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APRESENTAçãO DA OBRA

A presente obra é um resultado do evento denominado Open Data Day 
(ODD), dedicado à pesquisa e ativismo pelos dados abertos. Esse evento é reali-
zado simultaneamente em diversos países, no qual se vislumbra a continuidade de 
uma rede de cooperação científica interinstitucional e internacional de alto nível na 
área, com a colaboração de diversos professores estrangeiros e nacionais de vários 
campos do saber, tais quais Direito, Tecnologia de Informação, Comunicação So-
cial, Políticas Públicas e Administração. No Brasil, o ODD já possuiu edições em 
anos anteriores, ocorrendo em alguns estados. Em todas as edições, têm-se levado 
a cabo discussões que trazem temas contemporâneos ante o uso desses dados para 
a melhoria das ações governamentais e da sociedade. Sabe-se que os dados abertos 
geram transparência e responsabilidade democrática, oferecendo à sociedade uma 
melhor compreensão das ações públicas e governamentais, e capacitando-a a tomar 
decisões que melhore a sua qualidade de vida. 

Fazendo parte da Open Government Partnership, a sociedade brasileira, 
apoiada pela Lei Federal nº12.527 de Acesso à Informação e pelo Decreto Federal 
nº 8.777, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, sob 
o Ministério do Planejamento, encontra-se livre para utilização e solicitação de 
abertura dessas bases de dados. Diante disso, o Brasil dispõe de portais de dados 
abertos a níveis federal, estadual e municipal, apoiados por organizações e volun-
tários da sociedade civil que ajudam a construir conjuntos de dados, diretrizes e o 
fomento de discussões, eventos e concursos. 

A realização deste evento na cidade de Natal/RN possibilitou a conti-
nuidade da colaboração recíproca entre pesquisadores, governantes, empresas e 
cidadãos interessados em dados abertos, promovendo envolvimento e ampliação 
da cultura do diálogo, facilidade de feedback para todos os envolvidos, além de ins-
truir ainda mais a sociedade sobre os benefícios que esses dados podem promover.



Com a ampliação vertiginosa da cobrança da sociedade por boas práticas 
de governança na Administração Pública, faz-se necessário a mudança de paradig-
ma na forma de gerir aquilo que pertence à coletividade.  Isto gera novas demandas 
de criação e manutenção de boas práticas de gestão.  

A importância dessa temática pode ser comprovada pela proliferação 
de legislação sobre transparência e integridade no setor público, como é o caso 
das Leis Federais nº 12.527/11 e 12.846/13, Decretos nº 7.724/12, 8.420/15 e 
8.638/16, 8777/16, Portarias CGU 909/15 e 784/16 e IN Conjunta MPOG/
CGU nº 01/2016.  Essa produção jurídica fortalece o princípio da publicidade no 
trato da informação pública, organizando as atividades de divulgação de informa-
ções de interesse público independentemente de solicitações, por meio da utilização 
de tecnologias de informação. Tal postura viabiliza o desenvolvimento da cultura 
de transparência da Administração Pública e de iniciativas de controle social das 
atividades do Estado.  

Os organizadores
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A importância do uso de dados abertos pelo Poder Público
para o fortalecimento da governança pública

Ângela Rayane Idelfonso Silva
Elias Jacob de Menezes Neto

Maria Clara Galvão

1 INTRODUçãO

A Constituição Federal de 1988 é resultante de um processo de redemo-
cratização no Brasil, sendo a Constituição um símbolo de rompimento e de nega-
ção ao regime anteriormente vivenciado, qual seja um período de grande repressão 
popular e supressão de direitos, constituindo-se em direcionamento a uma nova 
realidade de busca pela democracia.

É com este sentimento que a CF/88 estabeleceu em seu artigo 1º, pará-
grafo único, que “todo o poder emana do povo”, o qual poderá exercê-lo de forma 
direta, conforme as previsões constitucionais, ou de forma indireta através dos re-
presentantes eleitos. Diante disso, a população passa de massa oprimida para aquela 
detentora do poder, tendo a própria Constituição determinado que os agentes polí-
ticos são representantes do povo e devem defender o interesse público.  

Outros dois fatores que contribuíram para uma nova relação da socieda-
de frente ao Estado foram os eventos da globalização e da comunicação em rede. 
A partir da Internet, as pessoas estão cada vez mais conectadas em redes mundiais 
que geram e processam uma quantidade impressionante de dados a cada segundo, 
estando a humanidade vivenciando a era da informação e dos bits.

Entretanto, não obstante a sociedade tenha em suas mãos o acesso à in-
formação constante por meio das mídias de comunicação, bem como o texto cons-
titucional delegue a cada cidadão o poder de fiscalização da administração pública, 
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os sucessivos escândalos de corrupção no setor público no Brasil demonstram que 
estão delineando-se em nosso país contornos totalmente diferentes daqueles pre-
vistos constitucionalmente, pois se percebe que as pessoas eleitas para representar 
o povo, as quais foram investidas da importante responsabilidade de zelar pela coi-
sa pública, estão, a contrário, dilapidando o patrimônio público e ignorando os 
preciosos mandamentos que a Constituição Federal de 1988 elevou ao ápice do 
ordenamento jurídico. 

À vista disso, percebe-se que, embora o acesso à informação propiciado 
pela Internet seja um instrumento de suma importância na fiscalização e cobrança 
por parte dos cidadãos de uma postura ética e compromissada dos agentes que 
compõem a máquina estatal, objetivando que aqueles cumpram com o seu dever de 
atender aos interesses do povo e não de inclinações pessoais dos mesmos, os dados 
colocados à disposição da população carecem de inteligibilidade, ocasionando que, 
embora seja dada publicidade aos mesmos, eles não atingem o verdadeiro objetivo, 
que é informar. 

Então, pergunta-se: “como utilizar as centenas de milhares de dados pro-
cessados diuturnamente como ferramenta de apoio à participação e fiscalização 
popular na administração pública?”; “o que falta para que a sociedade possa ter 
meios de participação ativa e efetiva no setor público, fazendo parte da tomada de 
decisões de forma efetiva?”. 

É diante deste cenário de busca por soluções para os problemas de 
corrupção, desvio de condutas e fraudes no setor público em que são inseridos 
os conceitos de governança pública e dados abertos, objetivando transparência e 
integridade na administração pública, trazendo o cidadão e outras entidades para a 
participação de tomada de decisões e fiscalização do que é feito com a coisa pública.

Em face do exposto, diante do fato de que a melhoria na governança 
pública constitui, hoje, um dos maiores desafios, seja no âmbito da administração 
pública federal, estadual ou municipal, o presente trabalho visa a analisar o que 
vem a ser governança pública e como este conceito pode ser aplicado na realidade 
do setor público, bem como entender o que vem a ser dados abertos e como esses 
podem auxiliar no fortalecimento da governança pública.  
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2 GOVERNANçA PÚBLICA

A governança tem sua origem remetida ao momento da realização de 
estudos com vistas à elaboração de estruturas que viessem a melhorar o setor orga-
nizacional das organizações, bem como amenizar os conflitos entre os proprietários 
das mesmas e os terceiros a quem foi delegada a competência de administrá-las1.

Dito isso, a expressão governança vem surgir a partir de estudos elabo-
rados, de modo especial, pelo Banco Mundial2, no sentido de abordar acerca dos 
pressupostos que tornam um Estado mais eficiente.

Nesse sentido, faz-se necessário destacar que governança não é o mes-
mo que governabilidade, existindo traços que as diferenciam, cabendo uma breve 
abordagem acerca das diferenciações. Governabilidade está relacionada ao exercício 
do poder estatal e às características que o mesmo apresenta, a exemplo de forma e 
sistema de governo e o modo de relacionar-se com os demais poderes, referindo-se a 
uma atribuição e qualidade3. Governança, por sua vez, está ligada ao modo de agir e 
de desenvolver as políticas de governo, constituindo-se nos meios e procedimentos 
que tratam da relação entre Estado e sociedade4.

É inegável que cada decisão tomada em sede da administração pública 
repercute, direta ou indiretamente, em toda a sociedade. Dessa forma, diante da 
complexidade e potencialidade dos desdobramentos de tais ações, a utilização de 
um sistema de governança atuante pode constituir-se em ferramenta de suma im-
portância para um uso responsável dos recursos públicos, visando a uma melhoria 
na prestação dos serviços colocados à disposição da sociedade e maximização nas 
contribuições positivas que esses venham a gerar5. 

1 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades 
da administração pública. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014, p. 
11.
2 SANTOS, Maria Helena de Castro; Governabilidade, governança e democracia: criação de capaci-
dade governativa e relações executivo-legislativo no Brasil pós-constituinte. Disponível em: <http://
egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/1586115862-1-PB.pdf>. Acesso em: 8 maio 2018.
3 DINIZ, Eli. Governabilidade, governance e reforma do Estado: considerações sobre o novo para-
digma. Revista do serviço público, Brasília, a. 47, v. 120, n. 2, mai./ago. 1996, p. 12. Disponível em: 
<http://oaji.net/articles/2015/1978-1432930917.pdf>. Acesso em: 08 maio 2018.
4 Ibid.
5 BATISTA, Eliane Corrêa; SCACCABAROZZI, Najla Clécia Mota Cavalcante; SILVA, José Ale-
xsandre Fonseca da. Princípios da governança no setor público: um estudo no tribunal de contas do 
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O início da utilização da governança no setor público remete à década de 
1990, momento em que ganhou força o entendimento de que a eficácia das ações 
da administração pública está ligada a um bom relacionamento entre governo, “or-
ganizações empresariais e a sociedade civil”6, sendo que o Brasil veio a fazer uso 
pela primeira vez do tema governança pública no ano de 1995, momento no qual 
o Ministério da Administração e Reforma do Estado elaborou o Plano Diretor de 
Reforma do Aparelho do Estado7.

O termo governança pública pode ser definido “como um conjunto de 
mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, dire-
cionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à presta-
ção de serviços de interesse da sociedade”8. Sendo assim, a governança pública traz 
como uma de suas bases mais importantes a participação da sociedade nas tomadas 
de decisões9.

À vista disso, outra perspectiva relacionada à governança pública é a que 
existe no sentido de essa ser a capacidade que o Estado possui de executar políticas 
públicas que visem a alcançar objetivos sociais, bem como meio que promove um 
maior diálogo entre a sociedade e a administração pública10.

Desse modo, não há apenas um único conceito de governança pública 
firmado, mas, sim, distintas definições que confluem para um mesmo lugar, qual 
seja o de entender o referido termo como sendo pilar de uma mudança na relação 

estado do Ceará. EnANPAD, Rio de Janeiro, set. 2011, p. 1. Disponível em: <http://www.anpad.org.
br/admin/pdf/APB1623.pdf> Acesso em: 04 abr. 2018.  
6 Ibid.
7 LINCZUK, Luciane Mialik Wagnitz. Governança aplicada à administração pública – a contribuição 
da auditoria interna para sua efetivação: um estudo em universidades públicas federais. 2012. 181 f. 
Curitiba: [EDUTFPR], 2012, p. 98. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Governança Pública) 
– Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR).
8 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades 
da administração pública. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014, p. 
6.
9 OLIVEIRA, Antonio Gonçalves de; PISA, Beatriz Jackiu. IGovP: índice de avaliação da governança 
pública – instrumento de planejamento do estado e de controle social pelo cidadão. Revista Adm. Pú-
blica, Rio de Janeiro, v. 49, n. 5, p. 1263-1290, set./out. 2015, p. 1263. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/rap/v49n5/0034-7612-rap-49-05-01263.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2018.
10 Ibid., p. 1264. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rap/v49n5/0034-7612-rap-49-05-01263.
pdf>. Acesso em: 8 abr. 2018.
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entre o Estado e a sociedade, as organizações privadas e demais segmentos sociais e 
órgãos da administração pública11, sendo substituído um modelo de gestão hierár-
quica por um que se pauta na “negociação, comunicação e confiança”12.

Nesse sentido, é a partir deste entendimento de abertura da comunicação 
entre o setor público e a população que a Federação Internacional de Contadores 
(IFAC) apresenta como uma das funções da governança pública a garantia de uma 
atuação que vise sempre ao interesse público13. Dessa forma, para que o objetivo da 
governança pública no sentido de maximização dos recursos públicos e uso eficien-
te dos mesmos, com a implantação de políticas públicas que tenham como norte 
o interesse público, seja efetivado, faz-se necessária uma atuação não somente por 
parte do Estado da sociedade, mas, sim, uma confluência de ações de forma cola-
borativa14 por parte de ambos, atuando em conjunto na busca de soluções para os 
problemas que se apresentem15.

Ao promover a participação popular, a governança pública constitui-se 
em meio de empoderamento, podendo vir a ser tido como um instrumento de de-
mocracia comunitária ao possibilitar a participação ativa da população, seja como 
fiscalizador ou como agente propositor de soluções16.

11 HEIDEMANN, Francisco G.; KISSLER, Leo. Governança pública: novo modelo regulatório para 
as relações entre estado, mercado e sociedade. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 40, 
n. 3, p. 479-499, mai./jun. 2006, p. 480. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.
php/rap/article/view/6826>. Acesso em: 8 abr. 2018.
12 Ibid., p. 482. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/
view/6826>. Acesso em: 8 abr. 2018.
13 OLIVEIRA, Antonio Gonçalves de; PISA, Beatriz Jackiu. IGovP: índice de avaliação da governan-
ça pública – instrumento de planejamento do estado e de controle social pelo cidadão. Revista Adm. 
Pública, Rio de Janeiro, v. 49, n. 5, p. 1263-1290, set./out. 2015, p. 1268. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/rap/v49n5/0034-7612-rap-49-05-01263.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2018.
14 BLIACHERIENE, Ana Carla; FUNARI, Marcos Hime; RIBEIRO, Renato Jorge Brown. Gover-
nança pública, eficiência e transparência na administração pública. Fórum de Contratação e Gestão Pú-
blica, Belo Horizonte, a. 12, n. 133, jan. 2013, p. 6. Disponível em: <http://www.editoraforum.com.
br/ef/index.php/noticias/governanca-publica-eficiencia-e-transparencianaadministracao-publica/>.
15 GONÇALVES, Alcindo. O conceito de governança. Disponível em: <http://www.publicadireito.
com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/078.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2018. p. 97.
16 HEIDEMANN, Francisco G.; KISSLER, Leo. Governança pública: novo modelo regulatório para 
as relações entre estado, mercado e sociedade. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 40, 
n. 3, p. 479-499, mai./jun. 2006, p. 497. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.
php/rap/article/view/6826> Acesso em: 8 abr. 2018.
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Contudo, para que a sociedade adote uma postura proativa, o Estado 
deve colocar à disposição do cidadão mecanismos que o auxiliem nesta empreitada 
de fiscalização da atuação da administração pública e que possibilitem a participa-
ção daquele nas decisões tomadas17. Dessa feita, a governança pública exige uma 
mudança comportamental na sociedade que deverá fazer cumprir diuturnamente 
os princípios que embasam a estruturação de uma boa governança18.

A governança pública é composta de princípios que formam a sua base e 
atuam como norte de direcionamento das ações a serem realizadas para que sejam 
atingidos os objetivos de uma boa governança. Em vista disso, a Federação Inter-
nacional de Contadores, IFAC, por meio do Public Sector Committee, elaborou o 
estudo 13, o qual adequa os princípios propostos em face da governança corpora-
tiva para a pública19.

Dessa forma, são elencados 03 (três) princípios de suma importância 
para que haja uma boa governança pública, sendo eles: a transparência, integridade 
e accountability, os quais serão trabalhados a seguir. 

O princípio da transparência surge no âmbito da governança pública 
ao ser mencionado no Cadbury Report, bem como no Relatório nº 18 elaborado 
pela Australian National Audit Office (ANAO)20, constituindo-se, o citado prin-
cípio, como um dos principais nortes da boa governança pública, isso porque a 
confiabilidade da sociedade nas decisões que os agentes da administração pública é 
decorrente da transparência que é dada aos procedimentos que levaram à tomada 
da decisão. Sendo assim, a população não somente passa a ter confiança, como 

17 LINCZUK, Luciane Mialik Wagnitz. Governança aplicada à administração pública – a contribui-
ção da auditoria interna para sua efetivação: um estudo em universidades públicas federais. 2012. 181 
f. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Governança Pública) – Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento e Governança Pública, Universidade Tecnolóica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, 
2012, p. 98,
18 Ibid., p. 99.
19BATISTA, Eliane Corrêa; SCACCABAROZZI, Najla Clécia Mota Cavalcante; SILVA, José Ale-
xsandre Fonseca da. Princípios da governança no setor público: um estudo no tribunal de contas do 
estado do Ceará. EnANPAD, Rio de Janeiro, set. 2011, p. 1. Disponível em: <http://www.anpad.org.
br/admin/pdf/APB1623.pdf> Acesso em: 4 abr. 2018. 
20 LINCZUK, Luciane Mialik Wagnitz. Governança aplicada à administração pública – a contribui-
ção da auditoria interna para sua efetivação: um estudo em universidades públicas federais. 2012. 
181 f. Curitiba: [EDUFTPR], 2012. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Governança Pública) 
– Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR). p. 99.
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também participa de modo aberto e claro de todos os processos de gestão da coisa 
pública, despertando um sentimento de pertencimento e anuência21.

Além disso, o cidadão não precisa de justificativa para ter acesso à infor-
mação referente à administração pública, pois a informação é de propriedade da 
sociedade, de cada indivíduo que a compõe, sendo o poder público apenas aquele 
responsável por guardar os dados e torná-los acessíveis quando solicitados (ou mes-
mo de ofício) a toda a população22, motivo pelo qual o Estado deve fundamentar 
sempre que vier a negar o acesso a uma determinada informação.

Contudo, faz-se mister abordar que transparência não se resume à publi-
cidade de informações23, haja vista que, para que realmente ocorra a efetivação da 
transparência, é necessário que a informação não somente seja pública, mas tam-
bém seja clara, precisa e compreensível, pois, se ao ter acesso aos dados a população 
não consegue compreender, isto é, não há inteligibilidade, então não se efetivou a 
transparência, não tendo cumprido com eficácia o papel de informar24.

Em segundo lugar, tem-se o princípio da integridade, o qual diz respeito 
ao comportamento probo e ético dos agentes da máquina pública, seja no exercício 
de suas funções diárias, na elaboração dos relatórios contábeis, os quais devem cor-
responder fielmente à real situação econômica e financeira, bem como ao relacio-
namento da administração pública com terceiros, a exemplo das pessoas jurídicas 
que são contratadas para prestarem serviços públicos25.

21 LINCZUK, Luciane Mialik Wagnitz. Governança aplicada à administração pública – a contribui-
ção da auditoria interna para sua efetivação: um estudo em universidades públicas federais. 2012. 
181 f. Curitiba: [EDUFTPR], 2012. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Governança Pública) 
– Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), p. 101.
22 BLIACHERIENE, Ana Carla; FUNARI, Marcos Hime; RIBEIRO, Renato Jorge Brown. Gover-
nança pública, eficiência e transparência na administração pública. Fórum de Contratação e Gestão Pú-
blica, Belo Horizonte, a. 12, n. 133, jan. 2013, p. 9. Disponível em: <http://www.editoraforum.com.
br/ef/index.php/noticias/governanca-publica-eficiencia-e-transparencianaadministracao-publica/>.
23 LINCZUK, Luciane Mialik Wagnitz. Governança aplicada à administração pública – a contribui-
ção da auditoria interna para sua efetivação: um estudo em universidades públicas federais. 2012. 
181 f.Curitiba: [EDUFTPR], 2012. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Governança Pública) 
– Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR). p. 102.
24 Ibid., p. 103.
25 BATISTA, Eliane Corrêa; SCACCABAROZZI, Najla Clécia Mota Cavalcante; SILVA, José Ale-
xsandre Fonseca da. Princípios da governança no setor público: um estudo no tribunal de contas do 
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Por último, mas não menos importante, tem-se o princípio da accounta-
bility. Definir o referido princípio não se constitui em uma tarefa simples, porém o 
mesmo vem sendo abordado como o processo por meio do qual os órgãos públicos 
prestam contas acerca do uso dos recursos públicos, ocasionando a responsabiliza-
ção dos gestores públicos pelas decisões que os mesmos vierem a tomar no manejo 
com a coisa pública, estando os citados agentes submetidos a um controle de suas 
ações na busca pelo interesse público26.

Isto posto, o accountability opera em duas vias, estando, de um lado, 
o dever de prestar contas à sociedade de como foi feita a utilização dos recursos 
públicos e, do outro lado, a responsabilidade do gestor no cumprimento do dever 
de prestar contas, bem como na responsabilização pelo mau uso da coisa pública27.

