrita à elaboração de normas gerais à política nacional de 
atendimento dos direitos de crianças e adolescentes, tendo como dever a fisca-
lização e regulação de acordo com a lei 8.242/1991 (art. 2, i) (BRaSil, [1991]), 
e não para criação de sanções, o que se daria por reserva legal.

A partir do citado regime jurídico, o CONANDA disciplina o que se caracte-
riza como abusivo em se tratando de publicidade infantil, de forma que a res-
ponsabilização por violações é prescrita no cDc (arts. 37 e 56) (BRaSil, [2017]).

Com o fim de fomentar a proteção da criança e do adolescente, destacou 
que o CDC limita o merchandising, que a publicidade abusiva equipara-se a  

9 De acordo com as Diretrizes da Comunidade do YouTube, são vídeos que apresentem nudez 
ou conteúdo sexual, violento ou explícito, nocivo ou perigoso, de incitação ao ódio, ameaças, 
spam, metadados enganosos ou golpes. Como se pode verificar neste rol, podem ser excluídos 
sem ordem judicial vídeos que nem chegam a ser ilegais, como o spam. 
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abuso de direito e que, de acordo com o Código Brasileiro de Autorregulação 
Publicitária (coNaR, 2008), a responsabilidade pela publicidade exposta ao 
consumidor é de todos aqueles que concorrem para a sua apresentação (art. 
3), com caráter solidário (arts. 7 e 45). com efeito, o pedido de improcedência 
realizado pela União se deu apenas com relação ao pedido de alteração da Re-
solução do coNaNDa.

Em complementaridade à União, o CONANDA informou que a disposição 
da Resolução n. 163 de 2014 acerca da abusividade do direcionamento da pu-
blicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente se deu 
a partir da constituição (art. 227) (BRaSil, [2019]a), do eca (art. 2, 3, 4 e 86) 
(BRaSil, [2014]b) e do cDc (art. 37, p. 2) (BRaSil, [2017]). em se tratando de um 
ato normativo primário, sustentou que dita resolução possui força normativa e 
vinculante e deve ser seguida por todos os agentes sociais e estatais, no entan-
to, no que diz respeito às sanções, o CONANDA não teria competência.

em face de descumprimento ou violação, portanto, os responsáveis deveriam 
ser denunciados ao Sistema de Garantias dos Direitos da criança e do adolescen-
te e do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os quais poderão prever san-
ções administrativas ou judiciais, a exemplo do art. 56 do cDc (BRaSil, [2017]).

Assim como foi verificado no caso do MPF, a União e o CONANDA vislum-
bram os perigos à privacidade das crianças e adolescentes a partir das catego-
rias jurídicas tradicionais, articulando com base nelas e sem refutar a pretensão 
contida na ação civil Pública nesse sentido. a contestação, como visto, apenas 
se dá com relação ao instrumento adequado para a criação das respectivas san-
ções, bem como do órgão responsável.

Apesar da existência de práticas violadoras no que diz respeito à privaci-
dade voltada ao público infanto-juvenil, notadamente por se valer de sua hi-
pervulnerabilidade, é possível considerar que esses entes públicos atribuem 
significativo peso à normatividade, através das categorias jurídicas tradicionais, 
inclusive citando o caráter vinculante da Resolução n. 163 de 2014 do coNaN-
DA, sem se atentar para o que é recorrente na facticidade, facilmente constatá-
vel em uma simples busca no YouTube.

4.4 o poder judiciário

Inicialmente é de se destacar que as decisões judiciais (tanto da decisão 
que indefere a tutela antecipada quanto da sentença), através das quais na fi-
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gura do magistrado o poder judiciário se manifesta, possuem basicamente o 
mesmo teor, uma vez que a sentença se constitui em uma reprodução idêntica 
dos termos da decisão de tutela antecipada, razão pela qual serão apresentadas 
de forma conjunta.

a deliberação do poder judiciário se inicia a partir do pedido formu-
lado em desfavor da União. a partir do rol de competências presente na lei  
nº 8.242/1991 que criou o CONANDA, verifica-se que não há autorização legal 
para criar sanções ao descumprimento das normas gerais por este órgão cria-
das, de maneira que sanções deveriam ser estabelecidas no ECA ou no CDC, 
dando pelo indeferimento da pretensão neste tocante.

com relação aos pedidos realizados em face da empresa Google, o juiz ar-
gumenta que a existência de vídeos compartilhados pela aplicação YouTube 
com veiculação de merchandising a partir da colocação de produto é de fácil ve-
rificação. Igualmente, de acordo com as normas do art. 37, §2º do CDC (BRASIL, 
[2017]) e do art. 71 do ECA (BRASIL, [2019]b), pode-se concluir que a vedação 
expressa de publicidade nas modalidades previstas pela Resolução coNaNDa 
nº. 163/2014 não extrapolou seu poder regulamentar, dando apenas concretu-
de às normas legais.

Quanto à responsabilidade da Google em relação à essa proibição, o magis-
trado traz alguns princípios presentes no Marco civil da internet, destacando 
a liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, além 
da responsabilidade dos agentes de acordo com suas atividades. a partir da 
interpretação da dita legislação, argumentou que a empresa provedora de apli-
cações somente está obrigada a tomar providências específicas para tornar in-
disponível o conteúdo infringente à lei após receber ordem judicial específica 
nesse sentido, de modo que a página de denúncias de condutas impróprias não 
é ferramenta obrigatória, dependendo do acionamento do judiciário e expedi-
ção da respectiva ordem para retirar o conteúdo tido como abusivo ou ilegal.  
a responsabilidade, portanto, apenas surgiria com o descumprimento da ordem 
judicial, nos termos do art. 19 do Marco civil (BRaSil, [2014]), inexistindo obri-
gação de controle prévio.

ao se proceder a uma análise do posicionamento do judiciário, notadamen-
te através das decisões judiciais, é possível identificar que o juízo reconheceu 
a abusividade da publicidade voltada a crianças e adolescentes, o que pode ser 
apontado como fundamento no ordenamento jurídico brasileiro o próprio art. 
37, § 2, do cDc (BRaSil, [2017]), em vista das chamadas práticas de product 
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placement, que acabam por se aproveitar da limitação do discernimento das 
crianças e dos adolescentes.

entretanto, a resposta do judiciário se dá em termos da impossibilidade 
de responsabilização da Google, na medida em que, segundo o Marco Civil da 
internet, ela seria uma provedora de aplicações e não se responsabilizaria, por 
isso, pelo conteúdo postado por seus usuários. Assim, caso se requeresse a re-
tirada de conteúdos, seria necessário apontar as URLs e a responsabilização da 
Google ocorreria apenas a partir da negação do cumprimento da ordem judicial. 

É relevante destacar, neste ponto, que o pedido do MPF não diz respeito à 
responsabilização e, portanto, à hipótese de incidência do artigo 19 do Marco 
Civil da Internet (BRASIL, [2014]) que atende a uma lógica de pós-dano. O pe-
dido assume, por outro lado, um caráter preventivo com a estipulação de avi-
so de conteúdo abusivo e de ferramentas de denúncia na página do YouTube. 
É relevante ponderar, portanto, se, na verdade, essas requisições não estariam 
relacionadas com deveres de transparência e provimento de informação por 
aqueles dentro da cadeia de consumo, além da boa-fé objetiva.

Além disso, cabe questionar, também, acerca de um possível caráter legalis-
ta da fundamentação do julgador, ao se basear apenas na previsão do artigo 19 
do Marco civil da internet (BRaSil, [2014]). a função social da empresa e a ado-
ção da perspectiva constitucional de que a tutela da criança deve ser exercida 
por vários atores sociais, quais sejam, a família, a sociedade e o Estado, tal como 
previsto no art. 227 (BRaSil, [2019]a), não são considerados na decisão judicial. 
Em realidade, parece razoável asseverar que o provimento jurisdicional não se 
atentou para a vulnerabilidade da criança e do adolescente, enquadrando-a no 
regime geral apresentado pelo Marco civil da internet e desconsiderando a tu-
tela especial deste público no ordenamento brasileiro como um todo.

Por fim, questiona-se acerca do papel do judiciário como última instância 
de resolução de conflitos dentro do ordenamento jurídico. Em um contexto de 
clara vulnerabilidade das crianças e adolescentes, tanto no que diz respeito à 
própria publicidade direcionada quanto em relação à coleta de seus dados no 
uso da internet, o que é de interesse do próprio YouTube, repassar a responsabi-
lidade para os pais em relação à proteção de seus filhos seria a melhor solução? 
isentar a Google de sua responsabilidade de proteção integral da criança e do 
adolescente, assim como o estado de sua responsabilidade de regular essas re-
lações não seria, mais uma vez, abandonar as crianças e os adolescentes às von-
tades do mercado? estaria o judiciário realmente exercendo sua função contra 
majoritária ou apenas reforçando o poder dos entes privados?
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5 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS

a existência de uma sociedade cada vez mais tecnológica e da presença 
desta mesma tecnologia em âmbitos da vida nunca antes imaginados demanda 
a atuação institucional e social no sentido de se garantir a efetivação da digni-
dade da pessoa e de todos os consectários decorrentes, em face da sua frag-
mentação em dados e dos interesses do mercado. como discutido ao longo do 
artigo, a vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes, ratificada pelo prin-
cípio constitucional da proteção integral, atribui ainda maior relevo à questão. 
a recente aprovação da lGPD pode indicar uma promessa de avanço no sentido 
de se conciliar ct&i e a proteção da pessoa, no entanto, a partir do estudo de 
caso realizado na Ação Civil Pública em tela, é possível levantar questões acerca 
da preparação dos atores públicos para lidar com essas novas tecnologias, cien-
tes da forma como operam e dos seus riscos intrínsecos.

Nesta perspectiva, apesar de o MPF vislumbrar os perigos da publicidade 
no ambiente virtual com relação a crianças e adolescentes, assim como a União, 
a partir de categorias jurídicas tradicionais, ainda é necessário um aprofun-
damento quanto às especificidades técnicas das novas tecnologias por esses 
atores. a falta de entendimento desse funcionamento técnico pode, por vezes, 
levar a pedidos de difícil implementação e a uma crença cega na normatividade 
como é, sem considerar que, na maioria das vezes, essas categorias foram cria-
das muito antes do advento dessas novas tecnologias, demandando um foco, 
talvez, nos princípios bases do ordenamento e na capacidade de utilizar as pró-
prias tecnologias para regular comportamentos.

lado outro, a assistência jurídica prestada à Google denota um caráter de 
maior aprofundamento acerca do tema e domínio sobre os termos operacionais 
do ambiente virtual, para além das categorias jurídicas tradicionais, o que além 
de poder acobertar práticas violadoras de direitos, assegura os ganhos deste 
ator com os conteúdos combatidos e com a coleta e processamento de dados 
das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, a empresa é capaz de escolher 
as regras legais que podem viger em sua plataforma, criando níveis de ilegali-
dade que são ou não aceitos por ela, de acordo com seus interesses.

Com referência à atuação jurisdicional, observou-se que foi reconhecida a 
abusividade das práticas de colocação de produto e a proibição da propaganda 
direcionada a crianças e adolescentes no Brasil. contudo, o juízo não se valeu da 
tutela constitucional da criança e do adolescente para concretizar a necessária  
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proteção, isto é, o judiciário não ofereceu uma solução preventiva, tal como 
pleiteada pelo MPF, baseada nos deveres de transparência, boa-fé objetiva e 
função social da empresa. Com efeito, cabe questionar até que ponto este ator 
tem ciência das implicações da tecnologia nesse público, uma vez indicada a 
resolução por uma lógica pós-dano a partir do Marco civil da internet.

Em síntese, este caso pode ser um indicativo de que os novos desafios jurí-
dicos aventados pelas mudanças na área de CT&I, no que concerne à proteção 
de dados de crianças e adolescentes e sua proteção integral, têm demonstra-
do o despreparo do judiciário e dos atores institucionais para lidar com essas 
transformações, corroborando a hipótese inicial da pesquisa. Assim, a partir 
desse breve diagnóstico, que deve ainda ser melhor aprofundado em trabalhos 
futuros, além de uma capacitação dos profissionais do Direito para lidarem com 
esse novo cenário, é necessário discutir o próprio ordenamento e as categorias 
jurídicas nele presentes. apesar de elas, muitas vezes, estarem desatualizadas 
em relação às novas tecnologias, talvez seja necessário um foco maior nos pró-
prios princípios presentes em nosso ordenamento, principalmente na cRFB, 
que são suficientes para estabelecer uma prioridade de tratamento em relação 
aos direitos das crianças e dos adolescentes, com base em sua vulnerabilidade 
e em sua condição de pessoa em desenvolvimento, prezando sempre pela dig-
nidade humana acima dos imperativos do mercado.
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empecilho para o progresso 
científico brasileiro 

Hellen Marinho Amorim1 

ReSUMO: o código Nacional de ciência, tecnologia e inovação foi 
recebido com muito entusiasmo pela comunidade acadêmica e por 
investidores do setor, com base na promessa de facilitação da práti-
ca científica no país e consequente impulsionamento econômico. No 
entanto, a Lei é omissa quanto a um entendimento claro a respeito do 
que seja “ciência”, ou seja, carece de explicações acerca daquilo que 
busca estimular e desenvolver. a academia brasileira atual se divide 
em dois olhares gerais e conflitantes acerca do conhecimento cientí-
fico: o olhar relativista, que percebe a ciência como um conhecimento 
eurocêntrico, feito por sujeitos inseridos numa realidade predomi-
nantemente subjetiva, alicerçado em relações de saber-poder e que 
engloba crenças baseadas em verdades relativas e socialmente cons-
truídas quanto quaisquer outras, e o olhar cientificista, que concebe a 
ciência como um conhecimento universal, feito por sujeitos capazes 
de reconhecer e desvendar a realidade objetiva, que constrói seu con-
teúdo a partir dos fatos, independentemente da ingerência político-
-social e que reúne crenças racionais baseadas em evidências. Embora 
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o primeiro olhar seja academicamente dominante e guie parte dos es-
tudos feitos no Brasil, estando presente em diversas políticas públicas 
recentes, sustenta-se que o segundo olhar é o mais promissor a ser 
adotado para nortear as pesquisas a partir da nova legislação por con-
ta de sua comprovada relação de custos e resultados. Sem uma divisão 
clara entre o que é cientificamente metodizado e evidenciado e o que 
não se baseia nesses preceitos, abre-se passagem para que os investi-
mentos, já tão negligenciados no setor, não alcancem os objetivos da 
capacitação tecnológica, do alcance da autonomia tecnológica e do 
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do país.

Palavras-chave: código Nacional de ciência, tecnologia e inovação. 
Relativismo epistêmico. Conhecimento científico. Pesquisa científica. 
custos e resultados

ABSTRACT: the National code of Science, technology and innovation 
was received with great enthusiasm by the academic community 
and industry investors based on the promise of facilitating scientific 
practice in the country and consequent economic boost. However, the 
act is silent on a clear understanding of what “science” is, that is, it 
lacks explanations about what it seeks to stimulate and develop. The 
current Brazilian academy is divided into two basic and conflicting 
views about scientific knowledge: the relativistic view, which perceives 
science as a Eurocentric knowledge, made by subjects embedded 
in a predominantly subjective reality, based on knowledge-power 
relations and that encompasses beliefs based on relative and socially 
constructed truths, as any other, and the scientistic view that conceives 
science as a universal knowledge, made by subjects capable of 
recognizing and unveiling objective reality, which constructs its 
content from the facts, regardless of social-political interference, and 
which brings together evidence-based rational beliefs. although the 
first view is academically dominant and guides part of the studies done 
in Brazil, being present in several recent public policies, it is argued 
that the second view is the most promising to be adopted to guide 
the research from the new legislation because of its proven cost and 
results ratio. Without a clear division between what is scientifically 
methodological and evidenced and what is not based on these precepts, 
the passage is opened so that investments, already so neglected in the 
sector, do not reach the objectives of the technological qualification, 
the achievement of technological autonomy and the development of 
the country’s national and regional productive system.

Keywords: National code of Science, technology and innovation. 
Epistemic relativism. Scientific knowledge. Scientific research. Cost 
and results. 
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1 INTRODUÇÃO

No decorrer da leitura da lei nº 13.423/2016, o código Nacional de ci-
ência, Tecnologia e Inovação (CNCTI) vigente, pode-se perceber que a preocu-
pação primordial dos legisladores foi com a estimulação ao desenvolvimento 
científico, à pesquisa, à capacitação científica e à inovação a partir da criação 
de instrumentos que alcancem, concomitantemente, interesses acadêmicos e 
interesses econômicos. Porém, a partir desse mesmo exercício exploratório, não 
é possível encontrar uma definição precisa do que se entende por “ciência” ou 
“pesquisa científica”2, ou seja, explicações claras acerca daquilo que se busca 
estimular e desenvolver estão ausentes na norma. assim, embora a lei se ocupe 
de importantes aspectos formais e burocráticos para a consecução da produção 
científica, paradoxalmente não se preocupa com o conteúdo das pesquisas e 
questões a ela subjacentes. 

Em uma primeira análise, pode-se conjecturar que a ausência de indicações 
específicas sobre a natureza das pesquisas poderia apontar para uma pressupo-
sição implícita, qual seja, a de que seria desnecessário encarar tal ponto, uma 
vez que se trata de uma questão resoluta: o conhecimento científico possui de-
finição certa que é socialmente entendível, não havendo razões para a legis-
lação entrar nesses detalhes. outra suposição, no mesmo sentido de falta de 
motivação, mas mais específica, é a de que a Política Nacional de Ciência, Tec-
nologia e inovação seria a responsável por delimitar as diretrizes conceituais 
para a prática científica3. 

Embora seja verdadeiro que há, de fato, um conjunto preciso de pressupos-
tos que preenche o conceito de “ciência”, que é mundialmente funcional e que 
está além de qualquer definição legal, e que outras legislações possam tratar 
da temática com mais profundidade, é indispensável que uma norma que visa 
efetivos progressos econômicos e científicos no cenário nacional leve em conta 
os mais válidos e garantidos mecanismos que assegurem tais êxitos – trata-se 
de uma explícita relação de causa e efeito. Além disso, o que vem a ser “ciência” 

2 O mesmo não se aplica para os conceitos de “tecnologia” e “inovação”, que se encontram 
definidos na Lei.
3 Essas especulações foram corroboradas pela análise do projeto de lei que deu origem ao 
CNCTI (PL 2177/2011), que também não apresenta indicativos de definição ou de “intenção” 
conceitual para a pesquisa científica e se limita a mencionar as políticas de inovação.
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não está plenamente claro na mentalidade cultural de alguns brasileiros4, e, en-
tre eles, é razoável inferir que estão tanto os encarregados por implementar os 
investimentos econômicos, quanto os proponentes da pesquisa científica.

A ausência de clareza quanto ao método, aos objetos e às finalidades da ci-
ência pode ser explicada a partir da ampla difusão das ideias relativistas epistê-
micas entre os acadêmicos, atores primários da produção científica brasileira5. 
o relativismo epistêmico emerge como candidato a ter parcela de responsabi-
lidade nessa incompreensão na medida em que o discurso de relativização da 
realidade, de ceticismo exacerbado e de supervalorização da subjetividade en-
contra-se entremeado como uma espécie de truísmo no meio acadêmico, seja 
teórico, seja prático, e este, por sua vez, colide diretamente com os preceitos 
científicos de desvendamento da realidade, de ceticismo crítico e de reconhe-
cimento da objetividade. existem, pois, dois olhares distintos sobre a prática 
científica: um olhar relativista e um olhar cientificista6.

assim, o foco do presente estudo é analisar como cada um desses olha-
res se encontra impregnado nos discursos acadêmicos, os quais, por seu tur-
no, orientam a propositura das pesquisas científicas e os motivos pelos quais 

4 Um estudo global realizado pelo instituto 3M (3M ScieNce, [2019?]), o índice anual da 
Situação da ciência (State of Science Index – SOSI) concluiu que, no geral, 32% dos entrevis-
tados é cético em relação à ciência e, entre eles, 60% acredita que, se a ciência não existisse, 
a vida cotidiana não seria muito diferente, e, entre os brasileiros, embora 88% considere a 
palavra ciência “fascinante” e 94% se sinta “esperançoso” ao ouvi-la, 90% admitiram saber 
“nada” ou “um pouco” sobre ciência em geral (10% afirmaram saber “muito”) e 66% deles 
“nunca” pensam ou pensam “pouco” sobre o impacto da ciência em suas vidas cotidianas (34% 
pensam “muito”). “Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais – o 
transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, 
o entretenimento, a proteção ao meio ambiente, e até a importante instituição democrática do 
voto – dependem profundamente da ciência e da tecnologia. também criamos uma ordem em 
que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia” (SAGAN, 2006, p. 43).
5 É importante salientar que, como qualquer fenômeno social e individual, a incompreensão 
dos brasileiros quanto a assuntos científicos possui explicações multifacetadas. O presente es-
tudo trabalha apenas uma delas, a incorporação do relativismo epistêmico na pesquisa, não a 
tratando como causa única ou como a mais influente.
6 O cientificismo é “(...) uma visão de mundo científica que abrange explicações naturais para 
todos os fenômenos, evita especulações sobrenaturais e paranormais, e abrange o empirismo 
e a razão como os pilares gêmeos de uma filosofia de vida apropriada para uma Era da Ciência” 
(SHERMER, 2002a). Esse é o sentido do termo “cientificista” que será utilizado no decorrer do 
trabalho, o qual foi delineado por Michael Shermer e representa uma ressignificação da expres-
são, usualmente utilizada com teor pejorativo. Sobre os sentidos pejorativos mais predominan-
tes, conferir o levantamento de Haack (2011).
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o olhar cientificista é mais vantajoso do que o olhar relativista quando se trata 
de investimentos que impactam, mediata e imediatamente, a vida de todos os 
cidadãos. Para tanto, o artigo está dividido em duas seções, uma geral e outra es-
pecífica. Na primeira seção será apresentada uma breve visão da origem de cada 
um dos olhares, o que, por sua vez, permitirá distinguir as inúmeras incompati-
bilidades entre o relativismo epistêmico e o conhecimento científico e as razões 
que levam àquele a ser pernicioso a esse. Somente de posse desse arsenal teó-
rico será possível, na segunda seção, compreender como os dois olhares operam 
diante de uma análise pragmática baseada em uma lógica de custos e resultados, 
e perceber, por fim, que o olhar cientificista é o mais apropriado para orientar 
uma futura postura acerca da ciência por parte do CNCTI, a qual se propõe que 
seja exteriorizada por meio da inserção de um enunciado normativo de definição.

2 ReLAÇÃO CONTURBADA

a ausência de harmonização entre as premissas relativistas e os propósitos 
científicos é um dos cernes do problema para a efetiva aplicação dos objetivos 
traçados no cNcti. Porém, antes de entrar nesse mérito, é preciso se atentar ao 
fato de que o relativismo e o conhecimento são gêneros maiores cujas espécies 
precisam ser compreendidas.

2.1 Relativismos e conhecimentos

Enquanto gênero, o relativismo se baseia na visão de que a verdade e a 
falsidade, o certo e o errado, os padrões de raciocínio e os procedimentos de 
justificação são produtos de diferentes convenções – que são, em geral, sociais, 
políticas ou culturais –, bem como de distintas estruturas de avaliação – que 
podem ser internas (normas individuais) ou externas (normas coletivas) –, e que 
a autoridade de tais convenções e estruturas está confinada ao contexto – his-
tórico, mais precisamente, envolvendo as concepções predominantes em de-
terminadas época e local – que lhes dá origem (BAGHRAMIAN, CARTER, 2015). 

Dessa base pode-se extrair diversas vertentes de aplicação do relativismo, 
das quais quatro se destacam, que são algumas de suas espécies7: o relativismo 

7 Essa classificação é bastante simplória pois não aborda vertentes filosóficas subjacentes ao 
relativismo, tais como o subjetivismo, o construtivismo e o ceticismo, que serão mencionadas 
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moral, o relativismo cultural, o relativismo estético e o relativismo epistêmi-
co. Cada uma das espécies possui um objeto de interesse específico – respec-
tivamente, a moralidade (noção de bem e mal ou de certo e errado), a cultura 
(diferença entre costumes locais e estrangeiros), a arte (o que é belo ou não) e a 
episteme (qual é a base o conhecimento) – e podem ser compilados nas seguin-
tes premissas, unidas pela asserção de que diferenças contextuais determinam 
as demais diferenças:

1. Sociedades diferentes têm códigos morais diferentes, hábitos culturais di-
ferentes, concepções artísticas diferentes e conhecimentos diferentes.

2. o código moral, o hábito cultural, a concepção artística e o conheci-
mento convencional de uma sociedade determinam o que é certo, o 
que é costume, o que é belo e o que é verdade dentro daquela socie-
dade, ou seja, se o código moral, o hábito cultural, a concepção artís-
tica e o conhecimento convencional de uma sociedade predizem que 
uma certa ação ou ideia é correta, costumeira, bela ou verdadeira, en-
tão aquela ação ou ideia é correta, costumeira, bela ou verdadeira, pelo 
menos dentro daquela sociedade.

3. Não existem padrões objetivos que podem ser usados para julgar o có-
digo moral, o hábito cultural, a concepção artística e o conhecimento 
convencional de uma sociedade como melhores do que os de outra 
sociedade. Não existem verdades morais, culturais, artísticas ou epis-
têmicas que valham para todas as pessoas, em todos os tempos e em 
todos os lugares.

4. o código moral, o hábito cultural, a concepção artística e o conheci-
mento convencional de qualquer sociedade não têm um status espe-
cial. eles são somente mais um código, mais um costume, mais uma 
arte, mais um conhecimento entre muitos, igualmente válidos.

5. É arrogante julgar outras morais, outras culturas, outras artes e outros 
conhecimentos. A tolerância deve sempre prevalecer em relação a 
eles8.

mais adiante, porém é suficiente para os propósitos da presente seção. Para uma classificação 
mais completa, conferir a tabela elaborada por Baghramian e carter (2015).
8 inspirado nas premissas de Rachels e Rachels (2012, p. 16).
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a partir dessas premissas, pode-se entender o relativismo epistêmico como 
a ideia de que cada sociedade, mantida por especificidades espaço-temporais, 
possui sistemas epistêmicos específicos que ditam qual é a matriz do seu co-
nhecimento, e, portanto, o que é a verdade, a qual, por ser diferente em relação 
a outras sociedades, impossibilita afirmar – objetiva e eticamente – a existência 
de verdades universais ou de verdades que sejam superiores a outras. Uma ver-
são mais subjetivista do relativismo epistêmico, por sua vez, também pode ser 
inferida, na medida em que as únicas verdades absolutas seriam as verdades 
sobre o que é permitido por este ou aquele sistema epistêmico, com pessoas 
diferentes considerando atraentes diferentes sistemas epistêmicos (BOGHOS-
SIAN, 2012, p. 95), o quais seriam adotados, por escolhas individuais, em suas 
vivências9. 

Um entendimento mais geral de conhecimento consiste na ideia de que se 
refere a uma técnica para a verificação de um objeto qualquer, ou a disponibilida-
de ou a posse de uma técnica semelhante. Essa técnica de verificação seria qual-
quer procedimento que possibilite a descrição, o cálculo ou a previsão controlá-
vel de um objeto e o objeto em si seria qualquer entidade, fato, coisa, realidade 
ou propriedade (aBBaGNaNo, 2007, p. 174). assim, objetos variados, tais como a 
“morte”, o “número”, o “minério”, as “relações econômicas” ou o “ser humano”, 
podem ser analisados por perspectivas distintas – que, geralmente, resultam em 
análises e conclusões diferentes e, por vezes, divergentes –, das quais se desta-
cam quatro, que formam as espécies de conhecimento mais usuais10: o conheci-
mento tradicional (ou popular) [1], o conhecimento filosófico [2], o conhecimen-
to religioso (ou teológico) [3] e o conhecimento científico [4]11.

[1], [2] e [3] são conhecimentos que dependem diretamente da experiên-
cia do sujeito cognoscente, ou seja, o objeto de estudo é analisado com base 
nos valores e nas suposições daquele que o analisa, sendo muito provável, 
principalmente em [1] e [3], a interferência direta de suas emoções no ato de 
análise e nos resultados, por isso são valorativos. [4], ao contrário, lida com a 
objetividade dos fatos, o que implica que a subjetividade do observador não 

9 Essa última é a versão que muitos pesquisadores da academia brasileira adotam.
10 Assim como a classificação do relativismo, essa classificação é bastante simplória e é usada 
para fins didáticos, porém é suficiente para os propósitos da presente seção.
11 Essa classificação é de autoria de Alfonso Trujillo Ferrari, citado por Marconi e Lakatos (2003, 
p. 77-80).
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influencia diretamente seus resultados, e, por isso, é real ou factual. [2] e [3] 
são conhecimentos com enunciados de caráter mais absoluto por conta de sua 
origem, a autoridade do filósofo ou da suposta entidade sobrenatural, e que, 
portanto, não são passíveis de comprovação, isto é, não podem ser confirma-
dos ou refutados, por isso ambos são não verificáveis, infalíveis e exatos12. Já 
[1] e [4] podem ser confirmados ou refutados, seja pela simples observação, 
seja pela experimentação e, no caso de [4], as afirmações que não podem ser 
comprovadas não integram seu âmbito, por isso são verificáveis e falíveis. No 
entanto, ambos se diferenciam na medida em que [1] não possui um sistema 
ordenado de investigação, por isso é assistemático e inexato em suas conclu-
sões e [4], apesar de possuir um sistema desse tipo – o método científico –, não 
é definitivo, absoluto ou final em seus resultados, estando em constante apri-
moramento, sendo aproximadamente exato. [2] e [3] também são considerados 
sistemáticos pois aquele se ordena num conjunto de enunciados logicamente 
correlacionados que busca dar coerência à realidade estudada e esse se baseia 
nos ditames supostamente emanados por uma entidade divina que se encon-
tram nas escrituras sagradas (MaRcoNi, laKatoS, 2003, p. 75-80). a tabela 1 
sintetiza essas informações e apresenta um quadro geral comparativo entre os 
conhecimentos:

Tabela 1 – tipos de conhecimentos e suas características básicas

Conhecimento

Tradicional filosófico Religioso Científico

Quanto ao sujeito 
cognoscente

Valorativo Valorativo Valorativo Real (factual)

Quanto à 
verificabilidade

Verificável Não verificável Não verificável Verificável

Quanto à falibilidade Falível infalível infalível Falível

Quanto à exatidão inexato exato exato
aproximadamente 

exato

Quanto ao método assistemático Sistemático Sistemático Sistemático

12 Embora os conhecimentos filosófico e religioso tenham sido classificados nessas mesmas ca-
tegorias, é importante salientar uma crucial diferença entre ambos: os enunciados dos filósofos 
são, geralmente, resultados da atividade racional, tida como prioritária, ao passo que, no estudo 
teológico, embora exista um esforço racional, ele é secundário pois sempre é precedido de uma 
explícita e inegociável atitude de fé na suposta entidade sobrenatural que provê os enunciados 
nas escrituras sagradas.
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assim, o conhecimento científico (ou a ciência) pode ser entendido como 
aquele que anseia explicar os fatos racional e objetivamente tendo como base 
um método rigoroso de verificação experimental que permite que a veracidade 
ou a falsidade13 de suas asserções sejam constatadas com determinado grau 
de segurança14, o qual nunca será absoluto sob pena de se perderem a pro-
gressividade, a cumulatividade e a autocorreção das informações. além disso, 
o resultado das explicações científicas, ou seja, a sistematização coerente das 
declarações passíveis de afirmação, é dado na forma de teoria, “um sistema de 
hipóteses que supostamente fornece uma explicação aproximada de um setor 
da realidade” (BUNGE, 2004, p. 342), que constituem, nos termos de Mario Bun-
ge (2004, p. 332), o “sistema nervoso da ciência”.

2.2 Relativismo epistêmico e conhecimento científico

Com base nas definições do tópico anterior, duas relações podem ser es-
tabelecidas entre o relativismo epistêmico e o conhecimento científico: uma 
relação de incompatibilidades entre ambos e outra, consequência direta dessa 
primeira, de interferência negativa do relativismo sobre a ciência, aqui denomi-
nada de relação de perniciosidades.

2.2.1 incompatibilidades

ao examinar minuciosamente as noções do relativismo epistêmico e do 
conhecimento científico, alguns de seus pressupostos basilares se mostram in-
compatíveis15, dentre os quais sete se destacam: a perspectiva diante da razão, 
a apreensão da realidade, a busca pela verdade, a existência de universais, a 
ingerência do contexto (cultural, social ou político), o acolhimento de crenças 
e a adoção do ceticismo.

13 o princípio da falseabilidade indica que a possibilidade de atestar a falsidade de uma propo-
sição ou de um sistema científico seria o que o tornaria, efetivamente, válido. Para uma análise 
mais aprofundada sobre o critério da falseabilidade, conferir Popper (2008, p. 41-44).
14 A ideia de “grau de segurança” da afirmação de um fato científico é baseada no pressuposto 
de que, “na ciência, ‘fato’ pode somente significar ‘confirmado em um tal grau que seria perver-
so não dar um assentimento provisório’” (GoUlD, 1994, p. 253). 
15 A análise que será feita nessa seção é generalista, servindo apenas como uma abordagem 
introdutória e mais usual. Dentro de cada pressuposto analisado é possível encontrar exceções 
tanto por parte dos relativistas, quanto dos cientificistas.
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Para tratar o primeiro ponto, a perspectiva diante da razão, é preciso, pre-
viamente, levar em consideração as ideias de neutralidade e de “meio-fim”: a 
razão é uma habilidade cognitiva humana neutra que pode ser utilizada para 
diversas finalidades, as quais, dentro de uma concepção moral, podem se ma-
terializar em coisas incríveis ou eventos maravilhosos ou em ferramentas ca-
tastróficas ou episódios cruéis. Nesse sentido, os cientificistas tendem a ver a 
razão como algo bom, como uma capacidade a ser encorajada pois gera bene-
fícios em larga escala, enquanto os relativistas tendem a enxergá-la como algo 
ruim, algo a ser visto com cautela e desconfiança pois é um grande causador de 
sofrimentos16. ambos encontram respaldo histórico para suas tendências. De 
um lado, muito do desprestígio científico por parte dos relativistas se baseia 
na inferência de que a razão foi a culpada direta pelas mazelas sofridas pela 
humanidade no século passado, como no caso do nazismo, dado que, onde “o 
discurso comum aponta, (...), uma falta de razão”, haveria, em verdade, justa-
mente o contrário, pois:

[...] toda a lógica da sociedade capitalista se estrutura sob alicerces da razão. 
o cálculo, a inovação tecnológica, o domínio de corpos, vontades e subjeti-
vidades e a própria política são racionais. O nazismo, mesmo quando movia 
sentimentos irracionais e primitivos da população, assim o fazia a partir de 
um cálculo racional. os resultados eram previsíveis e o entendimento do 
controle da sociedade torna-se então “científico”. As armas de guerra, as 
bombas atômicas e a destruição em massa fazem parte de um movimento 
de abundância da razão, e não de sua falta. (MASCARO, 2016, p. 441)17

Do outro lado, a exaltação da razão por parte dos cientificistas se funda-
menta na conclusão de que a razão foi a responsável direta pelas benesses, 
principalmente quanto à saúde e ao bem-estar, dispostas à humanidade nos 
mais recentes séculos:

o sempre criativo Homo sapiens por muito tempo vinha lutando con-
tra doenças por meio de charlatanismos como orações, sacrifícios, 

16 Para uma análise mais completa da contraposição “relativismo/racionalismo”, conferir Chal-
mers (1993, p. 138-151).
17 essas críticas aos usos da razão e da ciência são provenientes da Escola de Frankfurt. Para 
uma visão mais completa sobre como essa posição filosófica concebe a razão, conferir a coletâ-
nea de Benjamin, Horkheimer, Adorno e Habermas (1975).
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sangrias, ventosas, metais tóxicos, homeopatia, esmagamento de 
uma galinha contra uma parte do corpo infeccionada. Mas a partir do 
século XViii, com a invenção da vacina, e acelerando-se no século XiX 
com a aceitação da teoria de que germes causavam doença, a maré da 
batalha começou a virar. lavagem das mãos, obstetrícia, controle de 
mosquitos e especialmente a proteção da água potável por sistemas 
públicos de esgoto e água encanada clorada viriam a salvar bilhões 
de vidas. [...] antissepsia, anestesia e transfusões de sangue permiti-
ram que as cirurgias curassem em vez de torturar e mutilar, e antibió-
ticos, antitóxicos e inúmeros outros avanços da medicina rechaçaram 
ainda mais os ataques de pestilência. (PINKER, 2018, p. 88)

ao alargar o espectro da mentalidade humana, os três próximos aspectos – 
apreensão da realidade, busca pela verdade e existência de universais – podem 
ser analisados. Relativistas e cientificistas possuem visões divergentes quanto 
à extensão das habilidades cognitivas humanas para compreender o mundo tal 
como ele é. 

Os relativistas consideram impossível de realização a tarefa de “decifrar” a 
realidade na medida em que o mundo só seria acessível através das vivências 
do próprio indivíduo, que as interpretariam: o próprio organismo, e não uma re-
alidade externa absoluta, é utilizado como referência de base para as interpre-
tações que os seres humanos fazem do mundo que os rodeia e para a constru-
ção do permanente sentido de subjetividade que é parte essencial de suas ex-
periências (DAMÁSIO, 2012, p. 20). Em geral, está subentendido que o que não 
pode ter nenhuma importância para o indivíduo não pode ser real (RUSSELL,  
2005, p. 35). Assim, a realidade existente seria somente aquela à que o indi-
víduo teve ou tem acesso através de sua subjetividade, a qual não é acessível 
a outros além de si mesmo. Essa visão implica na ideia de que as “verdades” 
emanadas por qualquer pessoa, incluindo o cientista que afirma a explicação 
de um fato tal como ele é, são relativas e alteráveis a depender da experiência 
pelas quais ela passou, não sendo possível alcançar “verdades universais e ob-
jetivas”. as seguintes passagens expressam essa visão relativista da realidade:

Contra a doutrina da influência do meio e das causas exteriores: a for-
ça interior é infinitamente superior; muito do que parece ser influên-
cia externa é somente a sua adequação a partir do interior. Os mes-
mos meios podem ser interpretados e utilizados de maneira oposta: 
não há fatos. (NIETZSCHE, 2008, p. 61)
[...]
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Contra o positivismo, que fica no fenômeno “só há fatos”, eu diria: 
não, justamente não há fatos, só interpretações [Interpretationen]. 
Não podemos verificar nenhum fato “em si”: talvez seja um absurdo 
querer uma tal coisa. (NIETZSCHE, 2008, p. 260)

Os cientificistas, a seu turno, contestam o enfoque subjetivo da realidade 
e consideram ser possível decifrá-la, com certa margem de acerto, para além 
da parcialidade do conhecedor e, portanto, verdades universais – porém não 
absolutas – e objetivas poderiam ser encontradas. Tal possibilidade de “decodi-
ficação” da realidade externa é a base do realismo científico18, 19, a ideia de que 
o mundo existe e é da forma que é independentemente das interpretações ou 
anseios individuais. as teorias, como visto, teriam a função de descrever com 
fidedignidade essa realidade. Além disso, ela teria uma estrutura em vários ní-
veis ou setores, como o físico, o biológico e o sociocultural, cada um caracteri-
zado por um conjunto de propriedades, leis e subníveis próprios (BUNGe, 2004, 
p. 254). Uma síntese ilustrativa da visão realista científica da realidade se segue:

Do ponto de vista realista a teoria cinética dos gases descreve-os 
como realmente são. A teoria cinética é interpretada como afirman-
do que os gases são realmente feitos de moléculas em movimentos 
aleatórios colidindo uma com a outra e com as paredes do recipiente 
que os contém. Semelhantemente, de um ponto de vista realista, a 
teoria eletromagnética clássica é interpretada como afirmando que 
realmente existem campos elétricos e magnéticos no mundo, obe-
decendo às equações de Maxwell e partículas carregadas que obede-
cem à equação de força de Lorentz. (CHALMERS 1993, p. 189)

Acontece que, apesar da supervalorização da subjetividade, o relativismo 
não nega completamente a existência da realidade externa, mas o faz de for-
ma diferente do conhecimento científico. As externalidades que interessam aos 
relativistas são as circunstanciais, o que leva ao quinto tópico, a ingerência do 

18 tal como o relativismo, o realismo pode ser aplicado a diversas áreas, existindo, por exemplo, 
o realismo moral e o realismo estético. a ideia geral do realismo encontra-se no seguinte enun-
ciado: “a, b, e c, e assim por diante, existem e o fato de que eles existem e possuem proprie-
dades como F, G e H é independente das crenças, práticas linguísticas, esquemas conceituais e 
assim por diante” (MilleR, 2014).
19 Para uma análise mais aprofundada do realismo científico e suas vertentes, conferir French 
(2009, p. 92-104).
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contexto (cultural, social ou político). Para os relativistas, os fatores conjuntu-
rais, sobretudo os que envolvem as relações de poder, influenciam diretamente 
a produção do conhecimento – através, é claro, das vivências do sujeito cog-
noscente – em uma relação de implicação recíproca que pode ser resumida em 
um saber-poder20. As “verdades” proclamadas por algum tipo de conhecimento 
seriam, portanto, constructos que serviriam aos propósitos dos que ocupam po-
sições de poder em determinada sociedade. No caso do conhecimento científi-
co, o conhecimento “padrão” do Ocidente, essa interferência poderia se dar de 
três formas básicas: os motores contextuais determinariam o que as ciências 
investigam, como a ciência investiga e o conteúdo das produções científicas: 

O que pretendo mostrar [...] é como, de fato, as condições políticas, 
econômicas de existência não são um véu ou um obstáculo para o 
sujeito de conhecimento mas aquilo através do que se formam os su-
jeitos do conhecimento e, por conseguinte, as relações de verdade. 
Só pode haver certos tipos de sujeito de conhecimento, certas ordens 
de verdade, certos domínios do saber a partir de condições políticas 
que são o solo em que se formam o sujeito, os domínios do saber e as 
relações com a verdade. [...] até na ciência encontramos modelos de 
verdade cuja formação releva das estruturas políticas que se impõem 
do exterior ao sujeito conhecimento mas que são, elas próprias, cons-
titutivas do sujeito de conhecimento. (FoUcaUlt 2002, p. 25)

Os cientificistas, por sua vez, reconhecem que os cientistas estão inseridos 
nessa conjuntura sócio-política, que não seriam capazes de produzir conheci-
mento – e, por conseguinte, ocasionar progressos sociais – sem apoio, seja esta-
tal, seja da iniciativa privada – essa é a proposta do CNCTI, afinal – e que existem 
variáveis além das suas vontades para que suas pesquisas sejam bem-sucedidas. 
No entanto, todos esses contextos somente influenciariam questões externas, 
tais como recursos financeiros, condições ambientais de trabalho, liberdade de 
cátedra e padrões éticos. Já aquilo que pesquisam estaria sujeito a avaliações 

20 A concepção de “saber-poder” é de autoria de Michel Foucault, que afirma “que o poder 
produz saber (e não simplesmente favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque é útil); 
que poder e saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem constituição 
correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo 
relações de poder. (...) não é a atividade do sujeito de conhecimento que produziria um saber, 
útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e as lutas que o atravessam e que o 
constituem, que determinam as formas e os campos possíveis do conhecimento” (FOUCAULT, 
1987, p. 31). 
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específicas, o modo como pesquisam seria, em regra, ditado pelo método cien-
tífico e o conteúdo gerado seria algo que os fatos diriam por si mesmos. Além 
disso, os cientificistas aceitam que as teorias possam ser descobertas através de 
diversos meios e o que seria realmente importante seria como elas são justifi-
cadas ou como podem se apoiar nas evidências. assim, apesar da ingerência do 
contexto, a objetividade dos enunciados científicos não seria abalada:

Mesmo que o conteúdo efetivo da teoria seja claramente determina-
do por fatores socioeconômicos e políticos – imagine um Darwin que 
não viajou no Beagle, não estudou a reprodução animal, e assim por 
diante, mas que só refletiu sobre a sociedade vitoriana e que assim 
chegou a ideia da seleção natural e da sobrevivência do mais apto – 
isso não deveria importar a longo prazo, contanto que a teoria seja 
lançada aos lobos da experiência e rejeitada ou aceita nessa base. 
(FRENCH, 2009, p. 127)

A temática das evidências leva ao próximo quesito: o acolhimento de cren-
ças. Para os relativistas, esse acolhimento é amplo e gera a horizontalização das 
crenças, já para os cientificistas, ele é limitado e resulta na verticalização (ou 
hierarquização) das crenças. 

a amplitude da receptividade das crenças por parte do relativismo pode 
ser entendida a partir do postulado da equivalência, que declara “que todas as 
crenças estão em paridade umas com as outras no que diz respeito às causas de 
sua credibilidade” e, por isso, “a incidência de todas as crenças, sem exceção, 
requer investigação empírica e deve ser levada em conta ao encontrar as causas 
locais específicas dessa credibilidade” (BARNES, BLOOR, 1982, p. 23). Significa 
dizer que, independentemente de uma crença ser avaliada como verdadeira ou 
como falsa, o que importa é buscar as causas de sua credibilidade, que seriam 
as causas que conferem o status da crença – se é aceita ou não – em deter-
minada sociedade ou para determinado indivíduo. a admissão de explicações 
diferentes – e, muitas vezes, mutuamente incompatíveis – para os mesmos fe-
nômenos, como se todas fossem igualmente credíveis com base na crença local 
ou na crença individual, exemplificam o postulado: não importa, na visão do 
relativista, se o trovão, por exemplo, é a onda de pressão (e compressão) audível 
produzida por uma expansão súbita e violenta de ar superaquecido dentro e ao 
longo do caminho de um canal de descarga elétrica (o raio) (VaVReK, [2019?]) – 
explicação naturalista, aceita pela “ciência ocidental” – ou se o trovão é o som 
emanado pelo deus Thor quando, enfurecido, bate seu martelo – explicação  
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religiosa, aceita pelos antigos povos nórdicos pagãos –, a veracidade ou a falsi-
dade dessas crenças não está em questão na medida em que ambas: 

seriam, [...], “mitos” de uma mesma espécie, dos quais nos servimos 
para lidar com nossas experiências sensoriais, e se tudo o que temos 
a demandar desses “mitos” é que se mostrem eficientes nas circuns-
tâncias particulares em que são mobilizados, então qualquer um de-
les, desde que bem ajustado a um bloco monolítico de enunciados, e 
que se mostre útil a um conjunto previamente delimitado de propósi-
tos, deve valer. (FReitaS, 2004, p. 96)21

Voltando às evidências, seriam essas as que confeririam a limitação para 
as crenças enunciadas pelas cientistas, ou seja, a ciência caminharia “apoiada 
nos fatos reais e concretos, afirmando somente aquilo que é autorizado pela 
experimentação” (MaRcoNi, laKatoS, 2003, p. 79). No exemplo do trovão, para 
os cientificistas, as evidências levariam a crer que se trata, de fato, de um som 
produzido em concomitância com o raio em um evento de tempestade e que 
não haveria evidências suficientes ou robustas para afirmar a existência de um 
deus que, apesar de viver em uma meta-realidade, emitiria sons na Terra por 
meio de um artefato místico também nunca identificado: a primeira crença se-
ria a verdadeira (ou racional, justificada pelas evidências) e a segunda seria a 
falsa (ou irracional, influenciada por fatores socioculturais). Além disso, as cren-
ças e teorias científicas não seriam construídas sobre fatos isolados, mas sobre 
uma convergência de evidências provenientes de muitas linhas de investigação 
(SHERMER, 2012, p. 229), assim, a explicação naturalista do trovão adviria de 
uma miríade de concatenações da Física e da Química acumuladas e testadas 
por pessoas diferentes, em locais diferentes, no decorrer de muitos anos22. No 
entanto, um alerta dos cientificistas quanto às suas crenças é o de que:

21 Para um caso prático e recente de acolhimento extensivo de crenças com base na visão re-
lativista, conferir o debate realizado na Universidade da cidade do cabo, na África do Sul, em 
2016, no qual a teoria da gravidade é colocada em paridade de consideração com a crença local 
no poder da magia negra: ScieNce, 2016. 
22 Outros exemplos de convergência de evidências: “Os cosmólogos reconstroem a história do 
universo por meio da convergência de dados da cosmologia, astronomia, astrofísica, espectrosco-
pia, relatividade geral e mecânica quântica. Os geólogos reconstroem a história da Terra por uma 
convergência de evidências da geologia, geofísica e geoquímica. Os arqueólogos recuperam a his-
tória de uma civilização a partir de grãos de pólen, restos de cozinha, cacos de louça, ferramentas, 
obras de arte, fontes escritas e outros artefatos específicos do sítio. Cientistas ambientais recons-
troem a história climática valendo-se das ciências ambientais, meteorologia, glaciologia, geologia 
planetária, geofísica, química, biologia, ecologia e outras. Os biólogos evolucionários descobrem 
e explicam a história da vida com auxílio da geologia, paleontologia, botânica, zoologia, biogeo-
grafia, anatomia e fisiologia comparativas, genética etc” (SHERMER, 2012, p. 351).
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Respeitar o pensamento científico não é, de forma alguma, acreditar 
que todas as hipóteses científicas atuais são verdadeiras. A maioria 
das novas não o é. a força vital da ciência é o ciclo de conjecturas e 
refutações: propor uma hipótese e depois verificar se sobrevive às 
tentativas de falsificação. [...] [é] reconhecer que o que a ciência pos-
sibilita é uma crescente confiança numa hipótese à medida que as 
provas se acumulam, não uma alegação de infalibilidade na primeira 
tentativa. (PiNKeR, 2018, p. 457-458)

O panorama de aceitação, afirmação ou verificação, ou de negação, refuta-
ção ou falsificação de crenças conduz à última incompatibilidade entre o relati-
vismo epistêmico e o conhecimento científico: a adesão ao ceticismo, “a família 
das doutrinas segundo as quais algum ou todo conhecimento é duvidoso ou 
mesmo falso” (BUNGe, 2002, p. 53). Nesse caso, ambos adotam o ceticismo em 
determinado grau. 

com base na relativização da verdade e na horizontalização das crenças, 
pode-se afirmar que o relativismo revela um ceticismo paradoxal: ao mesmo 
tempo em que há incredulidade ou dúvida em relação a qualquer asserção ou 
conhecimento postos como verdadeiros, também há convicção ou certeza na 
ideia de que qualquer asserção ou conhecimento pode ser elevado a verdadeiro 
para uma comunidade ou para um indivíduo, em determinado tempo e espaço. 
o relativista dá como certa a inexistência da veracidade (ceticismo absoluto) 
ao passo que aceita como verdadeiros diversos conhecimentos contraditórios 
entre si (ausência de ceticismo). a universalização da verdade e a verticaliza-
ção das crenças do conhecimento científico, levam, por seu lado, a um ceticis-
mo que pode ser considerado crítico: a incredulidade e a dúvida persistem até 
que evidências surjam, sejam colocadas à prova e passem nos testes, o que faz 
com se torne razoável a aceitação da crença delas subjacentes e, na mesma 
medida, a incredulidade e a dúvida retornam quando novas evidências refutam 
essa mesma crença (e sua certeza). O cientificista afirma que a veracidade existe 
e pode ser encontrada, mas mantém uma postura de incredulidade e incerte-
za que só pode ser rompida com base em evidências convergentes sólidas e 
convincentes.

encerradas as considerações mais abrangentes, apresenta-se a tabela 2, 
que resume os antagonismos explorados nessa seção em um quadro geral com-
parativo:
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Tabela 2 – Relação de incompatibilidades 

Relação de incompatibilidades

Relativismo epistêmico Conhecimento científico

Razão Resultados maléficos Resultados benéficos

Realidade acessível apenas pela subjetividade
cognoscível e mensurável para além da 
subjetividade

Objetividade Renegação aceitação

Verdades
Plenamente inalcançáveis; somente 
relativas

Plenamente alcançáveis (pelo menos por 
aproximação); relativas e universais

Contexto
Influência total ou influência 
dominante no tema, no método e no 
conteúdo da pesquisa

Independência quanto ao tema, ao 
método e ao conteúdo da pesquisa

Crenças

aceitas por escolha individual ou 
determinação local 

Horizontalização (paridade de crenças)

aceitas se e somente se baseadas em 
evidências (geralmente convergentes)

Verticalização (“crenças racionais” acima 
das “crenças irracionais”)

Ceticismo Paradoxal crítico

Passa-se, agora, à segunda relação que pode ser estabelecida entre relati-
vismo epistêmico e conhecimento científico, a relação de perniciosidades, onde 
serão explorados os motivos pelos quais o relativismo é pernicioso à ciência.

2.2.2 Perniciosidades

O relativismo epistêmico é uma ideia academicamente influente23. como a 
maioria das ideias dominantes, seus pressupostos são complexos, ou seja, po-
dem dar ensejo a perspectivas variadas que, por sua vez, resultam em deduções 
positivas ou deduções negativas acerca de seus objetos de análise. 

como abordado na seção anterior, em seus insights originais o relativismo 
estava envolto em ideias subjetivistas, construtivistas e céticas, de modo que 
questionamentos em relação às “verdades” herdadas pelo contexto cultural  

23 A abertura a formas de conceber a realidade e a saberes distintos das concepções científicas 
tradicionais é uma máxima acadêmica brasileira e está presente em muitos cursos, de todas as 
grandes áreas, existindo diversos exemplos de obras de cunho relativista na pesquisa brasi-
leira. Sobre o relativismo no Direito, conferir colaço e Damázio (2012). Sobre o relativismo na 
Medicina, conferir Weber (1999). Sobre o relativismo na Química, conferir Oliveira e Queiroz 
(2017). Sobre o relativismo na matemática, conferir Roque (2012). 
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ganharam força e se popularizaram entre os acadêmicos24: será que as “verda-
des” aprendidas desde a infância são, realmente, fatos incontestáveis ou será 
que foram socialmente construídas? Será que as “verdades” são alcançadas, 
com certeza, através da racionalidade ou será que elas não seriam impostas 
pelo poder dominante em determinada época e local? Será que as “verdades” 
existem para além do indivíduo ou seriam elas, meramente, resultados das per-
cepções de cada um? Será que é possível, de fato, encontrar “verdades” mais 
autênticas do que outras ou será que todas as “verdades” postas poderiam ser 
rejeitadas e aceitas de modo equivalente? 

Colocar tais questões em discussão foi – e continua sendo – de grande valia 
tanto para o universo acadêmico, enriquecido com a pertinência e a investi-
gação dessas colocações, quanto para a sociedade em geral, que também se 
modifica paulatinamente as tomando como base. As indagações quanto à valo-
rização da razão e o interesse mais aguçado em relação aos demais fatores que 
influenciam os hábitos e as crenças humanos, como as emoções e o contexto 
sociocultural, exemplificam esse ponto: 

o relativismo [...] nos adverte, muito corretamente, sobre o perigo de 
assumir que todas as nossas práticas se baseiam em algum padrão 
racional absoluto. elas não são [baseadas nesse padrão]. alguns de 
nossos costumes são meramente convencionais – meramente pecu-
liares de nossa sociedade –, e é fácil perder de vista esse fato. Relem-
brando-nos disso, a teoria nos presta um serviço. (RACHELS, RACHELS 
2012, p. 29)

as neurociências e a psicologia atuais comprovam insistentemente essa 
análise: os pensamentos e as ações humanos são, muitas vezes, determinados 
por fatores inconscientes internos – como a emoção25, os vieses e as heurísti-
cas26, os exemplos mais imediatos – e externos, que envolvem uma ampla gama 
de interferências ambientais – que vai desde a influência do grupo (do qual se 

24 Diversas são as escolas das quais esses questionamentos emergiram. Para os propósitos do 
presente estudo, além da Escola de Frankfurt, citada anteriormente, o Programa forte, vertente 
sociológica que surgiu na década de 1970, também se destaca devido às interpretações quanto 
às construções sociais e o progresso científico. Sobre o programa e sua defesa ao relativismo, 
conferir Bloor (2009).
25 Sobre emoção e razão, conferir Damásio (2012).
26 Sobre vieses e heurísticas, conferir Kahneman (2012).
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destaca o tribalismo27), passa pelo influxo de odores28, e, chega, até mesmo, à 
microbiota29. Todos esses fatores corroboram as afirmações de que a subjetivi-
dade e o contexto importam – e muito.

O problema do relativismo está, nesse caso, em assumir que, uma vez que 
a razão não é uma habilidade cognitiva tão impecável quanto se julgava, e, 
quando plenamente usada, é somente para fins espúrios – como no exemplo 
do nazismo –, ela ou práticas que dela dependem, como a científica, devem ser 
repreendidas ou, no extremo, devem ser destruídas e substituídas por outras 
formas de pensamento e agir humanos30. É a partir de falácias desse tipo, gene-
ralizantes – algumas mais brandas, outras mais inflexíveis –, que o relativismo 
se torna pernicioso ao conhecimento científico. 

Quaisquer dos pressupostos apontados na seção anterior podem gerar pre-
missas relativistas completamente razoáveis, que, por sua vez, podem suscitar 
deduções generalizantes que prejudicam o entendimento, seja acadêmico, seja 
da sociedade em geral, quanto à ciência. Segue, abaixo, a tabela 3, que apre-
senta um quadro panorâmico com exemplos de premissas e deduções dessas 
naturezas: 

27 Sobre influência tribal, conferir Greene (2018).
28 Sobre odores, conferir Haidt (2012, p. 59-61).
29 Fisicamente, a microbiota encontra-se no interior do indivíduo, mas, como se tratam de mi-
croorganismos, seres não humanos, considera-se um fator externo. Sobre microbiota, conferir 
collen (2016).
30 trata-se de duas pontas do amplo espectro da proposta pós-modernista, que se caracteriza, 
em suma, como “a incredulidade em relação aos metarrelatos”, que seriam justamente as pre-
tensões objetivas, atemporais e universalizantes da ciência (lYotaRD, 2009, p. xvi).
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Tabela 3 – Premissas relativistas e deduções perniciosas

Premissa inicial (razoável) Deduções (perniciosas)

A razão não é tão confiável
A razão é maléfica → a ciência depende da razão → Tudo o que 
provém da ciência é maléfico ou tem potencial de ser

A subjetividade influencia muito na 
percepção sobre o mundo

toda a realidade reside na mente do indivíduo → a realidade 
objetiva não existe → A realidade objetiva que os cientistas 
alegam existir é uma criação de suas próprias subjetividades 

crenças resultantes de construções 
sociais existem

todas as crenças são construções sociais → As “crenças 
racionais” dos cientistas são meros constructos sociais

algumas verdades são relativas a um 
contexto espaço-temporal

todas as verdades são relativas a um contexto espaço-temporal 
→ As “verdades universais” emanadas pelos cientistas não 
existem

Pessoas diferentes em culturas 
diferentes e épocas diferentes 
chegam a conclusões diferentes 
sobre os mesmos acontecimentos

Não há como saber qual conclusão sobre o mesmo 
acontecimento é a correta → todas as conclusões são válidas 
→ As conclusões de qualquer origem de conhecimento são tão 
válidas quanto as conclusões científicas

Uma posição de ceticismo é 
recomendável quanto às “verdades” 
socialmente impostas

Todas as “verdades” socialmente divulgadas são dubitáveis → 
Todas as “verdades científicas” são contestáveis

estar aberto ao debate e ao 
acolhimento de novas ideias é uma 
postura desejável

todas as novas ideias merecem ser investigadas → Mesmo as 
novas ideias que contradigam “verdades científicas” devem ser 
igualmente acolhidas

as relações de poder têm potencial 
de influenciar as tomadas de decisão

toda decisão é proveniente de uma relação de poder → todas 
as pesquisas científicas são resultado das negociações feitas 
com base nas relações de poder

A tolerância com as práticas de outras 
sociedades é importante, bem como 
a busca por entendê-las

todas as práticas socioculturais devem ser toleradas → as 
práticas que envolvem conhecimento não-científico não 
podem ser criticadas

É desrespeitoso afirmar que existem 
conhecimentos superiores a outros

todos os conhecimentos estão no mesmo grau de 
respeitabilidade → a ciência não é, em nenhum grau, melhor 
do que os outros conhecimentos

Ao analisar essas dez deduções generalizantes, pode-se dizer que a ciên-
cia vista pelo olhar do relativismo é um sistema epistêmico que se apoia no 
conhecimento eurocêntrico31, ocidental32, contemporâneo33, geralmente utili-
zado para os objetivos funestos daqueles que estão em posição de poder, que 

31 A eurocentralidade advém da sua origem geográfica, a Europa.
32 A ocidentalidade também está ligada à origem geográfica, mas foi colocada em separado 
pois também advém da suposição de que os países do Oriente adotam outras formas de conhe-
cimento diferentes da ciência.
33 Embora a ciência moderna tenha seus primórdios no século XVII, optou-se pelo termo “con-
temporâneo” para se referir à continuidade dada ao seu desenvolvimento até o tempo presente.
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“se institui” como superior em relação aos demais conhecimentos, embora seja 
baseado em mitos e crenças próprios, tão subjetivos, relativos, dubitáveis e so-
cialmente construídos quanto os daqueles, e que, por isso, ocupa com eles o 
mesmo espaço de validade, acolhimento e respeitabilidade. 

com base na representação acima, percebe-se uma dedução perniciosa ge-
ral: a ciência não é confiável. O conteúdo gerado pelo conhecimento científico 
é tão falho e tendencioso quanto qualquer outro e os cientistas são tão irra-
cionais e corruptíveis quanto qualquer um. A mensagem que se apresenta é: 
depositar total confiança na ciência não é uma boa estratégia. Depositar parcela 
de confiança, sim; total, não. A parcela restante fica a cargo, por exclusão, das 
demais fontes de conhecimento. o raciocínio se dá no seguinte sentido: se a 
ciência não é confiável, é forçoso aceitar os outros conhecimentos como com-
plementos ou substitutos a ela.

Desse modo, pode-se voltar às duas formas de vislumbrar o conhecimen-
to científico, indicadas na introdução: o olhar cientificista e o olhar relativis-
ta. Como já afirmado, o CNCTI, apesar de confirmar o apoio à ciência, é omisso 
quanto a qual desses olhares adota. Portanto, uma escolha deve ser feita: qual 
dessas formas de conceber o conhecimento científico o CNCTI deveria aderir 
como parâmetro para as pesquisas financiadas e desenvolvidas no país? 

3 eSCOLHA

Diante das divergências entre os dois olhares sobre a ciência, a escolha que 
se propõe quanto às diretrizes a serem consideradas pelo cNcti é: ou se man-
tém o pensamento relativista na construção dos trabalhos de pesquisa brasilei-
ros, ou se assume que a proposta cientificista de produção de conhecimento é a 
que mais faz jus aos investimentos. 

3.1 comparação de custos e resultados

Optar pelo olhar relativista ou pelo olhar cientificista implica em adotar as 
premissas de um e renunciar as premissas do outro. essa adoção, por sua vez, 
perpassa por diferentes análises, das quais se destacam a análise lógica e a 
análise pragmática34: aquela busca avaliar formalmente as proposições relati-

34 outras possibilidades de análises seriam, por exemplo, a análise psicológica, na qual se 
busca analisar as origens e as operacionalidades causais da adoção das ideias contidas nas  
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vistas e cientificistas de modo a compreender a construção de seus raciocínios 
e, assim, determinar suas (in)validades, e essa busca avaliar, na prática, as con-
sequências de aderir às premissas de cada olhar. Como o CNCTI é um documen-
to jurídico que se volta a aplicabilidades factuais na elaboração e concretização 
das pesquisas brasileiras, uma análise pragmática é mais vantajosa, nesse estu-
do, do que uma análise lógica35. 

até o momento, as relações traçadas entre relativismo epistêmico e conhe-
cimento científico foram feitas em bases comparativas, porém, por força da aná-
lise pragmática e da natureza do documento tratado, é inevitável, além disso, 
adotar um parâmetro que leve em consideração os fatores-chaves da proposta 
legislativa presente no cNcti. Nesse sentido, uma abordagem de custos e re-
sultados perfaz os requisitos na medida em que se ocupa da definição dos in-
vestimentos com foco nos prováveis resultados. 

É importante destacar que a abordagem proposta, embora se esteie na clás-
sica lógica financeira do “custo-benefício”36, também se baseia na ideia de que, 
tanto os custos, quanto os resultados não são e não podem ser puramente eco-
nômicos, ou seja, custos sociais e ambientais também devem ser contabilizados 
e seus resultados devem ser, necessariamente, úteis ou benéficos em termos 
sociais e/ou ambientais. 

como apontado no conceito geral de conhecimento, todas as formas de co-
nhecimentos levam a conclusões – ora convergentes, ora divergentes entre si 
– sobre determinados fatos ou fenômenos. Segundo a concepção relativista, to-
dos os sistemas epistêmicos são igualmente válidos, logo, todas as conclusões, 
independentemente da origem do conhecimento, devem ser consideradas. o 
viés cientificista, porém, aponta que, dentre todos os conhecimentos, a ciência 

premissas de cada olhar e a análise ética, na qual se busca avaliar as consequências morais de 
assumir as premissas de um posicionamento e não as do outro.
35 Para uma análise lógica das premissas relativistas e cientificistas, conferir Boghossian (2012, 
p. 89-136). Para uma análise lógica das premissas referentes à contraposição entre subjetivida-
de e objetividade, conferir Bennett e Hacker (2005 p. 137-152). Para uma análise lógica sobre 
a realidade, os universais e a verdade e a falsidade, conferir Russell (2005). Para uma análise 
lógica sobre crenças justificadas e injustificadas, conferir French (2009, p. 16-30).
36 Em termos gerais, “uma análise de custo-benefício é um processo que as empresas usam para 
analisar decisões. o empresário ou analista soma os benefícios de uma situação ou ação e então 
subtrai os custos associados à tomada dessa ação”, mas também se aplicam a análises em diversas 
outras áreas cujas decisões se baseiam em itens com valores são intangíveis, como, por exemplo, 
“os benefícios e custos associados a morar em uma determinada cidade” (KANTON, 2019).
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constitui uma fonte epistêmica superior em relação às demais, logo, as con-
clusões científicas teriam prevalência sobre as outras. em termos estritamen-
te práticos, uma forma de eleger um olhar sobre outro é responder à seguinte 
questão: uma conclusão – científica ou não científica – tem o potencial de se 
tornar um resultado útil ou benéfico? As respostas a essa pergunta são um nor-
teador importante dado que a relação de custos e resultados considera que vias 
que levam a resultados úteis ou benéficos devem ser financiadas. 

Além disso, como os recursos para a pesquisa brasileira são muito restritos, 
nem todos os problemas ou fenômenos podem ser igualmente investigados. 
Assim, as respostas à questão anterior também levam à solução do problema 
da existência ou não de uma hierarquização de prioridades: existiria um parâ-
metro para decidir quais pesquisas fazem jus ao investimento de um recurso 
monetário tão escasso e quais não fazem? No olhar relativista, esse parâmetro 
não pode existir pois, se todas as conclusões têm igual valia e serventia, não há 
como decidir qual pesquisa “merece” preferência em detrimento de outra. No 
olhar cientificista, esse parâmetro e existe, e é, obviamente, o próprio conheci-
mento científico.

como o relativismo epistêmico é permissivo em relação a práticas alegada-
mente não científicas, movimentos anticiência e práticas intituladas científicas, 
mas que não possuem respaldo científico – as pseudociências (HANSSON , 2017) 
–, é preciso analisar a formulação e a eficácia das conclusões advindas dessas 
atividades em contraposição às conclusões científicas. 

Quanto ao modo de obtenção, as conclusões científicas são a última etapa 
do método científico, ou seja, são afirmadas após etapas de análise de dados e 
de testes de validação por parte dos cientistas diretamente envolvidos com a 
pesquisa e confirmadas ou refutadas a partir de testes de falseabilidade tanto 
por parte desses mesmos pesquisadores, quanto por parte de outros, a poste-
riori, não envolvidos primordialmente com a pesquisa. As conclusões não cien-
tíficas, por sua vez, geralmente são o ponto de partida do modo de obtenção 
adotado, cujo objetivo é afirmá-las com base em quaisquer meios disponíveis37. 

37 Um exemplo da diferença entre conclusão final e conclusão inicial e seus modos de obten-
ção é a que existe entre os métodos dos cientistas do SETI (Search for Extraterrestrial Intelli-
gence) e os dos ufólogos. Os cientistas do SETI partem do pressuposto de que, para fazerem 
a alegação extraordinária de que existem seres extraterrestres inteligentes, devem encontrar, 
primeiro, evidências concretas e arriscá-las em inúmeros testes de verificação e falseabilidade, 
sejam próprios, sejam de outros cientistas, de variadas áreas, como a Física, a astronomia e a 
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em relação ao meio em que as conclusões são construídas, as conclusões 
não-científicas geralmente circulam em sistemas fechados de crenças e supo-
sições, sendo que, para que as conclusões (supostamente) surtam efeito, é im-
prescindível a adesão subjetiva aos pressupostos desse sistema, o que culmi-
na no fato de que, quando as pessoas saem dele, as conclusões não são mais 
passíveis de aplicação. Conclusões científicas, por sua vez, embora circulem, 
da mesma forma, em um sistema de crenças e suposições, esse é aberto, o que 
significa dizer que, independentemente da adesão pessoal aos pressupostos 
desse sistema, as conclusões continuam sendo válidas mesmo para as pessoas 
que o recusam. 

Consequentemente, devido às limitações do sistema fechado, as conclu-
sões não científicas geralmente só se aplicam às pessoas que aderem a ele, ao 
passo que, por advirem de um sistema aberto, as conclusões científicas geral-
mente se aplicam a um grande número de pessoas, por isso, quanto à abrangên-
cia de aplicação, essas são mais amplas do que aquelas38.

o sistema fechado de crenças e suposições também opera, normalmente, 
sob uma fonte de autoridade, seja corpórea, que seria um ser humano espe-
cífico, seja metafísica, como no caso de autoridades divinas. Assim, as conclu-
sões não científicas são, com frequência, construídas numa base de subordina-
ção necessária. Conclusões científicas, apesar de comumente atreladas a um  

Biologia. Os ufólogos, por sua vez, partem do pressuposto de que existem, de fato, alienígenas 
que visitam a Terra, e, somente depois, empregam técnicas de investigação (mais questionáveis 
do que os testes científicos) para apoiar a sua crença, como a regressão hipnótica (revelações 
de experiências de abdução), raciocínios anedóticos (incontáveis histórias de aparecimento de 
oVNis), pensamento conspiratório (encobrimento pelo governo de encontros com extraterres-
tres), provas visuais de baixa qualidade (fotos desfocadas e vídeos cheios de grãos), e pensa-
mentos anomalísticos (anomalias atmosféricas e testemunhas oculares com percepções visuais 
erradas). adaptado de Shermer (2001).
38 a diferença entre sistema fechado e sistema aberto, bem como o grau de abrangência de 
ambos é visível na medicina. O tratamento de pacientes com câncer, por exemplo, é ofereci-
do tanto por diferentes práticas medicinais alternativas, como a cura espiritual (BRaSileiRoS, 
2013), ofertada por médiuns, como João de Deus, quanto por práticas medicinais tradicionais, 
como a quimioterapia (DEVITA, CHU, 2008). No primeiro caso, é preciso que o paciente acredite 
verdadeiramente na cura por meio da mediunidade para que ela (supostamente) faça efeito. No 
segundo caso, os medicamentos quimioterápicos irão atuar efetivamente (o que não é o mesmo 
que a garantia da cura, mas, tão somente, a eficácia do funcionamento dos fármacos que atu-
am contra células cancerígenas) tanto em um paciente que adira aos pressupostos científicos, 
quanto em um paciente que os renegue veementemente. 
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cientista em particular39, normalmente não se sujeitam a essa base na medida 
em que, nos processos de verificação e refutação, são aplicados “remédios”, 
como a revisão por pares, a exigência de fontes e evidências e o debate aberto 
para evitar que inclinações à autoridade as influenciem40. além disso, uma vez 
afirmadas, essas conclusões podem, dali em diante, ser validadas ou refutadas 
– com base nos pressupostos científicos – por qualquer pessoa, em qualquer 
lugar, em qualquer época.

No que tange ao desenvolvimento, as conclusões não científicas geralmen-
te se mantêm inalteradas ou quase inalteradas no decorrer do tempo, enquanto 
as conclusões científicas, são, em princípio, modificadas com o tempo, devido à 
falibilidade e corrigibilidade da ciência41. Porém, é possível notar que algumas 
conclusões científicas perduram no tempo e isso ocorre pois, através dos pres-
supostos e do método científicos, “no longo prazo, uma hipótese verdadeira 
suporta as tentativas de refutá-la” (PiNKeR, 2018, p. 172) e a recíproca é ver-
dadeira: uma hipótese falsa não suporta as tentativas de afirmá-la42. a tabela 4 
sintetiza essas informações e apresenta um quadro geral comparativo entre as 
conclusões:

39 a teoria da relatividade atrelada a albert einstein e a teoria da evolução atrelada a charles 
Darwin, por exemplo.
40 No exemplo anterior da cura espiritual, João de Deus é a figura de autoridade corpórea e 
Deus (em sentido sincrético), a figura de autoridade divina. No caso do tratamento quimioterá-
pico, desde seus primórdios, em meados do século XX, diversos cientistas se empenharam em 
aprimorá-lo, não havendo uma figura de autoridade. 
41 Relativistas se baseiam, especialmente, nas obras A estrutura das revoluções científicas, de 
thomas Kuhn, e Contra o método, de Paul Feyerabend, para indicar que as alterações de con-
clusões científicas no decorrer do tempo tornam a ciência um sistema epistêmico tão contex-
tual local e territorialmente quanto qualquer outro. Para uma análise sobre a fragilidade da 
interpretação relativista acerca dos trabalhos desses autores, conferir Sokal e Bricmont (2010,  
p. 59-108).
42 Mantendo a seara da saúde, um exemplo de conclusão não científica que se mantém inalte-
rada desde sua concepção, em 1842, é a homeopatia, que se baseia, principalmente, na ideia 
de que, quanto maior a diluição de um medicamento, mais potente será o seu efeito (HOLMES, 
1942). A quimioterapia, já abordada, se baseia, ao contrário, em conclusões científicas que sur-
giram da investigação dos efeitos do gás mostarda e que se aperfeiçoaram no decorrer do tem-
po (DEVITA, CHU, 2008). 
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Tabela 4 – Diferenças entre conclusões científicas e não científicas

Conclusões

Não científicas Científicas

Quanto ao modo de obtenção Ponto de partida Última etapa

Quanto ao meio de construção Sistema fechado Sistema aberto

Quanto à abrangência de aplicação Restrita ampla

Quanto à subordinação à autoridade Necessária irrelevante

Quanto ao desenvolvimento Inexistente ou quase inexistente Dinâmico

Ao analisar esses dados, percebe-se que as conclusões não científicas, para 
serem socialmente aplicadas, requerem mais dos indivíduos do que as conclu-
sões científicas pois essas não dependem da aderência de um sujeito crédulo 
para que sejam aplicadas e são acessíveis para além das vontades daqueles que 
as formularam, além do fato de que se aplicam a um número maior de pessoas 
e operam em um vasto – em termos locais, temporais e de pessoas envolvi-
das – dinamismo de desenvolvimento. Por esses motivos, é razoável inferir que 
conclusões científicas são as que tendem a levar, com mais garantia, a resul-
tados úteis ou benéficos e, consequentemente, são as que mais fazem jus aos 
investimentos. Portanto, o olhar cientificista parece ser o mais apropriado para 
satisfazer a relação de custos e resultados.

embora a ciência não seja o único caminho de acesso ao conhecimento e 
à verdade (MaRcoNi, laKatoS, 2003, p. 76) e esteja longe de ser um instru-
mento perfeito, ela é, entre todos os outros, o melhor que o ser humano já foi 
capaz produzir (SAGAN, 2006, p. 45) em termos práticos. Ao afirmar que o co-
nhecimento científico é meramente um entre outros, implica-se a ideia de que 
todos os conhecimentos são igualmente satisfatórios quando se trata de ques-
tões pragmáticas. Não são. No olhar cientificista, a ciência não possui um status 
especial por ser o conhecimento que rege as comunidades ocidentais, por ser 
o conhecimento que foi convencionado em determinada época e local pela for-
ça política vigente ou por trazer metanarrativas que satisfazem as ilusões dos 
cientistas. Quando se trata de resultados, de aplicabilidade factível, o conheci-
mento científico é distinto dos demais por um motivo específico: ele funciona 
de modo mais conveniente às necessidades sociais – funciona independente-
mente das crenças pessoais do sujeito cognoscente e, em geral, com qualquer 
pessoa, em quaisquer época e local43. 

43 iniciativas como a da organização humanitária internacional Médicos Sem fronteiras, que 
leva cuidados de saúde a pessoas afetadas por graves crises humanitárias, geralmente em  
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As peculiaridades do conhecimento científico – sobretudo sua metodologia, 
que não possui paralelo com nenhuma outra – e o respeito aos seus postulados 
levam a efetivas e inéditas alterações no ambiente, seja natural, seja social, as 
quais, vistas por um olhar histórico, são cumulativas – por isso se fala, efetiva-
mente, em “progresso científico”. Essas transformações só são possíveis por-
que “toda pesquisa científica busca atingir, de forma subjacente, dois objetivos: 
qualidade e relevância”, sendo que a qualidade se refere ao âmbito interno da 
área na qual a pesquisa se desenvolve, tratando “de sua profundidade, abran-
gência, à medida em que lança luz sobre diferentes assuntos, e que resolve pro-
blemas e desafios históricos”, e a relevância “se relaciona com a aplicabilidade 
a áreas externas à do desenvolvimento da pesquisa e com sua importância para 
a sociedade” (VERCESI et al., 2002, p. 18-19). Esses dois objetivos revelam que 
o termo “função social” para o trabalho de pesquisa possui o significado mais 
amplo possível: grande parte dos cientistas trabalha em prol de resolver pro-
blemas que a sociedade enfrenta e prover aquilo que ela necessita para que as 
pessoas e o meio ambiente tenham melhorias em suas existências44, 45.

Assim, na qualidade de empreendimento coletivo e material, a ciência pos-
sui a potencialidade – e, geralmente, a efetividade – de entregar aquilo que foi 
pretendido a priori. os demais conhecimentos não possuem essa capacidade, 
por isso não são tão seguros quanto ela. Voltando à questão da confiabilidade 
levantada pelos relativistas, é certo que a ciência não é merecedora de uma 
confiança cega, mas se adequa a uma espécie de contínua renovação de vo-
tos de confiança. Enquanto a ciência for a mais bem-sucedida forma de prover 
aperfeiçoamentos à vida humana, é ela a que mais faz jus aos investimentos46. 
Diante disso, e ao contrário da convicção relativista, a ciência é, entre todos 

países em desenvolvimento da África e do oriente Médio, ilustram esse ponto. a atuação des-
ses profissionais revela que, não importa a origem territorial ou étnica das pessoas atendidas, 
a medicina científica funciona, com efetividade, nesses lugares – em detrimento das práticas 
populares ou religiosas locais –, elevando suas perspectivas e qualidades de vida apesar das 
adversidades contextuais de pobreza e guerra pelas quais passam (MSF, [2019?]). 
44 Para uma análise ampla sobre a funcionalidade da ciência em termos éticos, conferir Sher-
mer (2015) e Pinker (2018, p. 451-478).
45 Para dados estatísticos acerca das mudanças proporcionadas pelo trabalho científico sob o 
parâmetro “vidas salvas”, conferir Science Heroes ([2019?]). 
46 Por essa lógica, se vier a existir outra forma de conhecimento que seja ainda mais eficaz, 
essa nova forma deverá ser privilegiada em detrimento da ciência e o olhar cientificista, por 
conseguinte, minorado.
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os conhecimentos, o mais confiável. A confiança na ciência não se impõe pela 
força de uma convicção pura e simples, essa confiança se impõe pelos seus re-
sultados47.

a capacitação tecnológica, o alcance da autonomia tecnológica e o desen-
volvimento do sistema produtivo nacional e regional, alvos últimos do cNc-
TI, consubstanciam-se, todos, em objetivos que requerem, obrigatoriamente, 
modificações objetivas da realidade por meio de resultados úteis ou benéfi-
cos. Portanto, investir em um conhecimento que se guia por critérios de ve-
racidade e falsidade e de racionalidade é mais prudente do que investir em 
conhecimentos aceitos com base em uma tolerância irrestrita. Assim, com a 
opção pelo conhecimento científico, a lógica de custos e resultados se perfaz. 
Porém, como implementar esse posicionamento e o que poderia advir dele?

3.2 concretização 

Uma vez que a adoção do olhar cientificista parece ser a opção socialmente 
mais favorável após uma análise pragmática, resta indicar como adaptá-lo à ló-
gica do cNcti de modo a ser efetivamente aproveitado.

3.2.1 Prioridade explícita

Na prática, a proposta de adoção, por parte do CNCTI, do olhar cientificis-
ta apresenta duas classes de consequências, uma imediata e outra mediata.  
Os efeitos imediatos irradiam na própria estrutura do CNCTI enquanto docu-
mento legal, já os efeitos mediatos configuram prognósticos de diversas ordens 
que, em última instância, buscam reverter algumas das condições que o relati-
vismo ampliou no país ao longo de todos os anos de dominância.

O primeiro efeito exige que a adoção do olhar cientificista deva estar in-
dubitavelmente presente no CNCTI, ou seja, aqueles que vierem a estudar a 
lei ou a utilizá-la como guia para investimentos precisam perceber, sem muito 
esforço, qual é a visão sobre a ciência por ela adotada. Essa aceitação, por sua 

47 As causas tradicionais desse tipo de convicção – “fé, revelação, dogma, autoridade, carisma, 
sabedoria convencional, análise hermenêutica de textos, o brilho da certeza subjetiva” – são 
geradoras de erros factuais e previsíveis e, por isso, devem ser descartadas como fontes confiá-
veis de conhecimento (PiNKeR, 2018, P. 460).
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vez, pode se dar duas formas: de forma difusa ou de forma explícita. a diferen-
ça entre ambas reside, precisamente, no método de interpretação do leitor: no 
modo difuso, a apreciação do leitor depende de uma interpretação lógica, a 
procura pelo sentido correto do texto, seja nele próprio, seja em conjunto com 
outras normas, através do raciocínio dedutivo (MaXiMiliaNo, 2011, p. 100), ou 
seja, atua em sua capacidade de “ler nas entrelinhas” e absorver, através de in-
dícios presentes em todo o contexto do texto normativo, a escolha cientificista; 
já no modo explícito, essa apreciação depende, tão somente, da interpretação 
gramatical, a busca pelo entendimento, através das palavras, do que os legisla-
dores quiseram ordenar por intermédio da lei (DIMOULIS, 2016, p. 151), ou seja, 
atua na sua capacidade de entender que, do enunciado normativo x, se extrai, 
exclusivamente ou muito provavelmente, a norma y48.

A aceitação difusa requereria uma reformulação da redação do cNcti para 
que seus enunciados se conectassem contextualmente com o olhar cientificista 
de modo a esclarecer que todas as regras e definições ali estabelecidas, so-
bretudo as referentes à tecnologia e à inovação, estariam de acordo com ele. 
essa forma de aceitação é dispendiosa em diversos sentidos – por exemplo, na 
necessidade de vasta alteração legislativa, na necessidade de novas análises 
doutrinárias e na necessidade de adequação social e harmonização jurídica ao 
novo (con)texto –, o que a torna a proposta inviável no momento.

A aceitação explícita, por seu turno, requereria não uma reformulação, mas 
uma complementação ao texto normativo por meio da criação de um enun-
ciado normativo, considerando que é comum que os legisladores facilitem o 
entendimento de seus documentos legais com o oferecimento da definição de 
seus principais termos (DiMoUliS, 2016, p. 151). o conteúdo desse enunciado 
seria, justamente, a precisa descrição acerca do que se entende por pesquisa 
científica a partir do olhar cientificista49. 

No CNCTI, o art. 2º, que, por sua vez, altera o art. 2º da Lei nº 10.973/2004, 
prescreve, em seus incisos, definições necessárias que nortearão as estratégias 

48 A diferenciação entre norma e enunciado normativo é fornecida por Robert Alexy: “Uma nor-
ma é, (...), o significado de um enunciado normativo” e “a relação entre enunciado normativo 
e norma equivale à relação entre enunciado afirmativo e afirmação” (ALEXY, 2015, p. 51-64).
49 Voltando às explicações de Robert alexy, no caso ora discutido, o enunciado seria a redação 
do artigo que define “pesquisa científica” e a norma, a adoção do olhar cientificista. 
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de investimentos50, sendo, portanto, o local mais apropriado para que a acei-
tação explícita possa se concretizar. apresenta-se, a seguir, uma proposta de 
definição:

art. 2º Para os efeitos desta lei, considera-se: [...]
XV – pesquisa científica: processo investigativo cuja principal fina-
lidade é encontrar explicações ou soluções objetivas e verificáveis 
para problemas específicos e que se pautam em métodos racionais e 
autocorrigíveis; não se configura como pesquisa científica:
a) processo investigativo que parte de pressupostos que, por sua na-
tureza, não são respaldados em evidências factuais;
b) processo investigativo que, por sua natureza, não possa ser repli-
cável ou falseável.

O inciso da definição proposta conta com um resumo direto das caracterís-
ticas apontadas para o conhecimento científico feitas na primeira seção. A alí-
nea a trata de uma abstenção específica: a exclusão, da pesquisa formal brasi-
leira51, de ideias altamente defasadas e consistentemente refutadas pelas quais 
não seria apropriado investir tempo, dinheiro e credibilidade. Refere-se, sem 
dúvidas, às práticas alegadamente não científicas e às pseudociências. A alínea 
b trata da negação a algumas das suposições relativistas, sobretudo as de su-
pervalorização da subjetividade.

a recomendação da alínea a requereria o alistamento de assuntos que 
configuram pseudociências e, portanto, estariam barrados das pesquisas a 
serem financiadas. Reconhece-se a delicadeza dessa sugestão pois listas de  

50 Esses incisos incluem, entre outras, as definições de: “criador”, “incubadora de empresas”, 
“inovação”, “Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT)”, “Núcleo de Inovação Tec-
nológica (NIT)”, “fundação de apoio”, “pesquisador público”, “parque tecnológico”, “polo tec-
nológico”, “extensão tecnológica”, “bônus tecnológico” e “capital intelectual”. Percebe-se que 
o único elemento da tríade “ciência, tecnologia e inovação” que não possui delimitadores teó-
ricos na lei é, justamente, a ciência.
51 Por “pesquisa formal” entende-se a pesquisa financiada pelos parâmetros do CNCTI. Assim 
como qualquer pessoa é livre para se tratar, com seus próprios recursos, com qualquer prática 
alternativa, também é livre para pesquisar, com seus próprios recursos, qualquer temática, ou 
seja, a liberdade para qualquer cidadão se aprofundar em quaisquer pseudociências – como 
o “terraplanismo” e a “cura quântica”, atualmente em alta – não está em pauta. O que está 
em pauta é qual tipo de conhecimento o CNCTI deve privilegiar. Além disso, deve-se levar em 
consideração o princípio republicano de separação do público e do privado. Dentre todos os 
conhecimentos, apenas o científico respeita e se adequa a essa divisão.
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reivindicações específicas sobre pseudociências são, frequentemente, contro-
versas, ou, pelo menos, abertas a análises sobre pontos onde não foram formu-
lados consensos científicos mais robustos, tendo em vista que existem muitas 
variáveis a serem levadas em consideração para encerrar uma questão desse 
tipo. Nesse sentido, pode-se recorrer à existência de graus de refutação das 
alegações que se pretende considerar como pseudocientíficas: por exemplo, o 
terraplanismo e o misticismo quântico são teses completamente refutadas, já 
a hipnose e a memética são estudos atualmente considerados pseudocientífi-
cos por alguns cientistas, enquanto encontram-se em vias de investigação por 
outros que acreditam em seus potenciais de validação e, por isso, ainda não é 
possível dar um “veredito seguro” acerca delas52. assim, junto às estratégias 
de incentivo à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, seria 
apropriada a existência de uma partição avaliadora, a ser definida, cujo objetivo 
seria estabelecer o conteúdo dessa lista53. Com efeito, a definição dos itens que 
fariam parte dela dependeria de um árduo e contínuo trabalho com pesqui-
sadores de todas as áreas, em todo o país. Porém, embora a concretização da 
proposta seja difícil, ela é possível e necessária. 

Em suma, a aceitação explícita não seria tão dispendiosa quanto a aceita-
ção difusa e encerraria o problema de ausência de clareza acerca daquilo que 
será estimulado e desenvolvido pelas estratégias e cooperações do cNcti, bem 
como demonstraria uma postura de valorização quanto ao conteúdo científico 
das pesquisas feitas no Brasil.

Retomando os possíveis efeitos mediatos do posicionamento em prol do 
olhar cientificista, três consequências que têm potencial de irradiação social 
podem ser vislumbradas:

1. o primeiro efeito mediato seria a admissão pública do enfrentamen-
to às pseudociências e aos movimentos anticiência, tanto no cenário 
nacional quanto no cenário internacional. Com essa medida, o Brasil 
figuraria junto a países como Inglaterra, Espanha e Portugal em seu  

52 Para uma análise aprofundada acerca dos graus de refutação das pseudociências citadas e de 
muitas outras, conferir Shermer (2002b).
53 Optou-se por não trazer uma proposta de definição nesse caso pois exigiria uma análise 
aprofundada dos demais enunciados normativos do CNCTI, o que está além dos objetivos desse 
estudo.
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comprometimento com o conhecimento científico54, o que poderia 
abrir oportunidades para mais empreendimentos dessa natureza. 

2. o segundo efeito mediato, correlato ao primeiro, seria a execução da 
tentativa de incentivar o interesse pela educação científica na socieda-
de brasileira. Se as universidades e outros centros de pesquisas ratifi-
cassem as práticas científicas como as mais confiáveis, seria razoável 
esperar que o grau geral de confiança em relação a elas fosse gradual-
mente aumentado.

3. o terceiro efeito mediato seria a consolidação da tentativa de alterar a 
postura cultural do brasileiro quanto à realidade objetiva. Em relação 
aos próprios fatos ocorridos no país, de acordo com a pesquisa global os 
Perigos da Percepção, realizada anualmente pelo instituto ipsos, o Brasil 
é um dos líderes em ignorância e suposições equivocadas55. outro indi-
cativo de que o país é prejudicado ao não valorizar a realidade objetiva 
são os altos índices de crença conferidas às fake news, cuja influência nas 
questões políticas têm se tornado cada vez mais evidentes56. 

Por fim, para evitar falácias generalizantes acerca da proposta da guinada 
cientificista, algumas colocações se fazem necessárias. Propor o olhar científico 
com base nas relações de custos e resultados não é, de modo algum, o mesmo 
que: [1] rejeitar, por completo, os conhecimentos tradicional e filosófico57, e [2] 
assumir que pesquisas de base são inferiores ou desnecessárias em relação às 
pesquisas aplicadas58.

54 Esses exemplos foram dados pois tratam-se de países que retiraram ou têm se esforçado em 
retirar práticas medicinais alternativas (pseudotratamentos ou pseudoterapias) de suas políti-
cas públicas de saúde (DONNELLY, 2017; LAS ORGANIZACIONES, 2019). 
55 Desde que esse senso é feito, o Brasil quase sempre figurou entre os cinco primeiros coloca-
dos: 3º lugar em 2015, 6º lugar em 2016, 2ª lugar em 2017 e 5º lugar em 2018. Para ter acesso 
às pesquisas completas de cada ano, conferir The Perils ([2019?]).
56 Sobre a temática, conferir Ruediger (2017). 
57 O conhecimento religioso não foi incluso pois é dependente da fé do pesquisador, enquanto 
os conhecimentos tradicionais e filosóficos, assim como o científico, não se subordinam a esse 
ato de convicção na existência de uma entidade sobrenatural. também não é passível de inclu-
são em respeito ao princípio constitucional da laicidade: o desenvolvimento do conhecimento 
religioso é livre a qualquer um que queira nele se aprofundar, no entanto, iniciativas públicas, 
como a do cNcti, não podem privilegiar crenças religiosas em detrimento de outras.
58 As pesquisas de base objetivam “gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência 
sem aplicação prática prevista”, enquanto as pesquisas práticas objetivam “gerar conhecimentos  
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Em relação a [1], deve-se levar em consideração que o conhecimento tradi-
cional é o nascedouro de todas as outras formas de conhecimento, que se tor-
naram sistematizadas e, assim, dele se diferenciaram e se distanciaram. ape-
sar disso, não há motivos razoáveis para negar que novas práticas ou técnicas 
atraentes com potencial para serem rigorosamente evidenciadas e benéficas 
possam surgir do conhecimento popular. O que se propõe é que tais conhe-
cimentos sejam investigados sob a ótica científica, ou seja, que passem pelo 
crivo das evidências e da falseabilidade para serem consideradas seguras e 
repassáveis à população59. Há, porém, diversas práticas tradicionais, tais como 
o tai chi, a ayurveda e o reiki, que já passaram por diversos testes de valida-
ção e falharam60. Com base nisso é que se afirma que elas não fazem jus aos 
investimentos promovidos pelo CNCTI – lembrando que, na ótica relativista, 
elas teriam o mesmo grau de validade e respeitabilidade simplesmente por 
serem “saberes locais”.

O conhecimento filosófico, da mesma forma, é anterior ao conhecimento 
científico, sendo que esse herdou daquele muitas das suas práticas de atuação, 
sobretudo em relação à apreciação racional dos fatos e das premissas e à sistema-
tização da investigação. existe, então, um vínculo entre os dois conhecimentos:

Os cientistas estão imersos no meio etéreo da informação, que inclui 
as verdades da matemática, a lógica de suas teorias e os valores que 
orientam suas pesquisas. Por sua vez, tampouco a filosofia se limitou 
alguma vez a um reino fantasmagórico de ideias puras que flutuam li-
vres do universo físico. [...] Hoje a maioria dos filósofos [...] subscreve 
o naturalismo, a posição de que “a realidade é esgotada pela natureza 
e não contém nada de ‘sobrenatural’, e que o método científico deve 
ser usado para investigar todos os âmbitos da realidade, inclusive o 
‘espírito humano’”. (PiNKeR, 2018, p. 458-459)

Além disso, o conhecimento filosófico é a ferramenta útil para tratar de 
questões que a ciência, em tese, não teria condições de lidar, como as próprias 

para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos” (SILVA, MENEZES, 2005, 
p. 20). 
59 Exemplo de estudo de prática não científica (sobre as curas espirituais de João de Deus, já 
citadas) estudada nos moldes propostos: almeida, almeida, Gollner, (2000).
60 Para uma análise sistemática acerca da ausência de validade científica dessas e de outras 
práticas medicinais baseadas em conhecimento popular, conferir Bausell (2007).
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limitações éticas de suas práticas. Na presente proposta, portanto, a filosofia 
possui um local seguro – e necessário – de investigação dentro do cNcti.

Quanto à [2], é preciso se atentar ao fato de que a defesa dos “resultados” 
adotada pelo olhar cientificista ora moldado é ampla, abrange tanto resultados 
imediatos quanto resultados mediatos. Pesquisas de bases visam esses últimos. 
Assim, a ciência de base continua sendo uma investigação que almeja resulta-
dos práticos, mas de forma indireta, ou seja, resultados não previsíveis a priori, 
mas que, em concomitância com resultados de outras pesquisas, ao longo dos 
anos, possuem a potencialidade de converter-se em aplicações úteis e benéfi-
cas. Os prêmios Nobel, por exemplo, são comumente ofertados a cientistas que 
se empenharam em pesquisas de base justamente devido à alta potencialidade 
e amplitude que possuem para a construção de novas pesquisas a longo prazo 
e, consequentemente, de diferentes resultados61, 62. 

A existência e a valorização das pesquisas de base são, também, um contra-
-argumento à ideia relativista de saber-poder na medida em que a “busca de-
sinteressada e disciplinada pela verdade” é feita por cientistas que exploram 
o mundo simplesmente para descobrir como ele realmente funciona (BUNGe, 
2004, p. 776), sendo que muitos deles talvez nunca tenham acesso direto aos 
ganhos propiciados pelos avanços que tiveram como base em suas explorações 
iniciais. Logo, a guinada cientificista não barra, em nenhum momento, a confec-
ção de pesquisas de base, estando elas inclusas em seu rol de interesse e na 
proposta de investimentos com base no cNcti. 

4 ConClUsão

O CNCTI, resultado de um grande esforço conjunto, configura um marco his-
tórico sem precedentes quando se trata da valorização da pesquisa científica 

61 Em 2016, por exemplo, o Nobel de Química foi concedido a uma pesquisa de base que con-
sistiu na compreensão do funcionamento das nanomáquinas, cuja criação e estudo não foram 
feitos visando um fim específico, essas máquinas foram exploradas em suas características e 
competências mais gerais, o que virá delas é uma incógnita que têm se desvendado no decorrer 
dos anos (NoBel, 2017). 
62 Para uma lista de exemplos históricos que revelam o papel crucial desempenhado pela ci-
ência básica, cujas aplicações não poderiam ter sido previstas no momento em que a pesquisa 
original foi realizada, conferir Beyond [2019?].
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no Brasil. No entanto, ainda há passos a serem dados para que a ciência alcance 
um real reconhecimento e possa ser uma efetiva, satisfatória e duradoura fer-
ramenta de progresso social e de progresso econômico. Um desses passos é a 
escolha institucional quanto a qual olhar sobre a ciência será adotado para se 
investir em pesquisas: o olhar relativista, que a concebe com desconfiança e, 
por vezes, como um mal a ser combatido, ou o olhar cientificista, que, embora 
reconheça suas falhas, a percebe como a mais confiável fonte de conhecimen-
to existente. 

Defendeu-se o comprometimento com as premissas científicas – e, conse-
quentemente, a recusa às suas premissas antagônicas, relativistas –, a partir da 
lógica dos custos e resultados e da propositura de um novo dispositivo legal no 
CNCTI, com o fim de evitar investimentos em práticas pseudocientíficas ou não 
evidenciadas. Se a legislação busca alterar, para melhor, a realidade do estado 
e do cidadão brasileiros, tais compromissos e rejeições devem estar nela clara-
mente pontuados. Destaca-se que, sem uma divisão clara entre o que é cienti-
ficamente metodizado e evidenciado e o que não se baseia nesses preceitos, 
abre-se passagem para que os objetivos da capacitação tecnológica, do alcance 
da autonomia tecnológica e do desenvolvimento do sistema produtivo nacional 
e regional do país não sejam alcançados.

em uma sociedade tão devota a crenças não evidenciadas e a opiniões an-
ticientíficas como se encontra a brasileira, um posicionamento jurídico como o 
que foi proposto neste ensaio é inadiável sob pena de que o retrocesso na área 
seja gradualmente institucionalizado. os resultados advindos da ciência mo-
derna nos últimos séculos permitem afirmar que a vida atual em coletividade 
depende tanto da ciência que retirá-la de seu status especial seria desastroso.
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ReSUMO: o presente artigo científico tem como objetivo realizar aná-
lise crítica acerca da inserção da Inteligência Artificial no ecossistema 
jurídico contemporâneo, principalmente sobre a influência que essa 
pode gerar nos atos dos magistrados e consequentemente de seus 
serventuários. o exame pretendido tem como objeto de estudos o 
emprego de mecanismos tecnológicos como ferramenta de apoio ao 
acesso à justiça. O intuito é evidenciar eventuais facilidades e dificul-
dades gerada pela implantação da tecnologia, notadamente em vista 
da inadequação estrutural e pensante do Poder Judiciário, em sua uni-
versalidade, bem como buscar potenciais soluções para tentar aproxi-
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mar a prestação jurisdicional de maior efetividade e concretude sob a 
ótica da lei 13.243/2016.

Palavras-chave: Prestação Jurisdicional. acesso à Justiça. Poder Judi-
ciário. Tecnologia, Inteligência Artificial. 

ABSTRACT: The present scientific article aims to perform a 
critical analysis about the insertion of Artificial Intelligence in the 
contemporary legal ecosystem, mainly on the influence that this can 
generate in the acts of the magistrates and consequently of their 
servants. the purpose of the intended examination is the use of 
technological mechanisms as a tool to support access to justice. the 
aim is to highlight possible difficulties and difficulties generated by 
the implantation of technology, especially in view of the structural 
and thinking inadequacy of the Judiciary in its universality, as well 
as to seek potential solutions to try to approximate the jurisdictional 
provision of greater effectiveness and concreteness from the 
perspective of lei 13.243/2016.

Keywords: Jurisdictional Provision. access to justice. Judicial power. 
Technology. Artificial Intelligence.

1 INTRODUÇÃO

Nas palavras de Mauro cappelletti e Bryant Garth, o acesso 
à justiça é “o requisito fundamental – o mais básico dos direi-
tos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que 
pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos” 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 12). Cabe ao Poder Judiciário não 
apenas efetivar formas de ajuizamento de ações e o trâmite pro-
cessual, mas também a resposta jurisdicional e a concretização 
da tutela jurídica. 

Para mais, o art. 5º, lXXViii da constituição Federal consa-
grou o princípio da razoável duração do processo como garantia 
do jurisdicionado, assegurando a todos a tramitação e resolução 
de processos em tempo sensato. Marcelo Veiga Franco assevera: 

(N)ão há dúvidas de que a busca pela efetividade 
processual constitui preocupação recorrente em um 
estado Democrático de Direito. a obtenção de uma 
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prestação jurisdicional dentro de um prazo razoável (art. 5º, lXXViii, 
da CRFB) é essencial para que seja realizada a tutela do direito mate-
rial de modo adequado. (FRANCO, 2016, p. 26)

Nessa mesma linha de raciocino, a preocupação de José Roberto dos Santos 
Bedaque (2010, p. 31-34) é que um dos grandes problemas do direito proces-
sual ainda não solucionado é a morosidade do instrumento estatal de solução 
de conflitos. Ou seja, a demora da prestação jurisdicional pela estrutura pública 
posta acaba por comprometer em diversas vezes sua eficácia na prática. Além 
disso, afirma ainda que o emprego inadequado da forma, esta considerada em 
sentindo amplo, é fator primordial da demora da tramitação dos processos, pois 
burocratiza e impede resultados.

Corroborando com o pensamento acima, as lições dos professores Cândido 
Rangel Dinamarco, antônio cintra e ada Pelegrini Grinover (2015, p. 46-58) cer-
tificam que como a função jurisdicional deve servir como fator de eliminação de 
conflitos que afligem as pessoas ou grupos, os encarregados do sistema devem 
estar atentos à necessidade de fazer do processo meio efetivo para realização 
da justiça. 

É necessário destacar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em seus rela-
tórios Justiça em Números, alusivos aos anos de 2016, 2017 e 2018 evidenciou a 
continuidade do crescimento do já elevado número de ações pendentes de julga-
mento definitivo.4 Segundo informações disponibilizadas, o ano de 2015 chegou 
ao fim com quase 74 milhões de processos em tramitação (BRASIL, 2016, p. 42), 
em 2016 foram totalizados 79,7 milhões de processos esperando uma resposta 
(BRaSil, 2017, p. 67), já o ano de 2017, terminou com 80,1 milhões de processos 
aguardando alguma solução definitiva (BRASIL, 2018a, p. 73).

o índice de confiança na Justiça no Brasil – icJBrasil5 – demonstra que ano 
após ano a insatisfação da população brasileira com o Poder Judiciário segue 

4 Considera-se como baixados os processos que foram remetidos para outros órgãos judiciais, 
desde que vinculados a tribunais diferentes, arquivados definitivamente ou em que houve de-
cisões que transitaram em julgado e iniciou-se a liquidação do cumprimento ou execução.
5 o icJBrasil é índice produzido anualmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mediante aná-
lise de amostragem qualitativa do sentimento da população em relação ao Poder Judiciário, 
cuja nota é alcançada entre 0 (zero) e 10 (dez), sendo os resultados disponibilizados na Biblio-
teca Digital da instituição: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6618.

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6618
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aumentando.6 Seja em relação a eficiência, imparcialidade ou honestidade, a 
percepção da população sobre a prestação de serviços judiciais está cada vez 
mais negativa.

em face disso, é imprescindível buscar alternativas com vistas a solucionar 
os problemas indicados, principalmente quando considerados em conjunto o 
atual cenário do Poder Judiciário, o descontentamento da população e a moro-
sidade em determinados procedimentos. Nessa conjuntura, o avanço da tecno-
logia surge como aposta promissora face aos problemas apontados. 

Apesar de admitir várias definições, atualmente o conceito de tecnologia 
converge para o sentido de conjunto de conhecimentos, razões em torno de 
algo e/ou maneiras de alterar o mundo de forma prática, através de instrumen-
tos, máquinas, dentre outros, cuja finalidade é satisfazer às necessidades huma-
nas, arrisca-se afirmar que existem tantas tecnologias específicas quantos são 
os tipos de problemas a serem resolvidos (VERASZTO, et al., 2008).

Evidencia-se que o desenvolvimento exponencial alcançado pela tecnolo-
gia fez, e ainda faz, com que o mundo se transforme em ritmo cada vez mais 
acelerado e, como consequência de tais avanços, várias profissões estão viven-
do momentos de revisitação do alcance de suas funções, rompendo dogmas até 
então indiscutíveis. No ecossistema jurídico o cenário de mudanças tecnológi-
cas pode ter impactos diretamente ligados à prestação jurisdicional e ao acesso 
à justiça, posto que o Poder Judiciário, que se encontra tomado de demandas, 
ainda caminha devagar para a implementação de soluções tecnológicas. 

Buscar a expansão da aplicação de tecnologia ao Judiciário, com vistas a 
obter maior celeridade e efetividade, julgando cada vez mais litígios, sem dimi-
nuir a qualidade das decisões e propiciando satisfação aos anseios da socieda-
de é realidade que se impõe na atualidade, principalmente aos órgãos públicos.

No entanto, a gestão de projetos de tecnologia na administração Pública é 
de modo geral conservadora, por ter elevada aversão a riscos, além de preferir 
adotar padrões predeterminados. o pressuposto é cautela, pois existe a cons-
ciência que o Judiciário serve de espelho para toda a população. Disso decorre 
a responsabilidade, traduzida em cuidado, de não se “arriscar”, preferindo que 

6 No período de 2016 para 2017 a nota do icJBrasil, caiu de 4,9 para 4,5 de 2016 para 2017, 
conforme disponibilizado na pág. 06 em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/han-
dle/10438/19034/Relatorio-ICJBrasil_1_sem_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19034/Relatorio-ICJBrasil_1_sem_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19034/Relatorio-ICJBrasil_1_sem_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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tecnologias – que carregam inovações em grande parte do que se propõe – se-
jam testadas e amadurecidas por outros (iniciativa privada), características que 
não combinam com inovação tecnológica e tampouco abrem caminhos para al-
teração do problemático cenário atual. 

Diante do apresentado, indaga-se como podem ser exploradas as tecnolo-
gias existentes para desenvolver formas de solução de conflitos, notadamente 
no setor público e incluindo as inúmeras possibilidades trazidas por diversas 
áreas do conhecimento? O uso da tecnologia e seus desdobramentos, especifi-
camente da inteligência artificial, deve ser levado a estudo, aplicação e compro-
vação de resultados, respeitando inclusive os comandos da lei 13.243/2016 
(Marco legal de ciência, tecnologia e inovação), na tentativa de retomar a cre-
dibilidade do Poder Judiciário frente à população e alcançar melhoria nos tra-
mites procedimentais atualmente implementados.

Dessa forma, a ideia proposta no presente artigo é demonstrar a possibilidade 
de uso da inteligência artificial como suporte do processo judicial, auxiliando 
na prestação jurisdicional, sem deixar de lado os direitos e garantias incluídos 
no devido processo legal e não ameaçando o produto final das decisões, por 
meio de uma atitude mais perseverante da administração pública. 

2 eXPANSÃO DA TeCNOLOGIA e INOVAÇÃO

A velocidade das modificações propiciadas pelo advento de novas tecno-
logias inúmeras vezes atropelam as transformações do resto do ecossistema, 
tendo o homem que se adaptar a esse meio, se ajustando a suas particularida-
des. Com a estrutura judiciaria não é diferente, vez que o desenvolvimento das 
várias tecnologias, vem se impondo como motivo de estudos dos operadores 
do direito. 

Destaca-se em breve contexto histórico a criação de computadores. o ter-
mo se origina do latim computare, que significa contar, somar ou agrupar (VA-
leNtiNi, 2017). a palavra nos dias de hoje nos remete aos computadores ele-
trônicos ou digitais, porém a tarefa de computação já era realizada por humanos 
muito antes de qualquer computador moderno. 

Quando do surgimento, a palavra computador se referia a uma pessoa que 
realizava cálculos. As máquinas de tabulação que surgiram mais tarde foram 
nomeadas “Computadores Automáticos” para se distinguir dos “Computadores 
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Humanos”. Entretanto, percebe-se que em nada se difere as operações prati-
cadas por ambos, ainda que exija diversos graus de complexidade (LAW; VON 
AHN, 2011). 

Atualmente, podemos identificar que várias atividades desempenhadas 
pelos magistrados e seus auxiliares são computação, como nos casos de pes-
quisa, separação de processos ou de peças processuais e ainda a contagem de 
prazos. Não seria, portanto, novidade em se falar de atuação de computadores 
dentro da dinâmica processual. 