Os princípios supracitados, constantes do Relatório 13 da IFAC, foram 
confirmados pela ANAO, a qual veio, em guia de sua elaboração, acrescentar três 
importantes princípios para se ter uma boa governança, quais sejam: liderança, 
compromisso e integração28.

O tratamento da governança pública encontra-se presente no ordena-
mento jurídico. Dessa forma, a Constituição Federal de 1988, ao estabelecer em 
seu artigo 1º, parágrafo único, que “todo o poder emana do povo”, o qual poderá 
exercê-lo de forma direta, conforme as previsões constitucionais, ou de forma in-
direta através dos representantes eleitos, bem como dispor, em seu artigo 2º, que 
o Estado possui as funções administrativa, legislativa e jurisdicional, as quais são 
“harmônicas e independentes entre si”, abordou, de forma indireta, a estruturação 
da governança ao dispor de um sistema de controle do poder estatal, seja ele reali-
zado pela população ou entre as funções do Estado entre si29.

Ademais, outras normas que tratam acerca da governança pública são o 
Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, qual seja o Código de ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal; a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); o Programa Nacional 

estado do Ceará. EnANPAD, Rio de Janeiro, set. 2011, p. 4. Disponível em: <http://www.anpad.org.
br/admin/pdf/APB1623.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2018.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entida-
des da administração pública. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014, 
p. 13.
29 Ibid., p. 15.
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de Gestão Pública e Desburocratização; a Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013; a 
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 201130.

3 DADOS ABERTOS

O acesso à informação é um direito humano fundamental e está inti-
mamente vinculado à noção de democracia de tal modo que, no âmbito público, 
possibilita uma participação ativa da sociedade nas ações governamentais. A título 
de exemplo, pode-se citar a prevenção da corrupção, uma vez que, com acesso às 
informações públicas, os cidadãos têm mais condições de monitorar as decisões de 
interesse público e fiscalizar órgãos do governo. Além disso, pode-se considerar o 
fortalecimento da democracia e o respeito aos direitos fundamentais como conse-
quência deste processo, já que um governo transparente propicia líderes políticos 
mais engajados em agir em prol de interesses de eleitores que fiscalizam e acompa-
nham suas ações.31

É nesse contexto em que se insere a importância dos dados abertos e do 
contributo que esses ocasionam para uma governança pública efetiva. Mas o que se 
entende por dados abertos? Todo dado que é tornado público pode ser considerado 
como um dado aberto? Consoante à Open Definition32, um conhecimento é tido 
como aberto quando proporciona que qualquer pessoa possa participar do mesmo 
– de forma ativa (acesso, modificação, entre outros) -, bem como quando existe 
interoperabilidade, ou seja, existe transparência no repasse das informações.

Dessa feita, a Open Knowledge Internacional33 define dados abertos como 
sendo aqueles que permitem que qualquer pessoa possa acessar, inserir modifica-
ções, compartilhar os dados e utilizá-los para as mais diversas atividades, ou seja, 
permite o manuseio e tratamento dos dados de forma livre. Sendo assim, cabe 

30 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entida-
des da administração pública. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014, 
p. 15.
31 MOTA, Adriano Silva. et. Al. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação 
no Brasil 2005-2009. Comitê gestor de internet no Brasil (cgi.br). São Paulo, 2010. Disponível em: 
<http://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-edicao-especial-5anos.pdf>. Acesso em: 8 abr. 
2018.
32 OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION. Definição de conhecimento aberto. Disponível em 
<http://opendefinition.org/od/2.0/pt-br/>. Acesso em: 10 abr. 2018.
33 BRASIL. O que são dados abertos? Brasília, 2018. Disponível em < http://dados.gov.br/pagina/
dados-abertos >. Acesso em 10 abr. 2018.
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ressaltar que os dados abertos encontram-se regidos por 08 (oito) importantes prin-
cípios34, os quais indicam quais características um dado precisa ter para ser conside-
rado como dado aberto, quais sejam:

	 Completos: Os dados precisam ser disponibilizados em sua com-
pletude, não podendo ser sujeitos a limitações ao seu acesso e uso, validações ou 
controles ao acesso dos mesmos; 

	 Primários: Os dados são publicados em sua forma originária, do 
modo que foram coletados da fonte inicial, “e não de forma agregada”35;

	 Atuais: Velocidade de atualização. Os dados devem estar sempre 
sendo atualizados para que se possa haver um controle e transparência e seja man-
tido o seu valor;

	 Acessíveis: Devem estar de forma acessível de modo que possa 
atingir um público final o mais amplo possível;

	 Processáveis por máquina: Os dados precisam estar organizados 
e disponíveis de forma que seja possibilitado o processamento dos mesmos por 
máquina; 

	 Acesso não discriminatório: Os dados devem se encontrar dispo-
níveis de modo livre, não sendo necessário que o usuário realize qualquer autenti-
cação, vinculação de registro ou necessite validar uma permissão para que possa ter 
acesso à informação; 

	  Formato não proprietário: Os dados não devem estar sob o con-
trole administrativo e tutela de apenas um ente em específico, não podendo haver 
exclusividade no controle;

	 Livres de licença: “Os dados não estão sujeitos a regulações de 
direitos autorais, patente, marca”36. Não obstante, deve ser dada a garantia da pri-
vacidade com relação a algumas informações, o que poderá resultar no controle de 
acesso no que diz respeito a estas informações. 

34 INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Avaliando os websites de transparência 
orçamentária nacionais e subnacionais e medindo impactos de dados abertos sobre direitos humanos no 
Brasil. Brasília: [s.n.], 2014, p. 25-26. 
35 BRASIL. O que são dados abertos? Brasília, 2018. Disponível em <http://dados.gov.br/pagina/
dados-abertos >. Acesso em 10 abr. 2018.
36 Ibid.
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Tendo por base os estudos no que diz respeito aos dados abertos, Verhulst 
e Young37 apresentam uma “tabela periódica” dos dados abertos, na qual são abor-
dados condições e fatores que serão determinantes no impacto que os dados abertos 
e os projetos realizados a partir desses poderão ter. 

Dentre todos os temas trabalhados na Tabela Periódica dos Dados Aber-
tos, alguns pontos merecem destaque no contexto do presente trabalho, quais se-
jam: pesquisa de usuários, causa e contexto, qualidade dos dados e capacidade de 
resposta38. Analisemos cada um deles.

Pesquisa de usuários: O ato de disponibilizar uma informação não é si-
nônimo de transparência. Dessa forma, faz-se necessário que haja inteligibilidade, 
ou seja, que o destinatário da mensagem consiga compreender o que está lendo. 
Sendo assim, para que os dados abertos possam ter um impacto positivo é impor-
tante que se conheça o grupo ao qual os mesmos são destinados39.

Causa e contexto: Os dados abertos devem corresponder à realidade so-
cial e repercutir nos anseios sociais. Antes da disponibilização de dados abertos é 
de suma importância que se compreenda o contexto social no qual a sociedade en-
contra-se inserida, quais são os pontos e informações que a população elege como 
prioridade de conhecimento40.

Capacidade de resposta: Mas como saber qual o desejo social? Isso se 
faz por meio da capacidade de resposta. É nesse ponto em que ocorre o feedback, 
momento no qual a população poderá opinar acerca dos dados apresentados e esta-
belecer linha de diálogo entre emitente e destinatário das informações41. 

Qualidade dos dados: Essa é uma das grandes problemáticas quando diz 
respeito aos dados abertos do setor público. Isso porque, conforme já mencionado, 
um dos princípios dos dados abertos é a atualidade. Contudo, frequentemente, os 
dados do poder público encontram-se desatualizados e o processo de atualização é 
lento, dificultando que se trace um panorama da situação real e que essa possa ser 
analisada pela sociedade. No âmbito da pesquisa intitulada “Avaliando os websites 

37 VERHULST, Stefaan G.; YOUNG, Andrew. Open data in developing economies: toward building 
an evidence base on what works and how. [S.l.]: [s.n.], 2017. p. 108. 
38 Ibid., p. 109.
39 VERHULST, Stefaan G.; YOUNG, Andrew. Open data in developing economies: toward building 
an evidence base on what works and how, [S.l.]: [s.n.], 2017. p. 109.
40 Ibid., p. 109.
41 Ibid., p. 115.
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de transparência orçamentária nacionais e subnacionais e medindo impactos de 
dados abertos sobre direitos humanos no Brasil”, a qual foi realizada pelo Instituto 
de Estudos Socioeconômicos com o apoio do Grupo de Pesquisa em Políticas Pú-
blicas para o Acesso à Informação (Gpopai) da Universidade de São Paulo, foi feita 
a análise dos sites responsáveis pela disponibilização dos dados orçamentários do 
Poder Executivo, sendo analisados os portais das capitais de cada estado federado e 
o site do Poder Legislativo federal, mais precisamente, o Senado42. Ao ser analisado 
o princípio da atualidade, foi identificado que, dos sites analisados, apenas 17% 
cumpriam o prazo legalmente definido pelo Decreto nº 7.185/201043. 

Não obstante a análise feita acerca dos princípios dos dados abertos e 
a relevância de conhecer-se o contexto no qual serão inseridos, um dos pontos 
basilares é que sejam realizadas ações que promovam a importância do acesso à 
informação, incentivando a iniciativa de dados abertos por parte da gestão pública, 
bem como a promoção do senso de participação da sociedade, pois, sem a atuação 
da população, os dados abertos não alcançam, sozinhos, os impactos sociais que 
almejam causar. 

O crescente movimento global para democratização do acesso a dados e 
informações no formato aberto contribuiu para o incentivo ao governo brasileiro 
para a realização de ações que visam ao desenvolvimento de uma política de dis-
seminação de dados e informações públicas de forma livre para toda a sociedade. 
Nesse contexto, com o intuito de orientar as organizações governamentais brasilei-
ras sobre as boas práticas de publicação de dados na Internet e a preocupação com o 
devido cumprimento dos critérios técnicos relacionados ao uso de dados abertos, é 
que foi criada uma Cartilha Técnica para Publicação de Dados Abertos no território 
nacional pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão44.

Visando a atender aos critérios para um governo aberto, a Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão (MP) vem desenvolvendo um conjunto de padrões, tecnologias, 
procedimentos e mecanismos de controle para garantir a disseminação e compar-
tilhamento de dados e informações públicas no modelo de dados abertos, e tal 

42 INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Avaliando os websites de transparência 
orçamentária nacionais e subnacionais e medindo impactos de dados abertos sobre direitos humanos no 
Brasil. Brasília: [s.n.], 2014, p. 22-30.
43 Ibid., p. 42-43.
44 PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS. Disponível em: <http://dados.gov.br/>. Aces-
so em: 11 abr. 2018.
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projeto deu origem à chamada Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA). 
A qual tem como principal diretriz o Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.
gov.br), que tem a intenção de tornar-se o ponto central para a publicação, busca 
e acesso de dados públicos no Brasil. Vale salientar que cada órgão ou entidade 
integrante da INDA deverá indicar um servidor responsável pela catalogação dos 
dados de sua instituição e manutenção dos seus próprios registros de conjuntos de 
dados publicados45. 

Além da INDA existem outros mecanismos criados pelo governo federal 
para o incentivo ao uso de dados abertos pelas organizações, tais como: a Cartilha 
Técnica para Publicação de Dados Abertos, que orienta o processo interno de dis-
ponibilização de dados abertos por qualquer organização; o Guia de Abertura de 
Dados, o qual se volta para os responsáveis por organizar e orquestrar a implemen-
tação de um processo de publicação de dados; e a Arquitetura Técnica Referencial 
de Abertura de Dados, que se dirige ao público mais técnico, com o propósito de 
fornecer uma arquitetura modelo de dados de sistema em formato de dado aberto46.

4 OS IMPACTOS DOS DADOS ABERTOS NA GOVERNANçA PÚBLICA

Como já mencionado anteriormente, o termo governança pública pode 
ser definido “como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle 
postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à con-
dução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”47. 
Sendo assim, a governança pública traz, como uma de suas bases mais importantes, 
a participação da sociedade nas tomadas de decisões48.

Embora esse não seja o único conceito utilizado para se definir governan-
ça pública, todas as definições confluem para o mesmo lugar, qual seja o de enten-
der o referido termo como sendo pilar de uma mudança na relação entre o Estado 

45 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SLT. Cartilha Téc-
nica para Publicação de Dados Abertos no Brasil. v. 1.0. 
46 PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS. Disponível em: <http://dados.gov.br/>. Aces-
so em: 11 abr. 2018
47 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entida-
des da administração pública. Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014, 
p. 6.
48 OLIVEIRA, Antonio Gonçalves de; PISA, Beatriz Jackiu. IGovP: índice de avaliação da governan-
ça pública – instrumento de planejamento do estado e de controle social pelo cidadão. Revista Adm. 
Pública, Rio de Janeiro, [s.n.], v. 49, n. 5, p. 1263 – 1290, set./out. 2015, p. 1263. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rap/v49n5/0034-7612-rap-49-05-01263.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2018.
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com a sociedade, as organizações privadas e demais segmentos sociais e órgãos da 
administração pública, sendo substituído um modelo de gestão hierárquica por um 
que se paute na “negociação, comunicação e confiança”49. 

Desta feita, percebe-se que a sociedade constitui ponto fundamental para 
que os ideais da governança pública sejam realmente efetivados. Contudo, pergun-
ta-se: como a sociedade poderá atuar na fiscalização da atuação da gestão pública 
com vistas a verificar se existe uma verdadeira aplicação de uma governança pública 
e os objetivos dessa, sem a disponibilidade de dados a partir dos quais a população 
possa guiar-se? É exatamente nesse ponto em que a adoção de dados abertos pelo 
poder público constitui-se em pilar para uma boa governança pública. Mas como 
isso acontece?

Um dos princípios da governança pública é a transparência, sendo essa, 
bem como o acesso à informação, direito do cidadão e dever da Administração 
Pública do Brasil, enquanto pertencente a um Estado Democrático de Direito. 
Portanto, é proeminente considerar que cabe ao Estado a função de informar os 
cidadãos sobre seus direitos e propiciar a àqueles o acesso à informação pública 
para que, assim, construa-se uma cultura de informações abertas no âmbito gover-
namental e o cidadão possa participar mais ativamente do processo democrático 
ao acompanhar e avaliar a implementação de políticas públicas e ao fiscalizar a 
aplicação do dinheiro público.

A criação do Portal da Transparência do Poder Executivo Federal foi uma 
iniciativa da Controladoria-Geral da União lançada em novembro de 2004 que 
representou um grande marco no quesito de implementação de políticas de trans-
parência no Brasil, tendo esse o objetivo de apoiar a correta aplicação dos recursos 
públicos através do acompanhamento e fiscalização, pela sociedade, dos gastos pú-
blicos.50

Tal transparência pode ser compreendida sob duas óticas diferentes. A 
primeira diz respeito à “transparência ativa”, quando a iniciativa do órgão público 

49 HEIDEMANN, Francisco G.; KISSLER, Leo. Governança pública: novo modelo regulatório para 
as relações entre estado, mercado e sociedade. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 40, 
n. 3, p. 479-499, mai./jun. 2006, p. 482. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.
php/rap/article/view/6826>. Acesso em: 8 abr. 2018.
50 SILVA, Daniela Bezerra da. Transparência na Esfera Pública Interconectada. São Paulo: [Faculdade 
Cásper Líbero], 2010. 118 f. Dissertação (Mestrado em comunicação, da linha de pesquisa “Proces-
sos midiáticos: Tecnologia e Mercado) – Programa de pós-graduação Stricto Sensu. Faculdade Cásper 
Líbero. p. 77.  
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dá-se através da divulgação de informações de interesse geral ou coletivo que ainda 
não foram expressamente solicitadas. Já a “transparência passiva” dá-se quando al-
gum órgão ou ente é demandado pela sociedade a prestar informações que sejam de 
interesse coletivo, de modo a garantir que as informações solicitadas pela população 
sejam atendidas51.

A transparência passiva é tão importante quanto a transparência ativa, 
isso porque aquela se constitui em meio de ouvir a sociedade e possibilitar que a 
Administração pública tenha conhecimento do interesse social, além de promover, 
no indivíduo, o ideal de pertencimento e colaboração. Esse pensamento é defendi-
do pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que, ao aprovar o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, trata, em 
seu inciso XIV, alínea S, da importância da fiscalização, momento em que estabe-
lece que o agente público deve contribuir para que os agentes externos exerçam seu 
direito de monitorar e avaliar as ações tomadas pela Administração pública52. 

Para efetivar o monitoramento por parte da sociedade, faz-se necessário 
que as informações que se encontrem sob a tutela da administração pública sejam 
disponibilizadas. É com este olhar que alguns diplomas legais no ordenamento ju-
rídico brasileiro incentivam a utilização de dados abertos pelo poder público.

Um deles é o Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, que institui a 
Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal. Consoante ao artigo 1º, 
inciso I, do citado decreto, um dos objetivos da Política de Dados Abertos é pro-
mover a publicação dos dados que se encontram em poder da administração pú-
blica federal direta e indireta sob o formato de dados abertos53. Em sintonia com a 
presente previsão legal, tem-se a Lei nº 12.527/2011, denominada de Lei de Acesso 
à Informação (LAI), promulgada em 18 de novembro de 2011, a qual foi criada 
a fim de consolidar os acordos firmados pelo Brasil de abertura das informações 
públicas e de modo a nortear o direito fundamental de acesso à informação, além 
de apresentar orientações gerais quanto aos procedimentos de acesso por meio de 

51 MANUAL DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO PARA ESTADOS E MUNICÍPIO. Brasil 
Transparente.  1º ed. Brasília: [s.n.], 2013. p. 14-23.
52 BRASIL. Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994. Aprova o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/decreto/d1171.htm>.
53 BRASIL. Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016. Institui a Política de Dados Abertos do Poder 
Executivo Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/de-
creto/d8777.htm>.
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mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa, física ou jurídica, o recebimento 
de informações públicas dos órgãos e entidades sem necessidade de apresentar mo-
tivação, logo, tal legislação é considerada um importante passo para a democracia 
do país54.

Para fins de segurança e garantia plena do direito de acesso previsto na 
Constituição Federal, a LAI institui o princípio da publicidade máxima, o qual 
estabelece a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção (as exceções 
devem ser definidas de forma clara e de acordo com critérios definidos na lei) para 
toda a Administração Pública. Outros princípios também estão presentes na sua 
formulação e, dentre esses, pode-se dar destaque para o princípio da abertura de 
dados, que rege o estímulo à disponibilização de dados em formato aberto; e o prin-
cípio da promoção de um governo aberto, o qual propõe que os órgãos públicos 
precisam estimular a superação da cultura do sigilo e promover ativamente uma 
cultura de acesso55.

Nesse diapasão, a Lei de acesso a informações atua com o intuito de efeti-
var este importante direito constitucional do cidadão, sendo estabelecido que os ór-
gãos e entidades da administração pública deverão manter canal de divulgação das 
informações para acesso público. Contudo, faz-se mister abordar que transparência 
não se resume à publicidade de informações56, haja vista que, para que realmente 
ocorra a efetivação da transparência, é necessário que a informação não somente 
seja pública, mas também seja clara, precisa e compreensível, pois, se, ao ter acesso 
aos dados, a população não consegue compreender, isto é, não há inteligibilidade, 
então não se efetivou a transparência, não tendo cumprido com eficácia o papel de 
informar57.

54 BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>.
55 MANUAL DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO PARA ESTADOS E MUNICÍPIO. Brasil 
Transparente.  1º ed. Brasília: [s.n.], 2013. p. 13-14.
56 LINCZUK, Luciane Mialik Wagnitz. Governança aplicada à administração pública – a contribui-
ção da auditoria interna para sua efetivação: um estudo em universidades públicas federais. Curitiba: 
[EDUTFPR], 2012. p. 102. 181 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Governança Pública) 
– Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR).
57 BLIACHERIENE, Ana Carla; FUNARI, Marcos Hime; RIBEIRO, Renato Jorge Brown. Gover-
nança pública, eficiência e transparência na administração pública. Fórum de Contratação e Gestão Pú-
blica, Belo Horizonte, a. 12, n. 133, jan. 2013, p. 9. Disponível em: <http://www.editoraforum.com.
br/ef/index.php/noticias/governanca-publica-eficiencia-e-transparencianaadministracao-publica/>.
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Dessa forma, os seguintes efeitos podem ser observados: com a dispo-
nibilização de informações por meio de dados abertos por parte da administração 
pública, a população pode monitorar a atuação da mesma; por meio da visualização 
de dados referentes ao orçamento público, quais os setores em que se encontram 
localizados os maiores índices de gastos do dinheiro público, como é realizada a alo-
cação de recursos, o gasto com pessoal (servidores) e material, os índices referentes 
à saúde, ações promovidas pelo poder público, entre outras coisas. 