Nesse sentindo, destaca-se o pensamento de Karl Marx ao apontar que “Não 
se levou em conta ainda está grande diferença: até que ponto os homens traba-
lham com máquinas, ou até que ponto eles trabalham como máquinas” (MaRX, 
2004, p. 32).

em 1956, John Mccarthy7 conceituou o termo “Inteligência Artificial” (AI), 
na famosa conferência de Dartmouth, como a capacidade de fazer a máqui-
na comportar-se de tal forma que seja chamada inteligente caso fosse este o 
comportamento de um ser humano (KaPlaN, 2016, p.01-04), dando início a um 
campo de conhecimento associado à linguagem, inteligência, raciocínio, apren-
dizagem e resolução de problemas. 

Contudo, tal conceito é motivo de grandes críticas vez que ao adotar a ter-
minação inteligência, ao invés de outra mais técnica, ocorre, inevitavelmente, a 
sua vinculação e consequente a comparação à inteligência humana sendo que 
existe grande dificuldade em definir ou medir a inteligência humana, inexistin-
do, ainda, consenso sobre o que seria inteligência. 

Além disso, é importante pontuar que a definição de inteligência artificial 
aceita em pouco se aproxima do que tratamos como inteligência humana, con-
siderando que certas atividades desenvolvidas pelas máquinas sequer são rea-
lizáveis por seres humanos.

Sendo assim, iremos adotar o conceito de Jerry Kaplan (2016, p. 01-07) 
qual ensina que Inteligência Artificial basicamente é a capacidade das máqui-
nas em fazer generalizações apropriadas baseando-se em dados disponíveis e 
em tempo razoável. 

7 John Mccarthy foi cientista da computação estadunidense conhecido pelos estudos no cam-
po da inteligência artificial e por ser o criador da linguagem de programação Lisp. Recebeu o 
Prêmio turing de 1972 e a Medalha Nacional de ciências dos estados Unidos de 1991 (StaN-
FoRD, c2019).. 



352ACESSO À JUSTIÇA

Em meio ao desenvolvimento da tecnologia e da inteligência artificial, fo-
ram criadas ferramentas com grande potencial de aplicação ao dia a dia do ho-
mem comum, sendo algumas com surpreendentes resultados práticos. 

Dentre esses mecanismos se destaca o Machine Learning, termo criado por 
arthur lee Samuel8, que pode ser alocado como um desdobramento da AI, de-
finido como processo de conhecimento a partir do estudo e a construção de 
algoritmos que podem aprender – esses algoritmos seguem instruções estrita-
mente estáticas ao fazer previsões ou decisões baseadas em dados, através da 
construção de um modelo a partir de entradas de amostra.

A técnica não ensina as máquinas a, por exemplo, jogar um jogo, mas ensina 
como aprender a jogar um jogo. o processo é distinto da tradicional programa-
ção. Para fazer uma máquina aprender algo, é possível utilizar diversas técnicas 
baseadas em princípios lógicos e matemáticos, cuja complexidade varia. assim, 
além da construção de estruturas, plataformas e softwares que auxiliam o ser 
humano nas mais diversas tarefas, a tecnologia agora pode reunir conteúdos e 
retirar conclusões independentemente de direta intervenção humana, aprimo-
rando os seus resultados com o passar do tempo.

Há grande semelhança com o aprendizado humano, uma vez que a Inteli-
gência Artificial é capaz de “raciocinar” e não somente reproduzir padrões nela 
inserido. Egmont Hiller afirma que “existem analogias entre o funcionamento 
da máquina e do cérebro ou do sistema nervoso” e ainda que “pensar, julgar, 
decidir – as chamadas funções mentais são processos ligados igualmente ao 
nosso físico” (HILLER, 1973, p. 44). 

Com o seu desenvolvimento e crescimento é possível que a máquina tam-
bém se torne especialista sobre determinado tema ou atividade. computado-
res como o Case Cruncher9 ou o Watson10, que são especializados em respon-
der perguntas em linguagem natural, ou seja, compreende uma pergunta sem  

8 arthur lee Samuel foi um pioneiro norte-americano no campo de jogos de computador e in-
teligência artificial (LEE, c1995). 
9 A CaseCrunch realizou um desafio contra advogados da Inglaterra para prever qual seria o 
resultado do julgamento de diversos processos. A inteligência Artificial acertou o resultado com 
uma precisão de 86,6%. os advogados tiveram um índice de acerto de 62,3%.
10 em 2011, um supercomputador denominado Watson derrotou campeões mundiais do jogo 
Jeopardy, baseado em perguntas e respostas sobre temas variados. Esse fato demonstrou que 
os computadores podem encontrar uma resposta em banco de dados a partir de perguntas iné-
ditas realizadas em linguagem natural.
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necessidades de códigos, da mesma maneira que uma pessoa comum consegue 
entender. outro exemplo é o Ross11, voltado para pesquisa de jurisprudência. 
todos se mostram altamente competentes em suas tarefas, alcançando até re-
sultados melhores do que seres humanos. A inteligência artificial estudada pela 
LawGeek, nesse sentido, obteve melhores resultados do que 20 (vinte) advoga-
dos na revisão de contratos (laWGeeK, c2019).

Além disso, é importante destacar que para alcançar os resultados supra-
mencionados, é imprescindível o processamento de dados, assim sendo, tão im-
portante como o Machine Learnig é também o Big Data.

Big Data pode ser descrito como um grande volume de dados, tanto estrutu-
rados quanto não-estruturados, armazenados de forma organizada, que podem 
ser processados e analisados visando subsidiar decisões mais acertadas e ações 
estratégicas (BALKIN, 2017). Atualmente a definição de Big Data é baseada em 
5 parâmetros quais sejam volume, velocidade, variedade, valor e veracidade.

A importância do Big Data não gira em torno da quantidade de dados que 
você tem, mas do que você faz com eles. Você pode obter dados de várias fontes 
e analisá-los para encontrar respostas que permitem reduzir custos, economizar 
tempo, desenvolver novos produtos e otimizar ofertas, tomar decisões mais 
inteligentes entre outros. 

Frente à ampliação das técnicas existentes e os resultados que podem ser 
alcançados, torna-se imprescindível observar as reações regulatórias e legis-
lativas. A lei deve ser cuidadosa ao traçar os parâmetros de criação, utilização 
e expansão da tecnologia, sob pena de sabotar as vantagens obtidas com os 
avanços práticos. Nesse sentindo, importante destacar que o Marco Regulatório 
de ciência, tecnologia e inovação (lei 13.243/2016) impactou diretamente e 
aqueceu as discussões sobre a aplicabilidade da inteligência artificial no Poder 
Judiciário em seus diversos papeis, vez que trouxe como princípios basilares 
(ao alterar o art. 1º da lei 10.973) fundamentos como desenvolvimento econô-
mico e social (inciso i), redução das desigualdades (incisos ii e iii), cooperação 

11 O ROSS é uma inteligência artificial que atua como advogado e foi criado para auxiliar na 
tarefa de pesquisa de jurisprudência. É superior aos demais sistemas existentes por ser capaz 
de entender perguntas formuladas em linguagem natural, sem depender de números, como por 
exemplo: “Uma empresa em recuperação judicial ainda pode realizar negócios?”, fornecendo 
resposta instantânea com citações e sugestões de leituras atualizadas, buscadas a partir de uma 
variedade de fontes de conteúdo.
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entre os entes públicos e a iniciativa privada (incisos V e Vi) incentivos à inicia-
tiva empreendedora e competitiva (Incisos VII, VIII, XI, XIII e XIV) simplificação 
dos procedimentos de gestão dos projetos (incisos ii, iV, X e Xii).

Há, portanto, necessidade de debate e efetivação de políticas públicas ca-
pazes de sincronizar os ganhos tecnológicos com o respeito a tantos parâme-
tros da vida em sociedade. e no Poder Judiciário isso não é diferente: mostra-se 
essencial analisar a aplicabilidade de tais ferramentas no acesso à justiça. 

3 APLICABILIDADe DA INTeLIGÊNCIA ARTIfICIAL

O Poder Judiciário caminhou a lentos passos e com desconfianças acerca da 
utilização de tecnologias. entretanto, soluções simples propostas por empresas 
que uniram o conhecimento de outras ciências (computação, gerenciamento de 
dados e tecnologia da informação, por exemplo) aceleraram as discussões so-
bre o tema. Diversos são os pontos sensíveis (segurança do procedimento, ca-
pacidade de resguardo de direitos fundamentais e necessidade de fiscalização 
das bases tecnológicas, por exemplo), mas as influências sobre o andamento 
processual e a atividade decisória têm gerado grande preocupação. 

Nesse contexto, destaca-se o pensamento de Paulo Nader ao descartar a 
possibilidade de que computadores exerçam funções de julgadores, sendo tal 
atividade supostamente impossível de se afastar do homem:

[A] pretensão, contudo, de que os computadores absorvam a função 
de julgar nos apresenta impraticável porque, se o caso submetido à 
apreciação da justiça for de aplicação automática de lei, a sua utili-
dade desaparece, pois, esses aparelhos são válidos quando pensam 
e operam em questões mais complexas. Quanto a estas, porém, as 
carências de sensibilidade, intuição e discernimento em relação a as-
pectos psicológicos afastam a possibilidade de a máquina vir a subs-
tituir o juiz. Cremos que somente o homem pode avaliar e julgar a 
conduta de outro homem. (NaDeR, 2005, p. 233)

No mesmo sentido, Dierle Nunes acentua que o deslocamento da função 
estritamente decisória para máquinas é tarefa árdua já que inúmeros proble-
mas podem ser destacados pelo uso da tecnologia em determinadas situações: 
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Portanto, na esteira dos novos ventos tecnológicos, inumeráveis pro-
blemas se revelam, na medida em que se antevê que uma decisão 
judicial amparada por uma escolha advinda de um algoritmo seria por 
muitos considerada como inatacável, despida de equívocos, em fun-
ção de sua suposta neutralidade. tal crença se distancia da realidade, 
principalmente porque a máquina é capaz de herdar critérios subje-
tivos de escolha, alguns deles claramente equivocados, exigindo-se, 
por isso mesmo, mecanismos de controle das escolhas feitas pelos 
computadores. Como pontua Dedeo “[algoritmos] podem ser mate-
maticamente ótimos, mas eticamente problemáticos.”
os juristas brasileiros em geral vêm se apaixonando pelas potencia-
lidades do uso as ferramentas e plataformas de inteligência artificial 
(ia) no Direito de modo completamente acrítico, talvez pelos gran-
diosos números de processos que temos em nosso Sistema Jurídico 
e pela busca de novos modos de dimensioná-los. No entanto, pre-
cisamos perceber “o risco associado à dependência acrítica em al-
goritmos”, sob sua suposta neutralidade, especialmente quando eles 
implicitamente ou explicitamente medeiam acesso a procedimen-
tos decisórios de enorme relevância como são os judiciais. (NUNES;  
ViaNa, 2018)

Por outro lado, os pensamentos anteriormente destacados não são unâ-
nimes entre os juristas, temos que parte da doutrina já admite a aplicação da 
inteligência artificial, em determinadas situações, como competente a inter-
venção no direito. Nessa lógica importa destacar os ensinamentos de antônio 
alvares da Silva:

o julgamento por computador de casos repetitivos não é o avilta-
mento do Judiciário. Pelo contrário, significa sua modernização para 
fazer parte de uma cultura de massas e globalizada, em que prolifera 
excesso de dados e de conhecimento de toda espécie (...) a função 
decisória só é possível num universo ‘modelizado’ em que premissas 
e consequências são precisas e estáveis. É comum afirmar-se que o 
Direito não atingiria jamais este universo, em razão da variedade per-
manente das decisões, mas, na verdade, o que acontece é exatamente 
o contrário (...) a atividade exaustiva do juiz será relegada aos casos 
complexos, para os quais terá tempo, desde que se livre das peque-
nas ações. todo esforço para a renovação do judiciário consiste na 
formalização do raciocínio jurídico até onde for possível. os apelos 
ao ’caso concreto’, ‘atitude insubstituível do juiz’, ‘impossibilidade de 
a máquina substituir o homem’ são mentalizações tradicionais que 
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hoje não constituem mais verdades intransponíveis. (SilVa, 2009.  
p. 108-110)

Nesse caminho também discorre Sebastião tavares Pereira:

Há algumas décadas, uma pergunta básica para os homens de deci-
são era “o que automatizar”? Os anos tornaram essa pergunta obso-
leta. No âmbito jurídico-processual, principalmente agora, a pergunta 
deve ser feita ao contrário: “o que não se deve automatizar”? (...) Por 
que, quando se está elaborando a sentença, o sistema processual não 
pode responder diretamente perguntas simples como: o autor rece-
beu horas extras ao longo da contratualidade? Em que meses e quan-
tas, pagas com que acréscimo? Elas correspondem às praticadas con-
forme os controles de jornada (supondo a existência de ponto eletrô-
nico)? Foram observados os acréscimos convencionais aplicáveis em 
cada mês? Recebeu insalubridade, em que meses, em que grau e qual 
a base de cálculo? Recebeu FGTS, em que meses e quanto? Por que 
tais verificações têm de continuar dependendo de uma “constatação 
visual” numa imagem digital? independentemente da resposta, im-
porta consignar que não é por falta de recurso tecnológico. O esta-
do da arte da tecnologia da informação permite elaborar um SePaJ 
capaz de, nos casos em que tais informações existam e possam ser 
recebidas em formato adequado – e o artigo 11 da Lei 11.419/2006 
refere-se abrangentemente a documento eletrônico -, responder com 
simplicidade, rapidez e segurança a tais perguntas. (PeReiRa, 2012) 

No entanto, o tema possui grande sensibilidade, sendo preciso cautela ao 
descartar ou afirmar de imediato a aplicação da inteligência artificial, vez que 
as atividades exercidas pelo julgador são variadas. Inclusive, é necessário que 
as instituições, os governantes e a população, assumam um compromisso com o 
futuro para que os supramencionados princípios do Marco Regulatório de Ciên-
cia, tecnologia e inovação sejam efetivamente cumpridos e contribuam com o 
surgimento e aplicação de mecanismos eficazes atrelados a Inteligência Artifi-
cial na tentativa de melhoria na prestação jurisdicional. Nessa lógica caminham 
as palavras de Paula Mata e Maria cordeiro: 

(...) cabe ao estado brasileiro assumir um compromisso com o futuro, 
sem desviar as finalidades e a interpretação dos instrumentos de fo-
mento por parte dos demais entes da administração, principalmente 
aqueles encarregados de fiscalizar e controlar as atividades realizadas  
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pelas instituições de pesquisa e parceiros privados. (MATA; CORDEI-
Ro, 2018, p. 130) 

Cabe, portanto, observar como a Inteligência Artificial pode contribuir com 
a melhoria dos procedimentos do Poder Judiciário, fazendo-se necessária aná-
lise profunda e particular sobre algumas hipóteses.

Desta forma, tendo em vista a atuação do magistrado, inerente ao processo, 
passa-se a analisar cada um de seus 3 atos. Como explicado por Cândido Rangel 
Dinamarco, antônio cintra e ada Pelegrini Grinover (2015, p. 397-399): (a) des-
pacho, que tem o encargo de promover o andamento processual; (b) decisões 
interlocutórias que contêm conteúdo decisório residual e que não tem condão 
de colocar fim à fase processual; (c) e sentença, que resolvem ou não o mérito 
de acordo com os artigos 485 e 487 do código de Processo civil. 

3.1 Despachos

os pronunciamentos judiciais que não possuem conteúdos decisórios, e 
portanto não fazem coisa julgada, são definidos como despachos (art. 203, §3º 
do cPc12) e estão voltados para o caminhar e desenvolver do processo (CÂMA-
RA, 2015, p. 134). Tratam-se, a título de exemplo, atos que determinam a cita-
ção, intimação, abertura de vistas dos autos, nos quais é desnecessário esforço 
hermenêutico.

esses atos praticados pelos magistrados têm o condão puro e simples de 
promover a marcha processual para que no fim do tramitar do processo possa 
ser dada resposta à questão controvertida imputada pelas partes litigantes. 

Quando se analisa a aplicação de tecnologias aos despachos, verifica-se 
que não há grandes dificuldades de compatibilização. Isso porque basta o pre-
enchimento de requisitos básicos para que seja necessário despachar o proces-
so em cumprimento de determinação legal. exemplo disso é a determinação de 
intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões ao recurso de 
apelação: é preciso apenas identificar a interposição do recurso para que seja 
evidente a necessidade de expedição da intimação. 

12 art. 203, § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no proces-
so, de ofício ou a requerimento da parte.



358ACESSO À JUSTIÇA

a mecanização e automação de atos possuem espaço no direito e no pro-
cesso quando o efeito de causa e consequência é determinado por lei e não é 
necessário verificar a ocorrência de fatos complexos. E é o que ocorre com os 
despachos. É preciso somente que plataformas que executem o efeito deter-
minado pela lei quando os requisitos estiverem cumpridos (exemplos: paga-
mento de taxas, marcação de audiências, expedição de comunicações). assim, 
a automatização de procedimentos no processo eletrônico se apresenta como 
ferramenta de interessante aplicação nos despachos. estabelecer a produção 
automática de atos simples já reduziria a necessidade de intervenção de magis-
trados e servidores.

atos realizados de forma padronizada podem e devem ser automatizados, 
como produção de atos simples (emissão de determinadas certidões, expedi-
ção de intimações, atestado de decurso de prazo, por exemplo) e verificação de 
requisitos ou informações (pagamento de custas, realização de cálculos e pes-
quisa de bens, por exemplo). Por mais que existam programas desenvolvidos 
pontualmente para auxiliar a prestação jurisdicional, esses ainda dependem da 
intervenção humana para convergir as informações e efetivar consequências. 

Tais programas que auxiliam o Poder Judiciário (plataformas de processo 
eletrônico, sistema de expedição de guias de custas, BacenJud, RenaJud, info-
Jud, dentre outros) não possuem efetiva integração com os procedimentos para 
que se forme métodos automatizados. Não há automático desenvolver do pro-
cesso (automação), evidenciando que ainda trabalhamos com a perspectiva que 
apenas atos diretamente produzidos por seres humanos podem fazer caminhar 
o processo. Falta integração do procedimento com as tecnologias disponíveis 
de forma a afastar a intervenção humana quando não necessária.

E quando se observa a realidade do Poder Judiciário – abarrotado de deman-
das repetitivas –, a prática automática de atos poderia contribuir para acelerar 
a prestação jurisdicional e deslocar a atuação do ser humano para atividades 
que não podem ser realizadas pelas máquinas, como criação de conhecimento, 
questionamento das normas postas e crítica aos resultados alcançados.

É importante entender que a tecnologia deve ser aliada à capacidade 
humana para que alcancem o melhor resultado possível, sabendo o espaço 
em que cada um deve atuar. Atos decisórios que envolvam a verificação de 
cumprimento de requisitos objetivos, como pagamento de valores, realização 
de pesquisa e restrição de bens e até prescrição, podem ser integrados aos 
sistemas de processo eletrônico e automatizados. ao final, caso necessário, 
ainda há a possibilidade da revisão humana.
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3.2 Das decisões interlocutórias

Identificadas como outro tipo de ato do juiz, as decisões interlocutórias po-
dem ser conceituadas como atos de pronuncia do juiz, em que há conteúdo de-
cisório, que envolvem relevante escolha, desde que não se enquadre como sen-
tença (art. 203, §2º do cPc13) (CÂMARA, 2015, p. 135). Elenca-se, como exemplo, 
o deferimento ou indeferimento da tutela de urgência ou ainda o a decisão que 
determina bloqueio de bens do executado. Como se vê, são diversas as possibi-
lidades de decisões interlocutórias possíveis no processo cível brasileiro.

Nesse aspecto, a suposta obstrução para aplicabilidade da automação seria 
a variedade de decisões sujeitas a este instituto. A título de exemplo, enquan-
to é possível que a decisão interlocutória identifique que determinado bem é 
impenhorável – algo que pode ser verificado por simples leitura de documento 
– outras decisões interlocutórias envolvem concessão de guarda provisória ou 
fixação de alimentos provisórios, algo que demanda ciência de uma variedade 
de elementos. 

Entretanto, a inteligência artificial já pode receber bom apoio do potencial 
existente com a inserção de técnicas de formação e aplicação de precedentes 
pelo código de Processo civil de 2015. o efeito vinculante das teses jurídicas 
formadas nos casos análogos aos decididos pode ser exercido pela máquina 
que não terá dificuldade em identificar casos semelhantes. A inteligência artifi-
cial ficaria restrita ao ato de selecionar os casos e eventuais precedentes a eles 
aplicados, uma vez que a conclusão retirada será padronizada. Identificando-se 
casos idênticos ou com semelhanças suficientes, aplica-se a ratio decidendi e 
encontra-se a mesma prestação jurisdicional. 

Já que a distinção e a superação dos precedentes são exceções no procedi-
mento, tal análise poderia ser restrita à atividade humana. Isso porque a distin-
ção e a superação tendem a serem utilizadas em poucos casos, já que precisam 
de grande esforço hermenêutico para superar a construção feita no julgado que 
formou o precedente.

considerando o elevado número de demandas do Judiciário, menor grau de 
dificuldade de certas decisões e consequentemente a quantidade de trabalho 

13 art. 203 § 2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória 
que não se enquadre no § 1º.
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do magistrado, seria extremamente bem-vinda a inserção da inteligência artifi-
cial que desenvolvesse corretamente o papel de decisões pontuais, dando se-
guimento ao feito de forma ágil e diminuindo assim o seu tempo de tramitação 
e o número excessivo de trabalho do magistrado.

Dessa forma, não é plausível descartar de plano a sua aplicação nas deci-
sões interlocutórias, sendo que grande parte da mesma poderia, com facilidade, 
ser identificada e resolvida por uma inteligência artificial.

3.3 Das sentenças

Por fim, o terceiro tipo de ato do juiz é a sentença. Nas palavras de Francisco 
conte, a palavra vem do latim “sententia, sentiendo, gerúndio do verbo sentire, 
é o que o juiz sente” (CONTE, 2016, p. 444). As sentenças podem ser dívidas 
em aquelas que resolvem o mérito da controvérsia e aquelas que extinguem o 
processo sem que o seu mérito seja resolvido. Uma das supostas dificuldades 
de utilizar o apoio tecnológico na produção ou efetivação de sentenças seria a 
grande variedade da complexidade dos fatos e discussões jurídicas envolvidas, 
e também a considerar as peculiaridades atreladas a cada caso:

Para a formulação dessa norma jurídica individualizada, contudo, não 
basta que o juiz promova, pura e simplesmente, a aplicação da norma 
geral e abstrata ao caso concreto. atualmente, reconhece-se a neces-
sidade de uma postura mais ativa do juiz, cumprindo-lhe compreen-
der as particularidades do caso concreto e encontrar, na norma geral 
e abstrata, uma solução que esteja em conformidade com as disposi-
ções e normas constitucionais, mormente com os direitos fundamen-
tais. (NUNeS; ViaNa, 2018)

Contudo, é necessário analisarmos com cuidado as dificuldades evidencia-
das em relação a aplicação da Inteligência Artificial na prolação da sentença, 
antes de refutar sua serventia. Nesse sentido, o foco é observar a capacidade 
da máquina e dos humanos de analisar fatos e provas para proferir uma deci-
são fundamentada, de modo a encontrar uma única decisão correta para o caso 
concreto em tempo razoável, com rigor técnico, imparcialidade e moderação. 

No tocante à viabilidade de julgamentos por computadores, posto em foco 
o rigor técnico e celeridade, é pertinente fazer comparativo com a atividade 
humana. o exercício de julgar se determinado fato realmente aconteceu, dando 
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subsunção do fato a norma – ou seja analisar se fato ocorreu e qual é a conse-
quência desse acontecimento, dar uma decisão – pode ser atribuído a ambos 
como exemplificado por Marcelo Stopanovski:

Recentemente um colega recebeu uma multa de um radar eletrô-
nico, coisa comum em Brasília. ele comparou o procedimento a um 
julgamento instantâneo. Existe uma norma que regula a velocidade 
máxima no trecho monitorado por um instrumento com fé pública. 
Este instrumento detectou, com precisão de casa após a vírgula, que a 
norma foi ferida pelo carro que estava passando no ponto de controle 
e fotografou com alguns megapixels de resolução a placa do carro 
transmitindo a foto para uma central que reconheceu os números e 
letras da foto da placa com algumas casas após a vírgula de precisão. 
os números e letras foram comparados a um banco de dados com os 
registros dos carros e o colega recebeu pelo correio uma penalidade 
pecuniária e uns pontos na carteira. a carta do Detran deixou a pos-
sibilidade de um recurso caso exista outra explicação para a medição 
de velocidade e a foto de sua placa ampliada. Guardadas as propor-
ções, realmente parece um julgamento sumário. o estado aplicou 
uma penalidade instantânea e extremamente precisa, e neste sentido 
com características de justiça célere e dosada. (StoPaNoVSKi, 2015)

em sentido contrário ao exemplo referenciado, caso não fosse possível a 
aplicação de multa por meio de um radar eletrônico, o magistrado conseguiria 
decidir com a mesma precisão e agilidade? após pedido inicial, formulado pela 
autoridade competente, assegurado o direito ao contraditório, instrução de pro-
vas, pericias, entre outros procedimentos, o juiz certamente conseguiria chegar 
a decisão aproximada da esperada, contudo jamais alcançaria a agilidade da 
máquina usada atualmente.

a respeito da imparcialidade e moderação das decisões proferidas no mun-
do atual, onde sentimentos são inerentes a tomada de decisão, muitas vezes 
se cria um prévio julgamento sobre determinada situação de modo a produzir 
resultados parciais e injustos: 

Decisões, que acreditamos originarem-se de um raciocínio meticulo-
so, neutro e lógico, podem, na verdade, ser conduzidas por estruturas 
de pensamento imprevisíveis, muitas vezes não identificáveis no ní-
vel da consciência. inúmeras evidências experimentais têm indicado 
que nossos pensamentos são compostos por um complexo sistema 



362ACESSO À JUSTIÇA

de juízos inconscientes. os psicólogos, nesse sentido, há tempos 
estudam os chamados “atalhos mentais” (vieses e heurísticas), que 
propiciam um julgamento, na maior parte das vezes rápido e eficien-
te, mas que também podem criar ilusões cognitivas que produzem 
resultados equivocados e tendenciosos. (MELLO; NOJIRI, 2018, p. 24)

Podemos facilmente visualizar decisões em que a experiência negativa vi-
venciada pelo julgador se converte em um juízo antecipado acerca de um de-
terminado fato, nessa acepção Thaís de Bessa Gontijo de Oliveira exemplifica:

Se as experiências pessoais e nossa relação física com o mundo são 
determinantes para formação de conceitos (desde os mais concretos 
até os mais abstratos). Se um juiz, antes da magistratura, trabalhou 
em uma empresa e se sentiu explorado, se foi mal atendido por um 
médico, se foi mal tratado como consumidor por uma empresa, isso 
pode levá-lo a partir de um pressuposto de que o empregador é um 
explorador, médicos são arrogantes, e empresas são desrespeitosas. 
em muitos casos, nenhum argumento racional vai desconstituir esses 
pressupostos, já que contrariam uma experiência física armazenada 
no cérebro desse magistrado. (oliVeiRa, 2015, p. 429)

Em contrapartida, a utilização da Inteligência Artificial no processo decisório, 
seja como responsável por julgar determinada lide ou como ferramenta de pes-
quisa, dando sugestões de resoluções, ou seja, opinando ou prestando consulto-
ria, ao magistrado, possibilita a mitigação de pré-julgamentos, bem como coope-
ra para maior ponderação de argumentos. assim explica Rômulo Soares Valentini:

Um sistema especializado que possua um bom algoritmo de busca 
de informações e livre possibilidade de consulta ao banco de dados 
oficial é capaz de promover a leitura e classificação de todos os pre-
cedentes judiciais relacionados aos temas invocados em questão de 
segundos, o que permite um aprimoramento quantitativo e qualita-
tivo do trabalho realizado, suprindo as já mencionadas dificuldades 
referentes às necessidades informacionais de um magistrado. 
Desse modo, tem-se que a utilização de sistemas informáticos espe-
cialistas para a prolação de decisões permite a otimização do tempo 
de trabalho e a coleta de dados para possibilitar a formação de um 
processo de tomada de decisões mais eficiente, objetivo e imparcial 
do que o julgamento realizado por um único magistrado. (VALENTINI, 
2017, 106-107)
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Dessa forma, não se pretende desqualificar a atividade do julgador, mas tão 
somente evidenciar que é possível procurar formas mais isonômicas e impar-
ciais em determinadas situações, com intuito de aprimorar a prestação jurisdi-
cional e evitar injustiças.

Isto posto, podemos chegar à conclusão de que basta – para a aplicação 
da Inteligência Artificial em decisões – que as atividades desempenhadas pe-
las maquinas alcancem determinado nível de aceitação pelas pessoas, vez que 
no que se refere a celeridade, caráter técnico, imparcialidade e razoabilidade 
está já se encontra no mínimo em paridade com os humanos. compartilha desse 
pensamento Rômulo Soares Valentini:

Em outras palavras: máquinas não precisam emular a totalidade dos 
elementos que compõem o cérebro humano (apresentar uma verda-
deira inteligência artificial) para resolverem tarefas complexas. Um 
computador, por meio do processamento de dados que o oriente a 
seguir um procedimento de tarefas simples e pré-determinadas atra-
vés de uma programação boa o suficiente, é capaz de apresentar uma 
performance de nível igual ou superior ao patamar minimamente 
aceitável para determinado trabalho. (ValeNtiNi, 2017, p. 52)

ademais, pode a atividade humana, por exemplo, se limitar a revisar ou 
complementar o que a máquina é capaz de fazer, dispondo assim de maior 
quantidade de tempo para resolver questões especificas, quais consideradas 
fora do escopo de atuação das maquinas, ou até mesmo focar nas realizações de 
outros procedimentos como a realização de audiências, sessões de julgamentos 
entre outros. 

Deste modo, percebe-se que o papel das máquinas é de amparar, completar 
a atuação de juízes e seus auxiliares. Não se tratando de retirar a competência 
ou substituir os magistrados em determinadas atividades, mas sim de ferra-
menta de apoio às decisões, colaborando para a efetiva prestação jurisdicional. 

Não se pretende assim automatizar a totalidade das sentenças, nem tam-
pouco o direito por inteiro, até porque tal cenário seria extremamente impac-
tante à sociedade. Nesse sentido, destacamos a advertência de José eduardo 
Resende chaves Júnior: 

os otimistas miram a automatização dos atos processuais e a susten-
tabilidade ambiental. os pessimistas fazem cogitações sobre a perda  
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da dimensão humana do processo. a automatização é um aspecto 
relevante, mas que nem de longe pode se apresentar como solução 
para a complexidade de demandas e conflitos que envolvem a socie-
dade contemporânea. (CHAVES JÚNIOR, 2015)

Desse modo, é necessária parcimônia. O desafio institucional do Poder Judi-
ciário, portanto, não reside em criar sistema capaz de resolver litígios de forma 
autônoma e sem qualquer intervenção humana, mas sim em aceitar a Inteligên-
cia Artificial e as tecnologias desenvolvidas como recurso indispensável para 
a prática da atividade jurídica. Nesse sentindo, cabe evidenciar o pensamento 
Alexandre Zavaglia Coelho:

Mas nada disso funciona sem as pessoas. Não adianta criar soluções 
tecnológicas sem a participação de quem entende do problema e 
nem de forma dissociada das reais necessidades dos destinatários 
dos serviços jurídicos. (COELHO, 2018, pág. 23)

A proposta é evidenciar que inteligência artificial oferece potencialidades 
que devem ser melhor encaradas perante o mundo jurídico. Os estudos dos 
avanços tecnológicos pelos aplicadores do Direito devem buscar a automatiza-
ção de trabalhos jurídicos, de forma crítica e construtiva, sem que se coloque 
em risco os limites já determinados pelo ordenamento jurídico, de modo a não 
afetar a prestação jurisdicional.

Em primeiro momento, é necessário deixar que as máquinas desenvolvam 
certos procedimentos mecânicos sozinhas, conforme destaca os ensinamentos 
de Ulrich Klug: 

Tampouco se trata de “automações legislativas”. Em vez disso, a ideia 
correta é que as máquinas podem se encarregar de certos procedi-
mentos que são mecânicos, para que o advogado possa desfrutar de 
maior liberdade para um trabalho mais produtivo, especialmente para 
o trabalho de criação legal. (KlUG, 1998 apud ValeNtiNi, 2017, p. 97)

É inegável a iminente e ampla inserção dessas tecnologias no âmbito 
jurídico – não se trata de mera especulação ou tentativa de prever o futuro. 
Nesse contexto até aqueles que fazem diversas ressalvas à aplicabilidade da 
mesma admitem sua aparição, como afirmam Dierle Nunes e aurélio Viana:
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Desse modo, não representa uma simples “profecia” a existência de 
um computador-juiz, apesar de soar para a grande maioria como algo 
impactante (e quiçá ainda fictício) por significar uma ruptura cogniti-
va no processo decisório. Ocorre que o uso desses algoritmos e des-
sas ferramentas no ambiente jurídico se configura como uma tendên-
cia irreversível, notadamente diante da realidade envolta à prestação 
da atividade jurisdicional brasileira, considerando-se o atual estoque 
de aproximadamente 100 milhões de processos em curso, cujo nú-
mero expressivo dá azo ao acolhimento de toda e qualquer técnica ou 
tecnologia que prometa reduzir o acervo de casos a serem decididos. 
(NUNeS, ViaNa, 2018)

Desta maneira, evidente são as dificuldades a serem superadas afim de se 
conseguir aplicabilidade efetiva da tecnologia. Porém a discussão é imprescin-
dível para buscar propostas reais e reanálises de determinados dogmas em re-
lação ao tema.

Além disso, nos casos em que são necessárias maiores diligências acerca 
do caso, a Inteligência Artificial deve no mínimo ser usada como ferramenta 
de auxílio do magistrado para se alcançar decisão com maior celeridade, rigor 
técnico e imparcialidade.

4 IMPLeMeNTAÇÃO NOS TRIBUNAIS

Nos últimos anos a temática vem ganhando notoriedade e espaço entre as 
Academias e os Tribunais. Tanto é verdade que recentemente o STF anunciou a 
implementação de inteligência artificial, batizada de VICTOR14, sendo a primeira 
Suprema corte do Mundo aplicar algoritmos em seus processos.

VictoR tem a missão de agilizar a tramitação de processos. o projeto ainda 
está em fase inicial, mas já pode ser considerado como o mais relevante Projeto 
Acadêmico Brasileiro relacionado à aplicação de Inteligência Artificial no Direito. 

A Inteligência Artificial do Supremo já está em funcionamento. Inicialmen-
te sendo utilizada em 4 funções: conversão de imagem em textos no processo  

14 o nome do projeto, VictoR, é uma homenagem a Victor Nunes leal, ministro do StF de 1960 
a 1969, autor da obra coronelismo, enxada e Voto e principal responsável pela sistematização 
da jurisprudência do STF em Súmula, o que facilitou a aplicação dos precedentes judiciais aos 
recursos, basicamente o que será feito por VICTOR.
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digital, separação de começo e fim de um documento em todo o acervo do Tri-
bunal (inicial, contestação, embargos, decisão, sentença entre outros), classifi-
cação das peças processuais mais usadas nas atividades do STF e na identifica-
ção de temas de repercussão geral de maior incidência.

Destaca-se ainda que o trabalho de conversão de imagens em textos, por 
exemplo, que um servidor necessita três horas para executar o trabalho, será 
realizado em cinco segundos com a nova ferramenta. Para classificar e analisar 
os aproximadamente 42 mil processos que chegaram ao STF no primeiro se-
mestre de 2018, seria necessárias 22 mil horas de trabalho dispendido por ser-
vidores e estagiários e com a implementação da Inteligência Artificial VICTOR e 
transferências das tarefas, poderão os serventuários da justiça se dedicarem a 
atividades mais complexas do processamento judicial. 

VictoR está na fase de construção de suas redes neurais para aprender a 
partir de milhares de decisões já proferidas no StF a respeito da aplicação de 
temas de repercussão geral. Sua primeira atuação está vinculada a 27 temas 
de repercussão geral mais recorrentes, o que representa um total de 60% dos 
temas regularmente identificados pela corte, sendo o nível de eficácia na sepa-
ração dos temas de 95% em pouco tempo (BRaSil, 2018c).

acompanhando esse movimento o tribunal de Justiça de Minas Gerais – 
TJMG, em sessão inédita, da 8ª Câmara Cível, na data de 07 de novembro de 
2018, em apenas um clique foi julgado 280 processos em menos de um segun-
do usando o Big Data (MINAS GERAIS, 2018). A ferramenta utilizada identificou 
e separou recursos com idênticos pedidos, os desembargadores minutaram de-
cisões padrões15.

Dessa maneira, o “futuro do direito” na verdade já é uma realidade, o uso da 
Inteligência Artificial nos tribunais começa a se mostrar como irreversível, ainda 
escuro em relação a sua possibilidade de extensão, mas certamente endossan-
do a convicção de que trará bons frutos a prestação jurisdicional. 

15 O Desembargador Afrânio Vilela explicou que, depois que a ferramenta separa os recursos, 
é montado um padrão de voto que contempla matéria já decidida pelos tribunais superiores, 
ou pelo incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – iRDR. esse esboço de voto é apre-
sentado ao Desembargador relator, que tem a possibilidade de fazer alterações e imprimir seu 
traço pessoal ao texto. Feitas as correções, a máquina já identifica os recursos iguais e procede 
ao julgamento conjunto, em questão de segundos. 
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5 CONCLUSÕeS

O emprego de tecnologia, em especial a inteligência artificial, se apresen-
ta como meio facilitador para garantir o efetivo acesso à justiça, vez que tem 
grande potencialidade para diminuir a quantidade de demandas repetitivas por 
meio da desburocratização de procedimentos e auxilio na atividade do juiz e 
seus auxiliares, inclusive aprimorando a qualidade da produção. 

O estado atual da ciência da informação permite que sistemas possam au-
xiliar o Judiciário, principalmente o magistrado e seus serventuários – cada ato 
em sua medida, conforme a complexidade alcançada. 

antes de tudo é necessário eliminar preconceitos. especialmente, seria um 
erro supor que a introdução de automações eletrônicas no Direito significa ten-
tativa ou meio para se substituir pessoas. a atividade humana é e continuará 
sendo imprescindível para a aplicação do Direito, sendo também essencial para 
bom funcionamento de soluções automatizadas ou realizadas por inteligência 
artificial. Caso ausente o comprometimento humano em se adequar a tal cená-
rio, de nada adiantará a contratação dos melhores produtos em oferta no mer-
cado, bem como o dispêndio de altos valores com os mesmos.

compreender as diferentes possibilidades e potencialidades tecnológicas 
de modo a aliar a automação de atos processuais e a tomada de decisões por 
meio do uso da inteligência artificial com o que já é feito no Poder Judiciário, é 
essencial para se alcançar melhorias na prestação jurisdicional, evidenciando 
assim atingir o efetivo acesso à justiça. 

Dessa forma, acredita-se fortemente que a tecnologia, desde que aplicada 
de forma ponderada, respeitando os princípios do Marco Regulatório de ciên-
cia, tecnologia e inovação (lei 13.243/2016), é meio de garantia ao acesso à 
justiça, assim como colabora com a efetividade da prestação jurisdicional, por-
tanto, deve ser inserida no ecossistema do Direito, principalmente sobre o an-
damento processual e a atividade decisória.
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(backlog) no processo de inovação farmacêutica, especialmente, no 
que se refere ao caso das doenças negligenciadas. Para realizar esse 
objetivo, são analisados dados empíricos diretos e atualizados, cole-
tados pelos próprios autores na base de dados do instituto Nacional 
da Propriedade industrial (iNPi). a análise desses dados, por sua vez, é 
guiada pelas regras de inferência, formuladas por lee epstein e Gary 
King, e pela perspectiva morfogenética, adotada por Susan Sell. Ao fi-
nal, a hipótese inicial deste estudo foi corroborada, visto que a demora 
na análise dos pedidos de patente (backlog), no âmbito do INPI, parece 
indicar a existência de um obstáculo institucional significativo para os 
agentes envolvidos no processo de pesquisa e desenvolvimento de 
novos medicamentos e, consequentemente, um empecilho à inovação 
farmacêutica, no caso das doenças negligenciadas. 

Palavras-chave: Patentes. Backlog. inovação farmacêutica. Doenças 
negligenciadas. Pesquisa Empírica em Direito.

ABSTRACT: in order to support future public policies aimed at the de-
velopment of science, technology and innovation (St&i), this article 
intends to verify, through an empirical-qualitative diagnosis, the im-
pacts of the delay in patent application analysis (backlog) on the pro-
cess of pharmaceutical innovation, specifically regarding neglected 
diseases. to achieve this objective, current empirical data, collected 
directly by the authors from the database of the National institute of 
industrial Property Rights (iNPi), are analyzed. the analysis of these 
data is guided by the rules of inference formulated by lee epstein and 
Gary King, and by the morphogenetic approach adopted by Susan Sell. 
Finally, the initial hypothesis of this study was confirmed, while the 
patent backlog, within the scope of the INPI, seems to indicate the 
presence of a significant institutional obstacle for the agents involved 
in the research and development of new medicines and, consequent-
ly, a hindrance to pharmaceutical innovation, especially in the case of 
neglected diseases.

Keywords: Patents. Backlog. Pharmaceutical Innovation. Neglected 
Diseases. empirical legal Research.

1 INTRODUÇÃO 

com o intuito de subsidiar futuras políticas públicas voltadas ao desenvol-
vimento da ciência, da tecnologia e da inovação (ct&i), a investigação proposta 
visa a verificar, por meio de um diagnóstico empírico-qualitativo, os impactos 
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da demora na análise de pedidos de patente (backlog) no processo de inovação 
farmacêutica, especialmente, no que se refere ao caso das doenças negligencia-
das. Mais que apenas verificar a existência dessa demora, o diagnóstico propos-
to servirá para compreender detalhadamente os desafios apresentados por ela 
e, assim, fornecer prováveis indicações para a formulação de políticas públicas 
destinadas a enfrentar esse problema.

Para realizar esse objetivo, são analisados dados empíricos diretos e atuali-
zados, coletados pelos próprios autores na base de dados do instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI) (2018a), que servem de base (fatos conhecidos) 
para a realização de inferências descritivas ao longo do trabalho. a coleta de 
dados é executada com o intuito de encontrar todos os pedidos de patente de 
invenções que estejam diretamente relacionadas às doenças ou aos grupos de 
doenças negligenciadas5, desde o primeiro pedido de patente registrado até o 
pedido mais recente (considerando a data da coleta de dados).

Ademais, ainda no que se refere aos aspectos metodológicos do presente 
estudo, com a intenção de garantir a validade e a confiabilidade das inferências 
(generalizações) a serem realizadas, destaca-se que a coleta e a análise dos da-
dos serão guiadas pelas regras de inferência formuladas por lee epstein e Gary 
King (ePSteiN; KiNG, 2013). De acordo com a metodologia adotada, a inferência 
deve ser compreendida como o processo de se utilizar fatos conhecidos para se 
aprender sobre fatos desconhecidos, podendo se configurar como descritiva ou 
causal (EPSTEIN; KING, 2013, p. 36). Todavia, para os fins almejados nesta inves-
tigação, apenas a inferência descritiva é utilizada.

além disso, as categorias teóricas a serem utilizadas tanto no processo in-
ferencial quanto na interpretação de seus resultados são baseadas na perspec-
tiva morfogenética adotada por Susan Sell (2003), que analisa as estruturas do 
atual sistema de propriedade intelectual a partir de uma relação de constituição  

5 tendo em vista as atualizações da ciência, as movimentações mercadológicas e as caracter-
ísticas das próprias enfermidades, existe uma variedade de entendimentos sobre quais doen-
ças estariam abrangidas por essa denominação. Assim, no âmbito do presente estudo, por 
representar especificidades próprias do contexto nacional e estar diretamente relacionada à 
política de propriedade intelectual brasileira, utilizou-se a lista do instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI), disposta no “anexo 1” da resolução nº 80/2013, como referência de 
quais doenças seriam consideradas negligenciadas. Apenas o item “manifestações decorrentes 
de intoxicações ou envenenamentos devido a animais venenosos ou peçonhentos”, devido a 
sua excessiva generalidade, foi excluído da pesquisa realizada.
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mútua entre estruturas e agentes, mediada pelo papel central das instituições 
(normas e organizações internacionais, bem como as esferas legislativa, execu-
tiva e judiciária de um país). com base nessa perspectiva, é possível compreen-
der a demora na análise dos pedidos de patente como um problema institucio-
nal, considerando os interesses dos múltiplos agentes envolvidos na cadeia de 
inovação farmacêutica e os condicionamentos estruturais colocados pelo atual 
sistema de propriedade intelectual. 

Dessa forma, como hipótese inicial deste estudo, afirma-se, preliminarmen-
te, que a demora na análise dos pedidos de patente (backlog), no âmbito do 
INPI, é um grave empecilho para os agentes envolvidos no processo de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) de novos medicamentos e, consequentemente, um 
obstáculo institucional à inovação farmacêutica, sobretudo, no caso das doen-
ças negligenciadas, que já apresentam sinais baixíssimos de atratividade mer-
cadológica e encontram-se às margens do desenvolvimento produtivo global.

2 RefeReNCIAL TeÓRICO

Na presente investigação, a perspectiva morfogenética, adotada por Sell, 
compõe o referencial teórico que guiará a interpretação dos dados coletados. 
assim, com o intuito de se investigar o processo de transformação das estruturas 
vigentes e o papel desempenhado pelos agentes nesse contexto, parte-se de 
uma análise detalhada da constituição do atual sistema global de propriedade 
intelectual. com base nessa perspectiva, a autora supera a dicotomia anterior 
entre perspectivas que tendem a enfatizar a importância dos condicionamen-
tos estruturais e as que tendem a ressaltar a atuação dos agentes envolvidos no 
processo de transformação (Sell, 2003, p. 184).

De acordo com Sell, há uma constituição recíproca entre as estruturas e os 
agentes, que é mediada, em duas direções distintas, por instituições: as estruturas 
alteram instituições e criam novos agentes e os agentes alteram as instituições e 
criam novas estruturas. em síntese, de acordo com a teoria adotada, as instituições 
são elementos centrais e dinâmicos na relação de constituição mútua existente en-
tre os agentes e as estruturas nas quais estão inseridos (SELL, 2003, p. 7).

Nesse sentido, Sell intenta compreender a transformação do sistema de 
propriedade intelectual nas últimas décadas, especialmente, no que diz res-
peito à implementação do acordo TRIPS (acordo sobre aspectos dos Direitos de 
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Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, sigla em inglês), no fim do 
século XX. De acordo com esse instrumental teórico, o conhecimento e as ideias 
promovidas pelos agentes do setor privado estadunidense, bem como a me-
diação institucional realizada pelo estado norte-americano, funcionam como 
elementos cruciais para se explicar a relação existente entre os agentes e as 
estruturas do sistema de propriedade intelectual vigente (Sell, 2003).

Nesse sentido, o substrato teórico apresentado passa a ser um elemento 
fundamental para o desenvolvimento da pesquisa empírica proposta, servindo 
para compreender, de uma maneira mais ampla, o processo de constituição do 
atual sistema de propriedade intelectual e os seus efeitos. No âmbito desse 
estudo, especificamente, busca-se entender os impactos da demora na análise 
de pedidos de patente (backlog) no processo de inovação farmacêutica direta-
mente relacionada às doenças negligenciadas.

3 MeTODOLOGIA

Complementarmente, no que se refere especificamente aos aspectos me-
todológicos do estudo proposto, em consonância com as reflexões metodoló-
gicas propostas por epstein e King (2013), com a intenção de garantir o padrão 
necessário de replicabilidade da presente investigação, descreve-se, nesta se-
ção, os procedimentos utilizados na coleta e na revisão dos dados extraídos 
diretamente da base do iNPi (2018a). 

Em primeiro lugar, foram realizadas buscas na base de dados oficial do INPI 
(2018a), com o intuito de encontrar todos os pedidos de patente para invenções 
que estivessem diretamente relacionadas às doenças ou aos grupos de doenças 
pesquisados, desde o primeiro pedido de patente disponível até o pedido mais 
recente (considerando a data da coleta de dados). Nesse sentido, é necessário 
esclarecer que, embora o processo de coleta e revisão dos dados tenha ocorrido 
entre os dias 19 de abril de 2018 e 30 de maio de 2018, estabeleceu-se como 
data limite da coleta de dados o dia 23 de abril de 2018 (segunda-feira). essa 
escolha se fez necessária na medida em que a base de dados do INPI (2018a) é 
atualizada todas as terças-feiras, dia da publicação semanal da Revista de Pro-
priedade Industrial (RPI). Dessa forma, mesmo que a coleta de dados tenha per-
durado para além da data convencionada, todas as atualizações posteriores a 
ela foram sumariamente descartadas, como se não tivessem existido. 
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com a intenção de se garantir a validade, a confiabilidade e a replicabilida-
de desse processo, ele foi dividido em 4 fases principais: (1) acesso à base de 
dados, (2) realização da pesquisa, (3) revisão dos dados coletados e (4) revisão 
por terceiros dos dados coletados.

Na primeira fase, com o intuito de acessar a base de dados do iNPi (2018a), 
entrou-se na página oficial do INPI (2018b); ao lado esquerdo da página, na 
seção “serviços”, clicou-se na opção “patente”; e, ao lado esquerdo da página, 
na subseção “patente”, clicou-se na opção “busca”. Em seguida, para realizar 
a pesquisa anonimamente – sem efetuar o login – clicou-se apenas no botão 
“continuar” e, por fim, na nova página, clicou-se novamente na opção “patente”.

Na segunda fase, já tendo acessado a base de dados do iNPi (2018a), na 
seção destinada à pesquisa avançada, especificamente no âmbito da subseção 
“palavra chave”, preencheu-se unicamente o campo “57” (“resumo”) com a de-
nominação exata6 do nome de cada doença ou grupo de doenças constante no 
“anexo 1”, da Resolução n.º 80 de 2013 do INPI (2013): doença de Chagas7, 
dengue/dengue hemorrágica8, esquistossomose, hanseníase, leishmanioses9, 

6 Como será visto mais detalhadamente a seguir, em alguns casos específicos, diante das especi-
ficidades da base de dados utilizada (INPI, 2018a), foram necessárias algumas pequenas adapta-
ções às denominações constantes na lista do INPI (2013). Portanto, pode-se dizer que a utilização 
exata das denominações das doenças ou grupo de doenças presentes na lista do iNPi (2013) foi 
a regra e que, com vistas a aperfeiçoar o resultado final da busca, comportou algumas exceções.
7 Excepcionalmente, no caso da doença de Chagas, utilizou-se apenas o termo “Chagas” para 
realizar a pesquisa. Essa medida foi tomada com a intenção de alcançar o maior número de 
resultados possíveis, como, por exemplo, “mal de Chagas”.
8 Excepcionalmente, no caso da dengue/dengue hemorrágica realizaram-se duas pesquisas sepa-
radas. essa medida foi adotada com a intenção de alcançar a maior precisão possível dos resultados, 
uma vez que o mesmo item apresentava dois componentes distintos: “dengue” e “dengue hemor-
rágica”. Sendo assim, em um primeiro momento utilizou-se o termo “dengue”. E, em um segundo 
momento, por se tratar de uma expressão composta por mais de uma palavra, utilizou-se o termo 
“dengue and hemorrágica”, uma vez que a utilização do operador boleano “and” faria que, neces-
sariamente, as duas palavras fossem encontradas em conjunto, no mesmo resumo.
9 excepcionalmente, no caso das leishmanioses, por se tratar de um conjunto de enfermidades, 
utilizou-se o termo “leishmaniose*” para realizar a pesquisa. Essa medida foi adotada com a 
intenção de ampliar a abrangência da busca, uma vez que a utilização do caractere coringa (*) (wild 
card) possibilitaria o alcance também das ocorrências da palavra no singular (“leishmaniose”) e, 
portanto, a ocorrência de seus tipos específicos nos resumos dos pedidos de patente, como, por 
exemplo, “leishmaniose cutânea” e “leishmaniose visceral”.
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malária, tuberculose, úlcera de Buruli10, neurocisticercose, equinococose, bou-
ba, fasciolíase, paragonimíase, filaríase, raiva e helmintíases11. 

Apenas o item “manifestações decorrentes de intoxicações ou envenena-
mentos devido a animais venenosos ou peçonhentos”, em razão da sua exces-
siva generalidade, foi excluído da pesquisa realizada. O fato de esse grupo de 
doenças não ter sido considerado, pelo menos nesse primeiro momento, como 
parte da amostra a ser analisada, não significa, de nenhuma forma, diminuir a 
relevância dessas enfermidades. Ao contrário, se se optou por não incluí-las 
como objeto de análise da presente pesquisa, foi por se entender que a forma 
genérica como são apresentadas na lista do iNPi (2018a), em combinação com 
as especificidades da base de dados utilizada, poderia prejudicar a precisão dos 
resultados encontrados. Isso poderia comprometer não só a validade e a confia-
bilidade dos dados diretamente relacionados com esse grupo de doenças, como 
também a consistência das inferências realizadas ao longo do trabalho.

Nesse sentido, tendo sido definidos os termos a serem pesquisados na base 
de dados, cada palavra-chave (correspondente a uma doença ou grupo de doen-
ças específico) gerou uma ou mais páginas de resultado de pesquisa, que foram 
salvas em documentos separados no formato PDF (Portable Document Format), 
com o objetivo de garantir o controle e a replicabilidade dos dados coletados. 
Com essa medida, intentou-se registrar adequadamente e tornar recuperáveis 
as seguintes informações: data e hora da pesquisa realizada, a palavra chave 
utilizada, o número de processos encontrados, o número de páginas resultantes 
da pesquisa e a identificação sumária (número do pedido) de todos os proces-
sos encontrados em forma de lista.

em seguida, acessou-se a página individual de cada processo encontrado e 
no aplicativo processador de textos, do Google Docs, criou-se uma tabela com 

10 excepcionalmente, no caso da úlcera de Buruli, por se tratar de uma expressão composta 
por mais de uma palavra, utilizou-se o termo “úlcera and buruli” para realizar a pesquisa. Essa  
medida foi adotada para garantir a precisão do procedimento de busca, uma vez que a utilização 
do operador boleano “and” faria que, necessariamente, as duas palavras fossem encontradas 
em conjunto, no mesmo resumo. 
11 excepcionalmente, no caso das helmintíases, por se tratar de um conjunto de enfermidades, 
utilizou-se o termo “helmintíase*” para realizar a pesquisa. Essa medida foi adotada com a 
intenção de ampliar a abrangência da busca, uma vez que a utilização do caractere coringa (*) 
(wild card) possibilitaria o alcance também das ocorrências da palavra no singular (“helmintíase”) 
e, portanto, a ocorrência de seus tipos específicos nos resumos dos pedidos de patente.
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6 colunas para cada doença ou grupo de doenças, referentes a cada campo de 
informação a ser extraída individualmente de cada processo: (1) o número do 
pedido de patente, (2) a data do depósito do pedido de patente, (3) a data da 
publicação do pedido de patente, (4) a data da concessão da patente (quando 
foi o caso), (5) o nome do(s) depositante(s) do pedido de patente (bem como a 
sigla de seu(s) país(es) de origem) e (6) o status atual do processo12. 