Ato contínuo, tendo em vista que os dados abertos possibilitam não ape-
nas o acesso à informação, mas também que o usuário possa modificar, utilizar, reu-
tilizar e trabalhar com os dados que lhes são disponibilizados, é possível desenvol-
ver-se as mais diversas atividades e, a partir da análise dos dados, pode-se identificar 
quais os âmbitos que necessitam de maior atenção e, identificando as deficiências 
encontradas, é possível incentivar políticas públicas que realmente sejam reflexo das 
necessidades sociais.

Por meio dos dados abertos e de um canal de diálogo entre poder público 
e sociedade, os indivíduos poderão atuar de forma mais ativa não somente na fis-
calização da gestão pública, mas também como agentes propositores que auxiliarão 
na indicação de melhores práticas a serem adotadas. 

À vista disso, a utilização de dados abertos representa importante 
mecanismo que aproxima sociedade e administração pública, atuando como meio 
de monitoramento e participação que contribuirá para uma governança pública 
mais sólida e atuante no interesse social. Isso porque os dados abertos promovem: 
participação popular; capacidade de monitorar a atuação do poder público; e ca-
pacidade de promover políticas públicas efetivas, fortalecendo, por conseguinte, os 
ideais da governança pública. 

Atualmente, o Brasil, o qual apresentou um score de 64% (sessenta e 
quatro por cento), encontra-se em 8º (oitavo) lugar no ranking do Índice de Dados 
Abertos Global, sendo o primeiro lugar entre os países da América Latina58. Porém, 
há um longo caminho ainda a ser percorrido para que os resultados venham a ser 
cada vez melhores. Não obstante o impacto positivo dos dados abertos para o for-
talecimento da governança pública, a leitura dos dados, por vezes, não é acessível 
para aquelas pessoas que não possuem um determinado conhecimento técnico59.

58 DIRETORIA DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS. Open Knowledge Brasil. Índice de 
dados abertos para o Brasil. p. 8.
59 BRASIL. Portal Brasileiro de Dados Abertos. Aplicativos, visualizações e infográficos produzidos com 
dados abertos. Disponível em: <http://dados.gov.br/aplicativos>.
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Destarte, é com vistas a possibilitar que o máximo de pessoas possam 
compreender os dados que lhes são disponibilizados, promovendo um aumento do 
impacto que os mesmos ocasionaram de forma positiva para um monitoramento 
da gestão pública, que diversas ações são adotadas no sentido de simplificar e 
esquematizar os dados abertos disponibilizados pelo poder público. Dentre os 
diversos aplicativos disponíveis para download que utilizam dados abertos, tem-se 
os aplicativos “Para onde foi o meu dinheiro”, “Meu Congresso Nacional”, “Moni-
tora Brasil” e “Dialoga Brasil”60. 

Outrossim, outra atuação que merece destaque é a Operação Serenata de 
Amor (OSA), que consiste em um projeto que, fazendo uso de tecnologia, a exem-
plo da inteligência artificial, realiza análises a partir dos dados disponibilizados das 
contas públicas, atuando como um mecanismo de controle e forma de prevenção 
às práticas de corrupção61. 

A OSA constitui-se em um projeto de tecnologia que possui foco na aná-
lise dos gastos feitos pelos parlamentares da Câmara dos Deputados e os reembolsos 
que os mesmos efetuam em nome da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar 
(CEAP)62. A CEAP constitui-se em uma cota mensal destinada ao uso dos par-
lamentares em despesas que possuem vínculo com a sua atuação no exercício da 
função pública na qual está investido63. 

Todos os aplicativos, sites e ações supracitadas constituem-se como meio 
de integrar e promover a participação popular, de forma que se compreenda o in-
teresse social, proporcionando que os dados abertos disponibilizados sejam conver-
gentes com a perspectiva social, o que amplificará o impacto que os dados abertos 
venham a ter, propiciando um monitoramento da gestão pública mais efetivo e, por 
conseguinte, implicando em fortalecimento da governança pública.

60 BRASIL. Portal Brasileiro de Dados Abertos. Aplicativos, visualizações e infográficos produzidos com 
dados abertos. Disponível em: <http://dados.gov.br/aplicativos>.
61 OPERAÇÃO SERENATA DE AMOR. A operação serenata de amor. Disponível em: <https://
serenatadeamor.org/about/>.
62 MUSSKOPF, Irio. Disponível é diferente de acessível. Disponível em: <https://medium.com/datas-
cience-brigade/dispon%C3%ADvel-é-diferente-de-acess%C3%ADvel-56e1f76188c1>.
63 BRASIL. Câmara dos Deputados. Cota para o exercício da atividade parlamentar. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/transparencia/acesso-a-informacao/copy_of_perguntas-frequentes/co-
tapara-oexercicio-da-atividade-parlamentar>.
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5 CONCLUSãO

Um espaço democrático remete à valorização do interesse público, do 
cidadão e do diálogo aberto com finalidade de servir a sociedade de tal modo que, 
no âmbito público, possibilite uma participação ativa dos cidadãos nas ações go-
vernamentais. Tal conceito pressupõe a criação de um novo serviço público que 
disponibilize dados e dê possibilidade de diálogo entre poder público e sociedade 
para que, assim, o cidadão possa atuar de forma mais ativa não somente na 
fiscalização, mas também na indicação de melhores práticas a serem adotadas na 
gestão pública através do uso da tecnologia. 

Visando a tal objetivo, vem à tona a ideia de governo aberto, o qual pro-
põe a instituição de uma administração que esteja em constante conversação com 
os cidadãos a fim de compreender as necessidades dos mesmos e as pluralidades das 
suas ideias para buscar o bem comum através de uma decisão coletiva, além de dar 
àqueles o poder de fiscalizar, participar e colaborar com as decisões do Estado, o que 
contribui para uma governança pública mais sólida e atuante no interesse social. 
Sendo assim, faz-se necessária a utilização da transparência, da integridade e da 
accountability como princípios básicos para a concretização de uma boa governança 
pública. 

A transparência e o acesso à informação são direitos do cidadão e deveres 
da Administração Pública no Brasil, enquanto um Estado Democrático de Direito, 
portanto, é proeminente considerar que cabe ao Estado a função de informar os ci-
dadãos sobre seus direitos e propiciar àqueles o acesso à informação pública. O cres-
cente movimento global para democratização do acesso a dados no formato aberto 
incentivou o governo brasileiro para a realização de ações que visam ao desenvol-
vimento de uma política aberta. Dentre aquelas, destaca-se a Lei nº 12.527/2011, 
Lei de Acesso à Informação (LAI), promulgada em 18 de novembro de 2011, a 
qual foi criada a fim de consolidar os acordos firmados pelo Brasil de abertura das 
informações públicas.

Há o consenso de que, apesar dos esforços do governo, ainda há difi-
culdades para o acesso aos dados abertos pelos mais variados motivos, dentre eles, 
pode-se citar a pouca disseminação das políticas públicas, a forma de publicação 
em plataformas e bases de dados pouco padronizadas, os quais têm seu acesso ainda 
mais dificultado pela falta de familiaridade de parte dos cidadãos com as ferra-
mentas tecnológicas de base de estruturação de dados. Desse modo, novos investi-
mentos ainda precisam ser feitos por parte do governo na área de desenvolvimento 
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tecnológico para a promoção do acesso mais democrático e a disponibilização desse 
em aplicativos mais interativos e acessíveis, a fim de melhorar o seu acesso e uso por 
parte da população. 

Embora a sociedade tenha, teoricamente, o acesso a informações públicas 
por meio das mídias de comunicação e o poder de fiscalização da administração 
pública, bem como garante o texto constitucional a cada cidadão, os sucessivos 
escândalos de corrupção no setor público demonstram que os representantes polí-
ticos, os quais foram investidos da importante responsabilidade de zelar pela coi-
sa pública, estão, ao contrário, dilapidando o patrimônio público e ignorando os 
preciosos mandamentos que a Constituição Federal de 1988 elevou ao ápice do 
ordenamento jurídico. 

Há, portanto, o reconhecimento por parte do Estado de que a existência 
do processo, em curso, para o aperfeiçoamento da governança pública não se res-
tringe apenas a abrir dados, mas vai muito além do projeto tecnológico, alinhando-
se com o próprio conceito cultural para a formação de pessoas capazes de gerenciar 
a abertura, a disponibilização de dados para a sociedade e os impactos gerados por 
estas informações para que, desse modo, o governo seja provocado para promoção 
de mudanças voltadas ao interesse social. 
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Organização, comunicação e pesquisa jurídica: a produção 
científico-jurídica  sob  uma  observação  sistêmica

Giselle Marie Krepsky

1 INTRODUçãO

Partindo-se do conceito de Sistema como “[...] uma diferença que se 
produz constantemente, a partir de um único tipo de operação” e que “a operação 
realiza o fato de reproduzir a diferença sistema/meio, na medida em que produz 
comunicação somente mediante comunicação”1 esta comunicação só tem sentido 
específico em cada sistema. Um sistema só existe enquanto possível a diferenciação 
de seu meio, e, portanto, não pode existir sem um ambiente. Sendo assim, os 
Sistemas do Direito e da Ciência, como subsistemas2 da sociedade global, possuem 
funções, operações, estrutura e comunicações diferenciadas.

No contexto da complexificação social, as relações entre Direito e Ciên-
cia têm se estreitado, levando a acoplamentos importantes para as operações de 
cada um destes sistemas. Porém, as formas de observação da Ciência Jurídica (ob-
servação científica da auto-observação do Direito), bem como o seu estreitamento 
com a Dogmática Jurídica (auto-observação do Sistema do Direito) demonstram 
obstáculos estruturais para o surgimento de novas respostas aos problemas jurídicos 
contemporâneos.

Uma vez que para Luhmann a sociedade é, sobretudo, comunicação, 
urge observar como eventuais acoplamentos entre estes Sistemas podem interferir 

1LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser. 2. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2010. p. 91, tradução nossa)
2 Apesar de Direito, Ciência, Educação, Economia, entre outros, serem considerados subsistemas 
parciais da sociedade global, para esta pesquisa eles foram referidos apenas como “Sistemas”. 
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nas comunicações do Direito e da Ciência. Nesse tocante, a produção acadêmico-
científica sobre o Direito é comunicação do Sistema da Ciência e é oriunda dos 
centros de produção científica, em especial das Universidades. 

As produções acadêmico-científicas3 sobre o Direito são observações pri-
vilegiadas das operações realizadas pelo sistema jurídico porquanto podem observar 
o que o próprio Direito e sua Dogmática ocultam da sua auto-observação. Isso 
poderia levar à possibilidade de prestação do Sistema da Ciência para a Dogmática 
e, ainda, uma observação do Sistema do Direito sobre o que se produz academica-
mente, sofisticando, assim, suas operações decisórias. O locus de produção acadê-
mico-científico sobre o Direito como comunicação do Sistema da Ciência, ocorre, 
primordialmente, por meio dos seus Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, 
muito embora existam outros meios de comunicação.

Portanto, o tema deste artigo é a relação entre os Sistemas da Ciência, 
do Direito e da Política com intuito de observar as interferências intersistêmicas 
na produção do conhecimento acadêmico-científico sobre o Direito. Afinal, se a 
Dogmática precisa estar em consonância com o ambiente do Sistema do Direito 
e a Ciência constrói constantes comunicações a partir da observação sofisticada 
do Sistema do Direito, um dos problemas é a limitação da produção acadêmico-
científica oriunda do direcionamento das políticas que se impõem aos órgãos de 
pesquisa, o que implica em interferências na comunicação da Ciência Jurídica e, 
por conseguinte, na sua capacidade de produzir irritações na Dogmática. Por isso, 
entender como as organizações orientam a pesquisa jurídica no Brasil a partir de 
suas diretrizes bem como os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu interferem 
nesta produção científica torna-se relevante. Motivo pelo qual se comparou a pro-
dução temática das teses e dos julgados. Para tal observação, elegeu-se a teoria dos 
sistemas de Niklas Luhmann. A partir de análise documental, jurisprudencial e de 
pesquisa bibliográfica construiu-se indutivamente o relato a seguir. 

3 Do ponto de vista da teoria sistêmica, somente quando o código verdadeiro/falso usado pelo Siste-
ma da Ciência orienta as seleções das diferenciações a partir das quais o mundo [do Direito] é observa-
do, designado, descrito e explicado sob o código verdade/não verdade com auxílio dos programas que 
complementam seu código e comunicado por meio das publicações inerentes ao Sistema da Ciência, é 
que se pode afirmar que se trata de comunicação científica sobre o Direito. Cf. LUHMANN, Niklas. 
La Ciencia de la Sociedad. Trad. Silvia Pappe, B. Erker e Luis Segura sob Coord. Javier Nafarrate. 
México: Universidad Iberoamericana, 1996. p. 94-95. 
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2 O PAPEL DAS ORGANIZAçÕES NA PRODUçãO CIENTÍFICA

A organização da pesquisa científica na área jurídica no Brasil está vin-
culada a organizações específicas que se estruturam, decidem e comunicam. Assim, 
Política, Administração e Organização são categorias imprescindíveis para a obser-
vação das organizações decisórias que influenciam direta ou indiretamente sobre 
as particularidades da pesquisa sobre o Direito, bem como nas suas publicações 
que podem ser consideradas como as mais sofisticadas: as teses. As relações destas 
organizações apresentam-se de forma a reduzir a complexidade social, tal qual o que 
ocorre com os demais sistemas ou subsistemas sociais, porém, nem por isso deixam 
de evidenciar a complexidade interna com as quais têm que operar e decidir. Isso, 
sem dúvida, afeta a evolução da produção científica brasileira. 

Nesse tocante e já colocando-se um apontamento como partida para a 
exposição que segue, basta observar que as universidades4, típicas organizações de 
acordo com as características propostas pela teoria sistêmica, absorvem funções du-
plas porquanto inerentes aos Sistemas da Educação e da Ciência. Isso ocorre, pois 
as atividades de ensino e pesquisa seguem, por vezes, imbricadas e, muitas vezes, 
operacionalizam-se a partir de pessoas que as executam concomitantemente. Sabe-
se que é a partir dos Programas de Pós-Graduação, que pertencem à estrutura das 
universidades, que emanam as teses produzidas sobre o Direito. Por outro lado, as 
orientações, regulamentações e principais vinculações para aprovação e permanên-
cia de um Programa de Pós-Graduação dão-se pela validação e controle da CAPES, 
que, por sua vez, está vinculada ao MEC, inerente ao Sistema da Política5, e não 
ao da Ciência e Tecnologia. Isso precisa ser observado levando-se em consideração 
a existência ou não de acoplamentos entre os sistemas da Ciência, da Educação, da 
Política e, inclusive do Direito, porquanto necessário para legitimar as decisões que 
se pretendem vinculantes para a sociedade, bem como entre as diversas organiza-
ções envolvidas na produção de pesquisa no Brasil. Até porque, se as universidades 
gozam de autonomia didático-científica, conforme prevê o artigo 207 da Consti-

4 Como influência direta no Sistema da Ciência, surgem unidades com participação na comunicação 
científica. Essas unidades são as organizações, os papéis e as pessoas. As principais organizações in-
cluídas são principalmente universidades. As universidades acabam sendo descritas como instituições 
científicas, e isso significa que ato comunicativo nas universidades é uma forma de participação na 
Ciência. Logo, o papel do professor universitário é um papel científico. Cf. STICHWEH, Rudolf. 
Science in the system of world society. Social Science Information (SSI), Paris, n. 35, v. 2, p. 328, jun. 
1996. Disponível em: <http://ssi.sagepub.com/content/35/2.toc>. Acesso em: 10 abr. 2018 (tradução 
nossa).  
5 Ainda que se possa considerar esta organização acoplada com o Sistema da Educação. 
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tuição Federal de 1988 (CF)6, por outro lado, sabe-se que existe um rol bem exten-
so de legislação que regulamenta suas atividades tanto no que se refere ao ensino 
quanto às pesquisas. 

Além disso, a relação entre sistemas e organizações não se dá sob uma 
forma hierárquica, mas em forma de rede. Assim, as organizações acabam desenvol-
vendo uma dinâmica própria assumida no sistema funcional por meio de procedi-
mentos de observação que são de segunda ordem. Isso deve ocorrer mediante uma 
atualização permanente, como, por exemplo, a partir do que ocorre no mercado, na 
opinião pública, pelas publicações científicas ou dos textos jurídicos novos.7 

Para Luhmann8, as organizações assumem um papel importante pratica-
mente em todos os sistemas e são os únicos sistemas sociais que são, de fato, os que 
comunicam ao exterior os resultados que são elaborados no seu interior, tal qual 
funcionam os Tribunais para o Sistema do Direito. Então, têm-se organizações eco-
nômicas, estatais, organizações políticas, escolares, científicas, jurídicas, legislativas 
e assim por diante. 

O papel das organizações na pesquisa e seus enlaces ou acoplamentos 
com outras organizações de outros sistemas são deveras relevantes para a concreti-
zação da Ciência. Nesse sentido, elas não podem ser subestimadas na sua capaci-
dade de repercussão. Nas organizações científicas, além de os programas (teorias e 
métodos) nortearem as suas operações de forma bastante rígida, devem ser levadas 
em consideração outras características igualmente pouco flexíveis e que podem ser 
analisadas sob as questões ditas “burocráticas”. Então, as repercussões das organi-
zações estendem-se à influência que podem exercer na seletividade ou não, redu-
zindo ou aumentando a influência da própria Ciência na investigação, propiciando 
interferência externa com decisões determinantes, como, por exemplo, a partir do 
Sistema da Política. 

Não bastassem todas essas influências sobre as publicações e sobre os 
êxitos científicos das investigações, destaca-se que as organizações ainda podem 
interferir na forma com a qual selecionam e até mesmo deformam a comunicação 
científica, uma vez que existe uma multiplicidade de organizações e, sendo assim, 

6 “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão [...]”.
7 LUHMANN, Niklas. La Ciencia de la Sociedad. Trad. Silvia Pappe, B. Erker e Luis Segura sob 
Coord. Javier Nafarrate. México: Universidad Iberoamericana, 1996. p. 671 (tradução nossa). 
8 Ibid.
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há possibilidade de que os investigadores possam migrar de uma para outra, ou 
até mesmo conciliarem a permanência em várias delas ao mesmo tempo. Segundo 
Kato9, esta preocupação, que tem ligação direta com os fomentos das organizações 
para pesquisa indicam o quanto as pautas investigativas no campo da Ciência, Tec-
nologia e Inovação acabam centralizando a força produtiva para a qual o Estado 
tem canalizado esforços nos últimos anos. 

Diante desse contexto, a observação das relações entre os Programas de 
Pós-Graduação das universidades e as demais organizações que exercem funções 
primárias em outros sistemas, como o da Política, passa por organizações como 
o Ministério da Educação (MEC), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (CAPES), o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTI) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq)10, que interferem diretamente do resultado final da pro-
dução científica e sua comunicação. A CAPES está inserida no MEC, o CNPq, 
no MCTI. Porém, as universidades inserem-se tanto no MEC quanto no MCTI 
haja vista a gama de funções e finalidades as quais devem exercer, o que evidencia 
um acoplamento entre Ciência e o sistema da Política na organização da pesquisa 
acadêmico-científica. 

Pois bem, as comunicações científicas são efetuadas no âmbito dos Pro-
gramas de Pós-Graduação (Mestrados e Doutorados) para os quais são estabele-
cidas Políticas Públicas e de administração direcionadas por organizações como 
a CAPES. Os Doutorados, os que são relacionados com as produções de maior 
sofisticação científica, têm sua base conceitual estabelecida a partir do Parecer da 
Câmara de Ensino Superior (CESu), nº 977, de 1965, portanto, exarado há mais 
de cinco décadas. 

9 KATO, Fabíola Grello. Por um novo paradigma científico? Políticas de Estado e financiamento de 
pesquisas. Revista de Educação Unisinos, São Leopoldo, v.16, n. 2, p. 169-178, 2012. Disponível em: 
<http://www.unisinos.br/revistas/index.php/educacao/article/view/edu.2012.162.09/972>. Acesso 
em: 10 abr. 2018.
10 Ressalta-se, todavia, que outras organizações transitam na periferia dos sistemas. São organizações 
que também exercem papel importante no direcionamento das pesquisas jurídicas no Brasil, ainda 
que não façam parte do Sistema Político, como as Associações de Pesquisadores. Exemplificativamen-
te tem-se o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI), Academia 
Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst), Associação Brasileira de Pesquisadores em Socio-
logia do Direito (ABRASD), Rede de Estudos Empíricos em Direito (REED), Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC), a Academia Brasileira de Ciências (ABC) entre tantas outras 
importantes que poderiam ser citadas.
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No sentido de garantir a qualidade dos Mestrados e Doutorados existe 
uma série de órgãos e normativas que estabelecem critérios operacionais para dirigir 
e controlar sua implantação e desenvolvimento bem como a autorização, reconhe-
cimento e renovação de reconhecimento destes cursos que são obtidos por meio de 
acompanhamento periódico conforme as exigências estabelecidas pela Resolução 
do Conselho Nacional de Educação. A partir destas normativas verifica-se que, no 
que concerne ao funcionamento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, 
há uma rede sofisticada e bastante articulada de órgãos pertinentes à grande orga-
nização da CAPES e que, por sua vez, são compostos ou dirigidos por pessoas que 
assumem os papéis a serem executados de acordo com a função do Sistema Político 
(subsistema Administração), ainda que em acoplamento com o Sistema da Ciência. 
Isso exige uma expertise para a condução de abertura, manutenção e articulação 
destes cursos. 

 
3 O DILEMA DAS PUBLICAçÕES CIENTÍFICAS: DA PRODUçãO
À REPRODUçãO DO CONHECIMENTO 

Uma categoria que merece igualmente atenção para o fio condutor desta 
construção teórica é a comunicação. A comunicação identifica os sistemas sociais e 
constitui sua operação última. 

As publicações científicas são comunicações do Sistema da Ciência. Há 
uma quantidade enorme de publicações, muitas que sequer serão lidas, outras 
tantas poderão ser lidas, mas sequer comunicarão efetivamente, uma vez que a 
comunicação é composta de emissão, informação e compreensão. O mundo, 
conforme esclareceu Luhmann, é sempre um excesso de possibilidades diante da 
escassa capacidade de assimilação dos sistemas, sejam eles psíquicos ou sociais. 

Logo, se o excesso de variação temática é uma complexidade para a Ciên-
cia, ela se torna uma complexidade ainda maior para o meio, diminuindo a pos-
sibilidade de irritação dele, de outros sistemas e, por consequência, do sistema do 
Direito, especialmente a Dogmática, que é voltada para a redundância e a estabi-
lidade. Nesse sentido, além das publicações científicas terem que contar com um 
acentuado rigor para que gozem de reputação a credibilidade interna, elas precisam 
ser suficientemente expostas, pois somente as que se fixarem temporalmente e na 
memória é que terão mais capacidade de êxito na empreitada de ressonância inter-
sistêmica. 
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As publicações permitem, sobretudo, que o Sistema da Ciência tenha ca-
pacidade de enlace. Elas podem ser comparadas com os meios de pagamento para 
o sistema da economia e constituem uma das limitações mais relevantes e decisivas 
a respeito do que se pode comunicar com êxito e somente assim adquire uma exis-
tência científica. Isso implica na possibilidade de que os resultados científicos sejam 
citados posteriormente, o que implica um processo diferenciado de operação que 
não tem a ver com regulações metodológicas. Implicam, pois, seleções diferencia-
das. Para operar com tal diferença, há que se distinguir a produção controlada e me-
tódica do conhecimento da exposição do conhecimento (a qual é precedida de uma 
produção). A produção é regulada pelos métodos para garantir que se produza novo 
conhecimento incluindo o estudo prévio, as comunicações orais, leitura, escrita e 
demais percepções e deliberações reunidas durante o processo de produção cien-
tífica. A produção está mais adstrita à apresentação de resultados da investigação 
para que sejam considerados adequados. Mas para que haja a produção e reprodu-
ção do conhecimento como comunicação, até porque há uma exigência de fixação 
temporal que implica memória para o conhecimento se consolide, acrescenta-se a 
necessidade de exposição da produção. A exposição tem como escopo, sobretudo, 
a garantia e segurança dos resultados, antecipando uma eventual crítica com uma 
ordenação argumentativa preparada para tal, além de focar na coerência11.

Além disso, a operacionalização do sistema da Ciência com base em suas 
publicações, avaliadas pelos órgãos específicos, pode viciar a comunicação cientí-
fica maculando o nível de confiabilidade e credibilidade do que se produz. Tudo 
devidamente estimulado pelos acoplamentos entre Ciência, Política, Economia e 
Educação. Estes critérios não podem ser manipulados ou permitirem uma repro-
dução científica que, por índices de quantidade, levarão ao vício de outro critério 
de cientificidade descrito por Luhmann, que é o da fixação por meio da utilização 
posterior do que se comunica no sistema, posto que poderá ser uma pseudofixação. 
Ora, se os próprios pesquisadores, mesmo que defendendo a sua publicação e nela 
confiando fazem parte do sistema da Ciência, e para comunicarem precisam se sub-
meter as estes parâmetros, como se pode esperar que o Direito ou que a Dogmática 
observe o que se publica sobre o Direito e, sobretudo, que lhe confira o grau de 
credibilidade para a incorporação deste “novo” nas suas estruturas ao decidir? 

É neste tocante em que há que se ter uma preocupação com a (re)pro-
dução do conhecimento, tomada aqui como publicação que não provoca irritação 

11 LUHMANN, Niklas. La Ciencia de la Sociedad. Trad. Silvia Pappe, B. Erker e Luis Segura sob 
Coord. Javier Nafarrate. México: Universidad Iberoamericana, 1996. p. 310 (tradução nossa).
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para o sistema da Ciência. Ora, se uma publicação, que cumpre com os critérios 
anteriores e caracteriza-se como produção controlada, passando até mesmo pela 
exposição, nem sempre é capaz de ressonar no próprio sistema da Ciência, não é 
possível imaginar que todas sejam capazes de interferir nos demais sistemas os quais 
partirão de suas observações mediante acoplamentos necessários. Nesse sentido, é 
preciso que se reflita sobre o estado atual da pesquisa jurídica no Brasil e sua orga-
nização, o que será feito adiante. 

De fato, há uma forte implicação no aproveitamento da comunicação 
científica relacionada ao crédito que se possa outorgar-lhe. Nesse sentido, a socia-
lização científica é muito exigente e específica. Para a comunicação sobre verdades 
ou não verdades científicas é importante que a interferência pessoal do autor seja 
reduzida. E isso pode gerar um desconforto por parte do pesquisador que pretende 
ver sua produção validada e aceita pela comunidade científica ou pelo meio social. 
É evidente que ele preferirá que sua produção seja confirmada e reconhecida do 
que refutada e revista imediatamente. Então, como o meio da verdade tem que ser 
reforçado por um alto grau de crédito e confiança, as provas dos erros das investi-
gações realizadas dificilmente são aceitas pelos autores, especialmente porque pode 
afetar a credibilidade para as comunicações seguintes12.

Então, o Sistema da Ciência tem que disponibilizar modelos ou formas 
de reduzir-se a arbitrariedade com a qual se selecionam os temas a serem pesqui-
sados, as leituras, as citações e as formulações, e isso ocorre na ciência mediante o 
estabelecimento da reputação. Esta reputação dá-se primeiramente aos autores, ou 
seja, para as pessoas. Todavia, este grau de confiabilidade também é dado a cer-
tas organizações como universidades e centros de pesquisas. Também podem tirar 
proveito da reputação dos autores as revistas, as editoras e até mesmo os eventos 
científicos13. Aliás, Luhmann destaca uma situação que é observável hoje em dia. 
No que se refere a este nível de reputação proveniente de publicações científicas 
em revistas e livros, posto que a reputação desses permite que os autores possam 
enviar seus trabalhos hierarquizados pela reputação que possuem, mas também lhe 
concedendo a possibilidade de alcançar reputação. De fato, o que se espera é que 
nenhum destes sistemas de reputação poderia manter-se assim sem que haja uma 
verdadeira reputação acerca deles e de seus autores. Não deve ser permitido que 
isso ocorra de forma arbitrária ou sem mérito. Por outro lado, há um certo exagero 

12 LUHMANN, Niklas. La Ciencia de la Sociedad. Trad. Silvia Pappe, B. Erker e Luis Segura sob 
Coord. Javier Nafarrate. México: Universidad Iberoamericana, 1996. p. 175 (tradução nossa).
13 Ibid.. p.177 (tradução nossa).
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no que se refere à reputação alcançada por certos meios de comunicação, como se 
uma vez alcançada a reputação, sempre se terá a mesma. Trata-se, então, de um 
processo auto referencial da condensação de atenção que é construído e reforçado 
por pequenas aberturas no tempo disponível e nas oportunidades de publicar-se a 
novidade científica14.

Deve-se chamar a atenção, todavia, para o fato de que este código “re-
putação/sem reputação” acaba sendo secundário ao código “verdade/não verdade” 
e ele pode gerar várias orientações ao sistema da ciência e ao que comunica, como 
despertar ou rechaçar motivos, dirigir uma orientação pessoal e de publicações e até 
mesmo dar uma certa cobertura ao que é ou não verdade, ao que é ou não científi-
co, mas não deveriam nunca superar o código primário da verdade15.

Destaca-se que os critérios da reputação e da chancela que é outorgada às 
publicações sofrem críticas contundentes e extremamente atuais por Luhmann. De 
acordo com sua observação existem Instituições do Sistema da Ciência que prati-
camente só estão a serviço da reputação. E isso está diretamente ligado aos nomes. 
As publicações ganham determinados nomes, citar os outros autores é praticamente 
uma obrigação, ainda que não oficial, para integrar o sistema de publicações e os 
livros, muitas vezes, além de conter um índice sobre as temáticas, possuem um ín-
dice dos autores, de sorte que se pode chegar de forma rápida ao que disse tal autor 
(dotado de reputação) sem mesmo que se leia o livro inteiro. O mesmo serve para 
os congressos, convites e homenagens que servem ou para uso da reputação de um 
autor ou para o reforço dela, com um flagrante desvio do critério científico. Tais 
sagacidades, de fato, também servem para tornar visível os êxitos da ciência para 
o exterior.16 Nesse tocante, ressalta-se o lado positivo do uso da reputação, posto 
que eventos específicos da área científica do Direito congregam, muitas vezes, além 
de pesquisadores e professores, também operadores do direito, os quais, por sua 
vez, podem tomar conhecimento, sob outras formas, sobre o que se produz sobre 
o Direito a partir do sistema da Ciência, podendo, quiçá, chamar a atenção para 
um ponto de observação diferenciado e que possa contribuir para as operações do 
Direito. 

Também não se pode concordar que, atualmente, haja um número re-
duzido de reputações. O número de periódicos especializados e que impõem certa 

14 LUHMANN, Niklas. La Ciencia de la Sociedad. Trad. Silvia Pappe, B. Erker e Luis Segura sob 
Coord. Javier Nafarrate. México: Universidad Iberoamericana, 1996. p. 180-181(tradução nossa). 
15 Ibid., p. 181 (tradução nossa).
16 Ibid., p. 178 (tradução nossa).
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seleção, exclusividade e vinculação com reputações nominais cresceu muito nas 
últimas décadas no Brasil, em boa parte pelo aumento do número de Programas de 
Pós-Graduação, além, é claro, de outros fatores, como a diminuição dos custos com 
a virtualização das publicações. Em 1981, eram 12 Programas de Mestrado e 4 de 
Doutorado. Em 2004, eram 37 Mestrados e 15 Doutorados. De acordo com a CA-
PES, existem, no Brasil, funcionando em 2018, 143 Cursos de Pós-graduação em 
Direito. Desses, 99 são Mestrados Acadêmicos, 8 são Mestrados Profissionais e 36 
são Doutorados. Dos 36 Programas de Doutorado, 18 possuem conceito quatro; 
10 possuem conceito cinco; e 8 possuem conceito seis. Nenhum Programa possui 
conceito sete.

 Muito embora as notas que estes Programas recebam do Sistema Nacio-
nal de Pós-Graduação (SNPG) nem sempre sejam as melhores e, pela lógica, quanto 
maior a nota obtida, maior a sua reputação, é evidente que o aumento quantitativo 
também representa um aumento na reputação, ainda que não proporcionalmente. 

Por fim, o fato de não haver uma instância central que outorgue ou negue 
reputação,17 apesar de ser mais democrática, denota exatamente que várias instân-
cias podem conceder ou negar reputação, o que tende a aumentá-la e, por sua vez, 
outorgar publicações. O fato de haver acoplamentos entre sistemas a fim de regular 
e controlar o campo da produção científica, enaltece o lado positivo do ponto de 
vista da garantia e chancela da comunicação e, neste caso, podem ser citados os ór-
gãos de estímulo e controle como a CAPES (vinculada ao Ministério da Educação), 
o CNPq, que é uma agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTI)18 e, especificamente no caso das teses e dissertações, pelos res-
pectivos Programas de Pós-Graduação, que, por sua vez, são regulados pelos citados 
órgãos. Mas, por outro lado, a reputação e o controle gerado pelo direcionamento 
de temas, referenciais teóricos, linhas de pesquisa, tempo de duração da pesquisa, 
entre outros fatores, podem fomentar uma produção científica nem sempre inova-
dora e até mesmo carecedora de critérios estritamente científicos. 

Além disso, a questão temporal estabelece certo limite para a investiga-
ção científica e dá-lhe contornos estruturais com os quais uma produção científica 

17 LUHMANN, Niklas. La Ciencia de la Sociedad. Trad. Silvia Pappe, B. Erker e Luis Segura sob 
Coord. Javier Nafarrate. México: Universidad Iberoamericana, 1996. p. 179 (tradução nossa).
18 Cf. BRASIL. Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016. Altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e 11.890, de 
24 de dezembro de 2008, e revoga a Medida Provisória no 717, de 16 de março de 2016. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13341.htm>. Acesso em: 13 
abr. 2018. 
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sobre o Direito, como uma tese, deve ser construída. Isso está imbricado com a 
crescente complexidade com a qual os sistemas em geral devem lidar e que conduz 
a um aumento da temporalização da complexidade para que haja organização sis-
têmica por meio de uma comunicação que, por sua vez, apresenta-se sequencial e 
ordenada. Então, o desenvolvimento e a crescente dependência de ordenamentos 
limitados temporalmente supõem que haja sistemas de organização que tenham ca-
pacidade de observar, registrar e até mesmo sugerir início e fim das investigações.19 
Tal organização temporal observa-se por meio dos próprios Programas de Pós-Gra-
duação, Institutos de pesquisa, Agências de Fomento de pesquisas, posto que, nesse 
caso, estão evidentemente acopladas com o sistema econômico, mas, sobretudo, 
pelos órgãos diretivos e controladores da produção acadêmico-científica no Brasil.

4 A OBSERVAçãO DE TESES E DECISÕES COMO COMUNICAçÕES: 
METODOLOGIA DA CONSTRUçãO E ANÁLISE DOS DADOS

No âmbito do Sistema do Direito, os tribunais assumem papel decisivo 
na comunicação. Dessa forma, delimitou-se a investigação ao âmbito das decisões 
judiciais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), de 2013 a 2015, com 
foco nas ocorrências temáticas. Como o objetivo foi estabelecer a correlação entre 
o que se produz cientificamente e o que se decide, a amostra da produção científica 
sobre o Direito partiu da classificação das principais temáticas comunicadas pelos 
programas de pós-graduação stricto sensu em Direito (PPGD) com conceito 6 (seis) 
na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) no mesmo período dos julgados20. Portanto, as temáticas que foram ana-
lisadas tanto das teses quanto dos julgamentos do TJSC não foram previamente 
estabelecidas, mas construídas a partir da observação do que fora produzido pelas 
organizações envolvidas na amostra (PPGD e TJSC).

19 LUHMANN, Niklas. La Ciencia de la Sociedad. Trad. Silvia Pappe, B. Erker e Luis Segura sob 
Coord. Javier Nafarrate. México: Universidad Iberoamericana, 1996. p. 242-243 (tradução nossa).
20 Os Programas de Pós-Graduação em Direito com nota 6 observados na época da coleta de da-
dos foram: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG); Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS); Universidade de Brasília (UnB); Universidade de São 
Paulo (USP); Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos); Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).
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4.1. AS COMUNICAÇÕES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS: TESES 

Para a construção de dados da pesquisa, utilizou-se boa parte da técnica 
da Análise Textual Discursiva (ATD) proposta por Moraes e Galiazzi21, por meio da 
qual é possível extrair os sentidos de várias unidades de um texto extenso, reunin-
do-os em categorias que os identifiquem de forma mais abrangente, sem, contudo, 
retirar-lhes o sentido. Esta escolha metodológica ocorreu porque, a partir das teses 
produzidas por cada PPGD no período de 2013 a 201522, chegou-se a um número 
elevado de produtos, totalizando 421 teses. Dessas, foram extraídas categorias que 
identificaram as grandes temáticas. Para a construção das temáticas em categorias 
de sentido, de modo que se pudesse identificá-las por área de observação científica, 
foram consultadas as teses publicadas no portal da Capes (Plataforma Sucupira) a 
fim de coletar os respectivos títulos e palavras-chave. Esta seleção textual, que in-
cluiu títulos e palavras-chave de todas as teses, corresponde ao “corpus de análise”, 
que, por sua vez, representa o conjunto das informações utilizadas na pesquisa para 
posterior seleção e delimitação em categorias de identificação. Como asseveram 
Moraes e Galiazzi23: “assumindo, contudo, que todo dado torna-se informação a 
partir de uma teoria, podemos afirmar que ‘nada é realmente dado’, mas tudo é 
construído”. Logo, além de outras vantagens desta metodologia, verifica-se estar 
em plena consonância com a proposta construtivista de Luhmann, posto que, ao 
observar os dados, o pesquisador está, sobretudo, a construí-lo.

Assim, para identificação do corpus de análise, os autores sugerem que 
seja feita a seleção de um conjunto que tenha capacidade de produzir resultados que 
sejam válidos e que representem os fenômenos investigados24. Portanto, para che-
gar-se ao rol de temáticas, considerou-se suficiente que o corpus fosse representado 
pelos títulos e palavras-chave das teses.

Feita a identificação do corpus de análise, passou-se à primeira etapa da 
ATD, por meio da qual há a desmontagem dos textos selecionados. Neste momen-

21 Cf. MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva: processo reconstrutivo de múlti-
plas faces. Ciência e Educação, Bauru, v. 12, n. 1, p. 117-128, jan./abr. 2006. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/ciedu/v12n1/08.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2018. Cf. MORAES, R.; GALIAZZI, 
M. C. Análise textual discursiva. Ijuí: Unijuí, 2007.
22 A coleta de dados contemplou o período entre 01/01/2013 e 15/09/2015 com base nos dados 
fornecidos pela Plataforma Sucupira do Portal da Capes e nos sites dos Programas.
23 MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva. Ijuí: Unijuí, 2007, p. 17.
24 Ibid., p. 17.
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to, há uma espécie de desconstrução do texto ou o que Moraes e Galiazzi25 chamam 
de “unitarização”. Na prática, a “unitarização” dá-se, em suma, pelas seguintes eta-
pas: a) fragmentação do texto original e codificação de cada unidade; b) reescrita de 
cada unidade de forma que ela assuma um significado; c) atribuição de um nome 
ou título para cada unidade produzida26. Por meio desta fragmentação em unida-
des menores, a pretensão é perceber os sentidos do texto em diversos limites e seus 
pormenores. Há, nesse aspecto, a liberdade do pesquisador para selecionar qual a 
medida de fragmentação que será utilizada, elaborando unidades de análise maio-
res ou menores27. Assim, “[…] a unitarização é um processo de desconstrução dos 
textos do corpus no sentido de diferenciação e identificação de elementos unitários 
constituintes”28.

Dependendo do corpus selecionado, podem-se escolher palavras, frases 
ou até mesmo parágrafos inteiros. No contexto desta pesquisa, cujo objetivo era 
identificar as grandes temáticas investigativas sobre o Direito por meio das teses e 
da sua correlação com as grandes temáticas levadas aos tribunais, a fim de identi-
ficar os limites autopoiéticos de cada sistema, foi suficiente selecionar entre duas e 
quatro categorias básicas dos títulos e palavras-chave de cada tese para elaborar a 
“unitarização”.

A metodologia prevê a desconstrução por meio de critérios lexicais (ba-
seando-se no domínio das palavras e dos vocábulos); por critérios sintáticos (o re-
corte do corpus ocorre com base na ordem e disposição das palavras nas frases, ope-
rando no âmbito dos significantes); e, por fim, a “unitarização” pode ser feita com 
base em critérios semânticos (trabalhando com a análise do significado, o sentido 
das palavras ou textos)29.