Ainda, no que se refere especificamente ao campo “status do processo”, 
é relevante destacar que todos os processos foram enquadrados em uma das 
seguintes categorias: (a) pedido em andamento, (b) pedido arquivado, (c) pe-
dido desistido, (d) pedido indeferido, (e) pedido deferido, (f) patente concedi-
da e (g) patente extinta. essas categorias foram criadas a partir de uma análise 
detalhada da RPI, que possibilitou a síntese de todo o amplo espectro de des-
pachos proferidos pelo INPI em apenas 7 categorias. A categoria “pedido em 
andamento” serviu como uma categoria residual, nela foram inseridos todos 
os processos que foram depositados no INPI e, até o momento da realização da 
coleta, não tenham evoluído para nenhuma das outras 6 categorias. todas as 
outras categorias (b – g) são facilmente identificáveis por meio de despachos 
explícitos, que geralmente apontam o novo status do processo e a justificativa 
da alteração.

Nesse sentido, após extração das informações acima indicadas em cada 
processo, o título e o resumo de cada pedido de patente foi analisado atenta-
mente, com o intuito de reconhecer se ele se enquadrava no escopo inicial da 
presente coleta de dados, qual seja, a busca por pedidos de patente a invenções 
que estivessem diretamente relacionadas com as doenças ou grupos de doença 
pesquisados. Desse modo, todos os processos que foram considerados alheios 
ao escopo inicial da pesquisa realizada, foram marcados na cor vermelha na ta-
bela, para que pudessem ser futuramente analisados e, caso se confirmasse sua 
ausência de relação, descartados13.

12 O campo “status do processo” foi preenchido a partir da observação do último despacho 
pertencente ao processo analisado. algumas vezes, o último despacho proferido pelo iNPi 
era inconclusivo e remetia ao despacho anterior, situação em que era feita uma interpretação 
sistemática dos dois últimos despachos proferidos. além disso, como já mencionado anterior-
mente, somente os despachos proferidos até 23 de abril de 2018 foram considerados, por se 
tratar da data limite da presente investigação.
13 Em razão de os pesquisadores responsáveis pela coleta e revisão dos dados não serem for-
mados especificamente para compreender as nuances técnicas relativas a cada doença, não 
se procedeu em nenhum tipo de interpretação dos resumos dos pedidos coletados. Isso quer 
dizer que, bastasse o resumo mencionar a palavra chave pesquisada e que a invenção dissesse 
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Dessa forma, vale a pena destacar que, como a presente coleta de dados se 
baseia estritamente no resumo do pedido de patente informado pelos próprios 
depositantes e dada a possibilidade de ele se equivocar quanto às caracterís-
ticas e potencialidades de sua própria invenção, é possível assumir que o nú-
mero de pedidos de patente coletados possa estar ligeiramente inflacionado, 
no que se refere, especialmente, ao número de invenções que de fato estão 
endereçadas às doenças negligenciadas em estudo. essa limitação, apesar de 
não impedir o desenvolvimento do presente trabalho, deve ser levada em con-
sideração para que possa ser feita uma avaliação mais precisa dos resultados 
encontrados. Além disso, tendo em vista que um depositante pode ter relacio-
nado uma mesma invenção ao combate de mais de uma doença negligenciada, 
no âmbito desta investigação, esse tipo de pedido de patente foi contabilizado, 
repetidamente, em cada uma das doenças mencionadas. essa medida foi ado-
tada para evitar o enviesamento da pesquisa, que, caso contrário, poderia equi-
vocadamente subrepresentar o número de pedidos de patente relacionados a 
determinadas doenças negligenciadas14.

Nesse sentido, ao término da coleta de dados de cada doença ou grupo de 
doenças, todos os processos destacados em vermelho foram analisados detida-
mente e foi criada uma segunda tabela para cada doença, no mesmo documen-
to, para aqueles que foram descartados e, portanto, excluídos da amostra a ser 
analisada na presente investigação. essa nova tabela possuía, além dos campos 
existentes da primeira, uma sétima coluna intitulada “motivo do descarte”. 

Todos os processos descartados se enquadraram em uma das seguintes jus-
tificativas: (1) a palavra-chave não corresponde à doença pesquisada; (2) embora  
a palavra-chave se refira à doença pesquisada, a invenção não está diretamente 

respeito às doenças negligenciadas, para que o pedido fosse mantido na amostra coletada. Essa 
medida foi importante para que se pudesse diminuir a influência da subjetividade dos autores 
no processo de coleta de dados, garantir a replicabilidade da pesquisa e assegurar a precisão 
dos resultados encontrados.
14 como as doenças negligenciadas já são conhecidas por possuírem um baixo índice de atra-
tividade mercadológica e, consequentemente, de inovações relacionadas a elas, para evitar o 
agravamento injustificado da situação dessas doenças e aumentar a precisão do diagnóstico 
proposto, em todas as decisões metodológicas que fossem influenciar no aumento ou na di-
minuição da amostra utilizada, optou-se pela medida que considerasse o maior número de 
pedidos de patente possível. Esse dispositivo metodológico serviu para diminuir a influência 
pessoal do autor e evitar qualquer tipo de enviesamento da coleta de dados que pudesse for-
çosamente corroborar com a hipótese previamente formulada.
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relacionada a ela – caso em que a menção à doença foi utilizada com outra fi-
nalidade –; (3) embora a palavra-chave e a invenção possam se referir à doença 
pesquisada, o pedido de patente encontra-se fora do lapso temporal pesquisa-
do – em outras palavras, o pedido de patente foi publicado na RPi após 23 de 
abril de 2018 –; e (4) trata-se de um pedido de patente de modelo de utilida-
de15, e não de invenção16. a partir da junção de todas as tabelas relacionadas in-
dividualmente a cada doença ou grupo de doenças, formou-se uma única tabela 
de descartes, com o intuito de garantir a replicabilidade da presente investiga-
ção e, de maneira transparente, demonstrar os critérios utilizados para excluir 
determinados pedidos de patente da amostra coletada.

encerrada a segunda fase, deu-se início ao procedimento de revisão dos 
dados coletados pelos próprios pesquisadores. Nesse momento, com o objetivo 
de aumentar a amplitude da coleta de dados, foi feita inicialmente uma pes-
quisa sobre possíveis denominações alternativas de cada doença ou grupo de 
doenças constante na lista do iNPi (2013). Para tanto, como base suplementar 
de pesquisa, foram escolhidos dois documentos para consulta: (1) o primeiro 
relatório da organização Mundial da Saúde (2012) sobre doenças tropicais ne-
gligenciadas e (2) o livro de parasitologia, de Rey (2008). 

assim, utilizando-se das denominações alternativas encontradas nos dois 
documentos supramencionados, foram feitas novas buscas, que seguiram os 
mesmos parâmetros estabelecidos na fase 2 da coleta. A partir dos resultados 
encontrados nessas novas buscas, com base no número e na data de depósito 
de cada pedido de patente, verificou-se se os novos processos já haviam sido 
inseridos na tabela elaborada anteriormente. caso já tivessem sido encontra-
dos na primeira busca, não se realizou qualquer procedimento específico. Toda-
via, caso os novos processos ainda não tivessem sido registrados, foram incluí-
dos na tabela inicial – obedecendo à ordem cronológica decrescente da data de 
depósito – e receberam o traço distintivo “*”, logo após o número do pedido. 

15 De acordo com o artigo 9º, da lei de Propriedade industrial (lPi), modelo de utilidade é 
“objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova 
forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso 
ou em sua fabricação” (BRaSil, 1996).
16 Os critérios de descarte dos processos foram sendo formulados na medida em que se tinha 
contato direto com os dados coletados. esse procedimento maleável possibilitou uma maior 
precisão na coleta e na revisão de dados, uma vez que os pesquisadores puderam ter um 
conhecimento mais profundo das nuances apresentadas pelas informações extraídas da base 
de dados e, assim, formular critérios mais adequados para esse contexto específico.
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Nesse sentido, como última atividade da terceira fase da coleta e revisão 
dos dados, uma revisão cuidadosa foi realizada por um dos autores deste capí-
tulo, com o intuito de verificar se o conteúdo da tabela correspondia, de fato, 
às informações constantes na base de dados do iNPi (2018a). em seguida, dan-
do início à quarta fase da coleta e revisão dos dados (revisão por terceiros), 
as tabelas, os documentos em formato PDF e os diários de pesquisa mantidos 
pelos pesquisadores responsáveis pela coleta de dados foram encaminhados 
para outros dois pesquisadores, que se responsabilizaram pela revisão ampla 
de todo o processo de coleta realizado. 

Os pesquisadores responsáveis pela revisão final dos dados se guiaram 
exclusivamente pelos documentos supramencionados (em especial, pelos diá-
rios de pesquisa) e não puderam ter contato direto com os outros pesquisado-
res para esclarecer quaisquer circunstâncias relacionadas aos procedimentos 
da coleta de dados. Essa medida se justifica por garantir a replicabilidade da 
pesquisa realizada (EPSTEIN; KING, 2013, p. 47), dado que qualquer necessida-
de de esclarecimento diretamente com os responsáveis pela coleta de dados 
seria considerada uma falha na descrição dos procedimentos de pesquisa e, 
consequentemente, uma limitação à replicabilidade da presente investigação. 
Portanto, qualquer dúvida ou inconsistência no processo de coleta de dados 
foi marcada nos próprios documentos pelos pesquisadores responsáveis pela 
revisão e, posteriormente, corrigidos pelos pesquisadores originalmente res-
ponsáveis pela coleta. 

O resultado final do processo de coleta e revisão de dados foi um primeiro 
resumo de dados, a partir das informações disponíveis na base de dados do iNPi 
(2018a). esse resumo de dados serviu de base para a delimitação dos dados co-
nhecidos a serem analisados no processo inferencial da presente investigação. 
Por isso, é importante ressaltar que a inferência descritiva não se confunde com o 
resumo de dados, uma vez que este último deve ser entendido apenas como uma 
fase que antecede a inferência. Enquanto o resumo de dados se refere exclusiva-
mente ao ato de resumir fatos existentes na realidade, uma inferência descritiva 
se dedica a aprender, a partir desses dados resumidos, novos fatos inteiramente 
desconhecidos antes do processo inferencial (ePSteiN; KiNG, 2013, p. 36).
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4  o BACKLOG e O CASO DAS DOeNÇAS NeGLIGeNCIADAS 
NO BRASIL 

considerando a metodologia acima proposta, nesta seção, os dados em-
píricos coletados serão resumidamente apresentados, descritos e comparados  
entre si. em primeiro lugar, será apresentado o número total de pedidos de pa-
tente diretamente relacionados às doenças negligenciadas no iNPi e, em segui-
da, serão apresentados quantos desses pedidos se tornaram patentes conce-
didas. Além disso, com o intuito de verificar o tempo de demora na tramitação 
dos pedidos de patente no âmbito do INPI, serão apresentados os períodos de 
tempo que cada patente demorou a ser concedida. Dessa forma, iniciando a 
apresentação dos dados coletados, a tabela 1 apresenta o número total de pedi-
dos de patente diretamente relacionados às doenças negligenciadas em toda a 
história do iNPi, distribuídos por cada enfermidade ou grupo de enfermidades. 

Tabela 1 – Número total de pedidos de patente por doença ou grupo de doenças negligenciadas

Doenças Número total de pedidos de patente

Dengue/ Dengue hemorrágica 208

leishmanioses 175

Malária 151

tuberculose 116

Doença de chagas 71

Esquistossomose 31

Raiva 27

Hanseníase 19

Filaríase 5

Helmintíases 5

Fasciolíase 4

Neurocisticercose 4

Bouba 2

Equinococose 2

Paragonimíase 0

Úlcera de Buruli 0

Total 820

Fonte: tabela elaborada pelos próprios autores a partir da base de dados do instituto Nacional da Proprie-
dade industrial, 2018.

*Data da coleta: 23 de abril de 2018.
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A tabela 1 apresenta um quadro reduzido de pedidos de patente para todas 
as doenças negligenciadas de maneira geral, uma vez que, em toda a história do 
iNPi, apenas 820 pedidos de patente relacionavam-se diretamente a esse grupo 
de enfermidades. em contraste, o número de pedidos de patente diretamente 
relacionados às doenças não-negligenciadas costuma alcançar números consi-
deravelmente maiores17.

Além disso, de acordo com a tabela 2, também é possível observar que, 
mesmo dentro do grupo das doenças consideradas negligenciadas existe uma 
grande variação do número total de pedidos de patente depositados em re-
lação a cada enfermidade. Enquanto a dengue/dengue hemorrágica, as leish-
manioses e a malária possuem, respectivamente, 208, 175 e 151 pedidos de 
patente depositados; a bouba, a equinococose, a paragonimíase e a úlcera de 
Buruli possuem, respectivamente, apenas 2, 2, 0 e 0 pedidos depositados em 
toda a história do iNPi. esse dado, caso possa efetivamente ser utilizado como 
referência para se medir a negligência a qual essas doenças estão submetidas, 
confirma a ideia amplamente defendida da existência, mesmo dentro do grupo 
das doenças negligenciadas, de enfermidades que seriam mais negligenciadas 
que outras (FERES; SILVA, 2016; MSF, 2002).

Com base na tabela 1, portanto, é possível afirmar que, além de haver um 
quadro bastante reduzido de pedidos de patente diretamente relacionados às 
doenças em estudo, para algumas dessas enfermidades o número de invenções 
a serem analisadas é ainda menor – podendo chegar a menos de uma dezena 
ou, até mesmo, a zero. Por isso, ao se considerar conjuntamente a importância 
das inovações farmacêuticas para a população em geral e o número reduzido 
das invenções destinadas a combater as doenças negligenciadas, entende-se 
que a investigação acerca do tempo de desenvolvimento dos processos de pa-
tenteamento, dentro do INPI, torna-se ainda mais relevante. Afinal, dessa forma 
será possível verificar a eficiência do sistema de propriedade intelectual e o seu 

17 Destaca-se, nesse sentido, o estudo realizado por Feres (submetido), que, ao analisar empiri-
camente a base de dados do INPI, verificou que o número de pedidos de patente relacionados 
às doenças negligenciadas é expressivamente inferior àqueles relacionados às doenças não-
negligenciadas. apesar de partirem de uma metodologia distinta, os dados apresentados pelo 
autor são efetivos para ilustrar esse contraste: enquanto a malária, as leishmanioses e a dengue 
possuíam, respectivamente, 105, 117 e 167 pedidos de patente relacionados a elas; o HIV/AIDS 
(Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome, siglas em inglês), o dia-
betes e o câncer possuíam 536, 846 e 2.664 pedidos relacionados, respectivamente (FERES, 
submetido).
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papel na disponibilização de produtos farmacêuticos essenciais para a popula-
ção em geral. 

Nesse sentido, a tabela 2 apresenta o número total de patentes concedidas 
para cada doença ou grupo de doenças negligenciadas, dentro do mesmo lapso 
temporal observado na tabela 1, bem como o tempo que cada patente levou 
para ser concedida, desde a data de depósito do pedido de patente até a data 
de sua concessão. 

Tabela 2 – tempo para a concessão de patentes por doença ou grupo de doenças negligenciadas

Doenças
Número total 
de patentes 
concedidas1

Menos de 
5 anos

Mais de 5 anos 
e menos de  

10 anos

Mais de 10 
anos e menos 

de 15 anos

Mais de 
15 anos

Doença de chagas 9 2 1 4 2

leishmanioses 9 1 3 4 1

Malária 7 2 2 3 0

Raiva 7 0 0 5 2

Dengue/ Dengue 
hemorrágica

6 1 5 0 0

Helmintíases 4 0 1 3 0

Esquistossomose 3 0 1 1 1

tuberculose 2 0 0 1 1

Bouba 0 0 0 0 0

Equinococose 0 0 0 0 0

Fasciolíase 0 0 0 0 0

Filaríase 0 0 0 0 0

Hanseníase 0 0 0 0 0

Neurocisticercose 0 0 0 0 0

Paragonimíase 0 0 0 0 0

Úlcera de Buruli 0 0 0 0 0

Total 47 6 13 21 7

Fonte: tabela elaborada pelos próprios autores a partir da base de dados do instituto Nacional da Proprie-
dade industrial, 2018.

*Data da coleta: 23 de abril de 2018.
1 Na categoria de patentes concedidas também foram consideradas as patentes extintas, que já tenham 
sido concedidas pelo INPI e, até 23 de abril de 2018, tenham sido extintas por qualquer motivação. 
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Na tabela 2, em comparação com a tabela anterior, chama a atenção o bai-
xíssimo número de patentes concedidas em relação ao número total de pedidos 
depositados, uma vez que, dos 820 pedidos de patentes diretamente relacio-
nados às doenças negligenciadas, apenas 47 tornaram-se patentes concedidas. 
Isso significa dizer, portanto, que menos de 6% dos pedidos de patente analisa-
dos se tornaram, até a data da coleta de dados, patentes concedidas pelo iNPi18. 

Essa diferença chama ainda mais a atenção, quando se analisa especifica-
mente o caso de cada doença ou grupo de doenças negligenciadas. Por exem-
plo, dos 208 pedidos de patente diretamente relacionados à dengue/dengue 
hemorrágica, em toda a história do iNPi, apenas 6 (2,88%) patentes foram con-
cedidas. Esse quadro parece se repetir com todas as outras enfermidades, como 
é o caso das leishmanioses – com apenas 9 (5,14%) patentes concedidas dos 
175 pedidos de patente depositados –, da malária – com apenas 7 (4,63%) pa-
tentes concedidas dos 151 pedidos de patente depositados – e da tuberculo-
se – com apenas 2 (1,72%) patentes concedidas dos 116 pedidos de patente 
depositados. 

É interessante notar também o fato de que a metade das doenças ou grupo 
de doenças consideradas negligenciadas, de acordo com a tabela 2, nunca teve 
uma patente concedida pelo INPI. Esse é o caso da bouba, da equinococose, da 
fasciolíase, da filaríase, da hanseníase, da neurocisticercose, da paragonimíase 
e da úlcera de Buruli. É necessário destacar, entretanto, que algumas dessas 
doenças, como a paragonimíase e a úlcera de Buruli, de fato, nunca tiveram um 
pedido de patente relacionado a elas. Por outro lado, doenças como a fasciolía-
se, a filaríase, a hanseníase e a neurocisticercose, apesar de possuírem pedidos 
de patente depositados diretamente relacionados a elas, nunca tiveram uma 
patente concedida pelo iNPi. chama a atenção, sobretudo, o caso da hansenía-
se, que não teve nenhuma patente concedida, mesmo tendo tido 19 pedidos de 
patente depositados até o momento da coleta de dados.

Diante dos dados apresentados até aqui, portanto, faz-se necessário ques-
tionar, inicialmente, o que estaria causando essa discrepância expressiva en-
tre o número total de pedidos depositados por doença ou grupo de doenças 

18 De acordo com os propósitos da presente investigação, destaca-se que as patentes que já 
haviam sido extintas também foram consideradas e contabilizadas como patentes concedidas. 
Dessa forma, o número total de patentes já concedidas pelo iNPi, não pode ser confundido com 
o número total de patentes vigentes. 
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negligenciadas (tabela 1) e os baixíssimos números de patentes concedidas 
pelo iNPi diretamente relacionadas a essas mesmas enfermidades (tabela 2).  
a hipótese inicial desse estudo conduz a presente investigação a procurar a 
causa dessa discrepância na eventual existência do fenômeno do backlog no 
INPI e, consequentemente, no tempo de demora no processamento dos pedidos 
de patente causado por ele. 

Dessa forma, ainda de acordo com a tabela 2, ao se verificar o tempo que as 
patentes diretamente relacionadas às doenças negligenciadas demoraram a ser 
concedidas, reforça-se a ideia da morosidade do processo de patenteamento 
como o responsável pelo contraste existente entre o número de pedidos depo-
sitados (tabela 1) e o número de patentes concedidas (tabela 2). como se pode 
observar, das 47 patentes concedidas, a maioria, 28 (59,57%), demorou mais de 
10 anos para receber uma decisão final positiva do INPI, enquanto apenas 19 
(40,42%) patentes foram concedidas em um tempo inferior a esse. Destaca-se, 
nesse contexto, o caso da doença de Chagas, que das 9 patentes concedidas 
diretamente relacionadas a ela, 6 demoraram mais de 10 anos para serem con-
cedidas, dentre as quais 2 demoraram mais de 15 anos.

Em consonância com os dados apresentados acima, não obstante tenham 
utilizado metodologia e amostragem distintas, Mercadante, Hasenclever e Pa-
ranhos (2017), ao analisarem a relação entre as datas de depósito e as datas de 
concessão de 293 patentes farmacêuticas concedidas pelo iNPi, entre os anos 
2000 e 2016, encontraram resultados bastante semelhantes (como se pode ob-
servar no Gráfico a seguir).

Gráfico – anos de depósito e de concessão das patentes farmacêuticas analisadas 
Fonte: Mercadante; Hasenclever; Paranhos, 2017, p. 785
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De acordo com a pesquisa realizada pelos autores supracitados, como se 
pode observar no Gráfico acima, com a exceção de um pedido de patente em 
2010 e outro em 2012, todos foram depositados entre os anos 2000 e 2007. 
Além disso, é interessante notar que quase metade dos pedidos coletados foi 
depositada já nos dois primeiros anos de análise. em contraste, chama a aten-
ção o fato de que as concessões começaram a ocorrer apenas a partir de 2010, 
de modo que mais da metade foi concedida nos últimos dois anos de análise 
(2015 e 2016), à exceção de apenas 1 patente concedida em 2005 (MeRcaDaN-
TE; HASENCLEVER; PARANHOS, 2017). Assim, a partir das informações trazidas 
pelo gráfico 1, Mercadante, Hasenclever e Paranhos (2017, p. 785) afirmam que 
“o vale formado pelas duas retas representa justamente as consequências do 
backlog do INPI”, que seria responsável por atrasar os exames dos pedidos de 
patentes e suas respectivas concessões.

5 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS

Com efeito, ao menos no que se pôde apreender dos dados analisados na 
seção anterior, é possível inferir que a hipótese inicial deste estudo parece 
ter sido corroborada, visto que a demora na análise dos pedidos de patente 
(backlog), no âmbito do INPI, parece indicar a existência de um obstáculo insti-
tucional significativo para os agentes envolvidos no processo de P&D de novos 
medicamentos e, consequentemente, um empecilho à inovação farmacêutica, 
sobretudo, no caso das doenças negligenciadas.

No entanto, com o intuito de verificar a real extensão dos efeitos negativos 
causados pelo atraso no tempo de concessão de patentes, reconhece-se a ne-
cessidade de se investigar mais detalhadamente os dados que subsidiaram as 
reflexões da presente pesquisa. Em trabalhos futuros, para além da análise das 
patentes concedidas, ainda será necessário desenvolver análises relativas aos 
pedidos de patente que se encontram em outros estádios processuais dentro 
do INPI (por exemplo, pedidos indeferidos, pedidos arquivados, pedidos desis-
tidos e pedidos em andamento).

De qualquer forma, mesmo reconhecendo a necessidade de aprofundamen-
tos fundamentais para se desenvolver um diagnóstico empírico mais completo, 
com base no presente trabalho, já se pode afirmar, ainda que preliminarmente, 
que a elaboração de políticas públicas de incentivo à CT&I no setor farmacêu-
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tico não pode se limitar somente às discussões relativas aos estádios iniciais 
da cadeia de inovação. Antes, é crucial que esforços suficientes sejam alocados 
para compreender e solucionar os problemas no momento de proteção das in-
venções já existentes, sobretudo, quando se referem a áreas de baixa atrativi-
dade mercadológica, como é o caso das doenças negligenciadas.

além disso, partindo-se de uma perspectiva morfogenética do sistema de 
propriedade intelectual vigente, reconhece-se a necessidade de se compreen-
der o problema apresentado desde uma perspectiva estrutural mais ampla. em 
outras palavras, ao se reconhecer o processo de constituição do atual modelo 
de incentivo à inovação, é necessário contextualizar global e historicamente o 
problema institucional da demora na análise dos pedidos de patente no iNPi. 
Dessa maneira, poder-se-á, futuramente, compreender mais detalhadamente 
os condicionamentos estruturais impostos às instituições brasileiras e o papel 
dos agentes envolvidos nesse processo político-econômico.
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no tema, no contexto da tripla hélice. Nesse sentido, o objetivo desta 
pesquisa é auxiliar a Universidade de Brasília na implementação dos 
marcos legais existentes, com base nos desafios existentes na prática 
institucional. Busca-se ainda identificar alguns elementos na atuação 
do Nit da UnB, o centro de apoio ao Desenvolvimento tecnológico 
(cDt), no contexto da Universidade Pública como ator com papel rele-
vante na promoção da inovação. 

Palavras-chave: inovação; Propriedade intelectual; Regulação; 
Universidade; Tripla Hélice.

ABSTRACT: the role of the University in the process of innovation 
becomes increasingly relevant with the Brazilian legislative changes 
in the theme, in the context of the triple helix. in this sense, the 
objective of this research is to assist the University of Brasília (UnB) 
in the implementation of existing legal frameworks, based on the 
existing challenges in institutional practice. It also seeks to identify 
some elements in the performance of the technological Development 
Support center (cDt) of UnB, in the context of the Public University as 
an actor with a relevant role in promoting innovation.

Keywords: inovation; intellectual Property; Regulation; University, 
Triple Helix.

1 INTRODUÇÃO

a inovação torna-se cada vez mais importante dentro do papel das institui-
ções Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT’s) públicas na assistência de 
novas empresas brasileiras e na geração de maior competitividade no mercado. 
Discutir a função dos atores que promovem a inovação, especialmente a função 
das Universidades, é de tal relevância que não se pode pensar em pesquisa e 
desenvolvimento sem se pensar conjuntamente em inovação.

apesar de ainda haver uma visão dicotômica entre estado e mercado, não é 
possível incentivar a expansão de projetos inovadores dispensando a estrutura 
do Estado e o investimento privado. Para tanto, é necessário que a legislação 
criada pelo Estado esteja alinhada a esse objetivo, em todas a suas instâncias, 
principalmente no que diz respeito às normas internas que regulamenta as 
ict’s públicas.

Nesse contexto, e tomando como referência a Universidade de Brasília 
(UnB), no presente estudo fica evidenciada a falta de normatização e regulação 
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interna nas diferentes ict’s públicas, de forma a acolher e sistematizaras ferra-
mentas e os motores previstos na legislação, em especial a lei nº 10.973/2004 
alterada pela lei nº 13.243/2016 (BRaSil, [2016]b) e o Decreto nº 9.283/2018 
(BRaSil, [2018]), com o objetivo de aproximar as práticas e políticas das ict’s 
aos distintos potenciais ambientes inovadores presentes nos setores públicos 
e privados.

No âmbito da UnB, o tema propriedade intelectual, transferência de tecno-
logia e inovação esteve muito presente no contexto dos projetos de desenvol-
vimento de pesquisa da Universidade. No início da década de 80, as atividades 
de pesquisa e desenvolvimento na UnB se intensificaram de tal modo que a ICT 
sentiu a necessidade de criar um órgão especifico para auxiliar os pesquisado-
res a formalizarem projetos de pesquisa desenvolvidos em parceria com outras 
instituições. Foi quando em 1986 o então Reitor da UnB, o professor Cristovam 
Ricardo Cavalcanti Buarque, criou o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tec-
nológico (CDT) com o objetivo de coordenar ações que possibilitem a participa-
ção da UnB no processo de desenvolvimento tecnológico nacional, por meio da 
geração de novos produtos ou processos (UnB, [1990]).

em 1990 o Regimento interno do cDt foi aprovado e instituído pelo Reitor 
Antônio Ibañez Ruiz, que determinou que o CDT fosse formado por um Conse-
lho Técnico e Científico, a Diretoria, as Coordenadorias de áreas e a secretaria 
administrativa. apenas dois anos depois a UnB teve o seu primeiro depósito de 
pedido de patente realizado junto ao instituto Nacional da Propriedade indus-
trial (INPI), processo de proteção que foi intermediado pelo CDT. Alguns anos 
depois este pedido de patente passou a ser negociado pelo cDt com empresas 
interessadas, com o intuito de celebrar um contrato de transferência de tecno-
logia (UnB, [1990]).

Devido a inexistência de qualquer normativa na UnB que tratasse dos direi-
tos de propriedade intelectual e de transferência de tecnologia decorrentes dos 
resultados dos projetos de pesquisa desenvolvidos na Universidade aprovou-se 
a Resolução do Conselho Administrativo nº 005/1998, que instituiu a política 
de propriedade intelectual e transferência de tecnologia da UnB. assim a UnB 
tornou-se pioneira na temática de propriedade intelectual e transferência de 
tecnologia, possuindo normas internas antes mesmo da existência da lei de 
inovação (UnB. [1998]).

em 2 de dezembro de 2004 foi promulgada a lei nº 10.973, conhecida 
como Lei de Inovação que dispôs sobre incentivos à inovação e à pesquisa  
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científica e tecnológica no ambiente produtivo. A Lei instituiu o conceito de Nú-
cleo de Inovação Tecnológica (NIT) e a obrigatoriedade de que toda ICT pública 
instituísse o seu próprio NIT. Dessa forma a UnB determinou que o CDT exerce-
ria as funções de Nit da Universidade, por meio do ato da Reitoria nº 882/2006 
e desde então o CDT tem realizado, oficialmente, a gestão da propriedade inte-
lectual e transferência de tecnologia provenientes dos projetos de pesquisa e 
desenvolvimento executados no âmbito da ICT (BRASIL, [2004]).

Não houve, contudo, uma continuidade por parte da UnB em instituir instru-
mentos e normativas especificas para regulamentação das questões relaciona-
das a pesquisa, desenvolvimento e inovação no âmbito da comunidade acadê-
mica. Além disso, com o passar dos anos a ICT que antes era pioneira passou a 
ter suas normas internas defasadas em relação à legislação vigente que abarca 
o tema. Esse quadro se intensificou com a promulgação da Lei nº 13.243/2016 
que alterou a Lei nº 10.973/2004 gerando a necessidade, quase que urgente, 
da Universidade propor estudos internos para mapeamento dos instituto nor-
mativo interno e proposição de novas normas adequadas e alinhadas ao novo 
marco legal de ciência, tecnologia e inovação.

 Neste contexto criou-se um grupo de pesquisa sob a coordenação da pro-
fessora da Faculdade de Direito da UnB, ana claudia Farranha Santana, com o 
intuito de identificar quais os principais desafios existentes na modulação ju-
rídica atual e em que medida eles podem ser alterados com vistas a ampliar o 
contexto da inovação tecnológica, possibilitando, principalmente, a Universida-
de Pública um papel de protagonismo nesse tema. Dentre os objetivos da pes-
quisa estava o de desenvolver estudos que sistematizem os entendimentos em 
torno da legislação os marcos legais relativos a inovação, ciência e tecnologia 
no Brasil e propor uma modulação jurídica para implementação do Novo Marco 
Regulatório em ciência e tecnologia na UnB.

O presente artigo é um dos resultados deste projeto de pesquisa no qual 
observou-se a regulamentação interna da Universidade de Brasília (UnB) acerca 
do tema, especialmente no que diz respeito às normas referentes aos trâmites 
dos instrumentos jurídicos no âmbito da propriedade intelectual e transferên-
cia de tecnologia em especial àqueles que envolvem o CDT. 

As perguntas motivadoras da pesquisa são: quais os principais desafios 
existentes na modulação jurídica atual? Em que medida eles podem ser al-
terados com vistas a ampliar o contexto da inovação tecnológica? Quais ele-
mentos da legislação nacional se alinham com os instrumentos de propriedade  
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intelectual e demais aspectos jurídicos da inovação a serem protegidos no âm-
bito da Universidade? 

O objetivo desta pesquisa é auxiliar a UnB na implementação dos marcos 
legais existentes, com base nos desafios existentes na prática institucional. Des-
ta forma, a problemática apresentada neste trabalho é pertinente aos desafios 
de políticas e governança, incluindo os papéis das universidades e o desenvol-
vimento regional. Busca-se ainda identificar alguns elementos na atuação do 
cDt/UnB, no contexto da Universidade Pública como ator com papel relevante 
na promoção da inovação. 

2 MeTODOLOGIA

tomando por base os elementos apresentados acima, esta investigação rea-
liza estudos e mapeia necessidades da Universidade para adequação ao novo 
marco legal, bem como propõe possíveis soluções para se criar uma regulamen-
tação interna que possa auxiliar na atualização da política de propriedade in-
telectual na UnB, com o intuito de adequar a regulamentação da Universidade 
ao novo Marco legal. Sendo assim foi realizado um levantamento e análise da 
legislação aplicável ao caso vigente no país, em especial a lei nº 10.973/2004 
(lei de inovação) (BRaSil, [2016]a), seu Decreto Regulamentador nº 9.283/2018 
que substituiu o antigo Decreto nº 5.563/2005 (este revogado), bem como a Lei 
nº 13.243/2016 (Novo Marco legal de inovação) (BRaSil, [2016]b).

Nesse sentido, os objetivos específicos desta pesquisa são: (a) mapeamen-
to das necessidades e dificuldades da UnB em se adequar ao Novo Marco Regu-
latório em ciência, tecnologia e inovação (lei nº 13.243/2016); (b) a cobrança 
de instrumentos jurídicos celebrados pela UnB; (c) elaboração de Minutas de 
Resolução e Instruções Normativas sobre questões de propriedade intelectual 
relevantes para a UnB.

Para tanto realizaram-se algumas outras atividades na pesquisa a fim de 
se desenvolver um ambiente institucional propício para a regulação e a mode-
lagem jurídica construídas, quais sejam: a) estudos com foco na atualização no 
que tange ao novo marco legal de inovação (Lei nº 13.243/2016); b) proposição 
de soluções para implementação de uma política de propriedade intelectual 
atual e adequada aos instrumentos legais publicados recentemente sobre ino-
vação na Universidade de Brasília; c) desenvolvimento de pesquisas acerca da 
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abordagem jurídica nos temas Propriedade intelectual, transferência de tecno-
logia e entraves para a implementação da lei de inovação (lei nº 10.973/2004); 
d) desenvolvimento de estudos que sistematizem os entendimentos em torno 
da legislação sobre licitações (lei nº 8.666/1993) e os marcos legais relativos 
a inovação, ciência e tecnologia no Brasil relacionando-os; e) auxílio ao centro 
na construção de modulação jurídica para implementação do Novo Marco Re-
gulatório em ciência e tecnologia (lei nº 13.243/2016); f) realização de um 
mapeamento dos instrumentos jurídicos celebrados no âmbito da Universida-
de de Brasília, bem como as normas institucionais existentes ou não sobre tais 
instrumentos; g) desenvolvimento de estudos que sistematizem as legislações 
aplicadas a cada instrumentos jurídico celebrado na Universidade e além das 
unidades acadêmicas envolvidas na tramitação, avaliação, registro e publicação 
destes instrumentos. 

considerando-se os objetivos levantados, metodologicamente, trata-se de 
uma pesquisa qualitativa exploratória com abordagem indutiva, apresentando-se  
um retrato da gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologia 
praticada no Nit da UnB e um estudo documental das principais normas inter-
nas que tratam sobre propriedade intelectual, transferência de tecnologia e 
inovação. Para tanto foi realizada a análise da lei de inovação e do Novo Marco 
legal de inovação, estudos e atualizações referentes às leis mencionadas, ma-
peamento das necessidades de dificuldades para o fortalecimento das ações de 
proteção do conhecimento, bem como a transferência de resultados das pes-
quisas e tecnologias geridas pelo CDT/UnB. 

Realiza-se, ainda, revisão bibliográfica, principalmente no que concerne às 
referências relacionadas aos temas de direito e inovação (propriedade intelec-
tual; transferência de tecnologia, comentários e análises acerca dos marcos le-
gais dos temas).

3 MODULAÇÕeS JURÍDICAS eM INOVAÇÃO NA UNB 

a lei de inovação, lei nº 10.973/2004 (BRaSil, [2016]a), no intuito de esti-
mular a participação das instituições de ciência e tecnologia (ict’s) no processo 
de inovação, prevê a possibilidade de celebração acordos de parceria com insti-
tuições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa 
científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço 
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ou processo. Uma vez celebrada uma parceria que gerou uma tecnologia passí-
vel de proteção por direitos de propriedade intelectual, a formalização da coti-
tularidade sobre tal produto por meio da assinatura de um instrumento jurídico 
específico, é obrigatória, por força do parágrafo 2º do Art. 9º da mesma Lei. 

Como bem pondera Veronese (2014, p. 532): “é importante notar que a ins-
titucionalização de um sistema nacional de formação de recursos humanos em 
ciência e tecnologia é uma conquista recente no Brasil”. Mesmo o artigo tendo 
sido redigido em 2014, essa ainda é uma realidade nas Universidades brasilei-
ras, que tem feito um esforço no sentido de adaptar-se aos novos instrumentos 
legais apresentados no Marco de ciência, tecnologia e inovação.

No âmbito da Universidade de Brasília é a Instrução da Reitoria nº 001/2008 
(UNB, 2008) que regulamenta os procedimentos internos para os trâmites de 
apresentação, análise, aprovação e publicação de convênios, contratos e outros 
atos bilaterais que envolvem projetos de pesquisa. Contudo, devido às especi-
ficidades da legislação aplicada à propriedade intelectual, tal Instrução mos-
trou-se ser insuficiente para regulamentar internamente a Universidade com 
relação aos trâmites referentes aos instrumentos jurídicos que regulamentam 
a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da ex-
ploração comercial das criações resultantes do projeto de pesquisa.

Sendo assim, evidencia-se a necessidade de se implementar uma regula-
mentação interna dos instrumentos jurídicos que são celebrados na Universi-
dade de maneira mais específica. Torna-se necessária a realização de uma mo-
dulação jurídica para melhor cotejamento da legislação sobre a inovação e os 
marcos legais relativos à Administração Pública, principalmente no que tange 
a Lei nº 10.973/2004 (BRASIL, [2016]a), a fim de solucionar essa insuficiência 
normativa na UnB que impacta diretamente nas ações do Centro de Apoio ao 
Desenvolvimento tecnológico (cDt) e o seu papel de intermediar a inovação 
junto à comunidade acadêmica.

a mencionada resolução também é entendida como a política de proprie-
dade intelectual da Universidade, mas carece de atualizações para institucio-
nalizar a Lei nº 10.973/04 (Lei de incentivo à inovação, à pesquisa cientifica e 
tecnológica no ambiente produtivo), que foi promulgada pelo governo federal 
com o intuito de promover o progresso econômico e social do país por meio de 
pesquisa e desenvolvimento e ficou comumente conhecida como Lei de Inova-
ção tecnológica. 
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em 11 de janeiro de 2016, o governo federal promulgou a lei nº 13.243/2016 
que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capa-
citação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, a lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, a lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, a lei nº 8.745, 
de 9 de dezembro de 1993, a lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a lei  
nº 8.010, de 29 de março de 1990, a lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e a 
lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da emenda constitucio-
nal nº 85, de 26 de fevereiro de 2015. com isso a lei de inovação tecnológica 
foi alterada com o intuito de estreitar a relação entre universidade, empresa e 
sociedade no que se refere à pesquisa e desenvolvimento. 

Importante salientar também que além da Lei 13.243/2016 (BRASIL, [2016]
b) uma mudança legislativa se iniciou no plano constitucional com uma altera-
ção regulatória, a partir da EC 85, a qual alterou e adicionou dispositivos na 
Constituição Federal para, “atualizar o tratamento das atividades de Ciência, 
tecnologia e inovação” como pontuam Marinho e corrêa (2016, p. 44). Moraes 
(2016) acrescenta, ainda, um outro elemento relevante nesse debate, qual seja 
a compreensão das desigualdades sociais, políticas e culturais brasileiras. a au-
tora apresenta a solução para redução das desigualdades sociais, em especial 
regionais, o processo de endogeneização do mercado, baseando-se nos artigos 
218 e 219 da constituição, bem como o fortalecimento dos centros de decisão, 
tendo no estado o ator principal

Sob essa perspectiva, Mazzucato (2014, p. 26-29) assinala que apesar da di-
cotomia entre Estado e Mercado, identificada na literatura sobre o tema, não se 
pode prescindir da estrutura estatal para apoio e incentivo a ampliação do inves-
timento privado. o estado, segundo a autora, tem no tema inovação um papel de 
liderança. Quando não assume um papel de liderança, o Estado “se torna uma 
pobre contrafação do comportamento do setor privado em vez de uma alterna-
tiva real. E as críticas costumeiras de que o Estado é lento e burocrático são mais 
prováveis nos países em que ele é marginalizado e obrigado a desempenhar um 
papel puramente ‘administrativo’. ” (MAZZUCATO, 2014, p. 26-29)

O que se pode notar é que se trata de uma aposta na construção de uma am-
biência institucional que proporcione a parceria entre público e privado e, que 
faça do Estado mais do um agente que corrige as falhas do mercado, mas que 
racionalmente escolhe os setores onde alavancar iniciativas traga resultados 
concretos em termos de inovação, pesquisa e desenvolvimento. Um elemento 
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importante de compreensão deste sistema é a interação entre universidade, 
governos e empresas, a Tripla Hélice. 

amorim Pinheiro et al., em consonância com o protagonismo do Estado nesse 
cenário de inovação e especificamente o papel das Universidades, conclui que: 

No âmbito das universidades brasileiras, não há – ou, ao menos, não 
deveria haver – conflito entre disseminação do conhecimento, pro-
teção dos ativos intangíveis de propriedade intelectual gerados e a 
transferência dessas tecnologias. As três fases, se é que se pode de-
nominá-las assim, são etapas de um processo de inovação e, mesmo 
anteriormente ao marco legal de parcerias entre as organizações, já 
era possível alinhar todos os papeis e seus respectivos atores, por 
meio de instrumentos legais e contratuais disponíveis para o cumpri-
mento deste propósito. (PINHEIRO, 2014, p. 21)

Os autores ainda demonstram a importância do amadurecimento no pro-
cesso de aproximação das Universidades com o mercado:

como o Brasil está vivendo a consolidação de um arcabouço legal ela-
borado para propiciar a criação de ambientes de geração de novos 
produtos, constituídos por instituições públicas e privadas, e.g. lei de 
inovação (BRaSil, 2004), as discussões acerca da gestão da inovação 
e da aproximação entre a academia e o mercado estão amadurecen-
do, com vistas a atingir resultados semelhantes aos das instituições 
de países centrais. (PINHEIRO, 2014, p. 20)

coutinho (2017, p. 15) em sua dissertação de mestrado avança nessa ideia 
de relacionamento entre a academia e o mercado e investiga a gestão da pro-
priedade intelectual a partir da teoria da hélice tripla, apontando os desafios 
que se colocam à Universidade nesse contexto. Destaca que o modelo teórico 
da Hélice Tripla aplicado à inovação por Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff 
(2000), e mais recentemente debatido por um dos seus autores Etzkowitz e 
Zhou (2017), se baseia na percepção de que a universidade, a indústria e o go-
verno devem convergir em seus interesses e cooperar com vistas a desenvolver 
uma estratégia de inovação bem-sucedida.

Assim, esses autores demonstram como a “a universidade está deixando 
de ter um papel social secundário, ainda que importante, de prover ensino su-
perior e pesquisa, e está assumindo um papel primordial equivalente ao da  
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indústria e do governo, como geradora de novas indústrias e empresas” (ETZKO-
WITZ; ZHOU, 2017, p.1) e esse seria, portanto, essa dinâmica de empreendedo-
rismo, de aliar-se a grandes universidades americanas que mantém o Vale do Si-
lício, por exemplo. O processo da tripla-hélice consiste então em uma dinâmica 
sustentável, a partir da retroalimentação do sistema inovativo por meio desses 
três atores na sociedade:

A Hélice Tríplice é um processo dinâmico para a inovação intermi-
nável que se vale dos três espaços da Hélice Tríplice: conhecimento, 
consenso e inovação. Quando cientistas ou outros se apropriam do 
conhecimento científico com o intuito de gerar renda, a própria ciên-
cia deixa de ser um processo cultural que consome o excedente da 
sociedade e se torna uma força produtiva que gera novos rendimen-
tos a partir de um aspecto da cultura. Quando os representantes da 
universidade, da indústria e do governo, assim como outros protago-
nistas, são convocados para discutir os problemas e potencialidades 
regionais, pode nascer uma nova dinâmica de inovação e empreen-
dedorismo. Quando esses espaços de “conhecimento” e “consenso” 
se unem, o palco está pronto para a adaptação e invenção de novas 
metodologias para o desenvolvimento econômico e social baseado 
no conhecimento. (ETZKOWITZ, ZHOU, 2017, p. 1)

Bok (2003), em seu livro, alerta para um problema que pode ocorrer com o 
processo de mercantilização da Universidade nessa interação da tripla-hélice. 
o autor defende a tese dos perigos representados pelo aumento do sigilo em 
pesquisas financiadas por empresas, empresas de Internet com fins lucrativos 
financiadas por capitalistas de risco, programas educacionais subsidiados pela 
indústria para médicos, conflitos de interesse em pesquisas sobre seres huma-
nos e outras atividades questionáveis. 

embora as universidades empreendedoras possam ocasionalmente ter su-
cesso no curto prazo, argumenta Bok, apenas as instituições que defendem vi-
gorosamente os valores acadêmicos, mesmo à custa de alguns empreendimen-
tos lucrativos, ganharão a confiança do público e manterão o respeito do corpo 
docente e dos estudantes.

o processo de interação da universidade-indústria-empresa é essencial 
como um oxigênio para o ambiente produtivo e para fomento de inovação nas 
Universidades. Contudo, muitas vezes o risco real quando as universidades, con-
frontadas com tentações financeiras, colocam em risco sua missão fundamental 
na ânsia de ganhar dinheiro ao concordar com mais e mais compromissos com 
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os valores acadêmicos básicos, que o autor apresenta, é interpretado como uma 
repulsa a essas parcerias dentro do ambiente acadêmico.

Defende-se um equilíbrio nesse processo interativo, a fim de preservar uma 
universidade pública com valores institucionais dessa natureza, mas que se 
permita inovar, em consonância com a legislação, que possui justamente esse 
caráter de ampliação da inovação para a sociedade e para o mercado.

Santa Rita et al., completam essa ideia e apontam a necessidade de intera-
ção a nível local e nacional: 

[...] o crescimento regional está, em grande medida, associado ao de-
sempenho dos sistemas de inovação e à intensidade e à eficácia das 
interações entre as diferentes icts, na geração e difusão de novos 
conhecimentos e tecnologias. O grande desafio para empresas é a 
capacidade de absorção desses conhecimentos traduzida na adoção 
de novos processos e no lançamento de produtos inovadores, o que 
lhes garante sobrevivência, em mercados cada vez mais competitivos 
e conectados. (SaNta Rita et al., 2017, p. 8) 

Não basta que os indicadores de inovação no nível micro sejam os mes-
mos daqueles no nível de determinado setor industrial, pois é necessário um 
conjunto de habilidades e modelos de ação combinados à influência dos pa-
drões macro e meta, aliados às características socioculturais das organizações 
e do ambiente em que atuam. Então, compreender os reflexos no Novo Marco 
de Ciência e Tecnologia nos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), tal qual o 
CDT representa para a UnB, é de fundamental importância para possibilitar os 
estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e 
tecnológica e à inovação que a nova Lei possibilita. 

o estudo de Projetos de alta complexidade, elaborado pelo Ministério da 
ciência tecnologia e inovação em parceria com o centro de apoio ao Desenvol-
vimento Tecnológico (CDT/UnB) em 2014, cujo tema foi “Indicadores de parques 
tecnológicos” realiza um mapeamento dos Parques Tecnológicos e sua relação 
com os indicadores Socioeconômicos por estado e região do Brasil. Metodolo-
gicamente “trata-se de um conjunto de informações colhidas por meio de um 
questionário encaminhado aos gestores de cerca de uma centena de iniciativas 
conhecidas de parques tecnológicos, em seus vários estágios de desenvolvi-
mento” (BRaSil, 2014, p. 3). 

assim, como estamos tratando do contexto local da Universidade de Brasí-
lia, na adequação às mudanças no âmbito nacional, “é importante destacar que, 
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dentro do contexto da tripla hélice, a proximidade de empresas e universidades 
com o governo federal torna o Distrito Federal um local propício para a instala-
ção de parques. Atualmente, há três iniciativas em andamento, sendo duas em 
implantação e uma em projeto” (BRaSil, 2014, p. 72).

São apresentados os números no que diz respeito a quantidade de parques 
tecnológicos, estes conceituados como empreendimentos criados e geridos 
com o objetivo de promover pesquisa e inovação na área tecnológica e de esti-
mular a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas, 
exatamente na lógica de estímulo de parceria entre esses três atores no concei-
to de tripla-hélice.

A figura abaixo, extraído deste estudo, mostra os principais indicadores da 
região do Distrito Federal, na qual se insere a UnB.

figura 1 – Mapeamento dos principais indicadores em inovação do Distrito Federal
Fonte: cDt/UnB, 2014.
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a Figura acima pode ser complementada pela tabela abaixo:

a despeito do menor número de universidades e institutos federais, 
o Distrito Federal, (Figura 43) possui a maior quantidade de pesquisa-
dores, mestres e doutores (25,8 mil), em comparação com os outros 
estados da região Centro-Oeste. A maior qualificação da mão de obra 
e os níveis elevados de dispêndios em c&t (132,3 milhões de reais em 
2011), comparativamente aos outros estados da região, refletem-se  
em um maior número de patentes, conforme dados de 2011 agrupa-
dos na tabela 11. (cDt, 2014)

Tabela 1 – indicadores socioeconômicos da região centro-oeste

Distrito federal Goiás Mato Grosso
Mato Grosso 

do Sul

Iniciativas de Parques em projeto 1 2 1 1

Iniciativas de Parques em 
implantação

2 1 0 0

Iniciativas de Parques em 
operação

0 0 0 0

Total de iniciativas de Parques 3 3 1 1

Universidades/institutos Federais 3 9 4 6

Mestres/Doutores 21.151 10.869 6.118 6.068

Pesquisadores 4.299 2.908 2.178 2.609

Dispêndio c&t (em R$ milhões 
de reais)

132,35 101,34 131,56 40,23

Patentes concedidas 7 2 2 0

empresas 88.960 155.894 76.196 58.167

PiB (em R$ mil) 164.482.129 111.268.553 71.417.806 49.242.254

Pea 1.502.000 3.481.000 1.789.000 1.416.000

PiB per capita (em R$) 58.489,46 16.251,70 19.644,09 17.765,68

População 2.570.160 6.003.788 3.035.122 2.449.024

IDHM 0,82 0,74 0,73 0,73

Fonte: cDt/UnB, 2014.

Essas duas representações gráficas apresentadas no Estudo realizado pelo 
Mctic e cDt em 2014 são extraídas a partir de dados governamentais do Mec, 
do próprio MCTIC, do CNPq, do PNUD e do IBGE. Esses dados devem ser lidos em 
conjunto com os dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec), relizada 
de 3 em 3 anos sobre o tema no panorama nacional, pelo IBGE. A última pesqui-
sa que se tem dados publicados é a de 2014 (IBGE, 2014). Ademais, cabe essa 
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interpretação com o recorte temporal devido, pelo mapeamento ter ocorrido 
em 2014, e os novos marcos legais virem em 2016 e 2018. 

Além de avanços no campo legislativo e no âmbito dos projetos, no plano 
das implementações no Distrito Federal o cenário em relação à 2014 encontra-
-se um pouco melhor, com a recente inauguração, em 2018, do Parque Tecnoló-
gico Biotic na Granja do Torto com auxílio da Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Distrito Federal – FaPDF. 

4 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS

Nesse sentido, a Universidade de Brasília possui o desafio de desenhar e 
aplicar sua Política de inovação e demais instrumentos jurídicos internos com 
base no modelo Tripla Hélice e prezando por uma Universidade inovadora, ali-
nhada com os instrumentos propostos pelo Novo Marco de ciência e tecnologia 
para promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os se-
tores público e privado e entre empresas.

Os maiores desafios enfrentados pela Universidade atualmente no que diz 
respeito aos processos que norteiam os ambientes de inovação gerados pelo 
centro de apoio ao Desenvolvimento tecnológico (cDt) são, principalmente, 
os que se estão relacionados à ausência regulamentação interna que subsidie a 
celebração de instrumentos jurídicos de propriedade intelectual e transferên-
cia de tecnologia. Pode-se perceber, que apesar da UnB ter sido pioneira, crian-
do um centro de apoio que realizasse a gestão de todos os ativos intangíveis 
da Universidade antes mesmo da existência da lei de inovação e até mesmo 
institucionalizando a sua Política de Propriedade intelectual (Resolução caD nº 
005/1998) também antes da promulgação da mesma lei.

A inexistência de uma Resolução que trate a respeito dos instrumentos jurí-
dicos celebrados pela Universidade que particularize as necessidades e especi-
ficidades que os contratos e acordos de propriedade intelectual e transferência 
de tecnologia exigem implicam na demora e na insegurança em se fazer valer a 
inovação no âmbito da Universidade.

Sendo assim, como resultados desta pesquisa tem-se o embasamento teó-
rico e a justificativa para a elaboração de minutas de Resoluções e Instruções 
Normativas sobre os principais temas que norteiam a prática institucional e 
os processos jurídicos do CDT, no que se refere à inovação na Universidade de  
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Brasília, a fim de subsidiar a elaboração e implementação da Política de Inovação 
da UnB, quanto esta vier a ser efetivamente escrita. Esse processo legiferante 
administrativo parte do mapeamento da Lei, bem como das exigências e reque-
rimentos para a efetivação da previsão legal, da sistematização dos principais 
pareceres emitidos pela PJU/AGU, no âmbito da Universidade de Brasília, des-
tacando os entendimentos na interpretação da legislação relativa à inovação e 
suas conexões com a lei 8.666/1993. também se utilizou de um levantamento, 
feito pelas pesquisadoras durante a pesquisa, da percepção dos pesquisadores/ 
professores da UnB e de outras Universidades sobre seu papel na inovação e 
fomento a novas empresas, tecnologias, metodologias. e, ainda, baseou-se nas 
discussões de seminários e reuniões técnicas para aprofundamento da discus-
são sobre Direito e inovação. 
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para as novas tecnologias, a fim de aproveitar o que elas têm de me-
lhor para oferecer à nossa sociedade. o presente artigo busca propor 
uma reflexão sobre os desafios jurídicos decorrentes das inovações 
tecnológicas. A pesquisa é bibliográfica-documental e o método ado-
tado é o dedutivo, com abordagem descritiva.

Palavras-chave: Bitcoin Blockchain. Smart contracts. Internet das coi-
sas. Direito eletrônico. 

ABSTRACT: technological innovations transforms the universe in 
which we live. law needs to act as a regulator of social and economic 
relations on this field. With creation of blockchain, ethical, legal, 
sociological, and philosophical questions become latent. Smarts 
contracts have raised questions about a new contractual model in 
which third-party intervention becomes obsolete. electronic law is 
at the forefront of these elucidations. the performance of the State, 
together with research centers, is necessary to seek regulatory norms 
for new technologies in order to take advantage the best they have to 
offer to our society. The present paper seeks to propose a reflection 
on the legal challenges arising from technological innovations. the 
research is bibliographical-documentary and the method adopted is 
the deductive, with a descriptive approach.

Keywords: Bitcoin. Blockchain. Smart contracts. Internet of things 
(iot). electronic law.

1 INTRODUÇÃO 

os novos cenários produzidos pelos recursos tecnológicos têm uma reper-
cussão significativa no Direito. Uma das searas mais diretamente afetadas é o 
Direito empresarial. com o advento da plataforma denominada blockchain (“ca-
deia de blocos” em tradução literal), surgem vários questionamentos éticos, ju-
rídicos e filosóficos, em especial quanto aos impactos gerados pela eclosão de 
um novo modelo econômico e de uma alteração das relações sociais

No presente artigo, almeja-se mostrar a aplicabilidade do uso da blockchain 
e dos smart contracts. Para tanto, articulam-se os conceitos de institutos per-
tinentes, bem como os resultados jurídicos a partir da utilização dos mesmos, 
sempre com uma visão crítica, já que as consequências no mundo jurídico serão 
inevitáveis.
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Nesse contexto, o trabalho tem por objetivo analisar como o ordenamento 
jurídico brasileiro tem se portado perante os desafios e demandas surgidas com 
os avanços tecnológicos, com ênfase na relação dos direitos da privacidade, se-
gurança jurídica e ausência de regulamentação sobre o tema supracitado.

Faz-se necessário, portanto, alguns questionamentos: sem a existência de 
um órgão regulamentador, como monitorar transações ilegais? Até que ponto a 
busca incessante pela proteção da privacidade justifica a total isenção do Esta-
do na regulamentação das operações? Em que momento uma rede descentrali-
zada se torna centralizada com a participação dos grandes capitais econômicos?

É notório que este novo modelo desperta o interesse das organizações eco-
nômicas e possui um viés liberal em demasia, em que o indivíduo seja autor e 
regulamentador dos seus atos. o tema selecionado, portanto, mostra-se rele-
vante não só para os operadores jurídicos como um todo, em virtude dos ques-
tionamentos presentes, bem como a toda a sociedade, em virtude dos impactos 
do assunto na vida cotidiana das pessoas.

a abordagem do método do trabalho será descritiva, examinando-se os ins-
titutos jurídicos pertinentes com lastro em textos doutrinários e normativos, 
adotando-se, ainda, o método dedutivo, mediante a produção de uma conclusão 
pessoal com supedâneo nas premissas adotadas no material investigatório coli-
gido. Nada impede, contudo, que se utilize também o método indutivo, na ten-
tativa de indutivamente extrair normas e propostas de regulamentação de al-
gum caso emblemático que envolva tecnologia. Acerca das fontes, recorrer-se-á  
a textos jurídicos de autores, leis e estudo de documentos, sempre dando pre-
ferência a escritos atualizados (pesquisa bibliográfica-documental).

2 CONCeITO De BLOCKCHAIN

a blockchain é uma invenção tecnológica que possibilita a criação de um 
sistema de registro de dados compartilhados entre usuários que estejam inscri-
tos em sua rede. com precisão técnica, antônio Unias de lucena e Marco aurélio 
Amaral Henriques definem o conceito de blockchain:

Assim, pode-se definir o blockchain como uma base distribuída de 
dados que mantém uma lista encadeada com todos os registros dos 
elementos de uma rede, bem como registros de qualquer criação de 
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novos elementos e modificação destes, impossibilitando revisão e 
adulteração dos mesmos. (LUCENA, HENRIQUES, 2016)

Não há como se analisar a sistemática da blockchain sem o estudo das moe-
das virtuais bitcoins, uma vez que, a criação de uma esteve entrelaçada às ne-
cessidades da outra.

a tecnologia desenvolvida na blockchain surgiu, inicialmente, para ser um 
sistema capaz de registrar e armazenar a escrituração das transações realizadas 
com a moeda virtual bitcoin. A segurança e a validade das transações financei-
ras no mercado tradicional são garantidas por um terceiro confiável que geral-
mente é uma instituição bancária. Para eliminar a necessidade desse agente 
centralizador, a blockchain surgiu como uma alternativa segura para a realiza-
ção de operações financeiras sem custos, sem burocracia e sem a necessidade 
de qualquer tipo de intervenção. 

 Desenvolvida por indivíduo que utilizava o pseudônimo de Satoshi Naka-
moto4, a engenharia operacional conhecida como blockchain tinha como obje-
tivo precípuo evitar que fossem utilizadas uma mesma quantia de bitcoins para 
realização de transações financeiras diversas. No entanto, a proteção oferecida 
despertou a atenção do mercado financeiro para as inúmeras possibilidades 
criadas por essa tecnologia de proteção criptográfica. 

Em linhas gerais, sem adentrarmos nos detalhes técnicos que são mais fa-
cilmente assimilados pelos cientistas da computação do que pelos operadores 
do direito, os dados inseridos na blockchain são registrados e processados atra-
vés de um sistema de rede descentralizada conhecido como peer-to-peer (P2P). 
através desse protocolo de rede, vários computadores são interligados em uma 

4 até hoje, a verdadeira identidade do criador dos bitcoins permanece um mistério. Satoshi 
Nakamoto foi o pseudônimo utilizado pelo idealizador das moedas virtuais e da tecnologia de 
blockchain. A pessoa que utilizou esse nome é detentora de uma grande fortuna em bitcoins 
e nunca foi vista pessoalmente. Vários criptógrafos e cientistas da computação envolvidos 
no processo de criação do sistema de proteção criptográfica que sustenta o bitcoin foram 
apontados como sendo a pessoa por trás do pseudônimo, mas, nenhum deles assumiu a autoria. 
Em 2016, o cientista da computação australiano Craig Steven Wright afirmou a diversos meios 
de comunicação que era o verdadeiro criador dos bitcoins e que tinha utilizado o nome fictício 
“Satoshi Nakamoto”. Ele afirmou que possuía provas dessa alegação e prometeu revela-las 
ao público. No entanto, naquele mesmo ano, Wright desistiu de apresentar tais provas, mas, 
manteve a afirmação de que era o criador das bitcoins. assim, perdura o mistério sobre o 
verdadeiro criador da moeda virtual.
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cadeia que trabalha no processamento das transações com vistas a garantir a 
integridade e veracidade das negociações.

Dessa maneira, qualquer transação financeira é visível a todos os mem-
bros da rede bitcoin, sendo realizada mediante a transferência de valor de um 
terminal de computador (peer) para outro computador ligado da rede, sendo 
considerado um nó qualquer ponto da rede previamente identificado (LUCENA, 
HENRIQUES, 2016).

como há vários membros na cadeia de processamento, as tentativas de vio-
lação e ataques de hackers são detectadas de maneira mais rápida por um dos 
terminais (peer), tornando difícil a ocorrência de fraudes nas transferências vir-
tuais de valores monetários. 

Erik Oioli, Henrique Vicentin Lisboa e Danilo Aragão sintetizam de forma 
clara o funcionamento da blockchain no processamento dos bitcoins: 

Cada “bloco” é unidade de registro de informações criptografadas, 
que, para ser validada, se conecta com um bloco anterior por ordem 
cronológica formando uma cadeia sequencial de registros armaze-
nada em rede que não pode ser quebrada (daí o termo blockchain). 
(oioli, liSBoa, aRaGÃo, 2017)

conforme descrevem os autores supracitados, há um alto padrão de segu-
rança nas redes projetadas como blockchains, sendo certo que segurança no 
mundo virtual é muito valorizada em tempos de ataques cibernéticos cada vez 
mais frequentes por agentes com alto grau de expertise. Ultrapassadas as ques-
tões conceituais e as noções básicas do funcionamento da blockchain, faz-se 
necessário tecer alguns comentários agora sobre as bitcoins e outras moedas 
alternativas.

3 BITCOIN e MOeDAS ALTeRNATIVAS

Na sociedade contemporânea, as pessoas estão sempre em busca de pra-
ticidade e economia de tempo. após a terceira revolução industrial (revolução 
técnico-científica), tornou-se uma tendência global o uso das inovações tecno-
lógicas para facilitar a vida humana. acompanhando esse processo, o conceito 
tradicional de moeda foi repensado. 
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até o século XiX, a moeda era tida como mera representação de valor, sen-
do encarada como um meio de solver dívidas e de realizar pagamentos pela 
aquisição de bens ou serviços (BENSOUSSAN, GOUVÊA, 2015, p. 236). Houve 
uma mudança paradigmática na compreensão da importância da moeda para o 
equilíbrio da economia, de modo que, os economistas passaram a considerá-la 
como uma política monetária. 

Não foram só os economistas que se interessaram por analisar as diversas 
formas de aplicação das moedas. em 2008, paralelamente à criação da enge-
nharia de blockchain, Satoshi Nakamoto5 desenvolveu, através de códigos de 
computador criptografados, uma moeda virtual com a intenção de modificar 
todo sistema de transações financeiras. 

os bitcoins são moedas virtuais que podem ser utilizadas em qualquer tipo 
de transação financeira, sem a necessidade de intermediação de bancos ou de 
qualquer outra instituição creditícia. Já existem diversas empresas no Brasil e 
no mundo que aceitam pagamentos com essa moeda virtual. Após a expansão 
do bitcoin, outras moedas virtuais surgiram. apesar de possuirem nomenclatu-
ras próprias (ex: Wings, Gnosis, Zcash), tais moedas são denominadas de forma 
genérica como altcoins. a criação de moedas virtuais virou tendência mundial, 
de forma que alguns governos já estudam a criação de uma moeda virtual emi-
tida pelo próprio estado (SUMaReS, 2017).

tatiana casseb Barbosa (2014) faz uma interessante distinção entre os con-
ceitos de moeda eletrônica e de moeda virtual:

Enquanto as moedas eletrônicas fazem parte de um sistema eletrôni-
co que se utiliza de um terceiro para fazer transações com pagamento 
em moeda nacional, as moedas virtuais possuem um valor e forma 
diferente da moeda em curso forçado, bem como cuida se de um meio 
de pagamento descentralizado. (BaRBoSa, 2014)

como bem assinala a autora, as moedas virtuais são diferentes das moedas 
eletrônicas em vários aspectos, sobretudo por não possuírem existência física 
corpórea, tendo sua manifestação apenas no mundo digital através de combi-
nações binárias. as moedas eletrônicas (de curso forçado), por sua vez, podem 
ser materializadas em dinheiro físico, sendo virtuais durante o período que for 
conveniente ao seu proprietário. 

5 Vide nota de rodapé de nº 5. 
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em primeiro lugar, deve ser levada em consideração a disposição consti-
tucional acerca da emissão de moedas. o artigo 22, Vi e Vii da cF estabelece 
como competência privativa da União legislar sobre sistema monetário, títulos 
e garantias dos metais, bem como, legislar sobre política de crédito, câmbio, 
seguros e transferência de valores. Já o artigo 21, Vii, do texto constitucional 
estabelece como competência administrativa exclusiva da União a emissão de 
moeda. a constituição estabelece ainda como órgão autorizado a exercer essa 
competência o Banco central do Brasil (artigo 164 da cF). 

 Dito isto, é importante esclarecer a maneira como os bitcoins são introduzi-
dos na economia. Existem três formas para a aquisição de bitcoins: em primeiro 
lugar um indivíduo pode comprá-los em casas de câmbios ou caixas eletrônicos 
especializados; também há a possibilidade de recebê-los pela prestação de um 
serviço ou venda de um produto; e, por fim, a aquisição também pode ser feita 
através do processo de mineração. 

o sistema de mineração é um dos pilares de sustentação da segurança na 
blockchain. Para minerar bitcoins é necessário fazer o download de um software 
específico que integra aquele dispositivo eletrônico (computador) ao sistema 
peer-to-peer da blockchain. após a instalação desse programa, o usuário se tor-
na um dos vários nós da “cadeia de blocos”, tendo como função controlar em 
tempo real as transações realizadas para validar as informações, garantindo, as-
sim, a segurança das operações praticadas, bem como impedindo a ocorrência 
de fraudes. São os mineradores que permitem a realização de transações finan-
ceiras seguras sem a necessidade de órgão centralizador. a remuneração é feita 
com uma pequena tarifa descontada dos usuários que realizam a transação. 

Rafael Cabral explica de forma simplificada como é feito o garimpo dos  
bitcoins:

O ‘garimpo’ se dá de forma que a quantidade de fundos disponibiliza-
da é ajustada em uma crescente previsível e controlada – apenas 21 
milhões de bitcoins serão criadas, com uma escala pré-definida sobre 
a liberação delas até 2040 – tudo isso para evitar a versão digital do 
“basta imprimir mais dinheiro, oras”. Os mineradores são responsá-
veis por adicionar ‘blocos’ de transações na rede, ganhando por isso 
uma recompensa em bitcoins. Tecnicamente, qualquer um pode se 
tornar um minerador e ganhar bitcoins, mas com o tempo os proble-
mas se tornam mais difíceis e apenas equipamentos especializados e 
de alta capacidade podem ajudar a resolvê-los. Supercomputadores 
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são usados para isso, e assumem o posto de perfuradoras digitais. 
Hoje em dia, o equipamento para mineração já evoluiu para caros sis-
temas computacionais adaptados para competir por novas bitcoins, e 
já é bem difícil que um novato entre no jogo. Da escassez nasce o va-
lor do Bitcoin – assim como o ouro, a demanda é limitada e o esforço 
para consegui-lo é cada vez maior. (caBRal, 2013)

a circulação de bitcoins, prima facie, não aparenta violar a competência 
constitucional, pois, como se verá adiante, não são injetados na economia como 
moeda nacional de curso forçado, mas como títulos representativos de valor.  
o fenômeno de emissão de moeda tem como característica marcante a produ-
ção de inflação. Como os bitcoins não são inseridos no mercado por “geração 
espontânea”, não desequilibram a economia. 

Quando se adquirem bitcoins, eles ficam armazenados em uma carteira vir-
tual formada por diversos códigos criptografados que lhe conferem alta prote-
ção. como dito anteriormente, uma das maneiras de se conseguir moedas vir-
tuais é através de uma operação cambial realizada em empresas especializadas. 
Diversas empresas oferecem o serviço de câmbio entre bitcoins e moedas de 
curso forçado. Uma delas é a BitInstant, que cobra uma pequena taxa para rea-
lizar a conversão de moeda oficial em bitcoins, sendo estas transferidas direta-
mente para carteira virtual do cliente. 

observando-se as características dos bitcoins, dúvidas podem surgir quan-
to à sua natureza. Seria possível classificá-los como títulos de crédito que têm 
a pretensão de se transformar em verdadeiras moedas? títulos de crédito, se-
gundo Fábio Ulhoa Coelho (2014, p. 156), “são documentos representativos 
de obrigações em dinheiro que não se confundem com a própria obrigação, e 
distinguem-se dela, na exata medida em que a representam”. Diante do concei-
to apresentado, começa a perder força a ideia de que os bitcoins poderiam ser 
considerados um título de crédito virtual.

ao traçar o contexto histórico dos títulos de crédito, andré luiz Santa cruz 
Ramos explica que em um dado momento da evolução comercial:

A própria moeda já não conseguia atender à dinâmica e à complexi-
dade do mercado, e foi para preencher esse vazio que surgiram os 
títulos de crédito, os quais servem até hoje para tornar mais rápida e 
mais segura a circulação de riqueza. (RAMOS, 2016, p. 499) 
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como dito acima, os bitcoins não são injetados na economia como moedas. 
De certa forma, eles são aceitos no mercado como títulos representativos de va-
lor, cotados pela clássica lei econômica da oferta/demanda. logo, uma unidade 
dessa “moeda” virtual equivale a um determinado valor na moeda oficial (de 
curso forçado) de cada país. 

No entanto, não poderiam ser considerados títulos de crédito, pois, não há 
uma obrigação preexistente que o origine. Assim, apesar de ambos terem surgi-
do para suprir as deficiências da moeda, sendo concebidos como meios de troca 
mais eficientes, os bitcoins não podem ser considerados títulos de crédito. 

Nesse sentido, Fernando Ulrich sustenta que: 

É importante notar que as transações na rede Bitcoin não são denomi-
nadas em dólares, euros ou reais, como são no PayPal ou Mastercard; 
em vez disso, são denominadas em bitcoins. isso torna o sistema Bit-
coin não apenas uma rede de pagamentos descentralizada, mas tam-
bém uma moeda virtual. o valor da moeda não deriva do ouro ou de 
algum decreto governamental, mas do valor que as pessoas lhe atri-
buem. o valor em reais de um bitcoin é determinado em um mercado 
aberto, da mesma forma que são estabelecidas as taxas de câmbio 
entre diferentes moedas mundiais. (ULRICH, 2014, p. 56)

Há vários países que consideram as moedas virtuais, em especial os bit-
coins, como ações da bolsa de valores, um título mobiliário que se encontraria 
na fase do boom especulativo. Contudo, Tatiana Casseb Barbosa defende que:

Juridicamente falando, o bitcoin não poderia ser considerado nem um 
título nem um contrato de investimento coletivo, ou mesmo, um de-
rivativo, isto porque não representam qualquer direito ou promessa 
de pagamento, nem qualquer forma de manifestação ou acordo de 
vontades. (BaRBoSa, 2014)

Em que pesem as controvérsias acerca da natureza do bitcoin, é inegável 
que a sua utilização se torna uma proposta tentadora frente a todas as abusivas 
taxas bancárias. A ideia de se realizar transações financeiras sem fronteiras e 
sem intermediários, além das taxas menores, a facilidade de abertura de con-
tas e a falta de burocracia são pontos positivos do uso das moedas virtuais. em 
contrapartida, há vários dilemas que podem ser suscitados em relação a essa 
nova tecnologia. 
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como não há intermediação de bancos ou similares, caso surjam problemas, 
não há nenhum indivíduo a quem possa ser imputada responsabilidade civil ou 
criminal de forma clara e segura. o Marco civil da Internet (lei 12.965/2014) 
disciplinou a responsabilização civil dos provedores de conexão à internet por 
por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. temas vinculados à in-
formação na internet ganham cada vez mais espaço, destacando-se, por exem-
plo, que a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) foi sancionada em 
agosto de 2018, regulando um tratamento de dados pessoais, com o objetivo 
de proteger direitos de liberdade e de privacidade. contudo, em virtude das 
novidades dos assuntos tratados, ainda carece de segurança jurídica a respon-
sabilização nessa seara, devendo o operador do direito ficar atento à evolução 
jurisprudencial e aplicação das normas em comento.

além disso, os proprietários dos bitcoins também sofrem com a iminente 
possibilidade de desvalorização, de modo que a aquisição dessas moedas vir-
tuais torna-se um verdadeiro investimento de risco dadas as oscilações do seu 
poder de compra. 

outro problema é a possibilidade de utilização de moedas não rastreáveis 
em transações ilícitas. a internet é formada por “camadas”. Há uma camada pro-
funda denominada Deep Web que só é acessível com programas específicos. 
a deep web não pode ser acessada com os motores de busca tradicionais, de 
forma que dentro dela está a dark web, considerada uma parte não indexada 
e restrita onde se desenvolvem vários mercados ilegais. Nela, segundo rela-
tos, são comercializados desde entorpecentes a até mesmo órgãos humanos  
(FeReS, oliVeiRa, 2017). 

Um detalhe que chama atenção é que a maioria das transações só podem 
ser realizadas com moedas virtuais, sendo a moeda mais popular nesses am-
bientes virtuais a bitcoin, em razão da impossibilidade de rastreio destas. logo, 
apesar dos inúmeros benefícios proporcionados pelo uso das moedas virtuais, 
estas representam um certo risco à segurança, não só jurídica, mas à própria 
segurança nacional e internacional. estratagemas de lavagem de dinheiro, ope-
rações clandestinas, envio de grandes somas de dinheiro não rastreáveis para 
financiamento de compras de armas, bem como patrocínio de ataques terroris-
tas, tudo isso é viabilizado com o uso de moedas não rastreáveis. 

Em virtude disso, alguns países refletem sobre a possibilidade de proibi-
ção do uso de bitcoins e outras moedas virtuais pelas instituições de crédito e, 
até mesmo, pela população. outros países, por sua vez, têm regulamentado o 
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uso da moeda virtual, mas, em alguns casos, a regulação excessiva acaba invia-
bilizando e desvirtuando as vantagens proporcionadas pelo uso das moedas 
virtuais.6 

conforme alerta andré luiz Santa cruz Ramos:

o futuro do bitcoin, por enquanto, ainda é incerto. É provável que os go-
vernos de vários países usem toda a sua força contra essa criptomoeda, 
já que ela representa uma real possibilidade de quebra do monopólio 
estatal sobre o dinheiro, o que seria um grande avanço no caminho de 
uma sociedade mais livre e próspera. (RaMoS, 2016, p. 499)

Conforme apontado pelo autor supracitado, é certo que o futuro dos bit-
coins dependerá do amadurecimento da ideia de utilização de uma moeda vir-
tual que poderá, inclusive, se tornar um instrumento de unificação do mercado 
internacional. Diante desse quadro, o legislador tem a incumbência de se em-
penhar no estudo dos inúmeros fenômenos provocados pelos avanços tecno-
lógicos, para ser capaz de compreendê-los e de adaptar a legislação às novas 
demandas sociais. 

Há que se ressaltar que o fim colimado deve ser a busca de um ponto de 
equilíbrio capaz de manter uma saudável regulamentação dessa nova tecnolo-
gia, a fim de aproveitar o que de melhor ela pode oferecer e diminuir ao máxi-
mo seus riscos. o tema ainda é desenvolvido de maneira embrionária, uma vez 
que, assim como todos os direitos e deveres que norteiam as relações sociais 
estabelecidas através da internet, ainda carecem de melhor normatização e se-
gurança jurídica.

4 MÚLTIPLAS POSSIBILIDADeS De USO DA BLOCKCHAIN

a tecnologia da blockchain não se restringe apenas aos bitcoins. os cientis-
tas da computação trabalham com inúmeras possibilidades que ela apresenta 
e se empenham em aprimorá-la para as mais diversas aplicações. No sistema 
financeiro, por exemplo, já se vislumbra que a blockchain pode ser utilizada não 

6 É possível verificar a regulamentação dos países em <https://www.bitcoinregulation.world/> 
acesso em 31 mar. 2019

https://www.bitcoinregulation.world
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só como um sistema de registro de criptomoedas, mas também como um meca-
nismo de armazenamento e processamento de transações financeiras. 

Outra finalidade para as blockchains seria o armazenamento de dados de 
pessoas e empresas, tendo em vista que sua engenharia a torna um sistema mui-
to seguro e praticamente inquebrável, o que geraria alta proteção a dados sigilo-
sos e uma considerável economia em termos de gerenciamento de provedores. 

Uma das múltiplas possibilidades de uso da blockchain como programa de 
armazenamento estaria ligada ao processo de escrituração das S/a. conforme 
se observa em diversos dispositivos da lei 6.404/1976, em especial nos artigos 
27, 31 e 35, todas as ações nominativas da empresa necessitam de anotação e 
identificação no Livro de Registros. 

o artigo 27 da referida lei faculta a companhia contratar a escrituração e a 
guarda dos livros de registro e transferência de ações e a emissão dos certifi-
cados com instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliá-
rios a manter esse serviço. No entanto, esse processo de escrituração exigido 
pela lei das sociedades por ações pode ser considerado deveras dispendioso 
e burocrático, fatores que poderiam facilmente ser alterados pelo emprego da 
tecnologia da blockchain. 

 Desse modo, a utilização da sistemática da blockchain traria muitas van-
tagens para o processo de escrituração das sociedades por ações devido a sua 
agilidade, segurança, inviolabilidade, irrefutabilidade e auditabilidade, fatores 
que poderiam contribuir para a redução dos custos e da burocracia.

com o advento da internet, os direitos autorais foram severamente prejudi-
cados pela pirataria e pela distribuição de mídias. Filmes, músicas, livros, den-
tre outros, que antes eram comprados, agora são baixados e compartilhados por 
diversas pessoas de forma gratuita. antônio Unias de lucena e Marco aurélio 
Amaral Henriques (2016) explicam como o sistema de blockchain poderia ser 
utilizado para combater a pirataria:

O uso de blockchain na distribuição de conteúdo multimídia poderá 
fazer com que qualquer arquivo de música ou filme possa ser utili-
zado apenas pelo dono de determinado nó, impossibilitando a cópia 
e distribuição gratuita do arquivo para outras pessoas. A venda de 
um arquivo de mídia seria a transferência do mesmo para o domínio 
de outra chave pública pertencente a outro usuário dentro da rede 
blockchain, de forma similar ao que ocorre com a transferência de 
uma criptomoeda. (LUCENA, HENRIQUES, 2016) 
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Já no campo eleitoral, a maioria dos países que utiliza o sistema de votação 
eletrônica realiza o cálculo de votos através da transferência de conteúdo apu-
rado por todas as urnas para um órgão (terminal) centralizador. Muitas críticas 
surgem em relação à possibilidade de adulteração da contagem desses votos, 
especialmente em campanhas eleitorais duras, tal como o Brasil enfrentou nes-
se ano de 2018, o que poderia resultar em fraudes nas eleições. 

As urnas eletrônicas podem, por exemplo, ser configuradas como “nós” em 
uma cadeia de blockchain, o que dificultaria a ocorrência de violação e pratica-
mente exterminaria qualquer possibilidade de fraude. A Ucrânia já utilizou o 
sistema de blockchain para realizar uma votação eletrônica (ABOUZEID, 2016). 
assim, vislumbra-se uma possibilidade de tendência mundial dessa aplicação. 

outra possibilidade de uso da blockchain está relacionada aos documentos 
de identificação pessoais. Já há inúmeros defensores do uso desse sistema para 
a proteção de documentos de identificação pessoal, que seriam revestidos pela 
segurança do sistema de criptografia da blockchain, gerando uma conexão en-
tre eles que inviabilizaria as fraudes com dados pessoais. 

É válido ressaltar outro aspecto da blockchain, que também pode ser con-
siderada uma inovação tecnológica que incentiva e fomenta uma mudança de 
paradigma sobre o atual modelo econômico. Hodiernamente, além da crescen-
te demanda por segurança, outro fenômeno pode ser notado na sociedade da 
informação: pela primeira vez na história, tem-se priorizado o acesso em detri-
mento da propriedade. 

Serviços como Uber e Airbnb são ótimos exemplos das novas pautas de uma 
economia cada vez mais distribuída, colaborativa e compartilhada. a empresa 
Uber vem ganhando cada vez mais notoriedade e está caminhando para se tor-
nar a maior empresa de transporte com carros particulares do mundo. No entan-
to, a empresa não possui uma frota de veículos destinada a prestar esse serviço. 
Por sua vez, a empresa Airbnb está se consolidando e tem grandes chances de 
se tornar líder em reservas de hospedagens no mundo. entretanto, também não 
possui imóveis que se destinem ao cumprimento deste objeto social. 

Assim, percebemos que o foco de ambas as empresas é garantir que as pes-
soas tenham acesso a carros e acomodações ao redor do mundo, ainda que nem 
todos possam ter a propriedade destes bens. tal iniciativa, além dos ganhos 
financeiros, causa uma série de impactos positivos na economia, na mobilidade 
urbana, no meio ambiente, dentre outros. 
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Há, contudo, aspectos negativos frutos da implementação destes novos 
serviços. Recentemente, a empresa Uber foi alvo de um grande escândalo en-
volvendo vazamento de dados. Estima-se que 57 milhões de usuários tiveram 
suas informações vazadas (UBER, 2017). Outra grande empresa que foi alvo de 
polêmicas envolvendo vazamento de dados é a gigante das redes sociais Face-
book (aGRela, 2018). 

Diante dessa nova demanda por segurança no mundo virtual, no dia 25 de 
maio de 2018, entrou em vigor o General Data Protection Regulation (GDPR), 
que regulamentou a proteção de dados dos cidadãos da União Europeia. Em 
que pese o fato dessa legislação ter incidência apenas no continente europeu, 
os provedores de conteúdo tem que se adaptar para cumprir suas exigências. 
assim, estuda-se a adoção de padrões de proteção para proteger os dados dos 
cidadãos do mundo inteiro. 

Diante deste nebuloso cenário, a blockchain seria uma excelente ferra-
menta para que as empresas que trabalham com o armazenamento de dados 
tenham mais segurança e estejam protegidas contra ataques de hackers, bem 
como poderia ser um valioso instrumento na consecução dos fins colimados nas 
leis de proteção de dados europeia e brasileira.

Todavia, é válido considerar que apenas o uso da tecnologia da blockchain 
não será capaz de resolver todos os problemas referentes à privacidade e de 
segurança no âmbito virtual (ARU, 2017). Nesse sentido, Peter McClory explica 
que a privacidade e a segurança só serão realmente protegidas quando todas 
as lacunas legais estiverem fechadas (ARU, 2017), o que ainda demandará um 
tempo de estudo e pesquisa sobre o assuntos.

5 SMART CONTRACTS e INTERNET DAS COISAS (IOT)

Sobre os denominados smart contracts ou, em tradução literal, “contratos 
inteligentes”, são caracterizados como instrumentos contratuais capazes de se 
autoexecutarem, isto é, de se cumprirem de forma automática. o conceito de 
smart contracts foi desenvolvido pelo cientista da computação Nick Szabo com 
o propósito de superar as inúmeras instabilidades presentes nos contratos tra-
dicionais, permitindo que, uma vez assinados, se executem de forma automáti-
ca, sem a necessidade de intervenção de terceiros estranhos à relação contra-
tual (SZABO, 1997).
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os smart contracts foram criados através de um código de programação 
que pode ser executado diretamente por um computador, abandonando aquela 
ideia do contrato como um documento impresso. 

atentos a esses novos rumos da tecnologia, muitos cientistas da computa-
ção e entusiastas do direito eletrônico acreditam que os “contratos de papel” 
serão extintos e substituídos pelos smart contracts. os contratos inteligentes 
permitem aos que aderem a esse modelo negocial trocar dinheiro, transferir 
propriedade, compartilhar bens ou outra coisa qualquer que seja livre de con-
flito sem que haja intervenção de intermediários.

Para seu funcionamento, as partes devem acordar as condições que deve-
rão ser cumpridas para a realização do negócio. As regras definidas serão inse-
ridas no sistema operacional e deverão ser programadas em um código autoe-
xecutável que, após a “assinatura” e cumprimento das disposições contratuais, 
cumprir-se-á de forma irreversível e automática.

Dentre as principais características dos smart contracts, pode-se destacar: 
são contratos autoexecutáveis, pois não dependem da intervenção das partes. 
Assim, quando os termos fixados no contrato são alcançados, a ação seguinte é 
liberada automaticamente; são seguros e imutáveis, em outros termos, há uma 
segurança e imutabilidade de todas as ações do contrato, sendo imodificáveis 
as cláusulas fixadas pelas partes; são transparentes, onde cada um que partici-
pa do contrato pode acompanhar em qual estágio se encontra a transação, bem 
como todas as ações que foram realizadas no percurso (GONÇALVES, CAMAR-
GoS, 2017).

Portanto, resta evidente que os contratos inteligentes possuem atributos 
atrativos, que abrem as portas para sua utilização em toda a cadeia de produção 
de bens e serviços. Entretanto, além das dificuldades técnicas para a implemen-
tação em larga escala desse novo modelo contratual, há aspectos legais que 
precisam ser enfrentados.

como já mencionado, os contratos inteligentes dão mais autonomia às par-
tes, pois não há a necessidade de se confiar em alguém para que faça o papel de 
intermediador, como por exemplo corretor, advogado, dentre outros. 

Atualmente, para que as transações sejam revestidas de publicidade, é ne-
cessário, via de regra, pagar emolumentos, a fim de que um notário conceda fé 
pública ao documento. Porém, apesar de toda a burocracia que reveste os cartó-
rios e toda a proteção que os selos oficiais concedem aos documentos, ainda há 
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um grande número de casos de falsificações. Nos registros feitos na blockchain, 
o risco de que os dados sejam manipulados por um terceiro mal-intencionado é 
praticamente inexistente, tendo em vista que a execução das disposições con-
tratuais é gerenciada automaticamente pela rede. 

Cumpre salientar que, além da segurança contra falsificações, a blockchain 
também é um eficaz sistema de armazenamento para os smart contracts, na me-
dida em que faz uso de uma plataforma descentralizada, capaz de executar os 
contratos inteligentes. a plataforma responsável por essa verdadeira façanha 
é a Ethereum, que utiliza a tecnologia blokchain para armazenar registros de 
transações em um arquivo. Essas transações são verificadas e validadas pelo 
próprio usuário através do processo de criptografia em cadeia.

No Brasil, não existe legislação específica que regulamente a celebração de 
contratos através de meio eletrônico ou virtual. Nesse sentido, considerando 
que não há regramentos específicos no Código Civil brasileiro, tem-se que os 
contratos eletrônicos são classificados como atípicos, nos moldes do art. 425. 
Assim, diante da falta de legislação específica sobre o assunto, são aplicadas as 
regras gerais que regem os contratos do diploma civilista.

Em virtude do exposto, acredita-se que o uso de recursos tecnológicos 
como smarts contracts, blockchain, dentre outros, dará início a uma nova era 
de contratos, tornando-os mais inteligentes e dinâmicos. A legislação, conse-
quentemente, precisa ser adaptada para atender as peculiaridades dessa nova 
modalidade contratual, como se verifica no presente artigo. Além disso, o ope-
rador do direito deve ficar atento à evolução jurisprudencial sobre os temas 
aqui ventilados e semelhantes. 

Pode-se perceber que a Internet das coisas tem um amplo leque de pos-
sibilidades e poderia ser empregada para conectar inúmeros bens à internet, 
daí a origem dessa nomenclatura (alecRiM, 2017). tal tendência de conectar 
mais objetos à internet vem crescendo significativamente e se tornou uma das 
principais apostas de sociedades empresárias focadas no futuro. o crescimento 
do acesso à internet certamente é um fator estimula as empresas a investirem 
na infraestrutura necessária.

A Internet das Coisas cria sistemas ou ferramentas que dão mais inteligên-
cia aos objetos, facilitando e tornando prática a vida cotidiana. Dessa forma, as 
empresas não conseguirão ficar à margem da transformações promovidas pela 
internet das coisas, sob pena de perderem posição no mercado hodierno, ex-
tremamente competitivo, tecnológico e seletivo.
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em países como estados Unidos, china, canadá e Japão, várias sociedades 
empresárias já fazem uso da internet das coisas, dentre elas empresas ligadas à 
saúde, logística, energia, manufatura, agronegócio, dentre outros. a internet das 
Coisas proporciona aos que a aderem ganhos na eficiência e redução significa-
tiva dos custos de produção.

6 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS 

os impactos nos mundos econômico e jurídico, decorrentes da utilização 
da blockchain e dos smart contracts acarretam desafios e novos horizontes. Por 
exemplo, através desse sistema é possível o surgimento de uma nova economia 
baseada em dois pilares: a transparência, que será gerada através da criptogra-
fia, e a confiança. Tais darão início a um novo modelo colaborativo, não sendo 
essencial a intervenção de terceiros.

Na nova plataforma organizacional, sai de cena um modelo centralizador, 
em que o detentor da mão de obra, informação e recursos era o agente princi-
pal, e surge uma rede descentralizada que vai ser implantada por meio de plata-
formas tecnológicas que participam da economia. Há a possibilidade, portanto, 
de surgir, a partir dessa nova concepção, uma sociedade mais colaborativa, dis-
tributiva em que todos passam a ter acesso à informação, sem a intervenção de 
terceiros. as partes efetivamente envolvidas na operação passam a ser dotadas 
de poder e autossuficiência.

a disseminação de smart contracts e blockchain ainda enfrentarão grandes 
desafios relacionados ao funcionamento de ambos. Será necessário um traba-
lho conjunto de cientistas da computação e de juristas para que ocorra a regu-
lamentação dessa plataforma tecnológica. a ausência de uma intermediação 
bancária ou similares fragiliza as relações negociais. Se ocorrer, por hipótese, 
alguma quebra de acordo, não haverá nenhum indivíduo a quem imputar res-
ponsabilidade civil ou criminal de forma segura, e será justamente nessas áreas 
que surtirá o maior impacto diante do funcionamento desse sistema.

Costuma-se dizer que todas as áreas e rotinas podem ser afetadas pela in-
ternet. O que antes acontecia apenas no meio tradicional, ou seja, físico, ganha 
espaço também no digital.

O risco do negócio é inerente em qualquer relação econômica e, nessa nova 
ordem tecnológica, não será diferente. Estudos apontam que esse novo modelo 
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irá proporcionar uma diminuição no poder de negociação dos consumidores. 
caberá aos estados promoverem estudos e trabalhos relacionados aos assuntos 
em questão, para que ocorram as regulamentações devidas das novas tecno-
logias, buscando aproveitar o que elas têm de melhor para oferecer. Está-se 
diante de um novo modelo organizacional que irá impactar nas relações sociais 
e de consumo entre os agentes que compõem a sociedade, sejam eles Estado 
ou particulares. 

Uma coisa é certa: a blockchain chegou para ficar e caberá à sociedade civil 
organizada, utilizando-se dos instrumentos do estado Democrático de Direito, 
buscar meios viáveis para a implantação desse novo modelo operacional. Foi 
sobre alguns desses desafios que o presente artigo buscou lançar uma luz.
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ABSTRACT: as of the normative exegisis and bibliographical review, it 
was demonstrated in this work, that the existent differences between 
the Direct credit Partnership – DcP whereas common Funding Source 
(Fintech) and the mercantile stimulation society – factoring, go beyond 
the way used by them. In other words, the first obligatory use of the 
website platform, to realize the Professional negotiation of financial 
sources. The distinction presented, offers organized knowledge to 
parties that are interested in using these kinds of credit instruments 
that are available by the DcP and the Factoring, including to the 
component parts of the production of goods chain, processes and 
inovative services.

Keywords: Factoring, Loan Fintech, Central Bank of Brazil. 

1 INTRODUÇÃO 

O termo fintech advém de “financial technology” e tem sido utilizado com o 
intuito de se referir às pessoas jurídicas que empregam tecnologia para prestar 
serviços financeiros ao mercado (ARNER; BARBERIS; BUCKLEY, 2015, p.1). Em 
agosto de 2018, havia 453 fintechs no Brasil (FINTECHLAB, 2018), tendo sido 
verificado um crescimento de aproximadamente 23% em relação ao ano an-
terior. em junho de 2019, também se constatou aumento de fintechs, passando 
para 604 (FINTECHLAB, 2019). 

em 26 de abril de 2018, o conselho Monetário Nacional editou a Resolução 
nº 4.656 (BRASIL, 2018), em que regulou a atuação das chamadas fintechs de 
mútuo destinadas a fornecer recursos financeiros a terceiros, permitindo que, 
desde que preenchidas as condições, possam ser criados dois novos tipos de 
instituições financeiras voltadas à concessão de crédito a terceiros: a sociedade 
de crédito direto (ScD) e a sociedade de empréstimo entre pessoas (SeP). 

a sociedade de crédito direto está autorizada a realizar a compra de direi-
tos creditórios3, o que as aproxima das sociedades de fomento mercantil, volta-
das à atividade conhecida como factoring que há décadas é realizada no Brasil. 
Face à coincidência, este trabalho foi produzido com o objetivo de investigar em 
que medida a sociedade de crédito direto difere-se da sociedade de fomento  

3 cf. art. 3º, Resolução n. 4.656/2018, do conselho Monetário Nacional. 
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mercantil, e se a diferença entre elas se restringe apenas ao modo de atuação 
por meio de plataforma eletrônica4 autorizado para a ScD.

Partiu-se da hipótese segundo a qual a sociedade de crédito direto e a so-
ciedade de fomento mercantil são instituições diferentes porque a atividade da 
primeira é mais abrangente do que a da segunda. Realizou-se análise normativa 
e revisão bibliográfica, para apurar o sentido mercadológico da palavra fintech, 
da expressão fintech de mútuo, o campo de atuação de cada uma das socieda-
des estudadas, a fim de realizar a análise comparativa entre elas.

Embora não ofereçam medidas específicas de incentivo à inovação e à pes-
quisa científica e tecnológica5, ambas as sociedades analisadas neste trabalho 
oferecem meios de acesso ao crédito. assim, esclarecer as diferenças entre a 
sociedade de crédito direto e a sociedade de fomento mercantil atende aos 
interessados em acessar as formas específicas de concessão de crédito forneci-
das por elas, inclusive os sujeitos empresários que se voltam à criação de novos 
produtos, processos ou serviços conforme o Marco legal da inovação6. 

2 A ABRANGÊNCIA DO USO MeRCADOLÓGICO DA 
eXPReSSÃO FINTECH 

originariamente, o termo fintech foi utilizado no início da década de 90 em 
projeto denominado Financial Services Technology Consortium conduzido pelo 
Citigroup, no qual se objetivava utilizar a tecnologia para aumentar a colabora-
ção entre os participantes do setor financeiro. 

Decorrente, portanto, da expressão financial technology, a palavra fintech 
tem sido amplamente utilizada para se referir às pessoas jurídicas que empre-
gam tecnologia para prestar serviços financeiros (ARNER, BARBERIS, BUCKLEY, 
015). Seu uso, no mercado em geral, faz-se de forma alegórica para designar 
organizações empresariais que oferecem produtos e serviços que envolvem 
atividades direta e indiretamente ligadas à coleta, intermediação e aplicação 
de recursos financeiros, com a promessa de: facilitar a vida dos usuários por 

4 cf. art. 2º, Resolução n. 4.656/2018, do conselho Monetário Nacional. 
5 cf. art. 1º, lei 10.973/2004.
6 cf. art. 2º, iV, lei 10.973/2004.
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meio do uso de tecnologia, substituir postos de formais de trabalho, e com isso 
reduzir custos e o preço final de objetos vinculados aos recursos financeiros 
oferecidos aos interessados. 

atualmente, agentes do mercado utilizam-se dessa palavra para se referir a 
um específico grupo de agentes econômicos que se voltam ao exercício de ativi-
dades em que se combina tecnologia e negociação de recursos financeiros, po-
rém com sentido bem amplo, por abranger variados setores como, por exemplo, o 
de pagamentos, gerenciamento financeiro, concessão de crédito por meio de ce-
lebração de mútuo, negociação de dívidas, crowdfunding de investimentos (BRa-
SIL, 2016; RAGIL, 2017), seguro e o de eficiência financeira (NEVES, REIS, 2018).

a Resolução n. 4.656/2018 tratou apenas de dois tipos de fintechs: aquelas 
que se voltam a celebrar mútuo de dinheiro (BRASIL, 2002)7, ou seja, o emprés-
timo de moeda oficial, enquanto coisa fungível. Em virtude do escopo de atua-
ção, elas são denominadas na linguagem do mercado como fintechs de mútuo. 

Tomando o exercício da atividade de mútuo como parâmetro, pesquisa rea-
lizada em julho de 2017, mapeou 27 (vinte e sete) fintechs de mútuo em ati-
vidade no Brasil (NeVeS, ReiS, 2018). a partir desse levantamento, as autoras 
daquele relatório de pesquisa instituíram recorte metodológico para investigar 
as fintechs de mútuo registradas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e no estado de 
São Paulo, a fim de verificar se poderiam ou não ser qualificadas como institui-
ções financeiras. 

Nesses três estados, foram encontradas 18 (dezoito) fintechs de mútuo re-
gistradas. Com a análise completa da referida amostra, verificou-se que todas 
aquelas pessoas jurídicas designadas pelo mercado como fintechs de mútuo só 
estavam atuando no mercado financeiro porque se encontravam habilitadas a 
fazê-lo como correspondentes de instituições financeiras autorizadas a entrar 
em tal mercado pelo Banco central do Brasil.

as dezenove fintechs de mútuo continham em seus respectivos objetos so-
ciais expressa previsão da função de correspondente de instituições financeiras 
como sua atividade principal ou secundária.

Dois tipos de atuação dessas fintechs de mútuo foram mapeados: na pri-
meira, oferecia-se a oportunidade de cadastro para interessados em celebrar 

7 cf. art. 586, lei n. 10.406,10 de janeiro de 2002. 
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contrato de empréstimo com a instituição financeira representada; na segunda, 
a titular da plataforma eletrônica oferecia a oportunidade de cadastro para duas 
categorias de interessados – os que pretendiam investir recursos financeiros e 
os que pretendiam tomá-los emprestados, todas duas contratações com a inter-
mediação da instituição financeira que contratava a fintech de mútuo para ser 
sua correspondente.

Em qualquer das duas modalidades de atividade, as fintechs de mútuo 
atuavam como correspondentes de instituições financeiras, não podendo, sem 
a participação desse tipo de instituição autorizada pelo Banco central do Bra-
sil, oferecer mútuo ao mercado ou aplicar recursos. assim, apenas colaboravam 
com as instituições financeiras que as contratavam para fornecer serviços de 
correspondentes por meio de plataformas on-line ou aplicativos móveis de ce-
lular (NeVeS, ReiS, 2018).

como visto, essa perspectiva foi alterada pela Resolução n. 4.656/2018, ao 
permitir que o Banco Central do Brasil venha a autorizar a criação de fintechs 
de mútuo para atuar diretamente como instituição financeira sem ter que ser 
correspondente, ou seja, sendo sociedade de crédito direto ou sociedade de 
empréstimo entre pessoas.8

Recentemente, tal situação tornou a ser alterada, pela lei complementar 
n. 167, de 24 de abril de 2019, com a previsão da empresa simples de crédito 
– ESC, que, embora seja dispensada de obter autorização do Banco Central do 
Brasil para entrar no mercado de empréstimo de recursos financeiros, financia-
mento e desconto de títulos de crédito, tem atuação restrita ao município ou 
distrito de sua sede e ao território de municípios limítrofes. 

apesar de já terem sido criadas cem eScs até junho de 2019 (ceRca, 2019), 
do ponto de vista de abrangência de atuação, no segmento de concessão de 
crédito por fintechs, somente a sociedade de crédito direto e a sociedade de 
empréstimo entre pessoas, autorizadas pelo Banco central de Brasil, podem le-
gitimamente atuar no mercado financeiro brasileiro com exercício de atividade 
de negociação de recursos financeiros em todo o território nacional.

8 até abril de 2019, tinham sido criadas no mercado brasileiro três sociedades de crédito direto 
(FoNSeca, 2019; oliVeiRa, 2019; VeRSiaNi, 2019).
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3 SOCIeDADe De CRÉDITO DIReTO e SOCIeDADe 
De fOMeNTO MeRCANTIL: DIfeReNTeS AGeNTeS 
eConÔMiCos

como o recorte deste trabalho volta-se a comparar a sociedade de crédito 
direto com a sociedade de fomento mercantil, antes de fazê-lo, passa-se a ca-
racterizar uma e outra espécie societária. 

3.1 Sociedade de crédito direto: qualificação jurídica e campo 
de atuação

a sociedade de crédito direto é pessoa jurídica de direito privado, do tipo 
sociedade empresária, que obrigatoriamente deve ser organizada sob a forma 
de sociedade anônima (BRaSil, 2018)9. Qualificada como instituição financeira, 
a partir de autorização do Banco Central do Brasil, volta-se especificamente à 
utilização de recursos financeiros originários de seu próprio capital para reali-
zar atividades de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos cre-
ditórios, por meio de plataforma eletrônica10.

como mecanismo de regulação prudencial, o conselho Monetário Nacio-
nal impõe a observância do limite mínimo correspondente a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais) para constituição de seu capital social integralizado e 
subsequente patrimônio líquido11 a ser aferido pelo Banco central do Brasil12, 
a quem compete conceder a prévia autorização para esse tipo de instituição 
acessar o mercado. 

3.2 Sociedade de fomento mercantil: qualificação jurídica e 
campo de atuação

Sem definição legal, a sociedade de fomento mercantil, enquanto sujeito 
de direitos e deveres que se destina ao fomento mercantil, qualifica-se como 
pessoa jurídica de direito privado, do tipo sociedade empresária, em geral  

9 cf. art. 25, Resolução n. 4.656/2018, do conselho Monetário Nacional.
10 cf. art. 3º, Resolução n. 4.656/2018, do conselho Monetário Nacional.
11 cf. art. 26, Resolução n. 4.656/2018, do conselho Monetário Nacional.
12 cf. art. 26, Resolução n. 4.656/2018, do conselho Monetário Nacional.
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organizada sob a forma de sociedade anônima ou limitada, para realizar a ativi-
dade de factoring. 

Em legislação voltada à regular tributação em âmbito federal, a atividade 
de factoring é definida como a prestação cumulativa e contínua de serviços de 
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, admi-
nistração de contas a pagar e a receber, na compra de direitos creditórios resul-
tantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços13.

a sociedade de fomento mercantil não depende de autorização do Banco 
central do Brasil para ser constituída e, em contrapartida, não pode realizar ati-
vidade própria de instituição financeira, ou seja, a coleta, a intermediação e a 
aplicação de recursos financeiros, ou ainda a custódia de valores de terceiros 14. 

3.3 análise comparativa entre a sociedade de crédito direto e a 
sociedade de fomento mercantil 

a atividade de factoring é tradicionalmente conhecida como aquela em que 
um empresário, o factor, adquire os direitos de créditos sob a titularidade de ou-
tro empresário e, mediante o pagamento de certa remuneração, responsabiliza-se  
pela cobrança daqueles direitos perante os devedores, sem guardar direito de 
regresso contra o faturizado – cedente (MaRtiNS, 2000, p. 471). ou seja, ocorre 
a cessão de crédito em que assume o risco do não pagamento dos créditos cedi-
dos15. o factor, enquanto cessionário, adquire direitos creditórios do cedente, o 
faturizado, que paga comissão em troca de adiantar o recebimento de recursos 
financeiros que somente receberia em data futura (PEREIRA, 2017, p. 362). 

como se vê, o factor adianta ao faturizado o valor das faturas apresentadas 
antes do vencimento, sub-rogando-se nos direitos deste e assumindo o papel 
do novo credor da relação jurídica em que houve a cessão de crédito.

Além da cessão de crédito, extrai-se da legislação tributária que a atividade 
de factoring pode abranger também a prestação de serviços de gestão de crédi-

13 cf. Resolução cMN n. 2144/1995; lei nº 8.981, de 20.01.1995, art. 28, § 1º, alínea c.4, re-
vogado pela Lei n. 9.249, de 26.12.1995, que contém no art. 15, § 1º, III, alínea d, definição de 
factoring.
14 cf. acórdão proferido no Recurso n. 5.894 julgado pelo conselho de Recursos do Sistema 
Financeiro Nacional em 27.01.2009.
15 cf. art. 296, lei n. 10.406/2002. 
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tos do faturizado, em que o factor escolhe as contas para gerir conforme a sua 
conveniência, inclusive podendo prestar orientação quanto a futuros clientes 
do faturizado, eis que se pode estabelecer trato de execução sucessiva no con-
trato firmado. 

Muito embora autorizadas a coletar direitos creditórios, as sociedades de 
fomento mercantil não podem realizar a coleta de moedas em contas de depó-
sito à vista ou a prazo, a concessão de empréstimo, financiamentos, o desconto 
de títulos, a aplicação de recursos e qualquer atividade privativa de instituições 
financeiras. 16

apesar de a sociedade de crédito direto também poder realizar a compra de 
direitos creditórios e análise de crédito para terceiros, ela tem autorização para 
atuar como espécie de instituição financeira e, portanto, pode exercer a ativida-
de vinculada à circulação de recursos financeiros de forma mais abrangente do 
que a sociedade de fomento mercantil.

A sociedade de crédito direto pode realizar empréstimos, financiamentos, 
cobrança de crédito de terceiros, atuar como representante de seguro relacio-
nado com as operações inerentes à sua atuação principal, bem como emitir 
moeda eletrônica (BRaSil, 2018)17.

Apesar de não poder captar recursos financeiros do público, exceto me-
diante a emissão de ações, a sociedade de crédito direto somente pode usar 
recursos próprios para realizar empréstimos a terceiros, o que não é permitido 
às sociedades de fomento mercantil. 

4 INOVAÇÃO e O ACeSSO A ReCURSOS fINANCeIROS

É necessário ter acesso a recursos financeiros para criar produtos, processos 
e serviços inovadores, bem como para colocá-los no mercado com o objetivo de 
atender às demandas de interessados e oferecer soluções nas mais diversas 
áreas do conhecimento, como por exemplo, medicamento capaz de promover a 
cura para determinada doença ou software que possa fazer específico controle 
de rota a ponto de trazer redução de custo de despesa estatal com transporte 
escolar disponibilizado em área rural. 

16 cf. Resolução cMN n. 2.144/95. 
17 cf. art. 3º, § 1º, Resolução n. 4.656/2018, do conselho Monetário Nacional. 
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Sabe-se que o financiamento empregado no processo de desenvolvimento 
da inovação, desde a pesquisa, passando pela fase de experimentos, validações, 
prototipagem até a sua colocação no mercado, pode se dar por meio de recur-
sos financeiros provenientes de origem pública e privada. Tanto é que a Lei  
n 13.243/2016 incluiu o §2º-A, no art. 19, da Lei n. 10.973/2004 em que trouxe 
dentre os incisos i a Xii, previsão de rol numerus apertus de instrumentos jurí-
dicos, os quais já vinham sendo utilizados por entes públicos e privados para 
estimular a inovação nas organizações empresárias (DINIZ, NEVES, 2018). 

legalmente, a inovação no Brasil pode ser fomentada por meio de concessão 
de incentivos fiscais18, compras específicas que podem ser realizadas pelo Esta-
do19, como também por meio de investimento em pesquisa e desenvolvimento 
via celebração de contratos públicos de concessão ou em regulações setoriais20.

o estado brasileiro está autorizado a realizar a concessão de recursos pú-
blicos sem a necessidade de reembolso traduzida em forma de subvenção 
econômica,21 bônus tecnológico22 e concessão de bolsas23.

Além disso, a Lei n. 10.973/2004 também prevê instrumentos que podem 
ser utilizados tanto por entes públicos quanto por sujeitos privados para esti-
mular à inovação, ou seja, o financiamento24, a participação societária25, a enco-
menda tecnológica, os fundos de investimento, os títulos financeiros em geral, 
incentivados ou não26.