A metodologia proposta encontra-se em consonância com a perspectiva 
“luhmanniana” sobre o sentido. Para que haja a “coevolução” necessária entre siste-
mas sociais é imprescindível que se obtenham ganhos comuns que permitam operar 
em meio à complexidade. O sentido sempre estará formalmente referido ao pro-
blema da complexidade. A complexidade do mundo faz-se presente em cada sen-
tido, de modo que esteja disponível e acessível para as operações tanto de sistemas 
psíquicos como dos sistemas sociais. Tais operações não destroem a complexidade, 

25 MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva. Ijuí: Unijuí, 2007.
26 MORAES, R. Análise de conteúdo. Educação, Porto Alegre, XXII, n. 37, p. 7-32, mar. 1999.
27 MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva. Ijuí: Unijuí, 2007.
28 Ibid., p. 58.
29 Ibid., p. 58.
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mas a regeneram por meio dos sentidos. Não há uma redução da complexidade do 
mundo ao se estabelecerem os sentidos. Eles se viabilizam e qualificam a partir das 
possibilidades de união com a exclusão de outras consideradas improváveis ou de 
difícil ocorrência30.

Como as 421 teses impuseram uma dificuldade para o processo de “uni-
tarização”, visto que não se tratavam de tema comum, mas, sobretudo, de áreas 
distintas do Direito, adotar a forma puramente lexical tornou-se inviável ante a 
complexidade e diferenciação de sentido que cada unidade representava. Embora 
se pudesse dispor de ferramentas tecnológicas para a contagem de frequências lexi-
cais, facilitando a fragmentação das unidades, tal mecanismo não se mostrou qua-
lificável, porquanto o objetivo era descobrir temáticas abrangidas pelas teses. Um 
exemplo básico, nessa direção, pode ser dado com a separação lexical “Estado de 
Direito” que, sob a forma lexical, fragmentar-se-ia em: “Estado” + “de” + “Direito”. 
Isso destruiria o significado da unidade textual. Portanto, optou-se por realizar ma-
nualmente o processo de “unitarização” para garantir o significado, seu conteúdo 
em cada tese. Então, chegou-se a 632 signos ou unidades originais correspondentes 
à “unitarização” do corpus de análise.

Em seguida, foram reescritas as 632 unidades originais do corpus de aná-
lise de modo que, a partir de seus textos, pudessem assumir um significado mais 
completo, mas, ao mesmo tempo, reduzindo a quantidade de unidades originais 
para outras mais abrangentes. Isso porque Moraes e Galiazzi31 ressaltam que há uma 
organização, ordenamento ou agrupamento de um conjunto de várias unidades de 
análise para que se possam expressar novas ideias e compreensões acerca do que se 
está investigando, no caso, temas recorrentes nas teses sobre o Direito. Esta reescrita 
efetuou-se com o agrupamento das unidades originais por similaridade de con-
teúdo. Ou seja, as categorias temáticas foram reagrupadas em unidades de sentido 
diferentes por meio da criação de novas categorias mais abrangentes. Logo, cada 
unidade original somente pode pertencer a uma unidade de sentido. O agrupa-
mento das 632 unidades originais resultou em 49 unidades de sentido, totalizando 
a frequência de 907.

Estabelecidas as unidades de sentido, passou-se a categorizá-las. A catego-
rização realiza-se por meio da comparação constante entre as unidades que foram 
definidas no início do processo, acarretando, pois, o agrupamento de elementos 

30 LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales: lineamentos para una teoría general. México: Anthropos, 
1998.
31 MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva. Ijuí: Unijuí, 2007, p. 74.
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de significação que sejam próximos. Então, após estabelecer a relação entre as di-
versas unidades de sentido da etapa anterior e a realização de seu agrupamento por 
conteúdo, chegou-se a 21 categorias iniciais, a 12 categorias intermediárias e ao 
fechamento com uma categorial final.

Com base na metodologia proposta por Moraes e Galiazzi, utilizou-se 
apenas os procedimentos necessários para a classificação temática desejada obede-
cendo aos seguintes passos:

Figura 1 – Processo ATD – Teses

Fonte: A autora, 2018
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O processo estabeleceu “categorias iniciais”, “categorias intermediárias” e 
“categoria final”. Essa é denominada de “Observação científica do Direito” porque 
se refere à totalidade das categorias, uma vez que as antecedentes indicam as comu-
nicações oriundas do Sistema da Ciência acerca do Sistema do Direito32.

4.2 A COMUNICAÇÃO DO DIREITO: TEMÁTICAS JULGADAS
DO TJSC

Sendo o Direito um sistema pautado em comunicações, que produz e 
reproduz o sentido dos seus próprios elementos e suas temáticas, um dos objetivos 
deste trabalho foi identificar a correlação entre o que se produz cientificamente 
sobre o Direito e as temáticas sobre as quais o tribunal tem se manifestado.

No âmbito do Sistema do Direito, os tribunais assumem papel decisivo 
na comunicação. Dessa forma, delimitou-se a investigação sobre as decisões judi-
ciais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), com foco nas ocorrências 
temáticas dos recursos julgados. Esta seleção deu-se pelos seguintes motivos: a) 
maior amplitude temática dos julgados em comparação aos tribunais superiores e 
especializados; b) estabelecimento de colaboração acadêmica entre a pesquisadora 
e o TJSC, uma vez que os dados não são disponibilizados de forma virtual pelos 
tribunais, de uma maneira geral, mas foram obtidos a partir de reuniões com a 
Secretaria Estatística das Instâncias Recursais do TJSC.

A aplicação da ATD dos julgados foi realizada com os dados forneci-
dos pelo TJSC no mesmo período utilizado para a análise temática da produção 
acadêmico-científica sobre o Direito. Estes dados foram fornecidos pela Diretoria 
de Tecnologia e Informação do Tribunal. O TJSC realiza um mapeamento por 
categorias principais que representam as temáticas dos recursos, tanto no ingresso 
quanto no julgamento.

As tabelas fornecidas apresentaram os recursos ingressantes e julgamentos 
realizados no período, de acordo com as recomendações de classificação proces-
sual unificada do Conselho Nacional de Justiça (2006, 2007). Foram mapeados 
174.109 recursos. Destes, 935 não foram cadastrados por assunto, então o universo 
pesquisado foi de 173.174. Apenas os chamados “processos principais” constaram 

32 A análise detalhada da pesquisa empírica pode ser encontrada em: KREPSKY, Giselle Marie. O 
direito e a ciência: decisão judicial e produção científica sob uma observação sistêmica. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2017. 
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nas tabelas fornecidas pelo TJSC, à exceção dos embargos infringentes, que são 
incidentes, mas foram cadastrados como principais.

Com os dados fornecidos pelo TJSC, foram construídas tabelas específi-
cas para a aplicação da ATD, utilizando apenas os recursos julgados, e não os pro-
tocolados. Então, das classes processuais fornecidas, selecionaram-se, para verifica-
ção das demandas por temáticas, apenas os recursos que não indicavam discussões 
meramente formais, procedimentais, processuais ou temas indiretos. Das 15 classes 
processuais selecionadas, encontraram-se 863 unidades temáticas para o corpus de 
análise com frequências que variaram de 11.788 a 1.

Para o estabelecimento das unidades de sentido e categorias, foram sele-
cionadas apenas as unidades com ocorrência igual ou superior a 10. Totalizando, 
assim, 376 unidades do corpus, representando 104.448 recursos. Todavia, foram 
extraídas, da amostra, 16 unidades que não puderam ser classificadas. Ao final, a 
amostra analisada foi de 360 unidades, totalizando 102.375 recursos julgados.

Na próxima etapa, foi realizada a reescrita das unidades de forma similar 
às já estabelecidas no momento da elaboração dos signos temáticos das teses. Ou 
seja, estabeleceram-se categorias para as temáticas dos julgados que pudessem ser 
comparadas com as das teses. Obtiveram-se, então, 25 unidades de sentido e, em 
seguida, passou-se à categorização.

Depois de estabelecer a relação entre as diversas unidades de sentido da 
etapa anterior e a realização de seu agrupamento por conteúdo – 13 (treze) cate-
gorias iniciais e 7 (sete) categorias intermediárias – concluiu-se com uma categoria 
final, chamada “Auto-observação do Direito”. Esta categoria final refere-se à repre-
sentação da totalidade das categorias inerentes ao quadro temático de decisões do 
TJSC, externalizando, assim, a sua produção dogmática. 

5 A OBSERVAçãO CIENTÍFICA SOBRE O DIREITO

Após a aplicação metodológica da ATD, foi possível chegar a uma ob-
servação quali-quantitativa acerca das temáticas sobre as quais os pesquisadores, 
por meio dos PPGD, têm se debruçado. Foram catalogadas 12 (doze) categorias 
intermediárias33 com os respectivos percentuais temáticos: a) Formas de compreen-

33 As 21 categorias iniciais das temáticas observadas cientificamente foram: Conflito e solução; Crime 
e sociedade; Culturas, coletividades e cooperação comunitária; Direito e decisão; Direito e Estado 
Constitucional; Direito e Filosofia; Direito e meio ambiente; Direitos humanos e fundamentais; Edu-
cação e profissão; Formas de compreensão do Direito; Inovação e tecnologia; Poder Legislativo; Polí-
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são do Direito (11,7%); Operacionalização do Direito e acesso à Justiça (21,98%); 
c) Relações do trabalho em empresa (9,4%); d) Relações privadas (9%); e) Direi-
to e meio ambiente (4%); f ) Direito e Política (27,1%); g) Educação e profissão 
(2,2%); h) Inovação e tecnologia (2,8%); i) Direito e culturas (4,2%); j) Relações 
Internacionais (3,2%); k) Direitos humanos e fundamentais (3,6%); l) Relações 
familiares e sucessões (1%). 

Gráfico 1 – Categorias intermediárias das teses (temáticas em percentuais)

Fonte: A autora, 2018

Do mapeamento das temáticas selecionadas para investigação no Sistema 
da Ciência e comunicadas por meio das teses, dentre as 12 principais categorias 
intermediárias, verifica-se uma maior ocorrência daquelas que tratam das questões 
entre o Direito e Política. Em seguida, são mais incidentes as questões sobre a 
própria operacionalização do Direito e o acesso à Justiça. Isto é, são as mais ligadas 

tica e Administração Pública; Processo; Relações da empresa; Relações de poder; Relações do trabalho; 
Relações familiares e sucessões; Relações Internacionais; Relações privadas; Tributação, orçamento e 
economia. Elas foram agrupadas de modo que foi possível estabelecer as 12 categorias intermediárias.
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à forma como o Direito decide e efetiva o seu acesso. Isso demonstra uma maior 
observação científica da própria recursividade do sistema jurídico. Assim, estas te-
máticas totalizam 48,9% do que se comunica cientificamente sobre o Direito.

Com ocorrência correspondente a 11,7% das temáticas encontra-se a ca-
tegoria “formas de compreensão do Direito”, que é baseada, preponderantemente, 
na prestação de outras áreas do conhecimento para a observação do sistema jurí-
dico. Pode-se considerar um resultado bastante expressivo em relação às demais 
categorias intermediárias. Nesta categoria, privilegiam-se questões mais teóricas e 
abstratas, deslocando o foco para o campo operacional da própria observação cien-
tífica sobre as decisões do Direito. Portanto, estão mais afetas à própria recursivida-
de do Sistema da Ciência, com o aprimoramento de métodos e teorias para o uso 
em outras construções científicas sobre o Direito.

Ressalta-se que as três temáticas recorrentes tendem a privilegiar mais os 
próprios programas do Sistema da Ciência à operacionalização do Direito e suas 
inter-relações com a Política. Essas computam mais da metade da produção cientí-
fica, totalizando 60,6%.

Constata-se, ainda, que temáticas relevantes relacionadas à complexidade 
social do século XXI como, por exemplo, o meio ambiente, a inovação tecnológica, 
a diversidade cultural e o mundo do trabalho atingem apenas 20% (vinte por cen-
to) da produção científica sobre o Direito. Apesar de o Sistema da Ciência ser rela-
tivamente mais aberto aos desafios cognitivos, tais temáticas na área do Direito não 
se sobressaem. Todavia, é preciso observar se as comunicações científicas operam 
nesta direção pela influência das próprias temáticas voltadas às decisões judiciais 
ou se as escolhas representam apenas a própria autorreprodução da Ciência, que 
escolhe seus programas de maneira recursiva e sem maiores interferências intersis-
têmicas advindas do Direito.

6 SOBRE O QUE SE JULGA NO TJSC

Após a aplicação metodológica da ATD, foi possível desenvolver a obser-
vação quali-quantitativa, de forma que ficaram evidenciadas as temáticas sobre as 
quais o TJSC tem decidido no mesmo período das produções científicas. Então, fo-
ram agrupadas as categorias iniciais em sete categorias intermediárias34 com os res-

34 As 13 categorias iniciais das temáticas julgadas pelo TJSC foram: Acesso à Justiça; Processo; Re-
lações do Trabalho; Relações da Empresa; Relações Privadas; Direito e Meio Ambiente; Relações 
e Poder; Crime e Sociedade; Direito e Estado Constitucional; Controle e Administração Pública; 
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pectivos percentuais temáticos: a) Relações privadas (52,3%); b) Direito e Política 
(36,6%); c) Relações do trabalho e da empresa (4,3%)35; d) Operacionalização do 
Direito36 (3,8%); e) Relações familiares e sucessões (2,5%); f ) Educação e profissão 
(0,4%); g) Direito e meio ambiente (0,1%). 

Gráfico 2 – Categorias intermediárias dos julgados (temáticas em percentuais)

Fonte: A autora, 2018

O que se pode observar do mapeamento dos julgados do TJSC no perío-
do e que traduz a auto-observação do Direito neste locus de decisão é que, das sete 
categorias intermediárias, a de maior ocorrência diz respeito a Relações Privadas 
(52,3%), abrangendo mais da metade dos recursos levados a julgamento. Em se-
guida, e com percentual ainda maior do que se verificou nas teses, estão as questões 

Tributação e Economia; Educação e Profissão; Relações Familiares e Sucessões que foram agrupadas 
nas sete categorias intermediárias.
35 Deve-se ressaltar que “Trabalho e Empresa” é categoria atípica para a amostra utilizada, uma vez 
que não se trata de foro privilegiado para a discussão deste tema. Todavia, foi incluída na observação 
temática, porque contabilizou, ainda assim, um valor significante.
36 Considera-se este percentual elevado, haja vista que foram retiradas do corpus de análise as catego-
rias meramente processuais ou procedimentais.
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entre Direito e Política (36,6%), aqui também tomada como Sistema. Essas duas 
categorias totalizam 88,9% das temáticas julgadas. Uma maioria esmagadora em 
detrimento de outras temáticas.

A categoria Direito e Meio Ambiente integra apenas 0,1% das ações no 
segundo grau recursal de Santa Catarina. Apenas 57 dos 102.375 recursos julgados 
tratavam sobre Direito e Meio Ambiente, Direito Urbanístico e Território Urba-
no37.

Verificando-se a correlação temática entre o que se produz cientificamen-
te sobre o Direito e o que se julga, fica evidente que os grandes temas ou litígios 
levados ao tribunal concentram-se de forma avassaladora em relações tipicamente 
privadas. Dos 102.375 recursos tomados para análise, 19.162 tratam especifica-
mente de contratos e 14.585, de pagamentos e títulos de crédito. Ou seja, estas 
duas áreas específicas tomam, sozinhas, 32,96% das questões levadas para julga-
mento de segundo grau no Estado.

O outro tema bastante frequente está relacionado à criminalidade, com 
16.569 recursos, totalizando 16,18% da totalidade deles.

7 CONCLUSãO

A pesquisa observou a interferência do Sistema da Política na produção 
acadêmico-científica sobre o Direito, avaliando como as organizações de pesquisa 
no Brasil podem afetar tais comunicações propiciadas pelos Programas de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu em Direito (nível de Doutorado), além das demais publicações 
científicas. Tal análise realizou-se com base nos preceitos Constitucionais de fomen-
to à pesquisa e desenvolvimento científico. 

A partir da análise organizacional da pesquisa científica no Brasil, in-
cluindo as principais organizações que influenciam direta e indiretamente no que 
se produz cientificamente na área do Direito, bem como nos PPGD’s, restou claro 
que o acoplamento do Sistema da Ciência com o Sistema da Política interfere so-
bremaneira no modus operandi dos PPGD’s e nas operações da Ciência no que se 
refere às publicações científicas. Nem poderia ser diferente, pois, admitindo-se a po-
licontexturalidade como condição de observação social, os subsistemas multiplicam-
se, as relações complexificam-se e as organizações sofisticam-se com intuito de dar 

37 Sabe-se que, embora a temática não seja atípica para julgamentos dos Tribunais de Justiça, boa 
parte dos problemas inerentes ao “meio ambiente” tramitam na Justiça Federal relativizando a preca-
riedade dos julgados.
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conta desta complexidade. Elas produzem, por consequência, mais complexidade 
relacional que precisa ser considerada. 

Ainda que a autopoiese do Sistema da Ciência preserve-se, com todas 
as características que lhe são inerentes, as organizações como a CAPES, o MEC 
e o MCTI são inerentes ao Sistema da Política. Portanto, refletem as expectativas 
do Estado com a vinculação de suas políticas públicas referentes à pesquisa e à 
Pós-Graduação no país. Veja-se que o impacto causado pelo Sistema da Política é 
alto. Ainda que a CAPES seja uma organização em acoplamento com o Sistema 
da Ciência e da Educação, suas decisões políticas afetam sobremaneira o Siste-
ma da Ciência. Assim, verifica-se que não só a avaliação é realizada pela CAPES, 
como também que, por meio dela, há regulação e direcionamento com as Políticas 
Públicas para a pesquisa no país. 

Em que pese o sistema da Ciência ser um sistema autopoiético, dotado 
de recursividade e que, embora as produções acadêmico-científicas chamadas teses 
sejam incluídas como comunicações deste sistema, há, sim, uma interferência nas 
suas operações, o que também afeta direta ou indiretamente nas escolhas temáticas 
sobre as quais se produz conhecimento sobre o Direito e sobre como esta comuni-
cação será feita. Logo, sua capacidade de interferência na Dogmática também sofre 
irritações dos demais Sistemas que não só o da Ciência. 

Nesse tocante, é que se chama a atenção para o aproveitamento das teses 
sobre o Direito, porquanto disputam espaço de crédito e confiabilidade com a 
própria Dogmática (auto-observação do Direito – decisões judiciais). É claro que o 
Direito mantém sua autopoiese e, com isso, é mais evidente que suas decisões sejam 
pautadas em seus elementos internos, reproduzindo, pois, Dogmática. Todavia, o 
que se pode vislumbrar é que uma produção acadêmico-científica chancelada pelos 
Programas de Pós-Graduação em Direito com maior qualidade e mais voltada para 
a inserção social e com maior capacidade de interferência na Dogmática possa vir 
a servir mais para a prestação do Sistema da Ciência do que, eminentemente, para 
a sua autopoiese. Para tanto, há que se ajustar tanto Política Pública proposta pelas 
organizações sob comento quanto suas comunicações (documentos) de orientação 
e reguladoras, porquanto mostram-se incongruentes em muitos aspectos. 

O foco da observação direcionou-se para a qualificação temática advinda 
da produção acadêmico-científica sobre o Direito produzida no âmbito dos PPGD 
(teses) e para a sua capacidade de irritação sistêmica na dogmática jurídica. As con-
clusões, nos limites desta investigação, recaem sobre a dissonância temática entre a 
observação científica e a auto-observação do Direito. A partir da verificação empíri-
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ca da produção de teses dos oito PPGD com nota seis pelo sistema de avaliação da 
Capes e das temáticas julgadas pelo TJSC no período compreendido entre 2013 e 
2015, algumas constatações mostraram-se importantes na análise da capacidade de 
impacto da produção acadêmico-científica sobre o Direito.

Constatou-se que o campo da investigação científica sobre o Direito é 
amplo. Sobressalta a extensão temática com a qual o objeto “Direito” é observado 
pelo Sistema da Ciência, incluídas as diversas subáreas teóricas que, nas investi-
gações, efetivam-se. Há uma alta “variação”, muito mais do que reprodução do 
conhecimento, por parte da observação científica quando são analisadas as temáti-
cas em unidades distintas. Por outro lado, a auto-observação do Direito (decisões) 
evidencia um campo temático mais restrito. Esta situação pode ser considerada 
normal, tendo em vista que nem todos os problemas jurídicos são levados à decisão 
nos tribunais e pelo fato de que o Direito não conhece outro Direito que não seja 
o autoproduzido por ele. Além disso, o seu fechamento operacional restringe tal 
amplitude.

Ademais, verificou-se que as teses do período selecionado mostram que 
as temáticas mais selecionadas para investigação tratam das questões entre o Direito 
e a Política tomada como sistema. Em seguida, têm-se teses cuja observação cien-
tífica é sobre a própria operacionalização do Direito e o acesso à justiça, ou seja, 
são teses mais ligadas à forma de como o Direito decide e efetiva o seu acesso em 
detrimento dos próprios direitos para os quais a sociedade espera a devida tutela 
jurídica. Isso demonstra uma maior observação científica da própria recursividade 
do sistema jurídico.