A relação é ampla e feita sem o propósito de ser taxativa, sendo que cada 
um dos instrumentos ali previstos pode ser utilizado de forma isolada ou em 
combinação, inclusive com o uso de figuras jurídicas não tipificadas em lei.

Assim, considerando que a inovação também pode ser incentivada tanto 
pela sociedade de crédito direto quanto pela sociedade de fomento mercantil, 

18 cf. lei nº 10.973/2004, art. 19, §2º-a, iV.
19 cf. lei nº 10.973/2004, art. 19, §2º-a,Viii.
20 cf. lei nº 10.973/2004, art. 19, §2º-a, Xii.
21 cf. lei nº 10.973/2004, art. 19, §2º-a, i.
22 cf. lei nº 10.973/2004, art. 19, §2º-a, iV.
23 cf. lei nº 10.973/2004, art. 19, §2º-a,Vii.
24 cf. lei nº 10.973/2004, art. 19, §2º-a, ii.
25 cf. lei nº 10.973/2004, art. 19, §2º-a, iii.
26 cf. lei nº 10.973/2004, art. 19, §2º-a, Xi.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
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caberá a elas e aos agentes envolvidos com a cadeia de produção da inovação, 
decidirem diante das diferentes autorizações regulatórias que lhes são ineren-
tes, em que medida podem interagir para conceder e receber acesso ao crédito 
voltado especificamente à criação de produtos e serviços inovadores.

5 ConClUsão 

Do exposto, podem ser traçadas três diferenças entre a sociedade de crédi-
to direto e a sociedade de fomento de mercantil. a primeira diz respeito aos re-
quisitos de forma, como o tipo societário e a exigência de capital social mínimo. 
a sociedade de crédito direto só pode se organizar sob a forma de sociedade 
anônima e deve constituir um capital social de, no mínimo, um milhão de reais, 
enquanto a sociedade de fomento mercantil pode também adotar a forma de 
sociedade limitada ou outro tipo de sociedade empresária, não tendo que ob-
servar limite de capital mínimo para a sua constituição. 

A segunda diferença tange à qualificação das duas, já que a sociedade de 
crédito direto é espécie de instituição financeira que, para acessar o mercado fi-
nanceiro, depende de prévia autorização do Banco central do Brasil antes de se 
registrar na Junta comercial. Já para sociedade de fomento mercantil, o preen-
chimento dos requisitos gerais para o exercício das atividades empresariais é o 
bastante para a obtenção do registro na Junta comercial. 

A terceira refere-se às atividades a que estão autorizadas a praticar, sendo 
o campo de atuação da sociedade de crédito direto mais abrangente do que o 
campo de atuação da sociedade de fomento mercantil, inclusive envolvendo 
atividade típica de instituição financeira, qual seja, a aplicação de recursos fi-
nanceiros próprios em favor de terceiros 27.

Assim, demonstrou-se neste trabalho a confirmação parcial da hipótese ini-
cialmente estabelecida, já que a diferença entre as sociedades extrapola o meio 
de realização da atividade empresarial, qual seja o uso de plataforma eletrôni-
ca. Mas, por outro lado, a diferença não se restringe apenas à maior abrangência 
de atuação da sociedade de crédito direto em relação à sociedade de fomento 
mercantil e tange também a outros aspectos regulatórios como a forma de so-

27 cf. art. 17, lei 4.595/1964
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ciedade, a exigência de capital mínimo e a específica qualificação como institui-
ção financeira atribuída à ScD.

Como se pôde observar, o tipo de instrumento de crédito que pode ser ofe-
recido pela sociedade de fomento mercantil e sociedade de crédito direto não 
está propriamente conformado ao princípio da atratividade dos instrumentos 
de fomento de crédito à inovação28, nem constitui especializado mecanismo de 
estímulo à inovação, mas a novidade de concessão de crédito via plataforma 
eletrônica trazida pela modulação regulatória da ScD pode representar aper-
feiçoamento apto facilitar o acesso ao crédito de diversos interessados, inclu-
sive dos sujeitos empresariais que se voltam à criação, ao desenvolvimento e à 
transferência de produtos, processos e serviços inovadores29. 

Desse modo, demonstrou-se que o ordenamento jurídico brasileiro vem 
sendo flexibilizado, numa tentativa de democratizar o acesso ao crédito para os 
agentes econômicos e quanto se faz relevante que os agentes envolvidos com 
a cadeia de produção da inovação admitam a sociedade de crédito direto e a 
sociedade de fomento mercantil como agentes diferentes da tradicional rede 
de instituições financeiras disponível no mercado financeiro, que podem lhes 
oferecer crédito, muitas vezes necessário ao exercício de atividades voltadas ao 
desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. 
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ReSUMO: O presente artigo tem por finalidade analisar a regulação 
financeira de uma forma de investimento disruptiva, o crowdfunding 
de investimento, com ênfase na utilização por empresas inovadoras 
em fase inicial (startups). Nesse contexto, a edição da instrução cVM  
nº 588/17, pela comissão de Valores Mobiliários – cVM, constituiu 
uma modalidade peculiar de legislação que elevou o conforto regula-
tório (interesse público) e diminuiu barreiras à entrada ao acesso do 
mercado de capitais por startups que buscam financiamento coletivo 
de suas atividades (interesse privado). Por meio da análise quantitati-
va do crowdfunding de investimento, inferiu-se que a crescente repre-
sentatividade desta indústria no Brasil indica a relevância dessa alter-
nativa de financiamento para o empreendedorismo, inclusive para as 
startups. 
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ABSTRACT: The present article aims to analyze the financial regulation 
of a disruptive investment form, the equity crowdfunding, focusing 
especially upon its use by innovative start-up firms. In this context, 
the instruction cVM No. 588/17, issued by the Brazilian Securities 
and exchange commission, provided a peculiar legislation which it 
promoted an appropriate regulatory framework (public interest) and 
it reduced entry barriers to access to capital market by startups that 
seek collective financing of its activities (private interest). Through 
the quantitative analysis of equity crowdfunding, it may infer that the 
growing representativeness of this Brazilian industry indicates the 
relevance to this alternative financing for entrepreneurship, including 
startups firms. 

Keywords: Regulation. Brazilian Securities and exchange commission. 
Equity Crowdfunding. Syndicate. Innovative Startups.

1 INTRODUÇÃO

a regulação do crowdfunding de investimento, por meio da instrução cVM 
nº 588/17 (“ICVM 588”)2, encerra debates quanto à sua legalidade e o reconhe-
ce como uma forma de investimento disruptiva destinada, também, a empresas 
inovadoras em fase inicial de atividades (startup) ou com dificuldades de aces-
so ao crédito em função de seu porte. 

em geral, empresas de menor porte, incluindo as de setores inovadores, encon-
tram barreiras à entrada para sua maturação e sobrevivência, principalmente devi-
do à dificuldade de acesso ao mercado financeiro e de capitais3. Há farta evidência 
de que startups e firmas intensivas em P&D encaram custos mais altos de capital do 
que concorrentes com poder econômico e empresas de outras indústrias. 

2 “Art. 2º Para fins desta Instrução, aplicam-se as seguintes definições:
I – crowdfunding de investimento: captação de recursos por meio de oferta pública de distribuição 
de valores mobiliários dispensada de registro, realizada por emissores considerados sociedades 
empresárias de pequeno porte nos termos desta Instrução, e distribuída exclusivamente por meio 
de plataforma eletrônica de investimento participativo, sendo os destinatários da oferta uma plu-
ralidade de investidores que fornecem financiamento nos limites previstos nesta Instrução;”.
3 Como observa EIZIRIK (2008, p. 8): “Enquanto nas operações bancárias típicas são realizadas 
operações de financiamento, de empréstimos, no mercado de capitais ocorrem principalmente 
negócios de ‘participação’, uma vez que o retorno do investimento por parte do acionista está em 
regra relacionado à lucratividade da companhia emissora dos títulos”.
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Hall e Lerner (2010) argumentam que startups intensivas em P&D têm di-
ficuldade de obter capital externo em face de três razões: (i) a assimetria de 
informação entre o empreendedor e o investidor; (ii) o risco moral (moral ha-
zard) por parte do empreendedor; e (iii) o estabelecimento de uma estrutura de 
capital adequada para a inovação e ótima do ponto de vista tributário.

a assimetria de informação se refere ao fato de o empreendedor ter maior 
informação sobre a chance de sucesso de seu projeto do que seus potenciais 
investidores, o que desestimula o investimento. Quanto ao risco moral, ele sur-
ge na separação entre o administrador e o investidor, criando problemas de 
agente-principal (conflito de agência). Por fim, a estrutura de capital de startups 
sofre mais em caso de estresse econômico, por não contar com um fluxo de 
caixa constante4. 

Estes fatores encarecem o custo do crédito, dificultando ou inviabilizando 
muitas vezes o empreendimento. contudo, a necessidade de buscar alternati-
vas à captação bancária e à redução desse gargalo de financiamento, aliada aos 
avanços tecnológicos e da internet, promoveu novos instrumentos financeiros 
que cada vez mais se tornam relevantes, tais como o crowdfunding de investi-
mento e o modelo sindicato de investimento participativo (“sindicato”, termo 
original em inglês syndicate). 

a comissão de Valores Mobiliários – cVM, ao regulamentar estes modelos 
alternativos de financiamentos, assumiu o desafio de equilibrar o interesse pú-
blico e o interesse privado, e ao mesmo tempo, viabilizar a utilização do crowd-
funding de investimento por startups, inclusive as que visem explorar produtos 
e serviços inovadores5. 

Dessa forma, a tentativa da icVM 588 em prover segurança jurídica aos in-
vestidores, legítimos tomadores do risco, e aos empreendedores que buscam 

4 além disso, tais empresas, por possuírem poucos ativos tangíveis, não conseguem utilizá-los 
como colaterais para o seu financiamento.
5 Por meio da ICVM 588, a CVM objetivou, dentre outros, “Assim, em cumprimento de sua missão 
de fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, bem 
como a veiculação de informações relativas a ele, às pessoas que dele participem, e aos valores 
nele negociados, conforme o art. 8º, III, da Lei nº 6.385, de 1976, a Comissão apresenta a presente 
Minuta objetivando: a) contribuir para o desenvolvimento de setores inovadores, que podem ser 
relevantes para a economia brasileira;”. (grifo nosso). comissão de Valores Mobiliários. Relatório 
de audiência Pública SDM 06/2016. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/audiencias_publi-
cas/ap_sdm/2016/sdm0616.html>. acesso em: 01/08/2018.

http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2016/sdm0616.html
http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2016/sdm0616.html
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financiamento alternativo, além de democratizar o acesso ao capital, também, 
trouxe implicações comportamentais para todos os participantes do crowdfun-
ding de investimento.

2 CROWDfUNDING De INVeSTIMeNTO: CONSIDeRAÇÕeS 
iniCiais

Primeiramente, cabe esclarecer que este ensaio não se refere a todas as 
modalidades da atividade de financiamento participativo, colaborativo ou co-
letivo realizada por meio da rede mundial de computadores, conhecida como 
crowdfunding6.

o crowdfunding pode ser classificado em diversas modalidades, de acordo 
com o seu objetivo. Nesse sentido, 

[...] uma das modalidades mais comuns de crowdfunding é baseada 
em doações, caso em que os contribuintes não recebem nada em tro-
ca – nem mesmo o reembolso da quantia doada. Tal atividade não 
atrai a competência da cVM. 
Outra modalidade popular de crowdfunding é aquela baseada em 
brindes, recompensas ou prévenda de produtos (muitas vezes um pro-
tótipo) ou de serviços. esse tipo de contribuição oferece um retorno 
que tampouco possui natureza financeira. A intenção do contribuinte 
é adquirir o produto resultante do projeto financiado e, portanto, a 
contraprestação a que ele fará jus consiste exatamente nesse pro-
duto. exemplos comuns são álbuns, livros ou outras obras autorais. 
Em geral, os produtos são inovadores ou até únicos e são adquiridos 
por um valor inferior a seu preço futuro de venda. tampouco nesse 
caso há oferta pública de valores mobiliários. Faz-se também a res-
salva que as modalidades de empréstimos aos pares realizadas por 
meio da rede mundial de computadores (P2P e P2B, peer-to-peer e  
peer-to-business lending) não são objeto da presente regulamenta-
ção por não representarem oferta de títulos enquadrados na defini-
ção de valor mobiliário. 

6 Conforme Bradford (2012, p. 6-10): “Pode-se classificar categoricamente o crowdfunding em 
cinco tipos, distinguidos pelo retorno esperado pelo contribuinte em troca de sua contribuição: 
(1) o modelo de doação; (2) o modelo de recompensa/brindes; (3) o modelo de pré-compra; (4) o 
modelo de empréstimo; e (5) o modelo de participação societária”.(tradução livre).
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a presente proposta de regulamentação se direciona aos casos em 
que uma ideia, projeto ou negócio é apresentado por meio de um por-
tal na internet a um grande número de indivíduos como uma oportu-
nidade de investimento que gere direito de participação, de parceria 
ou de remuneração. tal atividade atrai a competência da cVM, confor-
me o disposto no art. 2º, iX, da lei nº 6.385, de 1976. (cVM, 2016a).

Nota-se, portanto, que o objeto deste estudo versa sobre o crowdfunding 
de investimento que, sem qualquer dificuldade, verificaremos adiante que ele 
satisfaz os requisitos de valores mobiliários (como contrato de investimento 
coletivo), atraindo a competência da cVM para regulamentar tal atividade.

Por ocasião do julgamento do Processo cVM nº RJ2007/11593 (cVM, 2008), 
a CVM estabeleceu seis requisitos para caracterizar como valores mobiliários, 
determinados arranjos como contratos de investimento coletivo: 

(i) a existência de um investimento;

(ii) a formalização do investimento em um título ou contrato, pouco impor-
tando, contudo, a natureza jurídica do instrumento ou do conjunto de 
instrumentos adotados;

(iii) o caráter coletivo do investimento;

(iv) o direito, decorrente do investimento, a alguma forma de remuneração;

(v) que essa remuneração tenha origem nos esforços do empreendedor ou 
de terceiros que não o investidor; e 

(vi) que os títulos ou contratos sejam objeto de oferta pública.

No Brasil, a doutrina defende que o conceito de valores mobiliários deve 
ter acepção ampla (concepção funcional-instrumental), sendo o rol do art. 2º da 
lei nº 6.385/767 apenas exemplificativo. Esta concepção ganhou força com as 

7 “Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: 
I – as ações, debêntures e bônus de subscrição; 
II – os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores 
mobiliários referidos no inciso II; 
III – os certificados de depósito de valores mobiliários; 
IV – as cédulas de debêntures; 
V – as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em 
quaisquer ativos; 
VI – as notas comerciais; 
VII – os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores 
mobiliários; 
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alterações trazidas pela lei nº 10.198/018. 

a Medida Provisória nº 1.637/1998, posteriormente convertida na lei 
nº 10.198/2001, estabeleceu que seriam considerados valores mo-
biliários, sujeitos ao regime da Lei nº 6.385/1976, quando ofertados 
publicamente, os títulos ou contratos de investimento coletivo que 
gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclu-
sive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do 
esforço do empreendedor ou de terceiros. (EIZIRIK et al., 2008, p. 54). 

Como afirma La Porta (1998, p. 1113-1115), os valores mobiliários são ca-
racterizados por direitos proporcionados a seus titulares9. Sem a garantia des-
tes direitos, os investidores não seriam recompensados, inviabilizando o pró-
prio investimento, ou seja, a falta de proteção legal aos investidores, além de 
poder levar à concentração da propriedade, torna insustentável a obtenção do 
capital necessário ao empreendimento.

Assim, o financiamento de startups via mercado de capitais pode ser difi-
cultado pela ausência de regulamentação permissiva às menores operações de 
oferta pública de valores mobiliários (para os empreendedores) e garantidora 
dos direitos a eles inerentes (para os investidores).

VIII – outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e
IX – quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento co-
letivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de 
prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros”. 
(BRaSil, [2017], grifo nosso).
8 “Esse novo conceito pode-se dizer que representou verdadeira revolução copérnica na regulação 
do mercado de valores mobiliários – muito embora não se tenha atentado para toda a sua exten-
são – , pois significa o abandono de uma concepção fechada de valor mobiliário, para a adoção 
de uma concepção funcional-instrumental do que seria valor mobiliário, acabando por alargar 
sobremaneira sua definição, bem como a competência da CVM. Incorporou-se, então, na realidade 
brasileira substancialmente o conceito de ‘security’ do direito norte-americano, sem maiores ino-
vações, o que não significa nenhuma crítica, neste particular. [...] o fato de que a definição do art. 
2º tem conteúdo meramente instrumental, para fins de, conjugado com os demais artigos da Lei 
nº 6.385, e principalmente o seu art. 1º, conferir competência à CVM para regular a negociação 
dos títulos e instrumentos ali mencionados quando realizada no mercado ou quando se inserir em 
oferta pública. A propósito, note-se que foi esta nova definição de valores mobiliários que deferiu 
à CVM competência para regular todas as formas de fundos de investimento, inclusive os que não 
investissem em valores mobiliários, como seria o caso dos fundos cambiais”. (BRaSil, 2003)
9 Por exemplo, direito de voto, competência para aprovar contas dos administradores da em-
presa, direito de veto, entre outros.
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3 A ReGULAMeNTAÇÃO DO CROwdFuNdING De 
INVeSTIMeNTO: INSTRUÇÃO CVM Nº 588/17

Em 13/7/2017, foi editada a ICVM 588 (CVM, 2017), que regulamentou o 
regime de distribuição de oferta pública10, por meio de plataformas na inter-
net11, de valores mobiliários de emissão de emissores, inclusive empresas em 
fase inicial de atividades (startups), para captação anual de até R$ 5 milhões.

A ICVM 588, ainda, definiu crowdfunding de investimento como:

“Art. 2º Para fins desta Instrução, aplicam-se as seguintes definições:
I – crowdfunding de investimento: captação de recursos por meio de 
oferta pública de distribuição de valores mobiliários dispensada de re-
gistro, realizada por emissores considerados sociedades empresárias 
de pequeno porte nos termos desta Instrução, e distribuída exclusiva-
mente por meio de plataforma eletrônica de investimento participati-
vo, sendo os destinatários da oferta uma pluralidade de investidores 
que fornecem financiamento nos limites previstos nesta Instrução;” 
(cVM, 2017)

este tipo de oferta pública e garantia de direitos é conhecida como: (i) 
investment-based crowdfunding, quando envolver valores mobiliários em ge-
ral (ações, debêntures, notas comerciais); ou (ii) equity crowdfunding, se a con-
trapartida corresponder somente à títulos de participação (ou conversíveis em 
participação, ex. contrato de mútuo conversível em participação)12.

10 “Art. 1º Esta Instrução regula a oferta pública de distribuição de valores mobiliários de emis-
são de sociedades empresárias de pequeno porte realizada com dispensa de registro por meio 
de plataforma eletrônica de investimento participativo, e tem por fim assegurar a proteção dos 
investidores e possibilitar a captação pública por parte destas sociedades”.
11 Segundo Mattos Filho (2015, p. 310-311): “Os crowdfundings são filhos diretos da informática, 
na medida em que as ofertas são todas feitas pelos websites hospedados pelos vários portais de 
comunicação em massa”. 
12 a clássica distinção entre títulos de dívida (debt) e de participação (equity) reside na natureza 
do vínculo que em cada modalidade se constitui. No primeiro caso, o investidor se torna credor 
da sociedade, enquanto no segundo caso, ele financia a atividade empresarial, assumindo tam-
bém os riscos do negócio. a perspicácia dos agentes econômicos desenvolveu também títulos 
híbridos, ou seja, títulos de dívidas conversíveis em participação que se operacionalizam sob a 
estrutura do crowdfunding, mas que em nada se assemelham as regras ou estrutura das socie-
dades anônimas, desafiando os operadores do direito. 
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Neste estudo, o modelo de crowdfunding de investimento que nos interes-
sa é o equity crowdfunding13, destinado a financiar sociedades empresárias de 
pequeno porte por meio de oferta pública de valores mobiliários. 

Interessante observar que, a ICVM 588 criou uma definição própria de mi-
croempresa e de empresa de pequeno porte, concedendo acesso a esta modali-
dade de financiamento às empresas constituídas sob qualquer forma societária, 
desvinculando-se totalmente do conceito legal, disposto na lei complementar 
nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte) (BRaSil, [2019])14. 

3.1 o crowdfunding de investimento 2.0: sindicato de 
investimento coletivo

os modelos de crowdfunding de investimento também podem ser oferta-
dos na modalidade de sindicato15, no qual o investimento é feito por meio de 
uma reunião de investidores ou veículo coletivo coofertante, criado exclusiva-
mente para o investimento16. 

13 o investment-based crowdfunding por envolver a emissão de valores mobiliários em geral 
exige uma estrutura organizacional mínima, que não se observa, necessariamente, em empre-
sas inovadoras em fase inicial de atividades, motivo pelo qual esta pesquisa focou apenas no 
equity crowdfunding. 
14 De acordo com o art. 3º da lei complementar nº 123/06 consideram microempresa e em-
presa de pequeno porte: 
“Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas 
de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I – no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a  
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II – no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais)”. (BRaSil, [2019])
15 as ofertas por meio de sindicatos no exterior e no Brasil são recentes, mas o crescimento 
nas quantidades de ofertas concluídas com sucesso, bem como os montantes captados, de-
monstram que o modelo é meritório e possui características que podem mitigar os problemas 
típicos do investment-based ou equity crowdfunding tradicionais, como a redução da assimetria 
informacional, ao alinhar os interesses do investidor líder, seus investidores e empreendedores.
16 O sindicato, por ficar vinculado a somente um único empreendedor, não se assemelha a um 
fundo de investimento, especialmente, os fundos de investimento em participações – FiP (seed 
capital, venture capital e private equity).
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“Art. 2º Para fins desta Instrução, aplicam-se as seguintes definições: 
[...]
V – sindicato de investimento participativo (“sindicato”): grupo de in-
vestidores vinculados a um investidor líder (“investidores apoiadores”) 
e reunido com a finalidade de realizar investimentos em sociedades 
empresárias de pequeno porte, sendo facultativa a constituição de um 
veículo de investimento para participar das ofertas públicas de distri-
buição de valores mobiliários realizadas com dispensa de registro nos 
termos desta Instrução;”. (cVM, 2017)

No sindicato de investimento participativo se forma um grupo de inves-
tidores com os mesmos objetivos do crowdfunding de investimento. con-
tudo, nesta estrutura, conta-se com um investidor líder17 (investidor-anjo 
experiente)18-19 que apresenta, via plataforma eletrônica, uma tese de investi-
mento, compartilhando seu conhecimento, as diligências que realizou e vali-
da elementos críticos da decisão de investimento. em troca, o investidor líder 
faz jus a uma taxa de desempenho (sucesso, performance ou carry), no caso de 
sucesso do investimento.

a exigência do investidor líder, no sindicato de investimento participativo, 
decorre da necessidade de reduzir a assimetria informacional entre as empre-
sas emissoras e os investidores. 

Para tanto, o investidor líder: (i) não pode deter mais de 20% do capital so-
cial da empresa objeto do investimento; (ii) deve investir recursos próprios de 
menos 5% do valor alvo mínimo da captação total da oferta; (iii) ter idoneida-
de profissional; (iv) não ter sido condenado por crimes financeiros e de ordem 
econômica; e (v) não ter sofrido nos últimos 5 anos, punição em decorrência 
de atividade sujeita a controle e fiscalização da cVM, Banco central, SUSeP e 
PReVic.

17 Pessoa natural ou jurídica autorizada a liderar sindicato de investimento participativo, com 
comprovada experiência prévia na liderança de rodadas de investimento ou com a realização de 
investimentos pessoais em sociedades empresárias de pequeno porte, incluindo o percentual 
de sua participação e os resultados auferidos. 
18 A ICVM 588, ao exigir que o investidor líder aporte, no mínimo 5% do valor da oferta (“skin 
in the game”), afasta o entendimento de que o investidor líder atua como gestor, consultor ou 
analista de valores mobiliários.
19 De acordo com a Lei Complementar nº 155/16: “§2º O aporte de capital poderá ser realizado 
por pessoa física ou por pessoa jurídica, denominadas investidor-anjo” (BRaSil, [2016]).
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todas essas exigências e obrigações por parte do investidor líder visa au-
mentar as chances de sucesso da sociedade empresária ofertante no crowdfun-
ding de investimento, embora possa também desestimular tal atividade, prin-
cipalmente, pela experiência mínima de 7 anos e aporte de recursos próprios 
(compartilhamento do risco).

4 DA INOVAÇÃO fINANCeIRA AO fINANCIAMeNTO De 
eMPReSAS INOVADORAS

O processo de inovação financeira se relaciona com diversas necessidades, 
tais como: (i) transferência de riscos (risk transferring innovations); (ii) criação 
de instrumentos com maior liquidez e negociabilidade (liquidity-enhancing in-
novations); (iii) aumento ao acesso as fontes de crédito por agentes econômicos 
(credit-generating ou debt generating innovations); e (iv) aumento ao acesso à 
mecanismos de participação societária (equity-generating innovations) (YAZ-
BeK,2007, p. 64). 

Com exceção à criação de instrumentos com maior liquidez e negociabili-
dade, tendo em vista que as plataformas eletrônicas estão vedadas de exercer 
atividade no mercado secundário20, a atuação da cVM (icVM 588) endereça as 
demais condições do processo de inovação financeira no ambiente das startups.

Por outro lado, é possível verificar, também, que a solução encontrada pelos 
agentes econômicos tendo como resultado o crowdfunding de investimento se 
insere no contexto de inovação acima descrita. 

ademais, o desenvolvimento do equity crowdfunding é alavancado pela 
tecnologia da informação que foi capaz de aumentar o nível de informação 
(quantidade) aos investidores e abrangência das ofertas (internet), surgindo um 
mercado promissor que apresenta interessantes possibilidades de ganho como 
riscos inerentes aos negócios21.

20 Nos termos da ICVM 588: “Art. 28. Na condução de suas atividades, as plataformas eletrônicas 
de investimento participativo, seus sócios, administradores e funcionários não podem:
[...]
IX – realizar atividades privativas de entidades administradoras dos mercados organizados de va-
lores mobiliários; 
X – realizar atividades de intermediação secundária de valores mobiliários;” (cVM, 2017)
21 Risco de fracasso do modelo de negócio, iliquidez, má gestão, falha na plataforma, entre outros.
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Nesse contexto, a icVM 588 colabora para um ambiente concorrencial em 
mercados-alvo ou prioritários das empresas inovadoras em fase inicial de ativi-
dades (startups), uma vez que

[...] os setores da economia, que tendem a ser palco do empreende-
dorismo (inovador, criativo, disruptivo) são aqueles onde a concor-
rência por preços e qualidade dos produtos/serviços é mais intensa 
ou estimula a criação de novos mercados ou produtos/serviços. (Na-
KaMURa; VieiRa, 2017, p. 107)

Usualmente, a regulação financeira gera custos regulatórios às atividades 
econômicas22, no entanto, é possível constatar que a ICVM 588 impôs condutas 
e padrões informacionais para atender aos interesses dos investidores e dos 
empreendedores, de forma menos desburocratizada, pelo financiamento dos 
mercados de crédito e de capitais (MeNDeS, 2016, p. 56), e ao mesmo tempo, 
foi capaz de atender as inovações financeiras abordadas neste artigo, ainda que 
não razoavelmente testadas, por conta da recente vigência, seu caráter inédi-
to23 ou insuficiência de análise qualitativa de dados levantados pela CVM. 

Não obstante, a icVM 588 parece constituir uma modalidade peculiar de re-
gulação que reduz barreiras à entrada ao desenvolvimento de novos mercados 
e produtos, fomentando novas condições de mercado, por meio de um finan-
ciamento coletivo, incluindo empresas inovadoras e produtos revolucionários 
(mavericks), e traz um caráter educativo ao acesso do mercado de capitais.

4.1 Evolução quantitativa do crowdfunding de investimento

Recentemente, a cVM divulgou um relatório sobre o mercado de crowdfun-
ding de investimento (CVM, 2019), demonstrando, sob o ponto de vista quanti-
tativo, os resultados após a vigência da icVM 588, vejamos:

22 Inclusive para soluções que contribuem para a criação de (novos) negócios, que segundo o 
THE WORLD BANK (2013), tal atividade desempenha um papel estratégico para os países em 
desenvolvimento.
23 O Brasil é a primeira e única jurisdição do mundo a permitir que ofertas de sindicatos sejam 
acessadas por investidores de varejo.
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Tabela 1 – ofertas de crowdfunding de investimento

Ano
Números de oferta 

lançadas
Números de oferta  

fechadas com sucesso

Percentual correspondente às ofertas 
fechadas com sucesso em relação ao 

total de ofertas lançada

2016 98 24 24%

2017 55 22 40%

2018 56 46 82%

Fonte: cVM, 2019a

Quanto ao montante envolvido, o relatório mostra uma crescente evolução 
do mercado do crowdfunding de investimento:

Tabela 2 – Volume de captação do crowdfunding de investimento 

Ano Montante alvo de captação Montante total captado

2016 R$ 20.064.000,00 R$ 8.342.924,00

2017 R$ 17.954.928,00 R$ 12.836.000,00

2018 R$ 58.992.856,00 R$ 46.006.340,00

Fonte: cVM, 2019a

Outro dado que chama a atenção foi o crescimento de 715%, entre 2016 a 
2018, do número de investidores, totalizando 8.966 investidores, bem como o 
valor médio de captação por oferta: 

Tabela 3 – Volumes de investimentos por meio do crowdfunding de investimento 

Ano
Valor médio de captação 

por oferta
Investimento médio por 

investidor
Número médio de investidores 

por oferta

2016 R$ 347.621,82 R$ 7.591,38 46

2017 R$ 583.454,55 R$ 5.203,08 112

2018 R$ 1.000.137,83 R$ 5.131,20 195

Fonte: cVM, 2019a

De 2016 a 2018, houve um aumento de 250% no número de plataformas 
eletrônicas de investimento participativo destinadas ao crowdfunding de inves-
timento registradas na cVM. até abril de 2019, havia 19 plataformas eletrôni-
cas (cVM, 2019b):
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Tabela 4 – Plataformas eletrônicas de crowdfunding registradas na cVM (2018 a 04/2019) 

Nome fantasia Autorização

1 Urbe.me ato Declaratório 16.097, de 12/1/2018

2 Eqseed ato Declaratório 16.098, de 12/1/2018

3 My First iPo ato Declaratório 16.099, de 12/1/2018

4 Start me up ato Declaratório 16.132, de 14/2/2018

5 Glebba ato Declaratório 16.162, de 6/3/2018

6 Basement (anterior Kria) ato Declaratório 16.170, de 20/3/2018

7 cap table (anterior cFG) ato Declaratório 16.332, de 18/6/2018

8 Bloxs ato Declaratório 16.098, de 19/7/2018

9 Finco invest ato Declaratório 16.497, de 24/7/2018

10 inco investimento coletivos ato Declaratório 16.699, de 7/11/2018

11 cluster 21 ato Declaratório 16.700, de 8/11/2018

12 city Fund ato Declaratório 16.736, de 26/11/2018

13 We Build ato Declaratório 16.741, de 30/11/2018

14 Profit Investing ato Declaratório 16.759, de 14/12/2018

15 Yc ato Declaratório 16.881, de 29/1/2019

16 Up angel ato Declaratório 16.933, de 26/2/2019

17 Platta ato Declaratório 17.025, de 26/3/2019

18 Organismo Equity Crowdfunding ato Declaratório 17.040, de 29/3/2019

19 THInvest ato Declaratório 17.095, de 22/4/2019

Fonte: cVM, 2019b

os dados acima revelam a evolução do mercado de crowdfunding de in-
vestimento, sendo um indicativo, apenas quantitativo, da efetividade da ICVM 
588. Contudo, vale mencionar que é necessário investigar os dados apresen-
tados com uma análise qualitativa a fim de relacioná-los com as possíveis cau-
sas deste crescimento ou em qual mercado as empresas inovadoras podem 
ser protagonistas. 

5 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS

A ICVM 588 elevou o nível de conforto tanto em matéria de regulação finan-
ceira como também para a inovação promovida no mercado de crowdfunding 
de investimento. apesar de a estrutura clássica empresarial brasileira não ser 
a mais adequada para atender os desafios postos, constituindo-se, um perma-
nente processo de questionamento das formas jurídicas e de sua aplicabilidade 

Urbe.me
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(riscos legais), essa modalidade de inovação financeira, recheada de racionali-
dade econômica, pode suprir demandas reprimidas por financiamento, espe-
cialmente para startups. 

a regulamentação do crowdfunding de investimento abre, então, a possibi-
lidade de a coletividade/multidão (crowd) se tornar protagonista no mercado 
de capitais, financiando coletivamente empreendedores, e contribuindo para o 
desenvolvimento de setores inovadores, que por sua vez podem ser relevantes 
para a economia brasileira. 

este trabalho analisou o impacto do arcabouço regulatório do crowdfunding 
de investimento, em especial trazido pela instrução cVM nº 588/17, destinado 
principalmente às empresas inovadoras e em estágios iniciais. 

Como resultado, obteve-se que a regulamentação impôs práticas inéditas 
para propiciar um ambiente de investimento, reduzindo barreiras ao financia-
mento às startups, ao invés de cria-las, tais como custo regulatórios, exigência 
de registro, entre outros. 

a regulamentação do crowdfunding de investimento também tem caráter edu-
cacional, o que mitiga alguns riscos (assimetria de informação, risco moral, entre 
outros), já que exige mudança comportamental dos agentes econômicos com o 
fornecimento de informações econômico-financeiro mínimas do empreendimento 
financiado, e até compartilhamento do risco financeiro (sindicato). 

Os dados divulgados pela CVM demonstraram que o crowdfunding de in-
vestimento teve um crescimento expressivo, em número de ofertas lançadas e 
fechadas com sucesso, montante total captado, número de investidores e nú-
mero de plataformas. No entanto, é necessário realizar uma análise qualitativa 
destes dados, para que seja possível avaliar a validade das informações sobre o 
crowdfunding de investimento.

Em relação aos desafios enfrentados, podemos mencionar, no mínimo a: (i) 
fragilidade nas práticas destinadas a monitorar e prevenir a lavagem de dinhei-
ro e o financiamento do terrorismo no âmbito das plataformas de crowdfun-
ding, conforme exigido pelo art. 13, §1º, inciso III, alínea “c” da Instrução CVM  
nº 588/17; e (ii) iliquidez dos valores mobiliários emitidos e a vedação pela 
icVM 588 de as plataformas de crowdfunding não poderem realizar atividades 
de intermediação secundária destes valores mobiliários.

De todo modo, a ICVM 588 colabora para o financiamento coletivo de em-
preendimentos voltados à inovação, mas não elimina o problema relacionado 
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à escassez de recursos, pois não promove alterações nas condições específicas 
que constrangem o financiamento da inovação, a saber, a inadequação dos me-
canismos de mercado para alocarem tais recursos às atividades inovadoras.

Por fim, este estudo se orientou pela análise da perspectiva da ICVM 588 
para empresas inovadoras em estágio inicial de atividade. Para estudos futuros, 
sugere-se a relacionar diretamente os dados quantitativos e demais observa-
ções aqui levantadas no intuito de testar hipóteses e realizar qualquer julga-
mento causal de plausibilidade da contribuição da icVM 588, e demais legisla-
ções, para as empresas inovadoras. 
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eXTeRNALIDADeS DAS POLÍTICAS 
De INCeNTIVO fISCAL NO SeTOR 
De eNeRGIA ReNOVÁVeL 

Cácia Campos Pimentel1

ReSUMO: o presente trabalho busca demonstrar as externalidades 
das políticas públicas do setor de energia renovável, com o fim de 
compreender a importância da canalização de recursos públicos para 
o fomento do setor das novas energias renováveis. o trabalho parte da 
premissa de que o setor de energia renovável é fortemente impulsio-
nador de outras frentes tecnológicas. Destarte, é premente verificar 
se os instrumentos de incentivo econômico estão voltados a um resul-
tado estratégico. alguns países do mundo têm assumido a liderança e 
focado estrategicamente no desenvolvimento de novas tecnologias 
energéticas. Reino Unido, estados Unidos e alemanha são exemplos 
de países que têm logrado êxito no aprimoramento do planejamen-
to regulatório e dos subsídios específicos. A estratégia utilizada por 
esses países é a adoção de políticas públicas desenhadas com o fim 
específico de fomentar o setor e diminuir a participação das fontes 
de energia fósseis na composição da matriz energética. Uma das ex-
ternalidades alcançadas é a do crescimento econômico por meio 
da integração dos sistemas energéticos e das cadeias de valor. até 
o momento, o Brasil carece de um sistema coordenado de políticas  
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New York (2019-2020); Mestre em Direito pela Cornell University, New York, 
revalidação como Mestre em Direito pela Universidade de Brasília; MBa pela 
FGV-DF em Direito econômico e das empresas. 
E-mail: caciapimentel2012@gmail.com 
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públicas específicas para as novas bioenergias, o que dificulta a com-
petitividade no mercado internacional. 

Palavras-chave: Direito da energia. energias Renováveis. Regulação. 
Políticas públicas. 

ABSTRACT: this paper aims to demonstrate the externalities of 
public policies focused on the renewable energy sector, in order to 
understand the importance of channeling public resources for the 
promotion of the new renewable energy sector. The work is based 
on the premise that the renewable energy sector is a strong driver of 
other technological fronts. thus, it is urgent to verify if the economic 
incentive instruments are aimed at a strategic result. Some countries 
in the world have strategically taken the lead on the development 
of new energy technologies. the United Kingdom, the United States, 
and Germany are examples of countries that have been successful in 
improving regulatory planning and specific subsidies. The strategy 
used by these countries is the adoption of public policies designed 
with the specific purpose of promoting the sector and reducing the 
participation of fossil energy sources in the composition of the energy 
matrix. one of the externalities is the economic growth through the 
integration of energy systems and value chains. To date, Brazil lacks 
a coordinated system of specific public policies for new bioenergies, 
which hinders competitiveness in the international market.

Keywords: energy law. Renewable energies. Regulation. Public Policies. 

1 INTRODUÇÃO

o setor de energia renovável é fortemente impulsionador de outras frentes 
tecnológicas. Destarte, é premente verificar se os instrumentos de incentivo 
econômico estão voltados a um resultado estratégico. É preciso conhecer as ex-
ternalidades das políticas públicas do setor de energia renovável, com o fim de 
compreender a importância da canalização de recursos públicos para o fomento 
do setor das novas energias renováveis. 

o conjunto das fontes de energia conhecidas e utilizadas forma a matriz 
energética de um país. Essas fontes são classificadas em renováveis e não-
-renováveis. as fontes renováveis ou inesgotáveis são, por exemplo, hídricas, 
biomassa, solar, eólica, oceânica, hidrogênio, geotérmica, biogás e biometano 
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(REISSER, SOARES, STEINMETZ, GONÇALVES, 2018)2. Petróleo, carvão mineral e 
energia nuclear são exemplos de fontes não-renováveis3. 

Gráfico 1 – Matriz energética Mundial
Fonte: elaboração própria. Dados da empresa de 

Pesquisa Energética – EPE, 2016

Gráfico 2 – Matriz energética Brasileira
Fonte: elaboração própria. Dados da empresa de 

Pesquisa Energética – EPE, 2016

o sistema energético brasileiro continua baseado nas hidroelétricas.  
a energia hídrica ou hidráulica, apesar de limpa e renovável, apresenta maiores 
custos e não é desprovida de impactos ambientais (GeSMaR, 2017). em razão 
de seus custos, nos últimos anos a biomassa do setor sucroenergético passou a 
receber incentivos por meio de políticas públicas específicas4. a partir de 2005, 
cresceu a participação do biodiesel (principalmente a partir da soja) e de outras 

2 a principal fonte de biodiesel ainda é a biomassa da soja (aprox. 80%). Relatório da aNP 2017 
informa que o Brasil, em 2016, produziu 3,8 milhões m3 de biodiesel.
3 A Lei 9.478/97 estabelece conceitos importantes. Por biodiesel, entende o “biocombustí-
vel derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição 
por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa 
substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil”. Por sua vez, biocombustível é 
“substância derivada de biomassa renovável, tal como biodiesel, etanol e outras substâncias 
estabelecidas em regulamento da ANP, que pode ser empregada diretamente ou mediante al-
terações em motores a combustão interna ou para outro tipo de geração de energia, podendo 
substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil”.
4 legislação do setor: lei no 9.478, de 6 de agosto 1997; Decreto no 5.563, de 11 de outubro 
2005; lei no 10.973, de 2 de dezembro 2004; lei 13.243, de 11 de janeiro 2016; consulta Pú-
blica 33/2017 – marco regulatório energético.
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biomassas energéticas, mas percebe-se problemas de integração e de coorde-
nação entre essas políticas, como se verá adiante. as fontes de energia advindas  
de novas tecnologias, nas quais se concentra o presente trabalho, apresentam 
menores restrições ambientais e custos comparativos em relação à energia hí-
drica, ao etanol e ao biodiesel (PUGlieSe, loUReNcetti, RiBeiRo, 2017). 

a matriz energética mundial é composta 
de 85,9% de fontes não-renováveis. No Brasil, 
56,5% do consumo energético é provenien-
te de fontes não-renováveis. considerando-
-se apenas a matriz elétrica, o mundo utiliza 
77% de fontes não-renováveis, enquanto o 
Brasil utiliza apenas 18% (ePe, 2018). o setor 
das novas tecnologias energéticas possibilita 
o licenciamento de novas fontes de energias 
mais eficientes, mais acessíveis e com menor 
impacto ambiental. em alguns casos, como o 
biogás e o biometano, há um impacto nega-
tivo, pela expressiva captura de carbono du-
rante o processo de produção. Registre-se que 
essas fontes energéticas podem ser disponi-
bilizadas como gás, eletricidade ou biocom-
bustível líquido. 

O acesso a essas novas fontes pode permitir que outros ramos industriais 
aumentem a competitividade de seus produtos. O desafio é examinar o sistema 
jurídico para saber como as políticas públicas podem auxiliar no fomento des-
sas novas fontes e melhorar o ciclo dessas políticas públicas de modo a fomen-
tar toda a cadeia de valor. o trabalho está dividido em três partes, além desta 
introdução. Na Seção 1, o trabalho analisa o cenário tecnológico brasileiro e 
as disposições jurídicas recentes sobre energia renovável. a Seção 2 destaca o 
exemplo dos países líderes em investimento no setor das novas bioenergias e 
as medidas adotadas por esses países para fomentar a migração de uma base 
energética baseada em fontes fósseis para as novas renováveis. Ao final, como 
conclusão, o estudo apresenta sugestões para melhorar o desenvolvimento e 
direcionamento dessas políticas no Brasil.

O presente estudo aplica a metodologia qualitativa da técnica Qualitati-
ve Comparative Analysis (QCA), pois permite explorar dados estatísticos e as 

Gráfico 2 – Utilização de  
Fontes renováveis e fósseis (%)

Fonte: Dados da ePe, 2017.
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normas institucionais existentes, bem como as formas de interação da relação 
tríade entre o estado, o mercado e a academia. assim, esse trabalho busca en-
tender como essas instituições conduzem ao desenvolvimento econômico, de 
modo a permitir que se avalie soluções às disfunções do setor e das políticas 
de inovação.

2 AS NOVAS TeCNOLOGIAS e O CeNÁRIO BRASILeIRO ATUAL

Há consenso na literatura sobre os principais fatores inibidores ao desen-
volvimento econômico (DE NEGRI, RAUEN, SQUEFF, 2018): perda de eficiência 
econômica por insuficiência de infraestrutura, baixa produtividade do trabalho, 
entraves jurídicos e burocráticos no ambiente de negócios, interconectividade 
insuficiente entre os agentes que compõem o ambiente da inovação, interna-
cionalização e competitividade incipientes e, por fim, políticas públicas econô-
micas que desincentivam o processo de inovação e de crescimento econômico 
(DE NEGRI, 2018; CYPHER, DIETZ, 2009). 

entre as principais barreiras à competitividade industrial no Brasil, desta-
cam-se a manutenção de políticas de fomento e de subsídios que concedem 
sobrevida a empresas ineficientes e a ausência de sentido estratégico e inter-
conectado das políticas públicas econômicas, no âmbito nacional e regional. A 
chegada de novas tecnologias demanda um olhar atento dos juristas e gestores 
públicos no sentido de adaptar os incentivos fiscais e mesmo redirecioná-los 
para os novos ramos industriais (JOHNSTONE, 2010). 

a transversalidade das novas tecnologias alcança as diversas indústrias, 
serviços e a agricultura de precisão (SANTOS, 2016a). Especificamente em rela-
ção às inovações no setor de energias renováveis, entende-se que elas podem 
garantir o licenciamento e o acesso a fontes mais acessíveis de energia, que 
poderão impactar na competitividade dos produtos gerados por outros setores 
industriais, inclusive os de alta tecnologia.

Estudiosos das políticas públicas econômicas acordam que há a necessida-
de de se reavaliar as políticas de inovação no Brasil e de se buscar o desenvol-
vimento de práticas que efetivamente corroborem para a impulsão econômica 
do país (PACHECO, 2013). Idealiza-se um Brasil livre das amarras burocráticas e 
jurídicas que ancoram a produção no obsoletismo e a inovação em índices di-
minutos. competitividade incipiente e internacionalização de baixa escala são 
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consequências diretas do ambiente econômico que combina bases legal e ins-
titucional pesadas (aRBiX e NeGRi, 2015). 

O Brasil encontra-se em 64º no Ranking Índice Global de Inovação (Global 
innovation index, 2018), entre 126 países. Por sua vez, o relatório de inovação 
da comissão europeia (eU, 2018) posiciona o Brasil com uma baixa performance 
em inovação em comparação à União europeia no mercado mundial, comparan-
do os resultados dos anos de 2010 e de 2017. De 1985 a 2016, o impacto da 
indústria no PIB caiu de 21% para 11%. Hoje representa menos de 10% do PIB. 

a baixa interação entre as diversas iniciativas do estado denota a ausência 
de uma estratégia central orientada a resultados. Nesse sentido, tome-se como 
exemplo as iniciativas de inovação do setor energético brasileiro. como se verá 
adiante, são várias as iniciativas setoriais, mas que parecem estar desarticula-
das e sem um planejamento em prol de um resultado estratégico. além disso, 
há uma forte utilização de mecanismos de incentivo fiscal, em detrimento de 
uma melhor integração entre os polos tecnológicos, o mercado e o estado, o 
que certamente contribui para o aumento no Brasil do chamado Vale da Mor-
te, relacionado aos fortes riscos enfrentados pela empresa nos anos iniciais do 
processo de inovação. 

Nos últimos anos, alguns programas foram criados com o fim de fomentar 
o setor energético, incluindo iniciativas específicas para o setor de renováveis. 
o Programa Plano de apoio à inovação dos Setores Sucroenergético e Sucro-
químico (PAISS) foi criado em 2011 com o foco de apoio a projetos de desen-
volvimento do bioetanol de 2a. geração, produtos químicos da cana-de-açúcar, 
tecnologias para gaseificação da biomassa. Esse programa contou com previsão 
de recursos de R$ 1 bilhão, metade como subvenção econômica da empresa 
pública Financiadora de estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da 
ciência, tecnologia, inovações e comunicações (Mctic), e o restante na forma 
de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento econômico e Social (BNDeS), 
vinculado ao Ministério do Planejamento. 

em seguida, o Brasil lançou o iNoVa energia, como ampliação do PaiSS.  
O novo programa, lançado em março de 2013, incluía incentivo fiscal a projetos 
que envolvessem smart grids, transmissão de alta voltagem; geração de energia 
por fontes alternativas (cadeia fotovoltaica, heliotérmica, eólica) veículos híbri-
dos e eficiência energética veicular. Com recursos mais robustos, o programa 
previu R$ 1,2 bilhão em subvenção econômica da Finep, R$ 1,2 bilhão em cré-
dito do BNDeS, e R$ 600 milhões com recursos da aNeel. o programa conferia 
o limite de R$ 10 milhões em subvenção por empresa. 



463EXTERNALIDADES DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO FISCAL NO SETOR DE ENERGIA RENOVÁVEL

em 2016, o MDic lançou o Programa de estímulo à competitividade da ca-
deia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao aprimoramento de Fornecedores do 
Setor de Petróleo e Gás Natural (PeDeFoR). o programa assinala a intenção de 
contribuir no aprimoramento e na competitividade da exploração e da produ-
ção de petróleo e gás natural, embora não destaque iniciativa direta ao setor 
de renováveis. o mais recente programa governamental para o setor de bio-
combustíveis é o Renovabio, vinculado ao Ministério de Minas e energia (MMe).  
a lei 13.576/17 dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis e estabe-
lece iniciativas na área de sustentabilidade, descarbonização, efeito estufa, em 
conformidade com os compromissos firmados no Acordo de Paris. 

Por fim, registre-se que o Plano Plurianual do período de 2016-2019, apro-
vado pela Lei 13.249/2016, assinala em seu art. 4º, que o país deve ter como 
diretrizes para o período, entre outros, o estímulo e a valorização da educa-
ção, ciência, tecnologia e inovação e competitividade”, bem como a “garantia 
do equilíbrio das contas públicas. o anexo i apresenta, entre os objetivos de 
desenvolvimento, o apoio às cadeias produtivas agroenergéticas e a criação e 
implantação da política energética para a cana-de-açúcar (07c1), integração de 
biorrefinarias, Plano Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB, objetivo 
0187) e articulação institucional em energias renováveis, eficiência energética, 
redes elétricas inteligentes, petróleo e gás (04UV). o objetivo 750 assinala a 
possibilidade de ampliação da utilização energética da biomassa, mas não há 
referência ao biogás. Não há um marco regulatório específico para o estímulo às 
novas energias renováveis. 

O Decreto n. 9.283/18, que regulamenta a Lei 13.243/2016, prevê que a 
Instituição Científica e Tecnológica (ICT) pública poderá celebrar contrato de 
transferência de tecnologia e de licenciamento de suas inovações para explora-
ção isolada ou em parceria (art. 11). além disso, a concessão de subvenção eco-
nômica, financiamento ou participação societária para o desenvolvimento de 
produtos ou processos inovadores poderá também ser destinado para despesas 
de capital e correntes, desde que destinadas à atividade financiada (art. 20). 
esses mecanismos podem facilitar a inserção no mercado de novas tecnologias 
desenvolvidas pelas icts e a interação das inovações relacionadas a energias 
renováveis com outros setores produtivos. 

as ações governamentais desenvolvidas no setor de energias renováveis 
estão pulverizadas entre vários ministérios, órgãos, empresas públicas e orga-
nizações sociais. os dois principais programas do setor (PaiSS e inova energia) 
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foram planos de ação conjunta entre BNDeS, Finep, aNeel e ao menos cinco 
ministérios (MMe, Planejamento, Mctic, MaPa, MDic e, por indução lógica, o 
Ministério do Meio ambiente). os projetos deveriam cumprir um prazo de exe-
cução de até 36 meses. até o momento, não foram disponibilizados os relató-
rios finais dos resultados desses programas, seja em uma análise ex post, ou ex 
post factum, ou seja, a verificação das externalidades e dos transbordamentos 
advindos dessas políticas públicas econômicas para além dos resultados espe-
rados (BNDeS, 2013). 

o impacto desses gastos públicos deve ser avaliado, considerando, entre 
outros fatores, o efeito sobre a arrecadação tributária e o crescimento econô-
mico. É fundamental o acesso às informações de prestações de contas dos pro-
jetos aprovados, ainda que resguardadas as informações sigilosas das empresas 
beneficiárias, para se verificar o sucesso dessas políticas ou a necessidade de 
correção de rumos. como se constata da observação das funções orçamentá-
rias ciência e tecnologia e energia entre 2011 e 2015, o empenho efetivo e o 
pagamento efetuado foram significantemente menores do que o valor previsto 
nos programas para o fomento do setor de energia renovável. Isso quer dizer 
que houve aprovação de recursos pelo Tesouro, mas a entrega efetiva foi muito 
aquém do prometido (CÂMARA FEDERAL, 2016).

 Fundamental ainda é a adequação das políticas públicas para fomentar a 
relação entre os agentes do sistema energético: a academia (onde se inclui a 
ciência, os laboratórios, a pesquisa de base), o Mercado (lugar onde nasce e 
circula a riqueza) e o Estado, o qual pode adotar medidas de incentivo fiscal 
com o fim de fomentar o crescimento econômico. Analisando as relações que 
compõem a Hélice Tríplice (ETZKOWITZ, ZHOU, 2017), constata-se que a parti-
cipação do Estado é axiomática, a discussão situa-se na forma e no grau em que 
essa intervenção deve ocorrer. a participação do estado deve ser orientada ao 
desenvolvimento econômico com o fim de aumentar as riquezas e promover a 
proteção e a inclusão social, para a diminuição de desigualdades (MAZZUCATO, 
2014; MAZZUCATO, SEMIENIUK, 2016).

Percebe-se, pois, a premência em se revisarem os instrumentos jurídicos 
e de incentivo econômico disponíveis para essas novas fontes renováveis (ins-
trumentos de crédito, subvenções e incentivos fiscais), de modo a se traçar uma 
ação estratégica com fins definidos que fomentem toda a cadeia produtiva e 
que permitam a transição para um novo sistema energético e social (MILLER, 
RICHTER e O’LEARY, 2015). 
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3 O eXeMPLO DOS PAÍSeS LÍDeReS eM INVeSTIMeNTO eM 
BIOeNeRGIAS

a organização das Nações Unidas tem como eixo central de sua pauta a 
adesão dos países-membros às metas globais do acordo de Paris para o Desen-
volvimento Sustentável. Para isso, cada país deve estabelecer políticas nacio-
nais que privilegiem o desenvolvimento e utilização de tecnologias energéticas 
limpas, por meio de um alinhamento estratégico das políticas de estado para 
que perpassem toda a cadeia produtiva.

Apesar da vantagem em que o Brasil se encontra, em razão de seus recursos 
naturais disponíveis, sua ampla costa marítima, o clima e a experiência acumu-
lada, é certo que alguns países do mundo têm assumido a liderança e focado 
estrategicamente no desenvolvimento de novas tecnologias energéticas. a es-
tratégia utilizada por esses países é a adoção de políticas públicas desenhadas 
com o fim específico de fomentar o setor e diminuir a participação das fontes de 
energia fósseis na composição da matriz energética. 

Por exemplo, em 2018, o Reino Unido, em parceria com o grupo privado 
dinamarquês Orsted, inaugurou o maior parque de energia eólica offshore do 
mundo, com capacidade de 630 MW, o suficiente para abastecer 600 mil casas. 
O país já conta com 36% da produção offshore mundial (HILL, 2018). Alemanha, 
Reino Unido e espanha são os líderes em investimento em tecnologia eólica na 
União europeia (Global Wind Report, 2017). Por sua vez, a china lidera os in-
vestimentos no setor de novas tecnologias energéticas, no entanto, sua matriz 
energética continua muito dependente de fontes fósseis (85%), especialmente 
o carvão mineral (62% da matriz energética) (iea, 2017). 
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Tabela 1 – capacidade de crescimento das Renováveis por país/região

Fonte: iea, Renewables, 2017. 

O exemplo mais emblemático é o dos Estados Unidos, que têm apresen-
tado um comportamento estratégico e integrado, aproveitando o melhor de 
cada região (aFDc, 2018). os investimentos em energia renovável começaram 
com a produção tradicional do etanol do milho, ainda nos anos 1970, com o 
fim de aumentar a segurança energética e diminuir a dependência de petró-
leo em relação ao oriente Médio (KiM; Dale, 2005). Desde então, os estados 
Unidos tornaram-se líderes na produção de etanol. Mais recentemente, vários 
estados-membros têm publicado normativos que determinam a utilização de 
combustível de baixo carbono (como o LCFS da Califórnia) ao passo em que 
o programa federal Padrão de combustível Renovável (RFS) determina a ado-
ção de um volume mínimo de combustível de fontes renováveis, com base no 
ato de Segurança e independência energética de 2007. em emendas recentes 
ao RFS, o governo americano vem incentivando estudos sobre os desafios e as 
oportunidades do biogás e do biodiesel (Seção 221, 222, 229) além de emprés-
timos específicos para a produção de baterias avançadas, renovação da frota 
veicular à base de biogás e energia elétrica (Seção 227). 

Interessante observar que essas emendas são em geral encomendas públi-
cas, direcionando a iniciativa privada a uma missão específica. Por exemplo, o 
H-Prize foi um prêmio concedido pelo desenvolvimento de inovações de fonte 
energética com base no hidrogênio, estimulando a competição no setor (USa, 
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2019). É evidente o forte investimento para propiciar a migração para fontes 
limpas. No nível federal, existe um intenso relacionamento entre os departa-
mentos de governo, como por exemplo, o United States Department of Agricultu-
re, o Department of Energy, o United States Trade Representative e a Environmen-
tal Protection Agency (THOMAZ, 2016). É preciso compreender como essas coa-
lizões influenciam a atualização das políticas públicas e resultam em incentivos 
aos estados-membros para buscarem maximizar suas vantagens comparativas. 

Recentemente, o estado americano da Califórnia publicou norma que de-
termina a utilização de energia elétrica exclusivamente limpa até 2045 (cali-
FoRNia, 2018). Por exemplo, por meio de créditos tributários, a califórnia conta 
com mais de 276 sistemas de biogás, além de incentivos a utilização de veícu-
los de carga com emissão próxima a zero, investimentos na renovação da infra-
estrutura, como gasodutos apropriados (BNDeS, 2018). outros estados-mem-
bros seguem na mesma esteira e adotam políticas regulatórias que restringem 
a adoção de fontes não-renováveis.

Na Europa, o país que mais se destaca é a Alemanha. O país tem 
experimentado um grande aumento em escala no uso das novas renováveis, o 
que o torna o país europeu que mais produz e mais utiliza as fontes solar foto-
voltaica (6,4% da matriz elétrica), eólica terrestre e biogás produzido de resí-
duos agrícolas (iea, 2018). esse crescimento na utilização de fontes sustentá-
veis é em razão do aprimoramento do planejamento regulatório e de subsídios 
específicos. O Estatuto alemão de Energia Renovável entrou em vigor em 2017 
(eeG 2017), introduzindo uma completa mudança de padrão de políticas. como 
regra geral, as isenções e subsídios em favor de usinas geradoras de energia 
renovável passaram a ser proporcionais ao montante oferecido e efetivamente 
utilizado. os produtores têm o incentivo garantido pelo período de 20 anos, 
incluída a construção da própria usina (SCHNEIDER, LANGE, 2016). 

a alemanha estabeleceu ainda um acréscimo na utilização mandatória de 
energias renováveis na composição energética, ao passo em que aumentou o 
financiamento de pesquisas para que as novas fontes possam estar cada vez 
mais acessíveis e eficientes, quebrando assim o paradigma do monopólio da 
energética fóssil. as políticas públicas coordenadas também abrangem o setor 
de transportes. a alemanha lidera o mercado de fornecimento de biogás/bio-
metano como combustível veicular na europa, além de retratar um aumento de 
14% nas vendas de veículos elétricos em 2017 (ReN21, 2018). 

Uma característica do sistema coordenado de políticas públicas espe-
cíficas para as novas renováveis é a da integração dos sistemas energéticos.  
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É essencial que as políticas possibilitem meios de integração energética, infra-
estrutura, mercados, estruturas jurídicas e institucionais que facilitem e per-
mitam a escolha por energias renováveis. a substituição da frota de veículos 
a combustão reduziria drasticamente a poluição das cidades, o que reduziria 
os custos no sistema de saúde pública, por exemplo. No entanto, não adianta 
adquirir um veículo elétrico se não houver onde abastecê-lo. Ou se a energia 
elétrica porventura oferecida não vier de fonte renovável (JoNeS, 2017). De 
nada adiantariam incentivos para a adaptação de toda uma frota de caminhões 
ou de transporte urbano para o recebimento de biometano, por exemplo, se não 
houver oferta dessa fonte energética. 

Não são poucos os cuidados devem ser observados no desenho de polí-
ticas integradas para o setor das novas energias renováveis. como exemplos, 
podem ser citados os recursos de armazenamento e distribuição energéticos, 
grades inteligentes, a observação das características de sazonalidade e comple-
mentariedade dessas energias, o caráter disruptivo que tanto pode aumentar o 
nível de desemprego em determinados segmentos, como exigir a capacitação 
humana em novas habilidades e profissões; o custo-benefício da importação de 
peças, turbinas e demais maquinários com tecnologias porventura ainda não 
absorvidas pela indústria pátria. 

 a administração Pública tem procurado estabelecer uma cultura de respon-
sabilidade socioambiental por meio dos eixos temáticos da agenda ambiental 
a3P, inclusive pela adoção de logística reversa dos resíduos sólidos. o Programa 
Renovabio também parece um avanço na direção certa, estabelecendo um mer-
cado de certificação de carbono. No entanto, outras normas recentes caminham 
na contramão do futuro energético. Por exemplo, a lei 13.723/2018 incentiva 
a utilização de óleo diesel de uso rodoviário, por meio de concessão de sub-
venção econômica. o Programa Rota 2030, instituído pela Medida Provisória  
n° 843, de 5 de julho de 2018, regulamentada pelo Decreto n° 9.557, de 8 de 
novembro de 2018, transfere para a indústria automobilística a discricionarie-
dade no investimento em pesquisa. 

4 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS

a ausência de políticas estrategicamente direcionadas ao setor das novas 
tecnologias renováveis pode resultar no enfraquecimento da efetividade da 
própria política industrial e comprometer a competitividade das indústrias bra-
sileiras no mercado mundial. 
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as novas tecnologias renováveis apresentam um acelerado crescimento nos 
últimos anos, o que exige um alto investimento em infraestrutura e educação. 
ao se analisar as cadeias de valor, constata-se a necessidade de investimento 
em outras tecnologias que compartilham o potencial de facilitar e promover 
a implantação e o uso de energia renovável, seja na capacidade de importa-
ção e de instalação de usinas e turbinas, seja na ponta final da cadeia, pelo 
investimento em frotas veiculares mais avançadas e redes de armazenamento 
e distribuição adequadas. Essa modernização inclui não apenas a infraestrutu-
ra, como também a automação tecnológica, exigindo que o país se arroje nas 
novas engenharias e ciências, inclusive sistemas de informação, em linha com 
a indústria 4.0. 

a infraestrutura jurídica deve, pois, ser construída tendo em vista essa di-
mensão de inserção brasileira para o crescimento econômico sustentável, con-
siderando desde os insumos primários e a pesquisa básica até o consumo final. 
Fragmentações e gargalos nas cadeias de valor devem ser identificados para 
que as políticas públicas possam oferecer harmonia e circulação ao desenvolvi-
mento econômico. Só assim as novas bioenergias poderão oferecer suas exter-
nalidades potenciais. 

até o momento, o Brasil carece de um sistema coordenado de políticas pú-
blicas específicas para as novas bioenergias. O trabalho conclui pela necessi-
dade de exame da disponibilização dessas inovações do setor energético pelas 
empresas brasileiras, com o fim de torná-las mais competitivas no mercado in-
ternacional. Espera-se contribuir para se alcançar soluções jurídicas que permi-
tam uma melhor cooperação entre os agentes inovadores e um aumento signi-
ficativo do desenvolvimento econômico. 
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ReSUMO: o artigo analisa o importante instituto jurídico das enco-
mendas tecnológicas, modalidade de compra pública em que o Po-
der Público, por meio de seu poder de compra, gera um incentivo em 
demanda com alto risco tecnológico, visando a obtenção de produto, 
serviço ou processo inovador, ou a solução de um problema técnico 
específico. A análise partiu do histórico legislativo, a começar pela 
previsão inicial do instituto no artigo 20 da lei n° 10.973/2004, até as 
profundas alterações operadas pela lei n° 13.243/2016 – Marco legal 
de ciência, tecnologia e inovação e Decreto n° 9.283/2018. expôs-se 
conceito, características e o procedimento de contratação das enco-
mendas tecnológicas, abordando objeto, sujeitos, licitação, formas de 
remuneração, resultados obtidos e seu aproveitamento. elencou-se, 
ademais, dois casos práticos do Brasil, dentre eles o Kc-390 encomen-
dado pela Força Aérea Brasileira, e analisou-se os desafios das en-
comendas, mormente considerando as incertezas que as circundam, 
como a incerteza científica, a incerteza de obtenção de um resulta-
do satisfatório e a incerteza de sua viabilidade econômica ou técnica 
quando do início do projeto. Conclui-se que as encomendas tecnoló-
gicas, enquanto instrumento de estímulo à inovação através do poder 
de compra do estado, representam mais um instituto a posicionar as 
atividades científicas, tecnológicas e de inovação como estratégicas e 
prioritárias no Brasil.

Palavras-chave: encomendas tecnológicas, legislação, procedimento, 
casos práticos, desafios.
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ABSTRACT: the study analyzes the important legal institute of 
technological orders, a type of public purchase in which the 
Government, through its purchasing power, generates an incentive on 
demand with high technological risk, aiming at obtaining an innovative 
product, service or process, or solving a specific technical problem. 
the analysis started from the legislative history, starting with the 
institute’s initial provision in article 20 of Federal act n° 10.973/2004, 
until the profound changes made by Federal act n° 13.243/2016 – 
Legal Framework for Science, Technology and Innovation and Decree 
n° 9.283/2018. the concept, characteristics and the procedure for 
contracting technological orders were presented, addressing object, 
subjects, bidding, forms of remuneration, results obtained and their 
use. in addition, two case studies from Brazil were listed, among 
them the Kc-390 commissioned by the Brazilian air Force, and the 
challenges of the orders were analyzed, especially considering 
the uncertainties surrounding them, such as scientific uncertainty, 
uncertainty of procurement, satisfactory outcome and the uncertainty 
of its economic or technical feasibility at the start of the project. it 
can be concluded that technological orders, as an instrument for 
stimulating innovation through state purchasing power, represent yet 
another institute to position scientific, technological and innovation 
activities as strategic and priority in Brazil.

Keywords: technological orders, legislation, procedure, case studies, 
challenges.

1 INTRODUÇÃO 

as encomendas tecnológicas são tipos especiais de compras públicas, com 
elevado risco de incerteza tecnológica, considerando que buscam a solução de 
desafios específicos por meio do desenvolvimento de produtos, serviços ou sis-
temas, que ainda não estão disponíveis no mercado ou que simplesmente não 
existem (RaUeN, 2018).

ao redor do globo, as encomendas tecnológicas são amplamente emprega-
das para desenvolverem soluções às mais diversas demandas públicas. a exem-
plo, o sistema de GPS e a internet (RaUeN, 2018), tecnologias hoje imprescindí-
veis à vida cotidiana, foram desenvolvidos a partir de encomendas tecnológicas, 
a princípio contratadas para tentar criar uma solução a uma necessidade pública.

No Brasil várias são as possibilidades de utilização das encomendas tec-
nológicas, bastando a verificação e justificativa da necessidade pública, e a  
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ausência de solução para tal necessidade disponível no mercado. Por exemplo, 
é possível que o Poder Público, por meio das encomendas públicas, estimule o 
mercado a tentar desenvolver vacinas para doenças até então não imunizáveis, 
a exemplo do zika vírus que gerou graves danos à população infectada.

Previsto na legislação brasileira desde 2004, o instituto jurídico foi am-
plamente alterado pelo Marco legal de ciência, tecnologia e inovação, lei n° 
13.243/2016 (BRASIL, [2016]b), e por normas regulamentadoras que se segui-
ram, tornando-o mais claro e estimulando o seu uso. Passa-se à análise do insti-
tuto, em conformidade com o propósito do Marco legal de c, t & i de posicionar 
as atividades científicas, tecnológicas e de inovação como estratégicas e prio-
ritárias no país.

2 eNCOMeNDAS TeCNOLÓGICAS NO BRASIL

2.1 Previsão legal

as encomendas tecnológicas foram originariamente previstas na legislação 
brasileira no artigo 20 da Lei n° 10.973/2004 (BRASIL, [2016]a), lei que dispõe 
sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo (RaUeN, 2018). o dispositivo originariamente previa:

art. 20. os órgãos e entidades da administração pública, em matéria 
de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de em-
presas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos 
voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação 
tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesqui-
sa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução 
de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo 
inovador.
§1° Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a que se 
refere o caput deste artigo a criação intelectual pertinente ao seu 
objeto cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 
(dois) anos após o seu término.
§2° Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do 
resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclu-
sivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, pror-
rogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por 
encerrado.
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§3° o pagamento decorrente da contratação prevista no caput deste 
artigo será efetuado proporcionalmente ao resultado obtido nas ati-
vidades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas. (BRASIL, 2016a)

apesar da previsão legal em 2004, a utilização de encomendas tecnológi-
cas pela administração Pública só foi amplamente possibilitada, efetivamente, 
a partir de 2010, em razão da alteração promovida pela lei n° 12.349/2010 
(BRaSil, [2010]) na lei n° 8.666/1993 (BRaSil, [2018]b) – lei Geral de licitação 
e contratação Pública –, com a inclusão do inciso XXXi, no art. 24, para tornar 
dispensável a licitação para a contratação de encomendas tecnológicas pelo 
Poder Público:

art. 24. É dispensável a licitação: 
[...]
XXXi – nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos 
arts. 3º, 4º, 5º e 20 da lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 
observados os princípios gerais de contratação dela constantes. (in-
cluído pela lei nº 12.349, de 2010) (BRaSil, [2018]b, grifo nosso)

Já em 2016, a Lei n° 10.973/2004, que trouxe a previsão originária das 
encomendas tecnológicas no Brasil, sofreu inúmeras alterações pela lei n° 
13.243/2016 (BRaSil, [2016]b), conhecida como o Marco legal da ciência, da 
tecnologia e da inovação.

Dentre as várias inovações legislativas, estão a previsão no artigo 19 das 
encomendas tecnológicas como instrumentos de estímulo à inovação nas em-
presas, e a melhor regulamentação do instituto jurídico no artigo 20, veja-se:

art. 19. a União, os estados, o Distrito Federal, os Municípios, as icts 
e suas agências de fomento promoverão e incentivarão a pesquisa e 
o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em 
empresas brasileiras e em entidades brasileiras de direito privado sem 
fins lucrativos, mediante a concessão de recursos financeiros, huma-
nos, materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em instrumentos 
específicos e destinados a apoiar atividades de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação, para atender às prioridades das políticas industrial e 
tecnológica nacional. (Redação pela lei nº 13.243, de 2016) 
[...]
§2° – A. São instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, quan-
do aplicáveis, entre outros: (Redação pela lei nº 13.243, de 2016)
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i – subvenção econômica; (incluído pela lei nº 13.243, de 2016)
II – financiamento; (incluído pela lei nº 13.243, de 2016)
iii – participação societária; (incluído pela lei nº 13.243, de 2016)
iV – bônus tecnológico; (incluído pela lei nº 13.243, de 2016)
V – encomenda tecnológica; (incluído pela lei nº 13.243, de 2016)
VI – incentivos fiscais; (incluído pela lei nº 13.243, de 2016)
Vii – concessão de bolsas; (incluído pela lei nº 13.243, de 2016)
Viii – uso do poder de compra do estado; (incluído pela lei nº 13.243, 
de 2016)
iX – fundos de investimentos; (incluído pela lei nº 13.243, de 2016)
X – fundos de participação; (incluído pela lei nº 13.243, de 2016)
XI – títulos financeiros, incentivados ou não; (incluído pela lei nº 
13.243, de 2016)

art. 20. os órgãos e entidades da administração pública, em matéria 
de interesse público, poderão contratar diretamente ict, entidades 
de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou 
em consórcios, voltadas para atividades de pesquisa e de reconhe-
cida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de ativi-
dades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco 
tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obten-
ção de produto, serviço ou processo inovador. (Redação pela lei nº 
13.243, de 2016)
§1° Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a que se 
refere o caput deste artigo a criação intelectual pertinente ao seu 
objeto cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 
(dois) anos após o seu término.
§2° Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do 
resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo 
critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu 
prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado.
§3° o pagamento decorrente da contratação prevista no caput será 
efetuado proporcionalmente aos trabalhos executados no projeto, 
consoante o cronograma físico-financeiro aprovado, com a possibi-
lidade de adoção de remunerações adicionais associadas ao alcance 
de metas de desempenho no projeto. (Redação pela lei nº 13.243, 
de 2016)
§4° o fornecimento, em escala ou não, do produto ou processo ino-
vador resultante das atividades de pesquisa, desenvolvimento e ino-
vação encomendadas na forma do caput poderá ser contratado me-
diante dispensa de licitação, inclusive com o próprio desenvolvedor 
da encomenda, observado o disposto em regulamento específico. 
(incluído pela lei nº 13.243, de 2016)
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§5° Para os fins do caput e do § 4o, a administração pública poderá, 
mediante justificativa expressa, contratar concomitantemente mais 
de uma ICT, entidade de direito privado sem fins lucrativos ou empre-
sa com o objetivo de: (incluído pela lei nº 13.243, de 2016)
i – desenvolver alternativas para solução de problema técnico especí-
fico ou obtenção de produto ou processo inovador; ou (incluído pela 
lei nº 13.243, de 2016)
ii – executar partes de um mesmo objeto. (incluído pela lei nº 13.243, 
de 2016)
§6° Observadas as diretrizes previstas em regulamento específico, os 
órgãos e as entidades da administração pública federal competen-
tes para regulação, revisão, aprovação, autorização ou licenciamento 
atribuído ao poder público, inclusive para fins de vigilância sanitária, 
preservação ambiental, importação de bens e segurança, estabele-
cerão normas e procedimentos especiais, simplificados e prioritários 
que facilitem: (incluído pela lei nº 13.322, de 2016)
I – a realização das atividades de pesquisa, desenvolvimento ou ino-
vação encomendadas na forma do caput; (incluído pela lei nº 13.322, 
de 2016)
II – a obtenção dos produtos para pesquisa e desenvolvimento neces-
sários à realização das atividades descritas no inciso i deste parágra-
fo; e (incluído pela lei nº 13.322, de 2016)
iii – a fabricação, a produção e a contratação de produto, serviço ou 
processo inovador resultante das atividades descritas no inciso i des-
te parágrafo. (incluído pela lei nº 13.322, de 2016)
(BRaSil, [2016]b)

com efeito, a partir do Marco legal de ciência, tecnologia e inovação, o 
instituto jurídico “encomendas tecnológicas” passou a ser elencado como um 
instrumento de estímulo à inovação, ganhando maior clareza em sua previsão 
legal. o artigo 20, em sua nova redação, passou a aludir expressamente à pos-
sibilidade de contratação direta, ampliou o objeto da contratação para incluir 
a obtenção de serviço, e ampliou a relação dos possíveis contratados, dentre 
outras inovações (PoMBo, 2016).

Por fim, o procedimento para contratação das encomendas tecnológicas 
foi amplamente regulamentado pelo Decreto Federal n° 9.283/2018 (BRaSil, 
[2018]a), entre os seus artigos 27 a 33.

Nesse sentido, a previsão normativa das encomendas tecnológicas con-
centra-se, nos dias atuais, no art. 19, §2°-a, inciso V, e art. 20, ambos da lei  
n° 10.973/2004, art. 24, inciso XXXi, da lei n° 8.666/1993 e arts. 27 a 33 do 
Decreto Federal n° 9.283/2018.
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Diante do histórico legislativo traçado, verifica-se que o instituto está ple-
namente regulamentado no Direito brasileiro, sendo possível e desejável a sua 
utilização como um instrumento de estímulo à inovação, intervindo o estado na 
economia para o estímulo à ciência, à tecnologia e à inovação, através de seu 
poder de compra. 

2.2 conceito e características

As encomendas tecnológicas são compras públicas, que podem ser deman-
dadas pela Administração Pública direta ou indireta, para que Institutos de Ci-
ência e tecnologia – icts públicos ou privados, entidades sem fins lucrativos, 
ou empresas, isoladamente ou em consórcio, executem atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, com risco tecnológico, visando encontrar a solu-
ção de um problema técnico específico, ou a obtenção de produto, serviço ou 
processo inovador.

tem por característica o fato de prescindir de licitação, podendo ser contra-
tada diretamente, seja com base na licitação dispensável (art. 24, XXXi, da lei  
n° 8.666/93) ou licitação inexigível quando houver inviabilidade de competi-
ção (art. 25, da lei n° 8.666/93).

Outra característica relevante é que sempre envolve risco tecnológico, afi-
nal, visa contratar um esforço para o desenvolvimento de uma solução ainda 
não disponível no mercado. as encomendas visam apresentar uma resposta a 
uma necessidade, em relação a qual o Estado e o mercado ainda não sabem 
como atender. exatamente por isso, o risco tecnológico é inerente ao instituto 
jurídico, já que a resposta encontrada pode não ser a esperada ou, ainda, a solu-
ção para o problema pode jamais ser obtida.

Trata-se de uma política que atua pelo lado da demanda, do problema, uti-
lizando o poder de compra do estado para estimular a obtenção de produto, 
serviço ou processo inovador. É uma política de estímulo à inovação que usa o 
poder de compra da administração Pública (RaUeN, 2014).

As encomendas são uma modalidade de compra pública pela qual órgãos 
e entidades da administração contratam o esforço tecnológico para atender a 
uma demanda específica e de interesse público (COUTINHO, MAIA, 2018). 

Pressupõem a superação de um considerável grau de risco e incerteza que 
ameaçam a entrega efetiva do objeto contratado (COUTINHO, MAIA, 2018).  
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As encomendas tecnológicas são “instrumentos destinados à criação de solu-
ção para determinado problema” (RAUEN, 2018), em que se contrata o esforço e 
não o resultado, afinal, diante da incerteza científica, o resultado esperado pode 
não ser atingido. 

Podem ser conceituadas como “contratos de serviços de pesquisa e desen-
volvimento voltados à busca de um entregável claro e determinado (mission 
oriented R&D)” (RaUeN, 2018). 

o foco é a resolução do problema e não o desenvolvimento tecnológico 
livre, independente e descompromissado, sendo por isso um tipo de aquisição 
pública com reciprocidade legal, e não um mero investimento direto à ciência e 
à tecnologia (RaUeN, 2018). É, assim, um contrato com destino determinado e, 
muito embora promovam o desenvolvimento tecnológico, devem as encomen-
das ser realizadas no limite da necessidade de aquisição do ente público, pois 
trata-se de compra pública e não de política geral de fomento à c, t & i.

as encomendas tecnológicas são custosas, complexas e incertas, razão pela 
qual não devem ser empregadas indiscriminadamente. São, efetivamente, ex-
ceções nas compras públicas, devendo o seu uso ser devidamente justificado 
(RaUeN, 2018), considerando-se principalmente a necessidade pública existen-
te, e a ausência de solução a essa necessidade pronta e disponível no mercado.

As encomendas podem ser definidas como contratações públicas de novos 
produtos, serviços e/ou sistemas resultantes de desenvolvimento científico e/
ou tecnológico para uso ou apropriação do estado, com o objetivo de atender 
a demandas sociais específicas, envolvendo riscos, alto custo e interação entre 
agentes (RaUeN, 2018).

o modelo das encomendas tecnológicas no Brasil baseou-se no Regula-
mento de Aquisição Federal (Federal Acquisition Regulation – FAR) dos estados 
Unidos (RaUeN, 2014), em razão da intensa capacidade inovativa e do elevado 
volume de recursos que as compras do governo representam naquele país. 

Nos Estados Unidos há claro reconhecimento da relevância do desenvolvi-
mento tecnológico enquanto elemento transformador da sociedade e balizador 
da ação de compra pública. Por esse motivo, regulamentam de forma diferen-
ciada os processos de aquisição pública que envolvem alta complexidade e as-
simetria de informações, como os de produção e desenvolvimento das enco-
mendas tecnológicas, tratadas naquele país como verdadeiras parcerias e não 
apenas transações comerciais rotineiras e unidirecionais (RaUeN, 2014). 
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2.3 Procedimento de contratação no Brasil

2.3.1 objeto, sujeitos e licitação

Nos termos da regulamentação disposta nos artigos 27 a 33 do Decreto Fe-
deral n° 9.283/2018 (BRaSil, [2018]a), a encomenda tecnológica pode ser con-
tratada pela administração Pública direta ou indireta, diante da previsão legal a 
permitir a sua utilização por órgãos e entidades da administração. 

 Tem por objeto a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação que envolvam risco tecnológico, com o objetivo de obter solução a um 
problema técnico específico ou produto, serviço ou processo inovador.

Pode ser contratada diretamente, ou seja, independente de licitação. trata-se  
de hipótese de licitação dispensável, conforme artigo 24, inciso XXXi, da lei  
n° 8.666/93 (BRASIL, [2018]b). Em casos específicos, é admissível a contratação 
direta por inexigibilidade de licitação, com base no art. 25 da lei n° 8.666/93, 
notadamente nos casos em que houver inviabilidade de competição no mercado.

Para o desenvolvimento da encomenda tecnológica poderão ser con-
tratados os institutos de ciência e tecnologia (icts) públicos ou privados, as 
entidades de direito privado sem fins lucrativos, ou as empresas, isoladamente 
ou em consórcio, desde que voltadas para atividade de pesquisa e de reconhe-
cida capacitação tecnológica, admitindo-se a subcontratação.

Para serem consideradas “voltadas para atividades de pesquisa”, as entida-
des, sejam elas públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, precisam ter 
experiência na realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção. No entanto, é desnecessário que conste em seus atos constitutivos a reali-
zação de pesquisa entre seus objetivos institucionais, bem como é prescindível 
que elas se dediquem exclusivamente às atividades de pesquisa. 

Na contratação de uma encomenda tecnológica podem ser incluídos os cus-
tos das atividades que precedem a introdução do produto, serviço ou processo 
inovador no mercado, como a fabricação de protótipos, construção de planta 
em escala comercial, dentre outros.

a administração Pública ao contratar uma encomenda tecnológica deve 
descrever as necessidades, e não o objeto pormenorizado como nas contra-
tações públicas comuns. A descrição da necessidade objetiva permitir que os 
parceiros interessados identifiquem a natureza do problema técnico existente 
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e obtenham uma visão global do produto, serviço ou processo inovador que se 
pretende obter.

Prevê o regulamento que na fase prévia à celebração do contrato deve a 
administração Pública consultar potenciais contratados para obter informações 
necessárias à definição da encomenda, o que não implicará em preferência na 
escolha do contratado. Pode também ser criado comitê técnico de especialistas 
para assessoria na definição do objeto, escolha do contratado e monitoramento 
da execução do contrato.

Na contratação da encomenda tecnológica a administração Pública nego-
ciará a celebração do contrato com um ou mais potenciais interessados para 
obter as condições mais vantajosas. Deve tal negociação ser transparente e do-
cumentada no processo de contratação, podendo ser ressalvadas informações 
protegidas por sigilo de natureza industrial, tecnológica ou comercial. 

a escolha do contratado deve ser orientada pela maior probabilidade de 
alcance do resultado, e não pelo menor preço ou custo. também podem ser 
utilizados como fatores de escolha a competência técnica, capacidade de ges-
tão, experiências anteriores, qualidade do projeto, entre outros, a critério da 
administração. 

a celebração do contrato é condicionada à aprovação prévia de projeto 
específico, com suas etapas de execução estabelecidas em cronograma físico-
-financeiro, além de outros elementos estabelecidos pelo ente público. 

a contratação da encomenda pública poderá englobar, inclusive, a trans-
ferência de tecnologia, com o objetivo de viabilizar a produção e o domínio de 
tecnologias essenciais para o Brasil. 

contratada a encomenda tecnológica, a administração Pública deve ser 
mantida informada quanto à evolução do projeto e quanto aos resultados par-
ciais, possuindo o ente público também a obrigação de monitorar a execução 
do objeto contratual.

2.3.2 Formas de remuneração

tendo por critério a remuneração do parceiro, são possíveis cinco tipos de 
contrato, a depender da incerteza tecnológica do objeto contratual. São eles: 
(i) preço fixo, (ii) preço fixo mais remuneração variável de incentivo, (iii) re-
embolso de custos sem remuneração adicional, (iv) reembolso de custos com  
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remuneração variável de incentivo, (v) reembolso de custos com remuneração 
fixa de incentivo. 

a modalidade de remuneração do contrato de encomenda tecnológica deve 
ser selecionada de acordo com o risco tecnológico que se pretende comparti-
lhar, considerando ainda a dificuldade de estimar os custos de atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação. A escolha deve ser motivada conforme 
as especificidades do caso concreto, e aprovada expressamente pela autorida-
de superior da administração demandante.

No contrato por preço fixo (RAUEN, 2018), a remuneração do contratado 
não está sujeita a alterações, sendo ideal para casos de baixa complexidade, 
em que as incertezas são baixas e internalizadas pelo fornecedor. Deve ser uti-
lizado quando o risco tecnológico é baixo e seja possível antever, com nível 
razoável de confiança, os reais custos da encomenda. Nesse caso, a Administra-
ção demandante não assume riscos, e seus custos administrativos são baixos, 
associados às atividades rotineiras da contratação à negociação. 

No contrato por preço fixo mais remuneração variável de incentivo (RAUEN, 
2018), a remuneração do contratado está sujeita a um adicional em função de 
sua performance. Essa modalidade deve ser utilizada quando as partes puderem 
prever com margem de confiança os custos do projeto, e quando for interesse 
do contratante estimular o atingimento de metas previstas no projeto relativas 
aos prazos ou ao desempenho técnico do contratado.

É ideal para contratos de baixa complexidade, em que há possibilidade de 
promover aumento de velocidade de fornecimento e qualidade. As incertezas 
a envolver a contratação são baixas, e internalizadas pelo contratado. a 
administração não assume riscos, e tem por benefício o fato de encorajar a 
eficiência e o desenvolvimento tecnológico. os custos administrativos são bai-
xos a médios, envolvendo a negociação, a definição de metas de performance 
do contratado e o acompanhamento pelo Poder Público. 

No contrato por reembolso de custos (RaUeN, 2018), a remuneração do 
contratado consiste no mero reembolso de suas despesas, sem qualquer adi-
cional. Essa modalidade deve ser utilizada quando os custos do projeto não 
forem conhecidos no momento da realização da encomenda devido ao risco 
tecnológico, razão pela qual estabelece o pagamento das despesas incorridas 
pelo contratado na execução do objeto, hipótese em que será estabelecido li-
mite máximo de gastos para fins de reserva de orçamento que o contratado não 
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poderá exceder, exceto por sua conta e risco, sem prévio acerto com a adminis-
tração contratante.

A aplicação ideal é para contratos de alta complexidade, nos quais os ga-
nhos potenciais do desenvolvimento são suficientes para a atração de fornece-
dores. É uma modalidade indicada para encomenda tecnológica celebrada com 
entidades sem fins lucrativos ou contratados que tenham a expectativa de se-
rem compensados com benefícios indiretos, a exemplo de algum direito sobre 
a propriedade intelectual ou a transferência de tecnologia.

Envolve altas incertezas, que são incorporadas principalmente pela Adminis-
tração Pública demandante, mas que, em contrapartida, tem como benefício re-
alizar atividade de alta incerteza a preço de custo. os custos administrativos são 
médios a altos, envolvendo a negociação, a definição dos entregáveis, dos custos 
e do monitoramento. o contratado possui como obrigação realizar o maior esfor-
ço possível, dentro do teto de custos, para atingir o objetivo do contrato. 

No contrato por reembolso de custos mais remuneração variável (RaUeN, 
2018), o contratante possui o reembolso dos custos despendidos acrescidos de 
um adicional variável, a depender de sua performance. 

A aplicação ideal é para contratos de alta complexidade, que exijam atrati-
vos financeiros e nos quais se vislumbre a possibilidade de promover economia 
de custos, velocidade de entrega e avanço tecnológico. as incertezas da contra-
tação são altas e incorporadas principalmente pela administração demandante 
que, ao contrário, possui por benefício a possibilidade de realizar atividade de 
alta incerteza científica com possibilidade de exceder expectativas contratuais. 
Os custos administrativos são altos, envolvendo a negociação, a definição dos 
entregáveis, a definição dos custos e da remuneração mínima, metas de perfor-
mance e monitoramento. o contratado tem por obrigação atingir o nível míni-
mo de performance, dentro do teto de custos. 

Por fim, no contrato com reembolso de custos mais remuneração fixa 
(RaUeN, 2018), o contratado possui o reembolso de suas despesas acrescido de 
um adicional fixo. A aplicação ideal é para contratos de alta complexidade e in-
teresse social imediato, mas que exigem atrativos financeiros aos fornecedores. 

as incertezas da contratação são altas e incorporadas preponderante-
mente pela Administração Pública demandante, que possui como benefício o 
fato de realizar atividade de alta incerteza e interesse social mesmo com bai-
xo interesse privado prévio. os custos administrativos são altos, envolvendo a  
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negociação, a definição dos entregáveis, dos custos e da remuneração mínima, 
bem como do esforço mínimo e do monitoramento. o contratado tem por obri-
gação realizar o esforço mínimo estabelecido em contrato, dentro do teto de 
custos previsto. 

2.3.3 Resultados e seu aproveitamento

Diante da incerteza científica a envolver o objeto das encomendas tecno-
lógicas, prevê o regulamento que o projeto contratado pode ser descontinuado 
se verificado no seu curso a sua inviabilidade técnica ou econômica, rescisão 
que pode se dar por ato unilateral da Administração ou por acordo entre as par-
tes. Nesse caso, a inviabilidade técnica ou econômica deve ser comprovada por 
meio de avaliação técnica e financeira. A remuneração do contratado cobrirá as 
despesas já efetuadas na execução efetiva do projeto, mesmo que o contrato 
tenha sido celebrado sob a modalidade de preço fixo ou de preço fixo mais re-
muneração variável de incentivo.

Ainda, considerando a incerteza científica, se os resultados obtidos forem 
diversos daqueles almejados em função do risco tecnológico, devidamente 
comprovado por avaliação técnica e financeira, a remuneração do contratado 
obedecerá a previsão contratual.

encerrada a vigência do contrato de encomenda tecnológica, se o resultado 
encomendado não for alcançado, ou se for apenas obtido parcialmente, a ad-
ministração Pública demandante poderá prorrogar o seu prazo de vigência ou 
elaborar um relatório final e encerrar a encomenda.

As partes deverão definir, também no instrumento contratual, a titularidade 
ou o exercício dos direitos de propriedade intelectual resultante da encomenda 
tecnológica. Neste ponto, poderão dispor sobre a cessão do direito de proprie-
dade intelectual, o licenciamento para exploração da criação e a transferência 
de tecnologia. 

obtido produto, serviço ou processo inovador a partir da encomenda tec-
nológica, eles poderão ser contratados pela administração com dispensa de li-
citação, inclusive com o próprio desenvolvedor da encomenda. 

o contrato poderá prever, inclusive, a opção de compra dos produtos, servi-
ços ou processos resultantes da encomenda pela Administração Pública. Quan-
do a encomenda tecnológica estabelecer a previsão de fornecimento em escala 
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do produto, serviço ou processo inovador, as partes poderão celebrar contrato 
para tanto, com dispensa de licitação.

2.4 Casos práticos e desafios

Segundo Rauen (2014), não obstante o pouco uso das encomendas 
tecnológicas no Brasil, duas iniciativas recentes se destacam. a primeira refere-
-se à Portaria Ministerial da Saúde n° 837, de 18/04/2012, (BRASIL, 2012a) que 
define as diretrizes e critérios para o estabelecimento das Parcerias para o De-
senvolvimento Produtivo (PDP) na área de saúde pública. 

considerando, dentre outras normativas, a lei n° 10.973/2004, o Ministério 
da Saúde editou a Portaria n° 837 criando as Parcerias para o Desenvolvimen-
to Produtivo – PDP, que consistem em “parcerias realizadas entre instituições 
públicas e entidades privadas com vistas ao acesso a tecnologias prioritárias, à 
redução da vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) a longo prazo e à 
racionalização e redução de preços de produtos estratégicos para saúde, com 
o comprometimento de internalizar e desenvolver novas tecnologias estratégi-
cas e de valor agregado elevado”2.

Posteriormente foram editadas as Portarias Sctie/MS nº 52, de 23/10/2012, 
(BRaSil, [2012]b) instituindo a comissão Gestora para análise, emissão de 
parecer conclusivo e acompanhamento das PDPs, e a Portaria n° 3.089, de 
11/12/2013, (BRASIL, [2013]) redefinindo a lista de produtos estratégicos para 
o sistema único de saúde. 

as PDPs visam o desenvolvimento produtivo e tecnológico de produtos 
para a saúde, a exemplo de medicamentos e vacinas, sendo um exemplo de uso 
adequado das encomendas tecnológicas.

a segunda iniciativa citada por Rauen é o desenvolvimento do protótipo de 
aeronave Kc-390 pela eMBRaeR. Ribeiro (2017), ao analisar a encomenda tec-
nológica referida, salienta que a encomenda pela Força Aérea Brasileira – FAB 
do avião Kc-390 representou uma demanda ímpar dentro do universo das polí-
ticas de inovação, tratando-se de um projeto bilionário e consistindo no maior 
avião já concebido e fabricado pela indústria aeronáutica do Brasil. No caso em 
questão, a EMBRAER foi contratada em 2009 pela FAB para desenvolver o novo 

2 art. 2°, Portaria n° 837/2012.
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avião cargueiro, produzindo dois protótipos, sendo que, em 2014, após a revi-
são crítica do projeto (critical design review), a eMBRaeR foi contratada para a 
produção do avião.

Uma peculiaridade desse caso é que, diante da inviabilidade de competição 
no mercado, a contratação direta não se baseou na dispensa de licitação do art. 
24, mas sim na inexigibilidade de licitação do art. 25, da lei n° 8.666/93.

O desafio de inovar impõe a atuação cooperativa de múltiplos sujeitos 
(PoMBo, 2016), e com esse objetivo a lei n° 10.973/2004, amplamente altera-
da pelo marco legal de c, t & i, prevê instrumentos de estímulo à inovação nas 
empresas, que vão desde instrumentos como subvenção econômica e participa-
ção societária, a instrumentos mais complexos como a encomenda tecnológica, 
o bônus tecnológico e o uso do poder de compra do estado.

esses instrumentos podem ser utilizados isolados ou cumulativamente, in-
clusive para o desenvolvimento do mesmo projeto, conforme art. 19 do Decreto 
Federal n° 9.283/2018. 

As encomendas tecnológicas estão cobertas por incertezas, que perpassam 
pela incerteza científica, a incerteza de obtenção de um resultado satisfatório, a 
incerteza de sua viabilidade econômica ou técnica quando do início do projeto. 
Por esse motivo, a sua contratação deve ser bem estudada para garantir segu-
rança jurídica ao administrador público e ao parceiro contratado.

Ademais, devem ser bem utilizadas pelo Poder Público, já que consistem 
em importantíssimo instrumento de incentivo à inovação, que, se bem utiliza-
do, tem o potencial de gerar enormes avanços científicos, tecnológicos e de 
inovação no Brasil.

3 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS 

Diante do exposto, verifica-se que a encomenda tecnológica é uma moda-
lidade de compra pública em que o Poder Público, por meio de seu poder de 
compra, gera um incentivo em demanda com alto risco tecnológico, visando a 
obtenção de produto, serviço ou processo inovador, ou a solução de um proble-
ma técnico específico. 

a previsão legal das encomendas tecnológicas no Brasil foi aperfeiçoada 
a partir do Marco legal de ciência, tecnologia e inovação, potencializando as 
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oportunidades de uso do instituto e tornando-o mais seguro e atrativo à admi-
nistração demandante e aos contratados.

Diante de sua peculiaridade de se comprar um esforço para o desenvolvi-
mento de uma solução a uma necessidade pública não atendida pelo mercado, 
e não o resultado em si, e diante de seu alto risco tecnológico, sua utilização 
deve seguir os rígidos critérios legais e se restringir a demandas de alta com-
plexidade científica ou tecnológica.

as encomendas tecnológicas representam mais um instrumento a posicio-
nar as atividades científicas, tecnológicas e de inovação como estratégicas e 
prioritárias no Brasil.
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ReSUMO: o artigo analisa o procedimento licitatório para a contrata-
ção nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, em razão das alte-
rações legislativas advindas da emenda constitucional n° 85/2015 e 
da lei n° 13.243/2016 – Marco legal de ciência, tecnologia e inova-
ção. São analisadas as alterações promovidas na lei n° 8.666/1993, 
considerando na análise o modelo burocrático de administração pú-
blico característico da referida norma, e perpassando pelo conceito 
de pesquisa, as hipóteses de contratação direta e a faculdade de se 
dispensar documentos de habilitação. analisa-se, ademais, a inclusão 
das ações ligadas à ciência, tecnologia e inovação no regime diferen-
ciado de contratação – Lei n° 12.462/2011. Conclui-se que foram im-
portantes as alterações legislativas promovidas pelo Marco legal de 
c, t & i, sanando situações duvidosas e garantindo maior abrangência 
e desburocratização na contratação, acompanhada de maior seguran-
ça jurídica ao administrador licitante e aos pesquisadores.

Palavras-chave: licitação. Marco legal. Desburocratização.

ABSTRACT: the study analyzes the bidding procedure for hiring in the 
areas of science, technology and innovation, due to legislative changes 
arising from constitutional amendment n° 85/2015 and Federal 
Act n° 13.243/2016 – Legal Framework for Science, Technology and 
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innovation. the changes promoted in Federal act n° 8.666/1993 are 
analyzed, considering in the analysis the bureaucratic model of public 
administration characteristic of the referred norm, and going through 
the research concept, the hypothesis of direct hiring and the faculty 
of dispensing qualification documents. In addition, it is analyzed the 
inclusion of actions related to science, technology and innovation 
in the differentiated hiring regime – Federal Act n° 12.462/2011. It 
is concluded that the legislative changes promoted by the legal 
Framework of C, T & I were important, solving doubtful situations 
and ensuring greater coverage and less bureaucracy in hiring, 
accompanied by greater legal certainty for the bidding administrator 
and researchers.

Keywords: Bidding procedure. Legal Framework. Less bureaucracy.

1 INTRODUÇÃO 

a constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – cRFB/88 foi 
alterada pela emenda constitucional n° 85, de 26 de fevereiro de 2015 (BRaSil, 
[2015]), visando atualizar o tratamento constitucional em relação às ativida-
des de ciência, tecnologia e inovação – c, t & i, e tendo por uma de suas vigas 
mestras a participação do Estado no fomento e no financiamento da atividade 
científica e de inovação no país (SOARES, GONTIJO, 2018). 

A proposta de Emenda à Constituição (BRASIL, [2013]) que originou a 
emenda constitucional n° 85/2015 surgiu dos debates do então Projeto de lei  
n° 2.177/2011 (BRASI, [2011]), tratado como o “Código Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação” que demandava prévia reforma constitucional para que 
sua aprovação no congresso Nacional fosse possível, segundo os seus subscri-
tores (BRaNDÃo, 2015).

Feita a necessária alteração constitucional, o Pl n° 2.177/2011 foi aprova-
do e transformado na lei ordinária n° 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (BRaSil, 
[2016]), que passou a ser conhecida como o Marco Legal de Ciência, Tecnologia 
e inovação, e produziu alterações legislativas em diversas leis, dentre elas a 
lei n° 8.666/1993 (BRaSil, [2018]c)e a lei n° 12.462/2011 (BRaSil, [2011]a), 
respectivamente a lei geral de licitação e contratação pública e a lei do regime 
diferenciado de contratações.
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Diante de tais alterações, e considerando o declarado propósito do Marco 
Legal de adequar as burocracias do procedimento licitatório à dinamicidade do 
setor (BRaSil, [2011]b), relevante se faz a discussão sobre os avanços das alte-
rações promovidas pela nova legislação em relação aos entraves legais existen-
tes na licitação nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.

2 liCiTação eM CiênCia, TeCnologia & inovação 

2.1 alterações promovidas na lei n° 8.666/1993 e na lei  
n° 12.462/2011

a lei n° 8.666/1993 regulamenta o art. 37, inciso XXi, da constituição Fe-
deral, instituindo normas para licitações e contratos da administração Pública 
em conformidade à previsão constitucional de competência privativa da União 
para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação pública (art. 22, 
inciso XXVii, cRFB/88).

a lei n° 8.666 baseia-se em um modelo de administração pública burocráti-
ca, que, em contraposição ao anterior modelo patrimonialista, marcado pela in-
distinção entre o público e o privado, buscou uma administração pública impes-
soal, baseada na vontade da lei (“rule of law”) e não na vontade do governante. 

Para tanto, o modelo burocrático, prioriza o formalismo, a profissionaliza-
ção através de ritos bem definidos, procedimentos especializados com etapas 
bem delimitadas, sujeitos a regulamentos fixos, rotina e hierarquia. Apesar de 
conferir maior impessoalidade à contratação pública, em contraposição o for-
malismo do modelo burocrático revelou gerar também maior morosidade e au-
mento de custos com os seus procedimentos rigorosos e estanques. 

o Marco legal de c, t & i promoveu três alterações na lei n° 8.666/93, em 
conformidade com seus objetivos de democratização da estrutura estatal e des-
burocratização a partir da simplificação de mecanismos e procedimentos (SOA-
RES, GONTIJO, 2018): (i) conceituou, no artigo 6°, inciso XX, o que se entende 
por produtos para pesquisa e desenvolvimento, (ii) alterou a redação do art. 
24, inciso XXI, que regulamenta as hipóteses de licitação dispensável, incluindo 
ainda dois parágrafos no artigo, e (iii) incluiu o §7° no art. 32 para dispor sobre 
a faculdade de o administrador público dispensar total ou parcialmente docu-
mentação referente à habilitação.
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Já na lei n° 12.462/2011, a alteração promovida pelo Marco legal consistiu 
em incluir as ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à 
inovação dentre as hipóteses de contratação pelo regime diferenciado. 

o Regime Diferenciado de contratações (RDc) foi implantado no Brasil em 
2011 com a promulgação da lei n° 12.462/2011, visando agilizar a contratação 
dos projetos referentes a grandes eventos internacionais que seriam sediados 
no país, a copa das confederações Fifa 2013, a copa do Mundo Fifa 2014 e os 
Jogos olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

Objetivando ampliar a eficiência nas contratações públicas para os casos 
taxativamente previstos na lei, o RDc possibilitou a adoção pelo administrador 
público de um procedimento diferenciado de licitação, mais eficiente e célere 
em comparação àquele previsto na Lei n° 8.666/1993, marcadamente burocrá-
tico e moroso. 

Dentre as inovações do regime diferenciado de contratação estão a per-
missão de indicação de marcas e modelos, possibilidade de multiadjudicação, 
inversão das fases de habilitação e julgamento, realização preferencialmente 
eletrônica, contratação integrada, dentre outros.

com essa breve exposição, passa-se à análise das alterações legislativas 
referenciadas, promovidas pelo Marco legal de c, t&i, nos seguintes tópicos: 
(i) conceito de pesquisa, alteração no art. 6° da Lei 8.666/1993, (ii) contrata-
ção direta, alteração promovida no art. 24 da lei n° 8.666/1993, (iii) alterações 
de procedimento, explicitando as modificações promovidas no art. 32 da Lei 
8.666/1993 e no art. 1° da lei 12.462/2011. 

2.2 Do conceito de pesquisa

o artigo 6° da lei n° 8.666/93 foi alterado pelo Marco legal passando a 
regulamentar o que se entende por produtos para pesquisa e desenvolvimen-
to, promovendo assim uma modificação legislativa de ordem terminológica 
(SoaReS, GoNtiJo, 2018). Dispôs de forma ampla:

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
XX – produtos para pesquisa e desenvolvimento – bens, insumos, 
serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e 
tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológi-
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ca, discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela instituição 
contratante. (incluído pela lei nº 13.243, de 2016) (BRaSil, [2018]c)

A definição legal do que pode ser entendido por produtos para pesquisa e 
desenvolvimento possibilita a solução de muitos problemas anteriores à publi-
cação do Marco legal de c, t & i. 

Isso porque, diante da indefinição sobre o que poderia ser enquadrado no 
conceito, havia grande insegurança na contratação de produtos para pesquisa e 
desenvolvimento, principalmente em casos de contratação direta, em razão da 
licitação dispensável do art. 24, como será visto no tópico a seguir.

Nestes termos, produtos para pesquisa e desenvolvimento são os bens, 
insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e 
tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discrimi-
nados em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante.

Há uma grande abertura no conceito técnico, a abranger além dos previsí-
veis bens, insumos e serviços, até mesmo as obras como produtos para pesqui-
sa e desenvolvimento. Trata-se de inovação legislativa importante, afinal, obras, 
como pequenas adaptações em laboratórios, construções imprescindíveis à 
pesquisa desenvolvida, devem sim ser enquadradas no conceito de produtos 
para pesquisa. 

Diversa é a situação de construção de grandes obras, como um edifício por 
exemplo. Nesses casos, mesmo que construído com o fim exigido pela lei, im-
portante o planejamento do gestor público para priorização do procedimento 
licitatório quando possível, já que a regra é licitar, sendo o permissivo da con-
tratação direta uma exceção. 

Nestes termos, caberá ao administrador público contratante o bom senso 
no entendimento de quais obras serão enquadradas como produtos para pes-
quisa e desenvolvimento.

Ademais, percebe-se que os bens, insumos, serviços e obras necessários à 
atividade de pesquisa devem ser discriminados em projeto de pesquisa apro-
vado pela instituição contratante. Com isso, pertinente a definição também do 
conceito de pesquisa.

Há doutrina defendendo que o conceito de pesquisa deve ser interpretado 
amplamente, evitando preconceitos quanto ao objeto da atuação desenvolvi-
da (JUSTEN FILHO, 2020, p. 326). No entanto, a mesma doutrina sustenta que  
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pesquisa não pode ser considerada amplamente como toda e qualquer ativida-
de voltada ao desenvolvimento de soluções inovadoras ou desconhecidas. 

Sustenta-se que a pesquisa se configura apenas quando não houver uma 
vinculação entre a atividade do pesquisador e a obtenção de um resultado prá-
tico e imediato, no sentido de que a atuação tanto pode produzir efeitos satis-
fatórios como não, sem que a frustração dos esforços caracterize uma atuação 
defeituosa (JUSTEN FILHO, 2020, p. 326). 

Com efeito, a pesquisa pode ser definida como o conjunto de atividades 
que têm por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio cien-
tífico, tecnológico e da inovação, sem o comprometimento com a obtenção de 
um resultado prático e imediato, já que a hipótese pesquisada pode se confir-
mar ou não. 

A hipótese em um projeto de pesquisa é a “oferta de uma solução possível 
ao problema formulado”, trata-se de expressão discursiva passível de ser 
declarada verdadeira ou falsa (GUStiN, DiaS, 2013, p. 54).

Verifica-se, portanto, que é inerente às atividades de pesquisa a incerteza 
quanto à obtenção do resultado concreto esperado. O que não quer significar 
que as pesquisas são descompromissadas com a obtenção de resultados, mas 
sim que os resultados pretendidos podem ser alcançados ou não sem a sua des-
caracterização enquanto atividade de pesquisa.

Por isso a definição legal de que os produtos e insumos para pesquisa de-
vem ser aqueles aprovados no projeto de pesquisa, trabalhos iniciais que con-
tam com o preliminar estudo quanto ao objeto em análise, com a revisão da 
bibliografia referente ao tema pesquisado, a justificativa para a pesquisa, os 
objetivos gerais e específicos do trabalho, a definição do tipo de pesquisa, den-
tre outros critérios técnicos.

Nestes termos, relevante a alteração legal promovida pelo Marco legal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, para a definição do conceito de produtos para 
pesquisa e desenvolvimento, na lei geral de licitação.

2.3 Da contratação direta em c, t & i

a contratação pública no Brasil deve ser, como regra, precedida de licitação, 
processo administrativo no qual a sucessão de fases e atos leva à indicação de 
quem vai celebrar contrato com a Administração, primando pelos princípios da 
igualdade e da moralidade administrativa (MeDaUaR, 2014, p. 203). 
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No entanto, a própria lei prevê que excepcionalmente existirão casos em 
que a contratação poderá ser direta, ou seja, sem a realização de licitação, ca-
racterizando os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

conforme bem apontado por Marçal Justen Filho (2010, p. 295), a consti-
tuição acolheu a presunção de que a prévia licitação produz a melhor contra-
tação, ou seja, aquela que assegura a maior vantagem possível à Administração 
Pública respeitando o princípio da isonomia. No entanto, a própria constituição 
se encarregou de limitar tal presunção, facultando a contratação direta nos ca-
sos previstos por lei. 

a supremacia do interesse público fundamenta a exigência de licitação pré-
via como regra geral, significando que “a licitação é um pressuposto do desem-
penho satisfatório pelo estado das funções administrativas a ele atribuídas” 
(JUSTEN FILHO, 2010, p. 295). Em contraponto, existem situações nas quais a 
licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das fun-
ções estatais, situação na qual o procedimento licitatório comum conduziria ao 
sacrifício dos fins buscados pelo Estado e não asseguraria a contratação mais 
vantajosa.

Nestes casos, há a autorização legal para que a Administração adote outro 
procedimento de contratação, expressamente disciplinado na lei, com supres-
são ou substituição de formalidades, mas mantendo a observância dos princí-
pios jurídicos fundamentais (JUSTEN FILHO, 2010, p. 295). Com efeito, em situa-
ções como essas a lei prevê duas modalidades de contratação direta, a dispensa 
e a inexigibilidade de licitação (JUSTEN FILHO, 2010, p. 299).