A recursividade do Sistema da Ciência mostrou-se presente nas teses so-
bre o Direito, uma vez que a categoria “formas de compreensão do Direito”, que é 
baseada, preponderantemente, na prestação de outras áreas do conhecimento para 
a observação do sistema jurídico, ocupou a terceira maior temática. Isso também 
demonstra que, a partir do sistema científico, os pesquisadores têm se debruçado 
sobre formas de como observar o Direito, como se as programações (teorias e méto-
dos) do Sistema da Ciência não comportassem, ainda, tais subsídios internamente. 
Isso indica que sempre se pode observar diferentemente.

Ressalta-se que, entre as categorias iniciais das teses, a primeira preocupa-
ção da observação científica trata do Direito e da decisão; em segundo, das formas 
de compreensão do Direito; em terceiro, das relações privadas propriamente ditas; 
e, em quarto lugar, do processo. Conclui-se que a operacionalização do Direito tem 
grande destaque na produção científica.
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Apesar de o Sistema da Ciência ser voltado para as expectativas cogniti-
vas, com maior abertura e aprendizagem no que se refere à produção acadêmico-
científica sobre o Direito, tais observações não se sobressaem. Urge refletir sobre 
questões que se encontram no bojo de grandes discussões internacionais e que afe-
tam o global e o local, como Direito e Meio Ambiente, que integram apenas 0,1% 
das ações no segundo grau recursal de Santa Catarina. Por certo, isso não pode 
denotar que o estado de Santa Catarina não tenha problemas ambientais a serem 
enfrentados, mas, sim, que existem outros meios de solução destes problemas, seja 
na periferia do Sistema do Direito em outras jurisdições.

Há, evidentemente, uma quantidade enorme de repetições temáticas le-
vadas ao judiciário e pouca variedade temática. Isso é relevante, pois, apesar de 
a sociedade contemporânea ser “policontextural” e dotada de alta complexidade, 
tais policontextos ou diversidades não parecem chegar com frequência ao centro 
do Sistema do Direito, podendo denotar que as grandes diferenças deste Sistema 
deslocam-se para a sua periferia, incluindo as formas alternativas de solução de con-
flitos. Todavia, pode-se conjecturar que, novamente, órgãos e entidades localizadas 
na periferia do sistema jurídico possam realizar este filtro, bem como tais contendas 
possam ser bem administradas pelo sistema no primeiro grau de jurisdição.

Restou evidente que os grandes temas ou litígios levados ao tribunal 
concentram-se de forma avassaladora em relações tipicamente privadas. Tendo, na 
sequência, uma temática socialmente relevante e com percentual elevado, que é a 
questão da criminalidade.

Embora a produção acadêmica seja voltada para os “policontextos” do 
Direito, ela pode evidenciar observações sobre os fenômenos jurídicos que não in-
teressam à dogmática ou não se incluem efetivamente no rol de demandas leva-
das à decisão. Mesmo nas demais unidades em que houve coincidência temática, 
percebeu-se que elas são observadas de forma muito diferentes. Destaca-se, então, 
a ínfima capacidade de enlace necessário para que os acoplamentos sejam bem-su-
cedidos.

Reforça-se, assim, a dificuldade de ressonância na dogmática jurídica 
advinda do Sistema da Ciência. Afinal, existem barreiras operacionais de observa-
ção e assimilação do Direito pelo que é produzido pelas academias que se acentua 
quando a comunicação científica não está adstrita à auto-observação (dogmática) 
dos poucos temas que se transformam em demandas a serem julgadas. Isso leva a 
cogitar que as produções acadêmico-científicas sobre o Direito que mais alcança-
riam potencial de ressonância nas decisões são aquelas mais se identifiquem com o 
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objeto do Direito, sua dogmática, limitando, pois, o próprio campo observacional 
científico.

Verificou-se, também, uma dissonância temática que trata da esfera Pú-
blica versus Privada. Mais da metade dos julgados do TJSC tratam de “relações 
privadas”, enquanto menos de um décimo da observação acadêmica ocorre nesta 
mesma área. Isso está em consonância com as áreas de concentração dos PPGD, 
posto que mais da metade das suas áreas de concentração referem-se ao Direito 
Público38. Portanto, é possível perceber o direcionamento dos programas de douto-
rado para o estudo constitucional do Direito, fazendo sobrepor ou integrar a esfera 
pública em relação à esfera privada, conforme demonstram os números. Eis o ca-
ráter de vanguarda e constante aprendizagem do Sistema da Ciência na observação 
dos fenômenos jurídicos e, não somente deles, uma vez que o Sistema da Ciência 
pode valer-se da interdisciplinaridade para realizar suas operações e comunicações.

Mas, se por um lado, este caráter cognitivo da produção científica do Di-
reito permite-lhe prospectar um desenvolvimento social de acordo com esta seleção 
teórico-prática, por outro, a possibilidade de irritação na dogmática é limitada pelo 
evidente descompasso temático entre o que se julga e o que se observa externa-
mente aos olhos da Ciência. Logo, observou-se muito mais dissonância e variação 
disponibilizada pela Ciência do que a abertura cognitiva do Direito. Assim, parece 
prejudicado o equilíbrio necessário entre variação e redundância para uma efetiva 
interferência na dogmática.

Conclui-se, então, que, entre outros fatores, devido à autopoiese dos sis-
temas, a função social da pesquisa acadêmica é deveras restrita na área jurídica, de 
modo que, paradoxalmente, as pesquisas que mais podem produzir interferências 
nas decisões são as que mais aproximam-se das próprias temáticas que o tribunal 
julga, restringindo uma maior inovação nas decisões. Mas essa é apenas uma obser-
vação sobre a capacidade de interferência da produção acadêmico-científica sobre 
a dogmática.

O que se precisa ponderar para prospectar-se maior capacidade de in-
terferência é o equilíbrio entre variação e redundância. Por um lado, o Sistema da 
Ciência é mais voltado para a cognição constante e, portanto, observador de varia-

38 Com base nas áreas de concentração e as linhas de pesquisa dos Programas de Doutorado utilizados 
na pesquisa, de acordo com a Plataforma Sucupira da Capes e os sites dos PPGD. Cf. COORDENA-
ÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR. Plataforma Sucupira. 
Brasília, DF, [201-?]. Disponível em: < https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/cole-
ta/trabalhoConclusao/listaTrabalhoConclusao.jsf>.
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ção e produtor de variação para o meio. Por outro, somente aquilo que se repete e 
fixa-se na memória é que é capaz de produzir enlaces e, assim, produzir redundân-
cia. Este equilíbrio permite a manutenção da autopoiese da Ciência.

O excesso de variação e inovação torna difícil a própria reestabilização do 
Sistema da Ciência, que somente efetivar-se-á gradualmente. Esta alta variação tor-
na difícil a seleção de publicações, sua fixação dentro do próprio Sistema da Ciên-
cia, posto que nem todas entrarão no campo da memória ou chamarão a atenção 
suficiente para sua utilização interna. Na era da virtualização e da premiação pela 
produtividade, não se pode fechar os olhos para a “indústria” do conhecimento. 
A crítica é séria. Até mesmo Luhmann chamou a atenção para o uso desmedido 
da reputação, posto que o excesso dela, a distinção das pessoas e, por sua vez, das 
comunicações, como consequência, são vistas como uma disfunção no sistema da 
Ciência. As organizações como a CAPES e o CNPq, que fomentam a produção 
científica em massa, precisam, urgentemente, repensar as suas políticas, sob pena 
de perder-se paulatinamente a qualidade das publicações, premiando o hábil re-
plicador, incitando a pseudocoletividade da produção e, o que é pior, permitindo 
o desvirtuamento do Sistema da Ciência e inviabilizando sua capacidade de resso-
nância social. Por outro lado, a reputação e o controle gerado pelo direcionamento 
de temas, referenciais teóricos, linhas de pesquisa, tempo de duração da pesquisa, 
entre outros fatores também podem fomentar uma produção científica nem sempre 
inovadora ou com capacidade de intervir socialmente, podem até mesmo serem 
carecedoras de critérios estritamente científicos.

Logo, a responsabilidade científica e, sobretudo, social das comunicações 
(publicações) emanadas pelo Sistema da Ciência é algo que precisa ser incorpora-
do por suas estruturas a partir da geração de operações sistêmicas cada vez mais 
sofisticadas a fim de aumentar a credibilidade de tais comunicações. O uso do 
conhecimento já produzido e colocado à disposição para a recursividade e evolução 
do sistema científico em constante acoplamento com os demais subsistemas sociais 
precisa, além de atender aos códigos e programas, também estar atento às expecta-
tivas sociais. Para tanto, não há como ignorar a necessidade de aprimoramento dos 
Sistemas da Política e da Educação para a condução de acoplamentos mais eficazes. 
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Discussão sobre iniciativas de dados governamentais 
abertos   e   seus   desafios

Andrés Mantecon Ribeiro Martano

1 INTRODUçãO

O conceito de dados abertos não é novo, mas uma de suas primeiras 
definições é tida como sendo a da The Open Definition1, cuja primeira versão é do 
ano de 20052. De maneira resumida, ela defende que dados abertos podem ser li-
vremente usados, modificados e compartilhados por qualquer pessoa para qualquer 
propósito.

Conforme começou a constar na versão atual do texto da própria defini-
ção (2.1), as ideias que ela aplica aos dados são derivadas da Open Source Defini-
tion, que, por sua vez, é derivada das ideias do movimento de Software Livre, cuja 
Free Software Definition3 foi inicialmente publicada em 1986.

Ainda sobre dados abertos, quando são provenientes de fontes governa-
mentais, costuma-se usar o termo Dados Governamentais Abertos (DGA), que é 
um dos pilares do movimento de governo aberto4.

1 OPEN KNOWLEDGE INTERNATIONAL. The Open Definition. 2015a. Disponível em: <ht-
tps://opendefinition.org>.
2 Idem. History of the Open Definition. 2015b. Disponível em: <https://opendefinition.org/history/>.
3 FREE SOFTWARE FOUNDATION. The Free Software Definition. 2017. Disponível em: <ht-
tps://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html.en>.
4 LATHROP, D.; RUMA, L. Open government: Collaboration, transparency, and participation in 
practice. [S.l.]: O’Reilly Media, 2010. Tradução. 
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De maneira geral, a defesa pela publicação de dados em formato aberto 
baseia-se na ideia de facilitar que os dados sejam reutilizados pela sociedade e que 
este reuso gere algum tipo de impacto positivo. Entre as consequências, o aumen-
to da transparência, aprimoramento de serviços públicos, combate à corrupção, 
possibilidade de inovação e aumento de eficiência governamental, abertura para 
maior participação da população, desenvolvimento de novos mercados utilizando 
os dados disponibilizados, melhorias na tomada de decisões etc5. Buscando favo-
recer o reuso dos dados, é defendida uma série de princípios de publicação. Entre 
eles: o Modelo das 5 Estrelas para Dados Abertos6, os 8 Princípios para Publicação 
de DGA7 e os guias da Open Knowledge International8, do Banco Mundial e da 
Sunlight Foundation9.

Apesar de o movimento de DGA ter ganhado força ao longo dos anos ao 
influenciar governos pelo mundo todo e favorecer a criação de inúmeras iniciativas 
relacionadas, os impactos reais produzidos ainda são pouco conhecidos10. Os estu-
dos preliminares indicam, contudo, que tais impactos podem ser tanto positivos 
como negativos, contrariando algumas expectativas mais otimistas11.

Este artigo busca discutir sobre alguns dos desafios envolvendo DGA que 
podem levar a consequências negativas e, a partir deste olhar crítico, apresentar e 
analisar algumas iniciativas envolvendo DGA.

5 HALONEN, A. Being Open About Data: Analysis of the UK open data policies and applicability 
of open data. London: The Finnish Institute in London, 2012. JANSSEN, M.; CHARALABIDIS, 
Y.; ZUIDERWIJK, A. Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. 
Information Systems Management, [s.l.], [s.n.], v. 29, n. 4, p. 258-268, 2012. UBALDI, B. Open Gov-
ernment Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives. [S.l.]: [s.n.], 2013.
6 BERNERS-LEE, T. 5 Star Open Data. 2006. Disponível em: <http://5stardata.info>.
7 THE 8 PRINCIPLES OF OPEN GOVERNMENT DATA. 2007. Disponível em: <http://open-
govdata.org>.
8 OPEN  KNOWLEDGE  FOUNDATION. Open Data Handbook Documentation. [S.l]: [s.n.], 
2012. Tradução.
9 SUNLIGHT FOUNDATION. Open Data Guidelines. 2014. Disponível em: <http://sunlightfou-
ndation.com/opendataguidelines>.
10 DAVIES, T.; PERINI, F.; ALONSO, J. Researching the emerging impacts of open data. World 
Wide Web Foundation, [s.n.], [s.l.], v. 20, 2013. HALONEN, A. Being Open About Data: Analysis of 
the UK open data policies and applicability of open data. London: The Finnish Institute in London, 
2012.
11 GURSTEIN, M. Open data: Empowering the empowered or effective data use for everyone? First 
Monday, [s.l], [s.n], v. 16, n. 2, 2011.
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2 DESAFIOS

Existem muitas barreiras entre os potenciais benefícios dos DGA e a rea-
lidade12. Nas seções seguintes são discutidos pontos que, uma vez acontecendo o 
uso dos DGA, podem levar a impactos negativos para a sociedade.

2.1. CUSTO

Um ponto frequentemente colocado por gestores públicos é o custo de-
corrente da publicação de DGA. Informações que precisam ser digitalizadas e atua-
lizadas com uma frequência maior, bases de dados que precisam ser publicadas em 
formatos distintos dos que foram inicialmente pensados, novos sistemas que preci-
sam ser desenvolvidos para atender às novas demandas etc13. Segundo estimativas, 
na Inglaterra, a resposta a um pedido de acesso à informação pode custar entre 
£200 e £800, isso em valores da época do estudo14.

2.2. USO INADEQUADO

Outro medo recorrente entre gestores públicos é o uso dos dados de for-
ma sensacionalista pela imprensa. Isso poderia ocorrer, por exemplo, com dados 
mais detalhados sobre os gastos públicos, especialmente os valores menores. Ges-
tores afirmam que os pequenos gastos, fora de contexto, poderiam ser usados pela 
mídia de forma oportunista, enquanto que os grandes montantes não seriam fisca-
lizados. Esta cultura do “te peguei!” poderia contribuir, então, para uma sociedade 
com menos confiança entre população e gestores15.

Além do uso sensacionalista, ainda há a possibilidade de obtenção de 
conclusões inválidas a partir dos dados. Os DGA podem acabar sendo analisados 

12 JANSSEN, M.; CHARALABIDIS, Y.; ZUIDERWIJK, A. Benefits, adoption barriers and myths 
of open data and open government. Information Systems Management, [s.l.], [s.n.], v. 29, n. 4, p. 258-
268, 2012.
13 HALONEN, A. Being Open About Data: Analysis of the UK open data policies and applicability 
of open data. London: The Finnish Institute in London, 2012.
14 COLQUHOUN, A. The Cost of Freedom of Information. Constitution Unit, University, [s.l.], 
[s.n.] 2010.
15 GRIMMELIKHUIJSEN, S. A good man but a bad wizard. About the limits and future of trans-
parency of democratic governments. Information Polity: The International Journal of Government & 
Democracy in the Information Age, v. 17, n. 3/4, p. 293-302, 2012. 
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por pessoas que, por exemplo, não conhecem as especificidades do contexto onde 
eles foram produzidos, levando a interpretações equivocadas.

2.3. AMPLIAÇÃO DE DESIGUALDADES

Os recursos necessários para se apropriar dos DGA não estão disponíveis 
para todas as pessoas e grupos de maneira igual. Nesse caso, além da barreira digital 
e da barreira de acesso à internet, ainda temos a barreira de interpretação e análise 
dos dados16.

Iniciativas de DGA desenvolvidas pelos governos podem envolver inte-
resses conflitantes e decisões sobre, por exemplo, quais bases devem ser publicadas 
tendem a ser escolhas políticas que priorizam um grupo em detrimento de outro. 
Nesse sentido, algumas iniciativas acabam visando muito mais a permitir as empre-
sas a obterem lucro explorando dados abertos do que a favorecer a apropriação dos 
dados por setores mais amplos da sociedade17.

O caso do projeto Bhoomi é frequentemente citado como um exemplo 
de consequências negativas. Ele consistiu na implementação de um sistema para 
digitalização e controle dos registros de propriedade de terra em um estado da 
Índia. Divulgado como uma forma de modernizar e facilitar a comercialização, o 
controle das terras e o combate à corrupção, chegou, inclusive, a ser considerado 
um exemplo de boas práticas pelo Banco Mundial.

Porém, um estudo sobre o caso afirma que o projeto ampliou diversos 
problemas, como o valor das propinas cobradas e o prazo para emissão de novos 
títulos18. Além disso, a transferência e publicação dos dados para o ambiente digital 
e a centralização que o sistema trouxe acabaram favorecendo grupos com maior 
poder econômico e, consequentemente, tecnológico, capazes de analisar os dados 
para, por exemplo, explorar brechas e erros nos registros, apropriando-se de terras 
de pequenos agricultores. Os autores do estudo afirmam, ainda, que, sob o discurso 

16 GURSTEIN, M. Open data: Empowering the empowered or effective data use for everyone? First 
Monday, [s.l], [s.n], v. 16, n. 2, 2011.
17 DAVIES, T. Evaluating the Autumn Statement Open Data Measures. 2011. Disponível em: <http://
www.timdavies.org.uk/2011/12/02/3090>. HALONEN, A. Being Open About Data: Analysis of the 
UK open data policies and applicability of open data. London: The Finnish Institute in London, 
2012.
18 BENJAMIN, S.; BHUVANESWARI, R.; RAJAN, P. Bhoomi: “E–governance”, or, an anti–poli-
tics machine necessary to globalize Bangalore? CASUM–m Working Paper, 2007, [s.l.], [s. n.].
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de boa governança e neutralidade tecnológica e política, complexos processos so-
ciais foram atropelados, beneficiando elites econômicas nacionais e internacionais 
em detrimento dos grupos marginalizados locais19.

Refletindo sobre o perigo da ampliação de desigualdades por conta de 
DGA, Gurstein20 compara três casos: o Projeto Bhoomi (Índia), Zanesville (EUA) 
e Solano County (EUA). No caso de Zanesville, uma comunidade, predominante-
mente negra, recebeu ajuda de uma consultoria especializada em dados para provar, 
na Justiça, que a prefeitura a discriminava no abastecimento de água. No caso de 
Solano County, dados são usados por uma comunidade para evitar a construção 
de uma segunda parada de caminhões na mesma região, uma vez que a primeira 
parada já teria elevado os casos de doenças respiratórias na área. Membros da co-
munidade haviam participado de um treinamento no uso de dados ministrado pelo 
próprio centro público responsável pela coleta e publicação dos dados de saúde na 
região. Este treinamento foi fundamental para que a população fosse transformada 
em proprietária dos dados21.

Gurstein argumenta, ainda, que, enquanto no caso Bhoomi nenhum es-
forço foi feito para equalizar a capacidade de uso dos dados, em Zanesville, este 
esforço foi feito por voluntários e, em Solano County, pelo próprio órgão público. 
O autor defende que não se pode contar com o trabalho voluntário de consultorias 
como em Zanesville e, portanto, é responsabilidade do governo, publicador dos 
dados, capacitar as pessoas no reuso dos mesmos, evitando a ampliação de desi-
gualdades.

2.4. VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE

A publicação de dados governamentais pode colocar em risco a privaci-
dade de gestores públicos ou mesmo da população em geral. Davies22 (2011) criti-
ca, por exemplo, a abertura pelo governo inglês de dados de saúde dos cidadãos, o 
que, além do risco à privacidade, pode gerar desconfiança entre a população quanto 
a iniciativas de DGA de uma forma geral. Por outro lado, não são publicadas bases 

19 BENJAMIN, S.; BHUVANESWARI, R.; RAJAN, P. Bhoomi: “E–governance”, or, an anti–poli-
tics machine necessary to globalize Bangalore? CASUM–m Working Paper, 2007, [s.l.], [s. n.].
20 GURSTEIN, M. Open data: Empowering the empowered or effective data use for everyone? First 
Monday, [s.l], [s.n], v. 16, n. 2, 2011.
21 Ibid. 
22 DAVIES, T. Evaluating the Autumn Statement Open Data Measures. 2011. Disponível em: <http://
www.timdavies.org.uk/2011/12/02/3090>.



65

OPEN DATA DAY: DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS E DEMOCRACIA

sobre o pagamento de impostos por empresas ou violações legais cometidas por 
elas23.

O fato corrobora com a argumentação de Zuboff24, segundo a qual a 
privacidade, atualmente, não está deixando de existir, mas, sim, sendo concentrada 
nas mãos dos grupos que controlam o fluxo dos dados, como as grandes empresas 
de tecnologia.

Nesse sentido, Janssen e Hoven25 afirmam que o equilíbrio entre trans-
parência e privacidade apresenta-se como um grande desafio. Eles argumentam 
que o fato de o governo salvar os dados dos cidadãos em múltiplas bases separadas 
por órgão, muitas vezes replicando informações e sem comunicação entre as bases, 
pode ser bom para evitar que os dados sejam usados fora de contexto ou que um 
funcionário tenha acesso a todos os dados de uma vez. Os autores defendem, ainda, 
que informação é poder, logo, faz sentido que a informação seja guardada descen-
tralizada para evitar a concentração de poder26.

3 DISCUSSãO SOBRE INICIATIVAS

Nesta seção são apresentadas algumas iniciativas envolvendo DGA, que 
são, então, analisadas sob a perspectiva dos desafios elencados anteriormente. A 
escolha das iniciativas é baseada na experiência do autor como participante delas, 
logo, não há pretensão de que seja uma amostra representativa.

3.1 DIÁRIO LIVRE

O Diário Livre é uma plataforma fruto de uma parceria não onerosa 
entre o Colaboratório de Desenvolvimento e Participação da USP (Colab-USP) 
e a Controladoria Geral do Município de São Paulo para publicar o Diário Ofi-

23 DAVIES, T. Evaluating the Autumn Statement Open Data Measures. 2011. Disponível em: <http://
www.timdavies.org.uk/2011/12/02/3090>.
24 ZUBOFF, S. Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. 
Journal of Information Technology, [s.l.], [s.n.], 2015, v. 30, n. 1, p. 75-89, 2015.
25 JANSSEN, M.; HOVEN, J. Big and Open Linked Data (BOLD) in government: A challenge to 
transparency and privacy? [S.l.]: Elsevier, 2015.
26 Ibid.
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cial da Cidade de São Paulo (DO) em formato aberto27. A iniciativa recebeu uma 
visibilidade considerável, sendo divulgada por programa de rádio, em eventos da 
prefeitura, notícia no próprio Diário Oficial da Cidade e recebendo o Prêmio do 
Congresso de Informática e Inovação na Gestão Pública de 2015. A plataforma 
acumula, atualmente, cerca de 300 mil acessos, sendo elogiada por muitas pessoas 
que a consideram uma ferramenta mais acessível do que o site oficial do DO mu-
nicipal.

Sobre a questão do custo, para a prefeitura, o desenvolvimento do pro-
jeto implicou em diversos eventos, reuniões e na tarefa diária, cumprida por um 
funcionário interno, de repassar os arquivos do Diário Oficial para o Diário Livre, 
uma vez que a automação desta tarefa encontrou algumas barreiras internas. Da 
parte da Universidade de São Paulo, o projeto envolveu um mestrado, um trabalho 
de conclusão de curso e uma máquina para a hospedagem da plataforma. Apesar do 
interesse de ambas as partes na internalização do sistema pela prefeitura, isso ainda 
não ocorreu, gerando dificuldades de manutenção do mesmo.

A forma como a plataforma publica as matérias do DO permite que 
buscadores, como o Google, indexem-nas, algo que não acontece com o site ofi-
cial do DO. Isso fez com que o nome de pessoas citadas no DO aparecessem nos 
buscadores associados a determinadas matérias nem sempre positivas, o que gerou, 
por parte destas pessoas, pedidos para a retirada de algumas páginas. Tal fato traz o 
debate sobre privacidade, direito ao esquecimento e sobre quais critérios de retirada 
ou não de conteúdos devem ser utilizados em situações semelhantes.

3.2. RADAR PARLAMENTAR

O Radar Parlamentar é uma plataforma nascida em 2012, desenvolvida, 
inicialmente, por alunos de graduação integrantes do PoliGNU-USP, e que gera 
visualizações e análises sobre as casas legislativas (Senado, Câmara dos Deputados e 
Câmara Municipal de São Paulo). Parte das visualizações utiliza uma análise quan-
titativa para representar as semelhanças entre partidos políticos e parlamentares 
com base nas votações das casas legislativas28. Os dados utilizados são publicados 
pelas próprias casas legislativas. Um dos propósitos principais do projeto é contri-

27 MARTANO, A. Diário Livre: co-criação de uma ferramenta para publicação de um diário oficial 
em formato aberto. 2015. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/
tde-21122015-091757>. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo.
28 LEITE, L.; TRENTO, S. Análise de votações nominais do legislativo brasileiro utilizando compo-
nentes principais. Leviathan, [s.n.], (São Paulo), n. 12, p. 120-163, 2018.
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buir para o entendimento dos cidadãos sobre as características e funcionamento do 
legislativo.

O desenvolvimento e manutenção da plataforma é feito, geralmente, 
através de trabalho voluntário, participação em hackathons e de uma parceria com 
uma disciplina da UNB sobre manutenção de software.

Uma das preocupações do projeto é quanto à interpretação errada dos 
dados sobre as votações dos parlamentares. Um mesmo projeto de lei, por exemplo, 
pode passar por múltiplas votações, sendo que, não necessariamente, o voto “sim” 
ou “não” tem o mesmo significado em todas elas. Conseguir interpretar correta-
mente estas informações demanda um entendimento do contexto que não está 
presente nos dados publicados pelas casas legislativas.

3.3. MONITORANDO A CIDADE

O Monitorando a Cidade é uma plataforma e metodologia para criação 
de campanhas cívicas de coleta de dados desenvolvida pelo Center for Civic Media 
(MIT). A plataforma não consome dados produzidos pelo governo, mas permite 
às pessoas coletar dados de maneira coletiva, geralmente buscando a melhoria de 
serviços públicos e um maior engajamento cidadão.

Uma das preocupações motivadoras do projeto foi permitir que grupos 
com poucos recursos tecnológicos conseguissem beneficiar-se do uso e análise de 
dados. Um dos primeiros usos mais prolongados da ferramenta foi pelo movimento 
estudantil de Santarém/PA para o monitoramento da merenda em escolas públicas, 
em parceria com o Ministério Público local29.

Nesta campanha em Santarém, um dos desafios foi, justamente, permitir 
que os jovens que quisessem participar da coleta de dados tivessem celulares com-
patíveis com a plataforma: alguns não tinham celulares ou rodavam versões do sis-
tema operacional não compatíveis. A ferramenta gera gráficos para facilitar a análise 
dos dados coletados, porém, a interpretação dos gráficos não era uma tarefa trivial 
para os participantes da campanha. Estes desafios, como comentado anteriormen-
te, demonstram barreiras para a apropriação mais ampla dos dados pela sociedade.

A capacidade de usar o trabalho voluntário dos jovens no monitoramen-
to da merenda também chamou a atenção de outros grupos, que passaram a desen-

29 MARTANO, A. et al. Monitorando a merenda no Pará: Uma experiência de coleta de dados para 
ação cidadã. [S.l]: [s.n.]. Disponível em: <https://colab-usp.github.io/monitorando-relatorio-fase2>.
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volver outras campanhas, como, por exemplo, a Universidade Federal do Pará, a 
Controladoria Geral da União e a Ouvidoria Geral da União.

3.4. CUIDANDO DO MEU BAIRRO

O Cuidando do Meu Bairro é uma plataforma desenvolvida desde 2011 
pelo Colab-USP que mapeia o orçamento da cidade de São Paulo/SP, facilitando, 
também, o envio de pedidos de acesso à informação. A ferramenta utiliza os da-
dos de execução orçamentária disponibilizados publicamente pela Prefeitura de São 
Paulo30. O projeto foi vencedor do Prêmio de Educação Fiscal de 2016 (FEBRAFI-
TE) e, hoje, é desenvolvido em parceria com o Observatório Social de São Paulo.

Um dos objetivos principais da ferramenta é melhorar o entendimento 
do orçamento público pela população, uma vez que seria mais fácil compreender 
despesas marcadas em um mapa do que as mesmas listadas em uma planilha. Além 
disso, o mapa permitiria às pessoas aproximar os dados às suas realidades locais.

Ao longo do tempo, a plataforma foi utilizada em diversas oficinas, com 
diversos perfis de públicos, e buscou integrar as sugestões recebidas. Uma das difi-
culdades, nesse sentido, é a viabilização de recursos para a manutenção e adição de 
funcionalidades à plataforma, o que acaba ocorrendo através de bolsas acadêmicas, 
verbas de fundações, premiações ou trabalho voluntário.

A possibilidade de realização de pedidos de acesso à informação pela fer-
ramenta busca contribuir com a superação do desafio de interpretação dos dados, 
uma vez que esses possuem poucas informações de contexto na planilha de execu-
ção orçamentária. Uma pessoa que se limite às informações exibidas inicialmente 
sobre uma despesa pode ser levada a conclusões equivocadas.

Por outro lado, a facilidade de realização de pedidos de acesso à informa-
ção pela plataforma, inclusive automatizados, pode levar a uma sobrecarga da capa-
cidade dos órgãos públicos em respondê-los. Até hoje, a relativa baixa utilização da 
ferramenta tem evitado esta situação.

30 CRAVEIRO, G. S.; MARTANO, A. M. Caring for My Neighborhood: a platform for public 
oversight. In: Agent Technology for Intelligent Mobile Services and Smart Societies. [S.l.], Springer, 2015. 
p. 117-126. Tradução.
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3.5. AGENTES DE GOVERNO ABERTO

A iniciativa Agentes de Governo Aberto, criada pela Prefeitura de São 
Paulo em 2015, fornece bolsas para oficinas na temática de Governo Aberto31. Seu 
objetivo principal é levar as ideias de governo aberto para todas as regiões e públicos 
da cidade.

Em sua primeira edição, o edital da iniciativa permitiu que qualquer 
pessoa propusesse uma oficina para ser desenvolvida ao longo de 6 meses, 10 horas 
por mês. As oficinas deveriam encaixar-se em um dos quatro eixos: mapeamento 
colaborativo; tecnologia aberta e colaborativa; transparência e dados abertos; e co-
municação em rede. Semestralmente, foram selecionados 48 proponentes para o 
desenvolvimento de suas oficinas, recebendo, cada um, uma bolsa mensal de R$ 
1.000,00.

Como dito, a iniciativa Agentes de Governo Aberto não trata apenas de 
DGA. Mas uma das oficinas, realizada pelo autor deste artigo, buscou apresentar a 
plataforma Cuidando do Meu Bairro, comentada na seção anterior. Foram 24 ofi-
cinas de cerca de 2h30min cada, cada uma em um local e para um grupo diferente. 
Em algumas das oficinas, foi possível que as pessoas usassem a ferramenta, inclusive 
realizando pedidos de acesso à informação. Outras, por limitação de infraestrutu-
ra (ausência de computadores), restringiram-se à apresentação e discussão sobre a 
ferramenta.

A experiência foi bastante rica ao colocar os mais diversos perfis de públi-
cos em contato com ideias de governo aberto, transparência, orçamento, lei de aces-
so à informação, tecnologias livres e com a plataforma Cuidando do Meu Bairro. 
Foi possível evidenciar como vários destes conceitos ainda estão bastante distantes 
do público geral.

Por um lado, a ferramenta, no formato atual, demonstrou limitações 
para um uso mais consistente por especialistas em controle de contas públicas, pes-
soas que, geralmente, conseguem acessar e analisar outras informações de contexto 
não presentes na planilha de execução orçamentária. Por outro lado, a ferramenta 
demonstrou capacidade de servir como recurso pedagógico na introdução destas 
questões para pessoas mais distantes da temática.

31 SÃO PAULO ABERTA. Memória da Iniciativa São Paulo Aberta. [S.l]: [s.n.], 2016. Disponível 
em: <https://archive.org/stream/SPABERTA/LIVRO_SP_ABERTA#page/n157/mode/2up>.
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4 CONSIDERAçÕES FINAIS

De maneira geral, as cinco iniciativas apresentadas buscam, de uma for-
ma ou de outra, democratizar o acesso aos dados e ao conhecimento contido neles. 
O Diário Livre concentra-se mais na publicação em si dos dados; o Monitorando 
a Cidade, no processo coletivo de coleta, análise e advocacy usando dados; o Radar 
Parlamentar, na visualização e análise quantitativa dos dados; o Cuidando do Meu 
Bairro, no mapeamento, pedidos de acesso à informação e oficinas com a popula-
ção, como as realizadas pelo programa Agentes de Governo Aberto.

Quanto ao custo, a maioria é de iniciativas que demandam relativamente 
poucos recursos, mas, apesar disso, encontram certas dificuldades de sustentabili-
dade, dependendo de financiamentos esporádicos ou trabalho voluntário. Há que 
ressaltar, também, que a mão de obra envolvida é significativamente especializada. 
O caso do programa Agentes de Governo Aberto destoa dos demais, uma vez que é 
financiado como política de governo.

Entre as cinco, o Diário Livre foi a que levantou maiores preocupações 
quanto à privacidade, uma vez que publica uma grande quantidade de dados pes-
soais (como nomes, CPFs, valores monetários recebidos por uma determinada pes-
soa etc).

A possibilidade de uso inadequado dos dados talvez seja um dos critérios 
de mais difícil avaliação. Primeiro, porque as iniciativas não têm controle e, muitas 
vezes, nem conhecimento dos reusos que serão feitos a partir dos dados e análises 
que publicaram. Segundo, porque a inadequação de um reuso pode ser objeto de 
debate, possivelmente requerendo uma avaliação mais detalhada de impacto. Sendo 
assim, as iniciativas buscam minimizar o risco de uso inadequado através de capa-
citações (oficinas) ou avisos nas próprias plataformas.

A discussão feita aqui de forma alguma propõe-se a esgotar os assuntos 
abordados, mas se espera que tenha trazido elementos úteis para debate.
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1 INTRODUçãO

A agenda da transparência governamental teve um impulso no Brasil 
com o país sendo um dos fundadores e primeiro co-presidente da Parceria para 
Governo Aberto1. Para fazer parte da OGP, os países participantes endossam uma 
Declaração de Princípios2, comprometendo-se com ações em prol transparência, 
participação cidadã, accountability, tecnologia e inovação. Além deste endosso aos 
princípios, os países ingressantes são aqueles que atendem aos critérios mínimos3 
exigidos pela OGP e o depósito de um plano de ação.  

Na ocasião do lançamento da parceria, em setembro de 2011, e postu-
lando a sua liderança, o país ainda não alcançava a pontuação máxima, e um dos 
motivos era o de não ter uma legislação de acesso à informação pública. Essa foi 
uma das razões para o esforço na aprovação de tal lei. Com isso, o Executivo Fede-

1 OPEN DEFINITION. Definição de conhecimento aberto. Disponível em: <https://opendefinition.
org/od/1.1/pt/>. Acesso em: 4 abr. 2018.
2 OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP. Open Government Declaration. Nova Iorque: [s.n.], 
2011. Disponível em: https://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration. Acesso 
em: 3 de abr. 2018.
3 Os critérios de elegibilidade são transparência fiscal, ao acesso à informação, à participação cidadã e 
à divulgação de declarações patrimoniais por autoridades. Disponível em <https://www.opengovpart-
nership.org/resources/eligibility-criteria http://dados.gov.br>.
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ral buscava a aderência do país ao regime jurídico e global de acesso à informação, 
atendendo às demandas de convenções internacionais e multilaterais4.

As políticas públicas desenvolvidas no marco de governo aberto não se 
limitaram à transparência passiva, mas também à transparência ativa5. Na realidade, 
o Brasil destacava-se, no início do século XXI do cenário internacional, por seu 
portal de transparência fiscal. Os avanços tecnológicos, a massificação do acesso 
e movimentos da sociedade que demandam maior flexibilidade na divulgação das 
informações públicas, de maneira que permitam melhor accountability, influíram 
no desenho de iniciativas de transparência governamental6. A disponibilização dos 
dados governamentais em formato aberto, que são dados que podem ser usados 
livremente, modificados e compartilhados por qualquer pessoa para qualquer fina-
lidade, tem sido feita desde final dos anos 2000 através de portais de dados abertos7. 
Como pano de fundo disso, está a concepção de que estas iniciativas têm o poten-
cial de contribuir para vários objetivos, tais como: transparência, participação, ino-
vação e geração de valor econômico8. O Brasil acompanhou o movimento global de 
abertura dos dados governamentais e, no final de 2011, lançou o Portal Brasileiro 

4 MALIN, A. M. B. Interessados e interesses no regime de acesso à informação pública no Brasil. In: 
CIANCONI, R. B.; CORDEIRO, R. I. N.; MARCONDES, C. H. (Orgs.). Coleção Estudos da In-
formação 3: Gestão do conhecimento, da informação e de documentos em contextos informacionais. 
Niterói: PPGCI/UFF, 2013. ISBN: 978-85-228-1026-0.
5 NEVES, O. M. C. Princípios, conquistas e desafios de Governo Aberto no Brasil. In: VI Congresso 
CONSAD de Gestão Pública, 2013, [s.n.], Brasília.
6 BERTOT, J. C.; JAEGER, P. T.; GRIMES, J. M. Using ICTs to create a culture of Transparency: 
Egovernment and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government Infor-
mation Quarterly, [s.l.], [s.n.], p. 264-271, 2010.
7 UBALDI, B. Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data 
Initiatives. OECD Working Papers on Public Governance, 2013, n. 22, OECD Publishing. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7-en>. Acesso em: 4 abr. 2018.
8 ALEXOPULOS, C.; SPILIOTOPOULOU, L.; CHARALABIDIS, Y. Open data movement in 
Greece: A case study on open government data sources. In: PANAYIOTIS, H. K.; KOSTAS, M.; 
IOANNIS, V. et al. 17th Panhellenic Conference on Informatics. Thessaloniki, Greece, ACM, p. 279-
286, 2013; ATTARD, J. et al. Data Driven Governments: Creating Value Through Open Government 
Data. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2016. KASSEN, M.  A promising phenomenon of open 
data: A case study of the Chicago Open Data Project. Government Information Quarterly, [s.l.], [s.n.], 
p. 508-513, 2013; KIT PARA DADOS ABERTOS: IMPLEMENTANDO UMA POLÍTICA DE 
DADOS ABERTOS. Elaboração do plano de dados abertos. Disponível em: <http://kit.dados.gov.br/
elabora%c3%a7%c3%a3o-do-pda/>. Acesso em: 4 abr. 2018.
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de Dados Abertos e instituiu a governança desta política pública em 2012 com a 
criação da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos9.

Os relatos de iniciativas de reuso de tais dados pela sociedade reforçam 
que um desafio muito relevante para alcançar todo o potencial é a falta do uso de 
tais portais10. De acordo com a literatura11, o pleno potencial da participação e 
colaboração dos consumidores só será alcançado se as partes interessadas puderem 
participar na governança de um portal de dados abertos, como sugerindo dados 
para publicar ou classificando conjuntos de dados ou recursos no próprio portal, 
segundo a definição de participação de Sayogo et al12. A dissociação entre oferta e 
demanda pode implicar em baixa adesão às iniciativas de dados abertos levando a 
pouco interesse ou baixo impacto dos portais de dados abertos.

No Brasil foi instituída, pelo Decreto nº 8.777/2016, a Política de Da-
dos Abertos do Poder Executivo Federal e este normativo traz a obrigatoriedade de 
elaboração dos Planos de Dados Abertos (PDA), bem como o estabelecimento de 
prazo para sua publicação. Para definir a relevância social que um conjunto de da-
dos públicos pode ter, o Manual para Elaboração de Plano de Dados Abertos sugere 
que os gestores levem em conta as demandas da sociedade que são encaminhadas 
via solicitações de acesso à informação, interações com o sistema de ouvidoria, 
identificação da utilização dos serviços em seus portais institucionais ou, ainda, 
através de eventos presenciais com a comunidade de usuários.