A inexigibilidade de licitação, tratada em rol exemplificativo no art. 25 da 
Lei n° 8.666/93, ocorre em casos nos quais há inviabilidade de competição, si-
tuações em que não se encontram presentes pressupostos para a escolha ob-
jetiva da proposta mais vantajosa (JUSTEN FILHO, 2010, p. 356). Por exemplo, 
a licitação é inexigível quando há necessidade de aquisição de bem fornecido 
por produtor exclusivo, ou mesmo quando necessária a contratação de serviço 
técnico especializado com profissional de notória especialização.

a dispensa de licitação é prevista nos artigos 17 e 24 da lei n° 8.666/1993, 
sendo que parte da doutrina se refere ao artigo 17 como licitação dispensada, e 
ao artigo 24 como licitação dispensável (JUSTEN FILHO, 2010, p. 300). 

interessa à discussão em comento a licitação dispensável, tratada em rol 
exaustivo no art. 24 da Lei n° 8.666/1993, que ocorre em casos previamente  
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definidos pelo legislador como inoportuna ou inconveniente a licitação. São si-
tuações em que, embora viável a competição, “a licitação afigura-se objetiva-
mente incompatível com os valores norteadores da atividade administrativa” 
(JUSTEN FILHO, 2010, p. 301). Nessa modalidade de contratação direta, como 
regra, se enquadrarão os casos de contratação em C, T & I. 

o Marco legal alterou a redação do inciso XXi, do art. 24, da lei n° 8.666/1993, 
tornando-o mais abrangente e promovendo uma alteração legislativa de ordem 
substancial em relação ao procedimento (SoaReS, GoNtiJo, 2018). 

o inciso XXi não constava da redação originária do art. 24 da lei  
n° 8.666/1993, que em seu nascimento previa a licitação dispensável para a 
contratação de instituição nacional sem fins lucrativos, incumbida regimental 
ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucio-
nal, científico ou tecnológico, desde que de inquestionável reputação ético-pro-
fissional. Referida redação foi posteriormente alterada pela Lei n° 8.883/1994 
(BRaSil, [1994]) para abranger também as instituições dedicadas à recuperação 
social do preso, sendo a redação atualmente vigente:

art. 24 É dispensável a licitação:
[...]
Xiii – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental 
ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimen-
to institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do 
preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profissional e não tenha fins lucrativos; (Redação dada pela Lei  
nº 8.883, de 1994) (BRaSil, [2018]c)

Posteriormente, em 1998 a lei de licitação foi alterada para incluir o inciso 
XXI, trazendo a previsão de licitação dispensável para aquisição de bens des-
tinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos con-
cedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituições de fomento à pesquisa 
credenciadas pelo CNPq para esse fim específico. Com isso, a contratação direta 
passou a ser permitida não só para seleção de instituição de pesquisa, como 
também para aquisição de bens destinados à pesquisa por instituições com o 
dever de licitar. 

em 2010 o inciso foi alterado para incluir na redação vigente a licitação 
dispensável também para a aquisição de insumos, não só bens, vejamos:
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art. 24: É dispensável a licitação:
[...]
XXI – para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamen-
te à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela 
Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras instituições de fomento a 
pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico; (Redação 
dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (BRaSil, [2018]c, grifos nossos)

com a alteração promovida pelo Marco legal de c, t & i, o inciso XXi teve sua reda-
ção ampliada para prever a possibilidade de licitação dispensável para a aquisição ou 
contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento: 

art. 24: É dispensável a licitação:
[...]
XXI – para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e de-
senvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, 
a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso 
i do caput do art. 23; (incluído pela lei nº 13.243, de 2016) (BRaSil, 
[2018]c)

Verifica-se nesse ponto a importância da definição legal de produtos para 
pesquisa e desenvolvimento, trazida no art. 6°, inciso XX, da mesma lei, já que 
imprescindível para a compreensão da hipótese de licitação dispensável.

ademais, a nova redação do dispositivo limitou a licitação dispensável 
apenas no caso de obras e serviços de engenharia, tornando obrigatória a li-
citação quando o valor for superior a 20% da modalidade tomada de preços 
para obras e serviços de engenharia, ou seja, acima de R$660.000,00 (seiscen-
tos e sessenta mil reais) considerando o valor atualizado pelo Decreto Federal  
n° 9.412/2018 (BRaSil, [2018]b).

a licitação dispensável para obras e serviços de engenharia era matéria 
controvertida antes da alteração legal. 

Para Marçal Justen Filho (2010, p. 326), a incerteza e imprevisibilidade da 
atividade de pesquisa inviabilizam critérios objetivos na aquisição dos bens a 
elas relacionados, mas não há incerteza ou imprevisibilidade na contratação de 
obras ou serviços. Exemplifica que a construção de um edifício é perfeitamen-
te sujeitável a licitação, independentemente de seu destino ser a atividade de 
pesquisa. 
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em razão da alteração legal, passou a ser plenamente possível ao ges-
tor público a contratação direta também para obras e serviços de engenha-
ria, respeitado o limite de valor e o regulamento trazido pelo Decreto Federal  
n° 9.283/2018 (BRaSil, [2018]a), em obediência à alteração promovida pelo 
Marco legal no §3° do art. 24:

art. 24 [...]
§3° A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, quando 
aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos es-
peciais instituídos em regulamentação específica. (Incluído pela Lei 
nº 13.243, de 2016) (BRaSil, [2018]c)

o Decreto Federal n° 9.283/2018 regulamenta dos artigos 61 a 70 a contra-
tação de produtos para pesquisa e desenvolvimento, tratando nos artigos 61 a 
66 especificamente sobre o procedimento especial que deverá ser seguido na 
contratação por dispensa de licitação de obras e serviços de engenharia quando 
enquadrados como produtos para pesquisa e desenvolvimento.

Nos termos da regulamentação disposta entre os artigos 61 e 66 do Decre-
to Federal, os processos de contratação devem ser instruídos com informações 
mínimas quanto ao projeto de pesquisa, como a indicação do programa e da li-
nha de pesquisa a que estão vinculados, a descrição de seu objeto, a relação dos 
produtos para pesquisa e desenvolvimento a serem adquiridos ou contratados, 
e a relação dos pesquisadores envolvidos e suas atribuições no projeto.

Segundo o regulamento federal, o orçamento e o preço total para contra-
tação serão estimados com base nos valores praticados no mercado, naqueles 
pagos pela administração em contratações similares ou na avaliação do custo 
global da obra.

No processo de dispensa de licitação para a contratação de obras e serviços 
de engenharia, com base no art. 24, inciso XXi, da lei n° 8.666/93, a administra-
ção Pública contratante deverá (i) obter três ou mais cotações antes da abertura 
da fase de apresentação de propostas adicionais; (ii) divulgar em sítio eletrôni-
co oficial o interesse em obter propostas adicionais, com a identificação com-
pleta do objeto pretendido, sendo dispensada a publicação de edital; (iii) adju-
dicar a melhor proposta somente após decorrido o prazo mínimo de 5 (cinco) 
dias úteis contados da data da divulgação do interesse em obter as propostas 
adicionais; (iv) publicar extrato do contrato em sítio eletrônico oficial, contendo 
no extrato pelo menos a identificação do contratado, objeto, prazo de entrega, 
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valor do contrato, justificativa, razões de escolha do fornecedor e o local onde o 
eventual interessado possa obter mais informações sobre o contratado.

Nessa dispensa, a escolha da melhor proposta poderá considerar o menor 
preço, melhor técnica ou a combinação de técnica e preço, devendo o gestor 
público contratante justificar a escolha do fornecedor.

Sendo o preço compatível com o de mercado e obedecido o limite máximo 
de valor previsto no inciso XXI, art. 24, a justificativa do gestor público contra-
tante quanto à escolha do fornecedor poderá considerar todas as característi-
cas deste ou do objeto a ser contratado, a exemplo dos atributos funcionais ou 
inovadores do produto, da qualificação e experiência do fornecedor, serviço e 
assistência técnica pós-venda, prazos de entrega ou execução, custos indiretos, 
impacto ambiental, dentre outros.

No regulamento quanto às obras e serviços de engenharia, veda-se a con-
tratação por dispensa com pessoa ou empresa dirigida ou controlada por al-
guém que tenha relação de parentesco até o terceiro grau civil, inclusive por 
afinidade, com o pesquisador responsável, evitando-se assim o direcionamento 
da contratação e o nepotismo.

Ademais, veda-se no art. 66 a celebração de aditamentos ao contrato que 
gere a superação do valor máximo de 20% da modalidade tomada de preços. 

a superação do valor máximo em aditamentos contratuais é permitida, ex-
cepcionalmente, em duas situações: (i) recomposição do equilíbrio econômico-
-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; (ii) por necessidade de 
alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos 
objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não 
decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado. Neste último caso, 
de alteração do projeto, aplica-se o §1°, do art. 65, da Lei n° 8.666/93, que 
prevê ser o contratado obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e de 50% 
(cinquenta por cento) no caso de reforma de edifício ou de equipamento.

Nestes termos, a anterior controvérsia doutrinária sobre obras e serviços 
de engenharia enquadrados como produtos para pesquisa e desenvolvimento 
restou superada pela lei. No entanto, importante que o administrador públi-
co observe estritamente o limite de valor e o procedimento previsto para tal 
contratação, sob pena de responsabilização.
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Novamente, destaca-se a importância de o gestor público planejar-se para 
priorizar o procedimento licitatório quando possível, já que a regra é licitar, 
sendo o permissivo da contratação direta uma exceção, possível para obras e 
serviços de engenharia nos estritos limites da lei e do decreto regulamentador.

Prosseguindo na análise da contratação direta, com a inclusão do §4° no 
art. 24 da Lei n° 8.666/93, passou-se a prever que não se aplica a vedação de 
participação do autor do projeto básico ou executivo na hipótese de licitação 
dispensável em c, t &i:

art. 24 É dispensável a licitação:
[...]
XXI – para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e de-
senvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, 
a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I 
do caput do art. 23; 
[...]
§3° A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, quando 
aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos es-
peciais instituídos em regulamentação específica. (Incluído pela Lei 
nº 13.243, de 2016)
§4° Não se aplica a vedação prevista no inciso i do caput do art. 9° à 
hipótese prevista no inciso XXi do caput. (incluído pela lei nº 13.243, 
de 2016) (BRaSil, [2018]c)

Por fim, cumpre salientar que a doutrina administrativista brasileira há mui-
to levanta a hipótese de que a licitação que tenha por objeto produtos para 
pesquisa seria, em verdade, inexigível, e não dispensável (JUSTEN FILHO, 2010). 
ambas são hipóteses de contratação direta, no entanto, a inexigibilidade de li-
citação caracteriza-se pela inviabilidade de competição, enquanto a licitação 
dispensável é um espaço de discricionariedade do gestor público para licitar ou 
não, dentre as hipóteses taxativamente previstas em lei.

No caso de produtos para pesquisa a contratação direta é permitida em vir-
tude das características inerentes de experimentação e incerteza científica na 
grande maioria das compras do setor, a envolver insumos e equipamentos para 
o desenvolvimento do conhecimento. 

As aquisições relacionadas com pesquisa científica não se assemelham às 
contratações comuns realizadas pela administração Pública, relacionando-se 
em muitos dos casos com a ausência de conhecimento acerca dos potenciais 
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do bem que servirão de objeto ou insumo para a pesquisa, como regra. Nesse 
sentido:

Daí por que não se trata propriamente de caso de dispensa de licita-
ção. O caso é muito mais de inexigibilidade, eis que não se pode co-
gitar de ‘competição’. as situações tratadas se relacionam, em última 
análise, com julgamentos eivados de critérios de incerteza. Não ha-
veria parâmetro objetivo para comparar os diversos bens disponíveis 
para aquisição, eis que a finalidade de sua utilização será atípica e 
experimental. Portanto, a realização de licitação impediria a satisfa-
ção do interesse sob tutela estatal, no caso concreto. (JUSTEN FILHO, 
2010, p. 337/338)

Data venia, sustenta-se que uma hipótese não exclui a outra. Evidentemen-
te, casos haverão em que a licitação será de fato inexigível por inviabilidade de 
competição. No entanto, outros casos se enquadrarão mais corretamente em 
casos de licitação dispensável, em que, embora viável a competição, há uma 
função extra econômica da contratação (JUSTEN FILHO, 2010, p. 301) que levou 
à autorização da contratação direta pelo legislador. 

Ademais, existirão casos em que apesar da finalidade relacionada à pesqui-
sa, prudente será ao administrador público licitar, por exemplo, quando apesar 
de destinado à pesquisa, o objeto é comum.

Nestes termos, importantes as alterações legislativas promovidas pelo 
Marco Legal quanto à contratação direta em C, T & I, sanando situações duvi-
dosas e garantindo maior abrangência na contratação, acompanhada de maior 
segurança jurídica ao administrador licitante e aos pesquisadores.

2.4 Das alterações procedimentais

Quanto aos ritos da licitação, o Marco Legal promoveu a alteração no art. 32 
da lei n° 8.666/93, e a alteração no art. 1° da lei n° 12.462/2011.

a alteração operada no art. 32 conferiu discricionariedade ao administra-
dor público para dispensar total ou parcialmente o licitante da apresentação 
de documentos para habilitação. essa dispensa total ou parcial só pode ser fei-
ta se a contratação for para pronta entrega dos produtos ou serviços, ou se o 
valor máximo da contratação equivaler àquele da modalidade convite para a  
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contratação de obras e serviços que não sejam de engenharia, atualmente o 
montante de até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)2.

art. 32 (...)
§7° A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 e este artigo po-
derá ser dispensada, nos termos de regulamento, no todo ou em par-
te, para a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, 
desde que para pronta entrega ou até o valor previsto na alínea “a” 
do inciso ii do caput do art. 23. (incluído pela lei nº 13.243, de 2016). 
(BRaSil, [2018]c)

A alteração operada no art. 1° da Lei do RDC, por sua vez, permitiu que 
esse regime diferenciado de contratações públicas pudesse ser utilizado nas 
licitações e contratos necessários à realização das ações em órgãos e entidades 
dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação:

art. 1° É instituído o Regime Diferenciado de contratações Públicas 
(RDc), aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários 
à realização:
[...]
 X – das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia 
e à inovação. (incluído pela lei nº 13.243, de 2016) (BRaSil, [2011]a)

O regime diferenciado de contratações públicas fixa tratamento específi-
co que se afasta em vários pontos da disciplina para licitações e contratações 
rotineiras da administração Pública (MeDaUaR, 2014, p. 235), possuindo por 
objetivo primordial a ampliação da eficiência nas contratações públicas, para os 
casos taxativamente previstos na lei.

Com rito simplificado e institutos jurídicos inovadores, a Lei do RDC mo-
derniza o procedimento licitatório, sendo perfeitamente aplicável à área de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, afinal, o RDC tem por objetivo declarado o in-
centivo à inovação tecnológica (art. 1°, §1°, iii, lei n° 12.462/2011) e é aplicável 
às licitações e aos contratos necessários à realização de obras e serviços de 
engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de pesquisa, ciência e 
tecnologia (art. 1°, §3°, lei n° 12.462/2011). 

2 BRaSil. Decreto Federal n° 9.412, de 18 de junho de 2018. Disponível em: http://www.planal-
to.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9412.htm#art1. acesso em: 07/12/2018.
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além da alteração promovida pelo Marco legal na lei n° 12.462/2011, o 
decreto federal regulamentador dispôs que:

Art. 69. A contratação de obras e serviços de engenharia enquadra-
dos como produtos para pesquisa e desenvolvimento poderá ocor-
rer na modalidade integrada, que compreenderá a elaboração e 
o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de 
obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a  
pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a 
entrega final do objeto.
§1º a vedação para a contratação do autor do projeto básico ou exe-
cutivo prevista no inciso i do caput do art. 9º da lei nº 8.666, de 1993, 
não se aplica para a contratação integrada por dispensa de licitação 
de obras ou serviço de engenharia referente a produto de pesquisa e 
desenvolvimento.
§2º Na hipótese prevista no caput, cabe à contratante providenciar 
a elaboração de anteprojeto de engenharia que contemple os docu-
mentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização do objeto 
contratual e que contenha:
I – a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a 
visão global dos investimentos e as definições quanto ao nível de ser-
viço desejado;
ii – as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de en-
trega;
III – a estética do projeto arquitetônico; e
IV – os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na 
sua utilização, à facilidade na sua execução, aos impactos ambientais 
e à acessibilidade.
§3º a celebração de termos aditivos aos contratos celebrados 
fica vedada quando for adotada a contratação integrada, exceto se 
verificada uma das seguintes hipóteses:
I – para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente 
de caso fortuito ou força maior;
II – por necessidade de alteração do projeto ou das especificações 
para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedi-
do da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou 
omissões por parte do contratado, observados os limites estabeleci-
dos no § 1º do art. 65 da lei nº 8.666, de 1993.
§ 4º Na hipótese de a contratante optar por não realizar a contratação 
integrada para obras ou serviços de engenharia de produto de 
pesquisa e desenvolvimento, deverá haver projeto básico previamente 
aprovado pela autoridade competente. (BRaSil, [2018]a)
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ora, a contratação integrada foi uma das grandes inovações do RDc, com-
preendendo em uma única contratação a elaboração e o desenvolvimento dos 
projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a 
montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações 
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Nesse ponto, relevante 
o reforço do decreto regulamentador quanto à permissão da contratação inte-
grada também para c, t & i.

Por fim, o Decreto n° 9.283/18 (BRASIL, [2018]a) previu que o contratan-
te poderá adotar o Regime Diferenciado de Contratações Públicas ainda que a 
contratação de produto de pesquisa e desenvolvimento se enquadre nas hipó-
teses de dispensa de licitação previstas no inciso XXi do caput do art. 24 da lei 
nº 8.666/1993.

Observa-se que todas as alterações promovidas pelo Marco Legal de C, T 
& I tiveram por intuito especial simplificar e desburocratizar os procedimentos 
licitatórios correlatos à contratação do fornecimento de bens, serviços e insu-
mos próprios para serem amplamente utilizados em pesquisa científica, técnica 
e nos processos de inovação (SoaReS, GoNtiJo, 2018).

3 CONSIDeRAÇÕeS fINAIS 

Diante do exposto, verifica-se que várias foram as alterações no regime le-
gal de licitação e contratação pública para produtos relacionados a pesquisa em 
Ciência, Tecnologia & Inovação, com o claro objetivo de adequar as previsões 
da lei n° 8.666/93, sabidamente restritivas e burocráticas, às peculiaridades e 
dinamismo do setor. As alterações promovidas propiciaram simplificação dos 
procedimentos, desburocratização e têm o potencial de conferir maior seguran-
ça jurídica ao administrador e aos pesquisadores.

Considerando tratar-se de dever do Estado promover e incentivar a pesqui-
sa, andou bem o legislador com as alterações promovidas pelo Marco legal de 
C, T & I e seu regulamento, adequando as previsões normativas de licitação e 
contratação pública às nuances da área, prestigiando, assim, o desenvolvimento 
da pesquisa científica, técnica e de inovação nacional. 
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OS INCeNTIVOS PReMIAIS COMO 
PRÁTICAS eNSeJADORAS PARA O 
DeSeNVOLVIMeNTO eM CIÊNCIA, 
TeCnologia e inovação

Daniela Rodrigues Machado Vilela1

ReSUMO: Neste artigo, os denominados incentivos premiais são os re-
forços positivos concedidos como retribuição pela prática de atitudes 
desejáveis. Ambiciona-se demonstrar que os prêmios atuam incenti-
vando condutas almejadas. os prêmios podem educar na prática do 
bem agir. o homem em sociedade age em busca da sua realização, pra-
ticando condutas que lhe sejam favoráveis e interessantes, quando as 
atitudes do indivíduo proporcionam ganhos a sociedade, instaura-se  
uma sociedade baseada na virtude, isso porque, quando se torna van-
tajoso praticar uma conduta é mais fácil fazê-lo do que não o fazer. 
No ambiente acadêmico os prêmios podem levar ao aprimoramento 
das pesquisas o que propiciará um enorme ganho para toda a socie-
dade. Exemplificativamente, pode-se falar das bolsas de pesquisa que 
são contrapartidas recebidas pelos alunos de pós-graduação no nível 
de mestrado ou doutorado que podem levar ao melhoramento ou  
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descoberta de vacinas, remédios ou mesmo aprimorar as leis. o pro-
cesso educativo pode ser aperfeiçoado com a concessão de prêmios 
para aqueles que melhores pesquisas realizam. Os prêmios são mo-
tores propulsores para o agir virtuoso. No ambiente acadêmico publi-
cações e inovações devem ensejar o recebimento de contrapartidas 
premiais. O presente artigo demonstra que já existem alguns prêmios 
que são concedidos na seara acadêmica, caberia ampliar as premia-
ções aos trabalhos de qualidade destacada, porque estes são úteis na 
obtenção crescente de mais resultados positivos, pois incentivam a 
fim de que as pesquisas sejam aprofundadas e que resultem em ino-
vações crescentes para a sociedade. Assim, pesquisas de excelência 
beneficiariam a toda a sociedade. 

Palavras-chave: incentivos premiais. Prêmios. Reforços positivos. 
Desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação.

ReSUMeN: en este artículo, los llamados incentivos de recompensa 
son los refuerzos positivos otorgados a cambio de la práctica de 
actitudes deseables. Su objetivo es demostrar que los premios 
actúan alentando la conducta dirigida. los premios pueden educar 
en la práctica de la buena actuación. el hombre en la sociedad actúa 
en pos de su realización, practicando conductas que son favorables 
e interesantes, cuando el interés del individuo trae ganancias a la 
sociedad, se establece una sociedad basada en la virtud, porque 
cuando se vuelve ventajoso practicar una conducta. es más fácil de 
hacer que no. En el entorno académico, los premios pueden conducir a 
la mejora de la investigación, lo que proporcionará una gran ganancia 
para la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, se puede hablar de las 
subvenciones de investigación equivalentes recibidas por estudiantes 
graduados a nivel de maestría o doctorado que pueden conducir a 
la mejora o el descubrimiento de vacunas, medicamentos o incluso 
mejorar las leyes. el proceso educativo puede mejorarse al otorgar 
premios a quienes realizan la mejor investigación. Los premios son la 
fuerza impulsora de la actuación virtuosa. en el entorno académico, 
las publicaciones y las innovaciones deberían dar lugar a la concesión 
de premios en metálico. Este artículo demuestra que ya hay algunos 
premios que se otorgan en el campo académico, sería apropiado 
extender los premios a trabajos de excelente calidad, ya que son 
útiles para obtener resultados más positivos, ya que fomentan para 
profundizar la investigación y que dar lugar a innovaciones cada 
vez más para la sociedad. Por lo tanto, una investigación excelente 
beneficiaría a la sociedad en su conjunto.

Palabras clave: incentivos de premios. Premios. Refuerzos positivos. 
Desarrollo en ciencia, tecnología e innovación.
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1 INTRODUÇÃO

Aspira-se demonstrar que as estratégias premiais, promocionais, positi-
vas têm o objetivo de ensejar uma nova cultura, tendo-se em vista, que os 
mecanismos premiais são promotores de boas práticas. Pretendem estes in-
centivar e promover um efeito educador, persuadindo na prática do bem, do 
agir virtuoso. Induzir com fins de educar, esta é a finalidade precípua dos me-
canismos premiativos.

os mecanismos ou incentivos premiais objeto de análise do presente estu-
do são: Selos, ISOS, Certificados, Placas, Títulos, Medalhas, que não necessaria-
mente precisam ter valor pecuniário, funcionando enquanto certificações hon-
rosas por desempenho de atividades destacadas. Bem como os incentivos pe-
cuniários, que se efetivam através da concessão de bolsas, prêmios em dinhei-
ro, viagens pagas que tenham como contrapartida a elaboração de um artigo ou 
pesquisa com algum viés inovador e de importante impacto social, elaborados 
por um estudante de pós-graduação a título de exemplo. Exemplificativamente 
essas seriam práticas ensejadoras de desenvolvimento em ciência, tecnologia e 
inovação que poderão contar com incentivos premiais. 

Uma pesquisa de pós-graduação com impacto social relevante seria aquela 
que aprimorasse o conhecimento em alguma área e que levasse a melhoria de 
vida para a coletividade, tal como a descoberta de uma nova vacina, a criação 
de uma lei que pudesse pressupor a prevenção de conflitos na seara trabalhista, 
por exemplo. Cogita-se que o estudante com suas práticas quer obter ganhos. 

Por sua vez, o interesse da sociedade com os prêmios é que estes sejam in-
centivadores de boas condutas e atos virtuosos, pois quando se torna vantajoso 
praticar uma conduta é mais fácil fazê-lo do que não o fazer. A todo tempo o ho-
mem age propositadamente realizando um cálculo acerca dos benefícios e pre-
juízos quando se prepara para realizar uma determinada atividade. A ninguém 
é esperado que haja de forma que lhe resulte em prejuízos. O homem enquanto 
animal racional age por interesse e objetiva que da prática de suas condutas ele 
obtenha resultados positivos. 

Os mecanismos premiais que se traduzem como sendo prêmios, incentivos, 
selos, placas e etc., possibilitam alcançar um máximo de resultados positivos, 
isso porque, é desejoso praticar aquele ato que se refletirá no recebimento de 
benefícios, ou seja, no máximo de resultados. 
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Demonstrar-se-á assim, as vantagens de se instituir prêmios e incentivos 
aos estudantes que demonstrarem a elaboração de estudos inovadores e se 
possível também de impacto social, propiciando a melhoria de vida da socie-
dade. E avaliar-se-á se devem ser concedidos incentivos premiais a fim de que 
estes propiciem desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação. Prêmios 
concedidos como motores para o bem agir. 

a lógica premial se implantada crescentemente no ramo da educação pode 
instrumentalizar a sociedade de forma que essa seja continuamente beneficia-
da com novas tecnologias e inovações. A prática do agir virtuoso que é premia-
da resulta em valor pedagógico positivo, pois leva a realização de mais condu-
tas perquiridas. 

Os incentivos premiais podem incentivar crescentemente o pesquisador a se 
dedicar em sua pesquisa. E essa performance de grande dedicação uma vez se-
guida e multiplicada despertará na sociedade a percepção de ganhos evidentes. 

2 MeCANISMOS PReMIAIS NA ÁReA DA eDUCAÇÃO

Penas e incentivos sempre existiram, podem ser institucionalizados pelo 
Estado ou não. Podem partir de crenças como a daqueles que creem em céu 
para os bons e inferno para os maus. o castigo é uma ameaça, uma reparação 
para o mal causado ou a expiação de pecados (GUYaU, 2007, p. 09-10). Já os 
prêmios ao contrário são concedidos para o agir virtuoso, o pai presenteia o 
filho que obteve boas notas na escola, a esposa cozinha com dedicação um 
jantar romântico para o marido amoroso e assim sucessivamente. O agir virtu-
oso gera um circulo de virtude, pois quem ganha um prêmio retribui com uma 
boa ação num ciclo que se perpetua. 

o processo educativo deve ser estimulado e pensado para além das prá-
ticas obrigatórias, formais, institucionalizadas. É salutar focar em práticas ino-
vadoras, criativas e novas de ensino que permitam um maior desenvolvimento 
na área de inovação nas pesquisas. Nessa perspectiva, seria possível promover 
incentivos pecuniários e não pecuniários com a finalidade de estimular os pes-
quisadores.

Exemplificativamente, no nível de mestrado e doutorado pode-se estimu-
lar a inovação através da criação de um ambiente que propicie o crescimento 
das pesquisas, incentivando o pesquisador a querer constantemente inovar. Um 
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processo de pesquisa irrigado por incentivos e prêmios pode conduzir a uma 
maior excelência do pesquisador. A cultura premial disseminada no campo da 
pesquisa pode culminar no desabrochar constante de pesquisas inovadoras. 

Um pesquisador dedicado que busca inovar em suas pesquisas pode e deve 
ser premiado. É preciso estabelecer premiações que destaquem de maneira di-
ferenciada as pesquisas produzidas, com isso haverá maior dedicação, pois será 
possível perceber que um trabalho feito com esmero e que inove no seu campo 
da pesquisa poderá ensejar o recebimento a título de incentivo de um prêmio. 

Pode-se estabelecer assim, prêmios que diferenciem os trabalhos, um arti-
go científico que investigue uma nova temática com conclusões diferenciadas 
deveria ou poderia ser premiado com um certificado de inovação no campo 
do Direito. Através da premiação deste trabalho científico que propõe novas 
práticas, ou que levanta novas proposições sobre um tema objeto de estudo, 
poder-se-ia premiar também um estudante de pós-graduação que pesquisa 
uma determinada matéria e que assim consegue trazer resultados práticos, 
efetivos de aplicabilidade social, ou seja, seu objeto de estudo pode melhorar 
a vida das pessoas. 

a inovação pode ser possibilitada e facilitada em um ambiente irrigado por 
incentivos. a descoberta e busca de novas respostas ou mesmo novas pergun-
tas é mais estimulante quando é gratificada. “A punição para os maus e a recom-
pensa dos bons” (GUYaU, 2007, p. 56).

No ambiente acadêmico trabalhos de excelência devem ensejar premia-
ções. A busca pelo prêmio elevará os níveis das pesquisas propostas e objeto 
de estudo. Pesquisas inovadoras devem propiciar ganhos adicionais a seus 
autores.

A avaliação dessa pesquisa como inovadora e de ganho social poderia 
ser feita pelas coordenações, os colegiados acadêmicos dos programas de  
pós-graduação gerariam por exemplo um plus, de 30% no valor de uma bolsa 
de mestrado ou de doutorado. 

Buscar uma determinada premiação é salutar e motivador. a excelência 
pressupõe a dedicação constante e dedica-se mais quem percebe a possibli-
dade de auferir resultados positivos, de ganhos palpáveis. os prêmios e in-
centivos promovem uma mudança cultural. Modifica-se a visão do estudante 
que desejará o prêmio e em busca deste se dedicará mais no desempenho de 
sua pesquisa. 
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Os prêmios poderiam ser também de auferir um título (uma certificação de 
inovação), neste constaria: “prêmio concedido ao estudante de pós-graduação 
pelas suas inovadoras e brilhantes conclusões, ou algo do tipo”. os títulos e 
prêmios inclusive pecuniários propiciariam uma pluralidade de ferramentas 
que incentivariam a inovação. Os prêmios e incentivos ampliam o leque de pos-
sibilidades e o desejo do estudante motivando-o a empreender, a se dedicar, a 
dar o melhor de si. 

Criar, identificar e aplicar ferramentas de cunho econômico ou de distinção 
intelectual como títulos honrosos e selos de qualidade motivam na prática de 
condutas virtuosas. assim, os incentivos promovem e podem crescentemente 
promover a produção cientifica com um forte viés inovador, de forma que o 
pesquisador vai desejar não apenas publicar um artigo cientifico, mas tentar 
inovar de algum modo em suas conclusões, buscando pesquisas crescentemen-
te prospectivas e engajadas, pois os prêmios serão um motor apto a propiciar 
esse aumento de dedicação que culminará em resultados positivos tão logo se 
demonstre o viés inovador do estudo. 

os investimentos feitos através dos mecanismos premiais serão paulatina-
mente transformados em inovação. Artigos que demonstrem estudos com uti-
lidade prática podem ensejar parcerias público-privadas e esses estudantes de 
pós-graduação podem futuramente ser absorvidos como empregados de em-
presas onde seus estudos se demonstrem úteis. 

então, trata-se de uma via de ganhos múltiplos, pois o estudante será pre-
miado inicialmente com um título honroso pela pesquisa documental que ino-
va, posteriormente pode ganhar uma bolsa para pesquisar a matéria debatida 
teoricamente no estudo documental e a partir dos resultados obtidos auferir 
um prêmio pecuniário. E por fim, ao final do curso, demonstrado o engajamento 
do estudo com determinada empresa o mesmo pode ser convidado a trabalhar 
naquela mesma, ou seja, todo o percurso é irrigado por incentivos e os resulta-
dos são perceptíveis, trata-se de um jogo ganha-ganha com múltiplos resulta-
dos positivos. 

a recompensa é um privilégio (GUYaU, 2007, p. 62), uma vantagem, devida 
e desejada, porque aquela pesquisa desenvolvida e para a qual o pesquisador 
se dedicou representa num ganho para a toda a sociedade. Num ganho coletivo. 
É preciso se estimular essas práticas virtuosas, de bem agir. 

também podem ser concedidos selos por excelência em inovação, selos 
afixados em títulos honrosos que podem ser utilizados em bancas de concurso 
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público como os de professor de nível superior. Por exemplo: pesquisas docu-
mentais ou artigos científicos podem ensejar a premiação através de um selo 
honroso disposto em um título e o mesmo ser aceito como prêmio num concurso 
para professor universitário para o nível superior, onde o professor demonstra 
que desenvolveu pesquisas dedicadas e frutíferas naquele ramo para o qual se 
submete a concurso. 

Recompensas são salutares se ensejarem desenvolvimento em tecnologia 
e inovação. também nessa área prêmios e incentivos podem ajudar na constru-
ção de uma sociedade cada vez mais virtuosa e de práticas sociais assertivas e 
engajadas. 

a função declarada do prêmio é incentivar uma boa conduta, a não decla-
rada é que a prática de atos virtuosos tende a se entranhar nos indivíduos e 
incentivar-lhes a praticar determinada conduta, pois a virtude estimulada e re-
conhecida pode levar “aquela empresa, escola, faculdade” a desejar a prática 
da conduta, pois o reconhecimento social deste estudante como, “amigo da ci-
ência, tecnologia e inovação” pode ser uma excelente propaganda da universi-
dade, isso porque, as práticas reiteradas virtuosas vão sendo assimilados pelos 
homens e pelas instituições e transformando os hábitos de forma que o cidadão 
passe a querer, a desejar o ato virtuoso porque quer receber os prêmios e os 
incentivos, afinal essa premiação distingue aquele estudante dos demais.

3 PReMIOS e INCeNTIVOS CRIANDO UM AMBIeNTe De 
INOVAÇÃO CReSCeNTe

Um sistema de prêmios e incentivos leva à prática de uma série de condu-
tas desejadas que são estimuladas. Encorajar a virtude é salutar e os mecanis-
mos premiativos são aptos a essa mudança de cultura. instrumentos premiais 
promovem o efeito educativo da lei, demonstrando que é melhor um comporta-
mento conforme a lei do que contrário a mesma. 

Sobre a diferença entre prêmios e incentivos, caracteriza Norberto Bobbio:

[....] a função promocional do direito pode ser exercida por dois tipos 
diferentes de expedientes: os incentivos e os prêmios. entendo por 
“incentivos” medidas que servem para facilitar o exercício de uma de-
terminada atividade econômica; por “prêmios”, ao contrário, medidas  
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que visam oferecer uma satisfação àqueles que já tenham realizado 
uma determinada atividade. o incentivo acompanha a atividade em 
sua formação; o prêmio a segue, ou seja, é atribuído quando a ativi-
dade já foi realizada. Ainda que nunca seja fácil diferenciar, no caso 
concreto, um prêmio de um incentivo [...]. (BoBBio, 2007, p. 71-72)

as recompensas destinam-se a reconhecer comportamentos virtuosos, en-
sejam o prazer da premiação. a médio prazo a cultura da não prática de atos 
indesejados promoverá um verdadeiro e efetivo efeito educativo, já que os in-
centivos poderão persuadir o cidadão em seus comportamentos, educando-os.

o prêmio é, portanto, uma resposta positiva a uma boa ação e o incentivo 
almeja ser um expediente apto a ensejar a obtenção dessa boa ação. o incen-
tivo, via de regra, antecede o prêmio. ambos podem ter como motivações os 
ganhos materiais ou ganhos à reputação (BoBBio, 2007, p. 72). 

inverter a lógica do combate para a prevenção: nesse sentido merece des-
taque a intervenção de Norberto Bobbio:

[...] Pensemos na discussão, atualmente em curso, sobre as enormes 
possibilidades e imensas vantagens, inclusive econômicas, de uma 
medicina preventiva: por que curar a doença quando, na esmagado-
ra maioria dos casos, é possível evitar que ela se instale? O mesmo 
ocorre no campo daquela doença social que é o comportamento 
desviante: por que disponibilizar um gigantesco aparato para antes 
individualizar, depois julgar e, finalmente, punir um comportamento 
desviante, quando se pode modificar as condições sociais de modo a 
influir nas próprias causas que o determinam? (BOBBIO, 2007, p. 36)

Prevenir é muito melhor do que medicar, reparar ou recompor. Essa lógica 
importada do pensamento da medicina pode ser transportada para o Direito e 
para a vida, melhor incentivar do que reprimir.

Se a transgressão de uma certa norma sujeita seus infratores a reprovação 
e punição, porque então, não premiar e incentivar o cumprimento da norma? 
os incentivos são fundamentais para a vida humana e o viver harmonioso. ins-
taura-se assim, uma mentalidade associativa e não opositiva no convívio social. 

Chamam-se de práticas premiais, não apenas as sanções positivas que se-
riam benefícios concedidos quando se pratica alguma conduta desejada e pre-
vista em lei, mas também os incentivos que estimulam a tomada de atitudes 
desejadas e que delas resultem benefícios materiais (como descontos em um 
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empréstimo, ou isenção de algum tributo, por exemplo) ou benefícios imate-
riais (como medalhas, títulos, certificados, selos de qualidade), estes últimos 
teriam aplicabilidade plena para o desenvolvimento em ciências, tecnologia e 
inovação. 

Sobre as recompensas honoríficas observa com propriedade Maurício Be-
nevides Filho:

os discursos sobre a recompensa legislativa são, de fato, muitas vezes, 
conduzidos no interior dos programas utópicos de nações boas e não 
corruptas, onde o valor da estima social prevalece sobre o equivalen-
te ao dinheiro. isso faz parte da tarefa educativa do estado, onde, por 
meio de uma justa distribuição de penas e recompensas, os governan-
tes transformam o ânimo dos cidadãos, infundindo o amor, a glória e o 
desprezo aos bens materiais. (BENEVIDES FILHO, 1999, p. 42)

as recompensas podem se referir a um ato simbólico e público para reco-
nhecer um ato de nobreza, como salvar a vida de alguém ou por um extraordi-
nário desempenho na prática de alguma atividade, um reconhecimento de mé-
rito, por uma atitude louvável, pela demonstração de grande dignidade no trato 
da vida social, pública ou no desempenho de algum cargo e assim por diante. 
Nesses casos, se poderia conceder uma placa, uma medalha, um certificado ou 
ainda um título para reconhecimento daquele comportamento. 

Chamam-se de utópicas as recompensas honoríficas porque não se crê de 
fato que elas conseguiriam transformar hábitos, assim só seriam valorizadas as 
práticas em que se concedessem valores em dinheiro ou bens materiais como 
prêmio por determinada conduta.

Maurício Benevides Filho retrata em sua obra que o dinheiro não deveria 
ser o principal prêmio a ser perseguido quando da prática de uma conduta de-
sejável, mas sim se deveria perseguir atos honrosos e virtuosos (BeNeViDeS 
FILHO, 1999, p. 43-44).

Nesse quadro, a concessão de uma medalha ou de um título de reconheci-
mento não se trata de uma sanção premiativa, mas de um incentivo ou recom-
pensa a um ato de generosidade ou de altruísmo que tem interesse socialmente, 
seja pelos ganhos diretos ou indiretos proporcionados. Já uma sanção premial 
seria o resultado de uma prática prevista (BENEVIDES FILHO, 1999, p. 20).

as recompensas e os prêmios concedidos podem ser materiais, imateriais 
ou morais, desde o pagamento em dinheiro, o ganho de um bem material até 
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uma homenagem, um selo de qualidade, uma medalha e de tantas outras for-
mas (BoBBio, 2007, p. 65-79).

Proporcionará um ganho direto à sociedade e ao Estado uma empresa que 
demonstra poluir menos o meio ambiente e para recompensar esse gesto o es-
tado concede a essa um título de reconhecimento pelo engajamento ambiental. 

Sob outra perspectiva o estado concede a um aluno brilhante uma medalha, 
indiretamente incentiva outros tantos alunos. Diretamente, estimula o ganha-
dor da medalha a continuar tendo um bom aproveitamento escolar, indireta-
mente incentiva todos os demais a quererem essa premiação no estudo, assim 
forma-se uma equação em que todos ganham. 

Diretamente afeto ao objeto da pesquisa, pode-se utilizar de instrumentos 
de incentivo econômico ou simbólicos, como motores, propiciadores de desen-
volvimento de ciência, tecnologia e inovação. a cultura de incentivo a boas prá-
ticas tem como outra face da moeda a prática de condutas desejadas, porque as 
mesmas são incentivadas e reconhecidas. 

As práticas premiais não se resumem ao Direito das Obrigações porque não 
se caracterizam apenas como deveres, um fazer ou não fazer. elas podem atuar 
como incentivos. também esses mecanismos nem sempre ensejam um bem de 
valor patrimonial, pois o resultado destes pode ser a concessão de um selo de 
qualidade, ou de uma certificação social.

Por exemplo, dentro do ambiente universitário, podem ser concedidas me-
dalhas, placas e certificações com maior frequência para um número razoável 
de teses que inovam e tenham aplicabilidade prática para o desenvolvimen-
to da ciência e que apresentem viés inovador. Poder-se-ia conceder incentivos 
pecuniários para o registro de patentes de possíveis medicamentos, incentivos 
para a criação de fertilizantes orgânicos. Incentivos pecuniários aos alunos que 
têm pesquisas que fossem recomendados pelos respectivos colegiados como 
pesquisas que se materializassem com propostas prospectivas para a vida das 
pessoas, premiando-se anualmente um dado número de pesquisadores nas uni-
versidades públicas federais pelo desempenho inovador de suas pesquisas. 

ao estado promotor compete promover campanhas de incentivos a boas 
práticas. No ambiente acadêmico sabidamente competitivo em demasia, pouco 
se estimula e muito se cobra. os prêmios não são uma prática bem assimilada 
pela sociedade que pensa ser a virtude obrigação, esquecendo-se que o cida-
dão age movido por interesse e que todos querem auferir benefícios com seus 
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atos. Discursos em contrário são retóricos, mas não condizente com a raciona-
lidade do ser humano que age em busca de vantagens e da realização de seus 
interesses.

Poderiam ainda ser criadas leis de incentivo prevendo sanções positivas, 
premiais. a lógica premial se implementada com rigor técnico e discernimento 
pode implicar em benefícios, pois pode utilizar-se o estado de prêmios como 
placas, medalhas de reconhecimento, selos de qualidade para premiar pesqui-
sas inovadoras.

4 ALAVANCANDO O DeSeNVOLVIMeNTO eM CIÊNCIA, 
TeCNOLOGIA e INOVAÇÃO COM OS INCeNTIVOS PReMIAIS

Pesquisas que tenham o condão de inovar criam um ambiente favorável ao 
desenvolvimento do país, pois “transformam conhecimento em bens e servi-
ços”. (PeReGRiNo, 2018, p. 16). 

os incentivos premiais servem para o propulsar da engrenagem de desen-
volvimento. Desburocratizando a máquina pública e propiciam crescimento 
para o país (PeReGRiNo, 2018, p. 18).

invenções, inovações, inventos e descobertas são inerentes a história do 
ser humano. Mas nunca outrora se percebeu um ambiente de tão rápidas trans-
formações tecnológicas que a tudo revoluciona em velocidade e tempo recor-
de. (PeReGRiNo, 2018, p. 20).

as inovações serão alavancadas se contar om uma captação de recursos para 
essa finalidade. É importante se frisar que, gasto com educação se traduz na ver-
dade como investimento, pois o dinheiro, por exemplo, para financiamento de 
uma pesquisa acadêmica, retorna para a sociedade na forma de bens e serviços. 

5 PORQUe IMPLeMeNTAR A LÓGICA PReMIAL NO RAMO 
DA eDUCAÇÃO?

a implementação dos prêmios e incentivos sob a forma de recompensa 
pode transformar pelo estimulo positivo, estimulando o pesquisador a ino-
var progressivamente em suas pesquisas. O prêmio nesse sentido cumprirá  
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função social, pois demonstrará como é eficaz para a sociedade seu resulta-
do, ele “implica em eficiência da máquina estatal ou a desburocratiza” (VILELA, 
2018, p. 124).

Sobre a concessão de incentivos premiais em qualquer ramo do Direito é 
importante se frisar que:

a concessão de incentivos premiais deve cumprir uma função social. 
Quando se fala em responsabilidade quando do oferecimento de uma 
sanção premial, essa questão deve ser pensada em face de duas ver-
tentes, de um lado, a responsabilidade do estado em conceder esse 
prêmio, e de outro lado, a reponsabilidade de quem recebe o incenti-
vo de propiciar retorno a sociedade. (Vilela, 2018, p. 148-149) 

Há neste caso da concessão de incentivos premiais uma “ética de responsa-
bilidade” porque das atitudes humanas resultam consequências. E o que se espe-
ra do cidadão é que este consiga agir de forma virtuosa atingindo padrões mais 
altos que os formalmente estabelecidos nas leis. (MACHADO FILHO, 2013, p. 33).

Nada mais ético, que o aluno se dedicar aos estudos já que o Estado está 
investindo em sua pesquisa, através por exemplo, da concessão de uma bolsa 
de estudos. E nada mais razoável que este benefício propiciado pela pesquisa 
retorne ao cidadão, uma vez que, a pesquisa foi financiada com recursos públi-
cos provenientes da arrecadação de impostos dos contribuintes do estado. 

Neste caso o padrão ético vai do individual para o coletivo. Há evidente 
maximização de interesses, num jogo ganha-ganha, por isso é tão conveniente e 
interessante investir em mecanismos premiais no âmbito da educação, porque 
neste o retorno será ainda mais evidente e exponencial. 

6 SUCINTA DeMONSTRAÇÃO De ALGUNS MeCANISMOS De 
INCeNTIVO, PReMIAÇÃO e fOMeNTO eXISTeNTeS HOJe 
NA ÁReA DA eDUCAÇÃO

Na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, existem prêmios atual-
mente concedidos aos alunos mais bem-sucedidos em determinadas discipli-
nas da graduação. São lançados editais, periodicamente que concedem aos gra-
duandos em final de curso a possibilidade de se inscreverem e realizar exames 
em determinadas disciplinas e ao final de acordo com a nota obtida no certame 
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receber um prêmio sob a forma de um título honroso, que demonstra a capaci-
dade destacada do bacharelando (UFMG, 2018c).

Exemplificativamente, pode-se citar o prêmio “Messias Pereira Donato” 
que é concedido ao bacharelando que se inscreve para o certame em Direito e 
Processo do Trabalho e obtém o melhor resultado. São fixados pontos a serem 
avaliados na respectiva disciplina (UFMG, 2018b).

São também realizados outros certames em outras disciplinas que oportu-
nizam ao bacharelando igual oportunidade. Podemos citar o prêmio “Francisco 
Brant” para o bacharelando que obtém a melhor nota no certame de Direito 
Processual Penal (UFMG, 2018a).

Para os pesquisadores de pós-graduação existem as bolsas de pesquisas da 
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), CNPQ 
(Conselho Nacional de Pesquisa) e a FAPEMIG em Minas Gerais (Fundação de 
Amparo à Pesquisa de Minas Gerais). Ambas concedem bolsas de R$1.500 (Um 
mil e quinhentos reais) para mestrandos e R$2.200 (Dois mil e duzentos reais) 
para doutorandos (CNPQ, [2013]). Sendo realizadas avaliações em cada progra-
ma de pós-graduação fixando os critérios para concessão e distribuição dessas 
bolsas entre os pós-graduandos. 

Assim existem já alguns mecanismos premiativos o que se sugere é a am-
pliação este. Por exemplo com a criação de um plus de 30% no valor das bolsas 
dos pós-graduandos caso a sua pesquisa se mostre com excelência destacada. 

7 ConClUsão

o desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação pode ser alavancado 
com a implantação de práticas premiais. Aquele estudante, por exemplo, que 
propuser uma brilhante pesquisa documental, um artigo com conclusões ou 
ideias prospectivas e/ou inovadoras deve ganhar um reconhecimento na forma 
de um título, placa, honraria ou selo de qualidade ou ainda serem concedidos 
incentivos econômicos como uma premiação em dinheiro. É preciso se estimu-
lar boas condutas. Premiações e incentivos pecuniários e honoríficos podem 
servir como motores para o desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação.

A cultura da inovação pode ter como motor os incentivos. Sabe-se, que es-
tes são historicamente válidos para promover a prática de condutas desejáveis. 
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Isso porque, a motivação se desenvolve quando se percebe contrapartidas. Sis-
temas de incentivos promovem um jogo ganha-ganha, pois, ao buscar a pre-
miação o indivíduo se esforça e realiza um trabalho de maior qualidade e em 
retribuição ganha prêmios. O homem racional busca atitudes que lhe tragam 
benefícios. 

a lógica premial não se esgota no campo da educação, mas neste poderá 
potencializar ainda mais as pesquisas que tanto retorno positivo podem trazer 
para a sociedade. 

as ferramentas premiativas e incentivadoras motivam a virtude e podem a 
médio prazo transformar todo o investimento em educação em resultados ino-
vadores para a sociedade como um todo.
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a emenda constitucional 85 de 2015 assegurou o valor 
estratégico da ciência, tecnologia e inovação como Política de 
estado endereçada aos integrantes da federação, por via legis-
lativa para maior minimização de riscos regulatórios. a desbu-
rocratização nas linhas inicial e final da inovação, o acompanha-
mento adequado do processo de criação de patentes, o comba-
te à obsolescência, o consumo sustentável e inúmeras outras 
problemáticas compõem itens que precisam ser considerados 
na construção de uma boa governança e de políticas públicas 
eficientes no setor.

Os principais desafios para o desenvolvimento regional e 
municipalização da política de c, t &i relacionam-se à descon-
fiança dos diversos atores quanto à capacidade técnica e ope-
racional dos municípios na implementação de ações de c, t&i. 
Por outro lado, o tratamento igualitário em c, t &i dado pela 
legislação federal para municípios tão díspares, uns ainda ex-
tremamente dependentes do fundo constitucional FPM e alguns 
já com ambientes de inovação consolidados, configura mais um 
desafio. Nesse contexto, para o enfrentamento de tal realidade, 
identifica-se a necessidade de uma coordenação federativa, ca-
pitaneada pelos Estados, com o fim de estabelecer um diálogo 
intergovernamental, interinstitucional com os envolvidos na po-
lítica de c, t&i, contribuindo para a delimitação clara de compe-
tências e missões. Os Estados têm um papel agregador que deve 
ser potencializado.

VOLTA AO SUMÁRIO
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o ambiente de incerteza, sobretudo para a concretização ou o aumento dos 
incentivos econômicos deve ser combatido, com uma estratégia ou plano nacio-
nal de incentivo e articulação de informações e coerência na atuação dos diversos 
atores (governamentais e não governamentais). É preciso que haja concentração 
de recursos em grandes desafios nacionais, nas tecnologias que salvam vidas, 
aumentem a produtividade da empresa ou garantam a mobilidade urbana.

a formação continuada dos atores do ecossistema da inovação, sobretudo 
na gestão pública promove uma maior adesão às novas políticas e ações decor-
rentes do Marco Regulatório em c, t&i com o escopo de incentivar e propiciar 
o incremento da simplificação e desburocratização da gestão em pesquisa. Os 
instrumentos da encomenda tecnológica, da Subvenção econômica, Bônus tec-
nológico necessitam ser incorporados à vivência da cultura da gestão, inclusive 
por parte dos órgãos de controle, sem prejuízo de novos modelos de incentivo 
adequados às características e necessidades dos cientistas, das empresas, da 
gestão pública.

É urgente que as nossas universidades repensem os seus currículos em to-
das as áreas de conhecimento, inclusive ciência sociais, com o fim de promover 
o desenvolvimento científico-tecnológico da nação comprometido com proble-
mas que afetam a sociedade e a administração pública brasileiras. As agências 
de fomento necessitam incentivar projetos e interações transdisciplinares, a 
diversificação das estratégias educacionais e dos investimentos no ensino. As 
universidades necessitam priorizar práticas e metodologias inovadoras que re-
percutam no âmbito da educação infantil, do ensino médio.

A unificação dos entendimentos entre os financiadores, os executores, os 
gestores e o controle por meio de maior articulação entre os órgãos do sistema 
de C,T&I deve ocorrer para que alinhem suas respectivas ações ao Marco.

As pesquisas nas Universidades necessitam construir competências aptas a 
trabalharem em empresas, na gestão pública e assim, elevam o nível das solu-
ções desenvolvidas e da melhoria do capital intelectual, também por meio da 
absorção dos pós-graduandos das universidades brasileiras, inclusive capazes 
de implementar mecanismos que viabilizem a inserção e permanência de dou-
tores nas empresas de base tecnológica.

É urgente transformar os esforços científicos e tecnológicos públicos em 
soluções concretas à sociedade, com incentivo a uma maior participação da ini-
ciativa privada no financiamento da pesquisa, especialmente junto às Institui-
ções Públicas, de ensino superior ou de pesquisa científica.
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Outras legislações afetadas pelo Marco precisam de uma célere modifica-
ção, sobretudo, Propriedade intelectual & lei de licitações.

É importante mensurar e demonstrar que as instituições públicas de ensi-
no superior ou de pesquisa contribuem para a sociedade também por meio de 
outros indicadores tais como: a quantidade de empregos gerada pela participa-
ção de determinada empresa na pesquisa; ou o número de novas empresas que 
surgem dos bancos destas universidades, e das bancadas destes laboratórios. 
Desse modo, haverá balizas robustas aptas a nortear o controle por Resultados.

A participação da iniciativa privada não substitui o financiamento público. 
estas duas fontes de recursos atuam em fases diferentes e em áreas diferentes, 
seja da atividade de pesquisa, seja na inovação. A relação entre a iniciativa pri-
vada e a participação pública não deve ser de competitividade impeditiva, mas 
sim de cooperação.

A redução de financiamento público não será substituída por maior finan-
ciamento privado, implicará sim, em redução de investimento em áreas impor-
tantes que levam à inovação, e que levam a pesquisa ao ambiente produtivo.

A publicação do Marco Legal jamais deve ser vista como o final de uma jor-
nada, mas como uma fase do processo de elaboração legislativa, que é cíclico, 
e por ser assim, reclama monitoramento constante para avaliação retrospectiva 
e prospectiva, tendo em vista sua eficiência, eficácia e efetividade, pois os pro-
cessos decisórios e burocráticos devem também inovar.

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2018

I Congresso Brasileiro de Ciência, Tecnologia & Inovação: Políticas & Leis.

avenida João Pinheiro, Nº 100, Bairro centro, 15º andar, Sala 1506,  
Edifício Villas-Boas Belo Horizonte – MG, CEP 30130180

e-mail: observalei@gmail.com Site: www.observalei.net.br

mailto:observalei@gmail.com
www.observalei.net.br
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