9 NEVES, O. M. C. Princípios, conquistas e desafios de Governo Aberto no Brasil. In: VI Congresso 
CONSAD de Gestão Pública, 2013, [s.n.], Brasília.
10 DAVIES, T. Open Data in Developing Countries – Emerging insights from Phase I. [S.l.]: Web 
Foundation, 2014; VERHULST S. G.; YOUNG, A. Open Data in Developing Economies: Toward 
Building an Evidence Base on What Works and How. United States Agency for International Devel-
opment Cooperative Agreement. 2017.  Disponível em: <http://odimpact.org/files/odimpact-devel-
oping-economies.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2018.
11 CHAN, C. M. From open data to open innovation strategies: Creating e-services using open 
government data. 2014, 47th Hawaii International Conference on System Sciences, [s.l.], [s.n.], p. 
1890-1899, 2013; FOULONNEAU, M.; MARTIN S.; TURKI S. How Open Data Are Turned into 
Services?. In: Snene M.; Leonard M. (eds) Exploring Services Science. IESS 2014. Lecture Notes in 
Business Information Processing, v. 169, Springer, Cham., [s.n.], 2014. Disponível em: <http://dx.doi.
org/10.1007/978-3-319-04810-9_3>. Acesso em: 4 abr. 2018; ZUIRDEWIJCK, A.; SHINDE, R.; 
JANSSEN, M. Investigating the attainment of open government data objectives: Is there a mismatch 
between objectives and results?. International Review of Administrative Sciences, [s.l.], [s.n.], 2018.
12 SAYOGO, D.; PARDO, T.; COOK, M. A framework for benchmarking open government data 
efforts. In: System Sciences (HICSS), 2014. 47th Hawaii International Conference on,. [s.l.], [s.n.], p. 
1896-1905, 2014.
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Existe pouca literatura acadêmica sobre a demanda por dados abertos go-
vernamentais no Brasil, excetuando os trabalhos de Moreira13, que buscou desenhar 
um panorama a partir do reuso dos mesmos em iniciativas de criação de aplicativos 
por setores da sociedade; e de Cruvinel14, que analisou as respostas a um questioná-
rio disponível na internet para apresentar um diagnóstico da demanda por dados 
abertos da Câmara dos Deputados. Os trabalhos mencionados focam numa pers-
pectiva dos intermediários dos dados abertos15, o que pode ter a limitação de não 
abranger as demandas por dados públicos de outros grupos sociais.

Este trabalho busca apresentar um panorama da demanda de dados go-
vernamentais em formato aberto pela sociedade civil analisando os pedidos de aces-
so à informação via e-SIC do Governo Federal. Espera-se que a contribuição apoie 
melhorias da implementação das políticas públicas que estão no marco de governo 
aberto no Brasil.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho insere-se na implementação do compromisso 1 de 
“Dados Abertos” do Terceiro Plano de Ação Brasileiro, dentro do marco da Parceria 
de Governo Aberto, e conta com a colaboração da Controladoria Geral da União 
(CGU) e o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) para o en-
vio do corpus dos pedidos de informação que contém demandas por dados primá-
rios. As solicitações analisadas no presente trabalho foram recebidas pelos e-SICs do 
Governo Federal no período de julho de 2015 até julho de 2017.  O arquivo obtido 
continha 837 solicitações resultantes da prévia exclusão daquelas que continham 
informações pessoais ou sigilosas, e a análise foi feita baseando-se em seletores de 
identificação dos termos “dados abertos”, “dados abertos governamentais”, “plano 
de dados abertos” e “base de dados” no corpo do texto do pedido.

A análise iniciou-se com um processo de seleção e filtragem dos pedidos 
de acesso à informação através da leitura dinâmica de cada um. Procuravam-se, no 

13 MOREIRA, D. Panorama sobre a utilização de dados governamentais abertos no Brasil: um estudo a 
partir dos aplicativos desenvolvidos. Rio de Janeiro: [s.n.], 2015.
14 CRUVINEL, G. Dados governamentais abertos: um diagnóstico da demanda na Câmara dos Depu-
tados. Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, 2016. 
Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/28579>. Acesso em: 4 abr. 2018.
15 CRAVEIRO, G.; ALBANO, C. Open data intermediaries: coproduction in budget transparen-
cy. Transforming Government: People, Process and Policy, v. 11, issue 1, p.119-131. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1108/TG-12-2015-0057> 2017. Acesso em: 4 abr. 2018.
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texto, os termos que demonstrassem que a mensagem recebida pelo e-SIC era, de 
fato, uma solicitação de dados abertos e/ou de informações. Pode-se citar, como 
exemplo, as expressões “dados abertos”, “base de dados” ou outras que denotam o 
conteúdo da solicitação. Nesta fase do trabalho, foram excluídas solicitações repeti-
das, encaminhadas para o mesmo órgão ou órgão distinto; levantamentos, metodo-
logias de estudos, etc.; solicitações referentes a protocolos de solicitações anteriores 
e dúvidas não relacionadas a pedidos de acesso, a uma base de dados ou ao que não 
estivesse de acordo com a missão do órgão demandado. Após esta análise, restaram 
715 solicitações distribuídas num total de 113 órgãos demandados.

A classificação pautou-se na divisão segundo categorias criadas a partir do 
agrupamento de semelhanças segundo a missão do órgão demandado e seu conteúdo. 
Devido à grande variedade e especificidades de objetos das solicitações, foram cria-
das categorias generalistas para que as diferenças destoantes pudessem ser agrupadas. 
Dessa forma, uma mesma solicitação pode enquadrar-se em mais de uma categoria.  
      O processo de criação das categorias ocorreu concomitantemente à evolução 
da leitura das solicitações. Percebe-se que a não utilização de uma metodologia 
predeterminada para a categorização das solicitações mostrou-se um fator limitante 
para a análise.

A princípio, foram registradas as temáticas centrais das mesmas para que, 
a seguir, fossem agrupadas em temáticas, definindo as categorias conforme suce-
diam-se os pedidos. Foram criadas 27 categorias, divididas em 3 grupos: (i) Catego-
rias Transversais, (ii) Categorias Temáticas e (iii) Categorias Específicas.

Categorias Transversais: Categorias elaboradas considerando o grande vo-
lume de solicitações recebidas com a mesma temática, porém voltadas a órgãos 
distintos:

●	 Transparência e Fiscalização: Divide-se em três subcategorias:

○	 Diversos: Categoria abrangente, majoritariamente relacionada 
à elaboração de trabalhos e pesquisas científicas. Engloba pedidos de previsão e 
execução orçamentária, informações de pessoas físicas e/ou jurídicas, informações 
sobre RH do órgão, aquisições de bens e serviços, registros de compras e licitações, 
e correlaciona-se a outras categorias.

○	 Dados Abertos: Solicitações questionando a existência de Plano de 
Dados Abertos no órgão; em caso afirmativo, o acesso ao conteúdo; informações 
sobre o planejamento dos órgãos quanto sua política de abertura de dados.
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○	 Base da LAI: Solicitações demandantes de bases de dados sobre 
pedidos de acesso à informação.

●	 Geodados: Dados georeferenciados e cartográficos sobre carac-
terísticas regionais, CEP, mapas, características e mapeamentos ambientais, assim 
como pesquisas e dados sobre as temáticas.

●	 Planejamento, Desenvolvimento e Gestão: Demandas referentes 
às políticas de planejamento, metodologias de gestão, acompanhamento de pro-
postas de desenvolvimento

●	 Registro de Produtos/Produtores: Bases de dados sobre produtos 
nacionais, assim como o registro e seus produtores, consultas de seus CPFs e CNPJs 
e questões acerca do processo de registro.

●	 Cálculo Tarifário: Demonstrativos metodológicos, consultas de 
métodos para composição da política de cálculo tarifário.

Categorias Temáticas: Abordam os temas centrais de missão e trabalho dos 
órgãos às quais as solicitações foram direcionadas.

●	 Saúde: Registros de estabelecimentos e profissionais da saúde, 
programas, estudos epidemiológicos de doenças, existência de pesquisas sob essa 
temática.

●	 Educação: Informações sobre instituições de ensino, dados e índi-
ces de acesso à educação.

●	 Finanças: Demanda de documentos e dados acerca dos totais de 
repasses (oriundas de transferências intra ou intergovernamentais, transferências a 
fundos, Lei Rouanet, etc.), financiamentos, disponibilização de crédito, dívidas e 
investimentos realizados ao órgão ou pelo órgão.

●	 Assistência Social: Solicitações abordando programas da assistên-
cia social, beneficiários, os fundos e programas da assistência social, dados acerca do 
desenvolvimento social e acesso a serviços públicos, assim como pesquisas da área.

●	 Relações Internacionais: Dados sobre o comércio exterior, consu-
lados e embaixadas, informações sobre empresas estrangeiras no Brasil.

●	 Mobilidade e Transportes: Pedidos relacionados a transporte pú-
blico, registro de tráfego, situação de vias, transportes aéreos e aquaviários.

●	 Segurança Pública: Bases de dados contendo estatísticas crimina-
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lísticas, índices de acidentes e infrações em vias expressas, atuação das Forças Ar-
madas, registros de desastres (naturais ou não), atuação das Polícias Civil, Militar 
e Federal.

●	 Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Dados sobre fortalecimen-
to da agricultura familiar (PRONAF- Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar), crédito para setor agropecuário, unidades armazenadoras, 
assentamentos da reforma agrária, características e perfil de famílias assentadas.

●	 Minas e Energia: Dados sobre geração energética, eficiência, avan-
ço de pesquisas, recursos não renováveis para geração de energia, bases de dados 
sobre matrizes energéticas, oferta e consumo por matriz, consumo de energia elé-
trica, localidades, custos operacionais e eficiência de usinas de geração de energia 
(várias matrizes).

●	 Previdência Social: Dados sobre benefícios, perfil de requerentes e 
beneficiários, pensões e aposentadorias.

●	 Trabalho: Informações, pesquisas e dados sobre oferta e demanda 
empregatícia, índices de desemprego, dados sobre empresas e seus trabalhadores, 
bases de dados de cadastros sindicais, migração empregatícia entre setores, entre 
outros.

●	 Cidades: Informações sobre pesquisa de perfil, dados e estatísticas 
de municípios.

●	 Meio Ambiente: Solicitações de pesquisas e dados referentes ao 
meio ambiente de forma geral, recursos naturais, leis ambientais, entre outras in-
formações adjacentes.

●	 Economia: Informações sobre permissão/execução de atividades 
econômicas, bases integradas de cadastros econômicos de empresas. As solicitações 
classificadas nesta categoria mencionam nominalmente a base de dados do Cadas-
tro Nacional de Atividades Econômicas (CANAE).

Categorias Específicas: Categoria de pedidos que não puderam ser classi-
ficados segundo missão do órgão por possuírem certo grau de transversalidade ou 
temática específica.

●	 Demografia: Pesquisas, bases de dados, informações e estudos so-
bre características populacionais.
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●	 Comércio e Empresariado: Informações sobre empreendimentos 
no Brasil, estatísticas do comércio.

●	 Imigração: Bases de dados, pesquisas e estatísticas sobre o fluxo 
imigratório no Brasil.

●	 Pedidos Vagos: Ocorrências onde a identificação plena da deman-
da era impossibilitada por falta de clareza no texto do pedido.

●	 Saneamento Básico: Dados, indicadores e pesquisas sobre o acesso 
aos serviços de água e esgoto, assim como informações sobre a existência e/ou de-
senvolvimento de planos de saneamento básico municipais.

●	 Comunicações: Dados sobre a telefonia móvel e fixa, informações 
e bases de dados sobre veículos de comunicação.

●	 Participação Popular: Também uma categoria de demanda única, 
pedia acesso à base de dados brutos sobre uma pesquisa perfil e opinião do jovem 
brasileiro.

3 ANÁLISE E DISCUSSãO 

3.1 OCORRÊNCIAS DE DEMANDA POR CATEGORIA

O gráfico abaixo indica a demanda de pedidos por categoria. Destaca-se a 
notoriedade da categoria de Transparência e Fiscalização com mais que o dobro de 
solicitações da segunda colocada, Saúde, e mais que quatro vezes a quarta, Educa-
ção. A sua grande evidência perante as outras demonstra grande interesse na busca 
por informação e dados, possivelmente para a produção de análises, reportagens 
e trabalhos científicos, favorecendo o acompanhamento, monitoramento e análi-
se crítica da atuação dos órgãos, independentemente da abrangência de subtemas 
englobados pela categoria. É de surpreender-se também que o índice de “pedidos 
vagos” encontra-se à frente no ranking em relação a grandes grupos temáticos, a 
exemplo da Segurança Pública e a Previdência Social, recentes pautas do debate 
político. De forma análoga aos pedidos excluídos na primeira filtragem de soli-
citações, demonstra-se que parcela dos demandantes desconhecem ou não com-
preendem plenamente os mecanismos jurídicos ofertados pela LAI, não usufruindo 
adequadamente da ferramenta de controle social e fiscalização disponibilizada pela 
mesma. Além disso, houve solicitações que, apesar de enquadrarem-se nos padrões 
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estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação, não explicitavam a demanda de 
forma sucinta e compreensível.

Figura 1 – Distribuição de Demanda por Categorias

Fonte: Os autores, 2018.

Houve relevante demanda de informações acerca de dados abertos e 
acesso à informação, num total de 43 pedidos distribuídos em três categorias que 
englobam questões sobre a existência e/ou desenvolvimento de Plano de Dados 
Abertos, bases de dados sobre solicitações de bases de dados aos e-SICs e sobre o 
desenvolvimento e/ou criação de políticas de dados abertos.

A distribuição de pedidos é bastante irregular em relação ao número de 
órgãos. No gráfico abaixo, separa-se o número de solicitações recebidas em inter-
valos para a melhor compreensão e visualização da demanda de solicitação. 67,6% 
dos órgãos incluídos neste trabalho receberam menos de 5 solicitações. Em contra-
partida, apenas um órgão recebeu mais de 80 pedidos.
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Fonte: Os autores, 2018.

3.2 OCORRÊNCIA DE DEMANDA POR ÓRGÃOS

Ao destacarem-se os 10 grupos de órgãos mais demandados (distribuídos 
segundo número de pedidos recebidos), pode-se notar que o Ministério da Saúde 
ainda sobressai-se, com 33,8% do total de solicitações. Em segundo lugar, o Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com 14,2%; o terceiro lugar divide-se 
entre o Ministério da Fazenda e o Ministério das Cidades, com 13,5%. O Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) ocupa 
o quarto lugar com 12,7%. O quinto lugar divide-se entre a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O gráfico de barras a seguir apresenta o agrupamento de órgãos que re-
ceberam o mesmo número de solicitações em seus e-SICs. Objetivando a melhor 
visualização e compreensão dos dados, adotou-se, por convenção, a retirada dos 
órgãos que receberam apenas um pedido de informação. O Ministério da Saúde 
continua a destacar-se mesmo quando se amplia o campo de análise para todos os 
órgãos demandados.
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No anexo deste trabalho, pode-se consultar a listagem completa de ór-
gãos, suas siglas, assim como o número de pedidos recebidos.

Fonte: Os autores, 2018.
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Figura 3 – Porcentagem de Pedidos no escopo dos 10 Órgãos mais Demandados

Fonte: Os autores, 2018.
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4 CONCLUSãO

O estudo conseguiu desenhar um mapa das solicitações de informações 
que requisitavam 113 órgãos da administração pública federal. Surpreendentemen-
te, 42% das solicitações de bases concentravam-se em apenas 8 órgãos. Com a 
identificação e agrupamento dos pedidos num rol de áreas temáticas, foi possível 
indicar em que temas ocorreram mais pedidos, independentemente do órgão solici-
tado. O estudo indicou que a demanda da sociedade civil se concentrou nos temas 
“transparência/fiscalização”, “saúde”, “mobilidade urbana”, “educação”, “finanças” 
e “assistência social” - para nominar os principais. A análise quantitativa e qualitati-
va dos pedidos não apenas permitiu conhecer melhor a demanda, como possibilita 
estabelecer prioridades, identificar possíveis gargalos e, sobretudo, apoiar um novo 
plano de abertura de dados que promova a inclusão de novas bases de dados no 
Portal Federal de Dados Abertos (dados.gov.br).

Tão importante como a identificação de gargalos e o estabelecimento de 
prioridades é fortalecer a associação entre oferta e demanda para aumentar a adesão 
às iniciativas de abertura de dados e fomentar o uso e o impacto dos portais de da-
dos abertos.  Deve-se dar, também, especial atenção à implementação e execução do 
Plano de Dados Abertos dos órgãos que controlam as bases de dados mais deman-
dadas pela sociedade. Dessa forma, amplia-se a possibilidade de que processos de 
transparência governamental possa alcançar um maior impacto social e econômico.

Este trabalho continuará a ser revisado através da continuidade da análise 
e apuração dos dados disponibilizados, assim como da revisão metodológica, tanto 
da categorização das solicitações quanto da distribuição, nomeação e definição de 
categorias.
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Manipulação  de  dados  nas  relações  de  consumo

Fabrício Germano Alves
Rayssa Tamara Lima de Medeiros

1 INTRODUçãO

A expansão tecnológica e o consequente advento da era digital vêm exer-
cendo uma significativa influência na composição dos mais variados tipos de rela-
ções jurídicas. Nesse cenário, as relações de consumo, de maneira geral, vêm sendo 
igualmente afetadas, pautando-se, cada vez mais, pela digitalização dos meios in-
formacionais. Nessa conjuntura, destacam-se as práticas relacionadas aos meios de 
comunicação e à ampla utilização de dados pessoais de consumidores, entendidos 
como conjunto de informações1 disposto em formato digital, captados a partir da 
execução de atividades praticadas no ciberespaço2. 

Este registro de atos e costumes de navegação dos consumidores vem 
servindo a empresas ligadas ao comércio, na forma de fornecedoras ou anunciantes, 
como ferramenta de mercado capaz de influenciar o surgimento ou o desenvolvi-
mento de uma relação de consumo, seja através de um anúncio direcionado a um 
determinado consumidor diante de interesse anteriormente demonstrado em uma 

1 Muito embora os termos “dados” e “informações” possam ser comumente sobrepostos e utilizados 
como sinônimos, existe uma sutil diferença em seus respectivos sentidos. Dados são fragmentos de 
informações rudimentares preexistentes, os quais, uma vez combinados e processados, produzem uma 
informação completa e refinada capaz de ser melhor assimilada. Cf.: ESCOLA NACIONAL DE DE-
FESA DO CONSUMIDOR (Danilo Doneda). A proteção de dados pessoais nas relações de consumo: 
para além da informação creditícia. Brasília, SDE/DPDC, 2010, p. 19.
2 Ambiente disposto na rede mundial de computadores que gerencia a entrada (digitalização), pro-
cessamento e armazenamento de informações digitalizadas que, automaticamente, podem ser trans-
portadas e colocadas à disposição de um usuário final. Cf.: LÉVY, Pierre. Cibercultura. Trad. Carlos 
Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999, p. 31-33.
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pesquisa em site de busca, por exemplo, ou por meio da obtenção de informações 
sobre os produtos ofertados e dados sobre os fornecedores com maior facilidade.

Ocorre que, se, por um lado, este tratamento pode visto como positivo 
- dadas as múltiplas possibilidades de informações que chegam sem esforço e de for-
ma personalizada ao consumidor, evitando o desgaste, inclusive econômico, com 
ofertas desinteressantes, apelativas ou limitadas, que acabam por induzir à aquisição 
momentânea e insatisfatória de produtos e/ou serviços -, por outro lado, representa 
uma atividade de risco, na medida em que pode ser utilizada em desfavor do con-
sumidor através da prática de condutas invasivas e discriminatórias.

O uso de dados pessoais sem o prévio conhecimento, a devida transpa-
rência e o expresso consentimento do consumidor revela a existência de um mani-
festo desequilíbrio na relação estabelecida, reconhecido na assimetria de informa-
ções acerca dos consumidores, que os coloca em relativa desvantagem em relação 
aos fornecedores e prestadores de serviços que detêm um conjunto de elementos 
informativos a seu dispor.

Verifica-se, portanto, que, apesar de no âmbito das relações de consumo a 
fluida transmissão e a massiva utilização de dados serem capazes de representar um 
verdadeiro problema, principalmente em razão da incerteza que paira sobre a forma 
de utilização destes dados, o ordenamento jurídico brasileiro ainda não possui ins-
trumentos específicos de regulamentação destas novas práticas. Dessa problemática 
resulta a necessidade de implementar mecanismos protetivos e eficazes que sejam 
capazes de possibilitar que o consumidor, no mínimo, detenha prévio conhecimen-
to de quais são e como seus dados pessoais são utilizados, para, dessa forma, serem 
evitadas situações nas quais a manipulação de dados viole elementos da esfera pri-
vada intrinsecamente ligados à personalidade do consumidor.

Desse modo, buscar-se-á, ao longo do presente texto, traçar abordagens 
pontuais sobre a incidência da manipulação de dados nas relações de consumo a 
partir da análise de três perspectivas, preponderantemente, assim reconhecidas por 
representarem os casos mais comumente observados de utilização de dados obtidos 
em decorrência das tendências e hábitos de navegação dos consumidores.

Concomitantemente, será discutido de que modo as práticas voltadas à 
manipulação de dados podem ser alcançadas pelas disposições normativas gerais 
que compõem o microssistema consumerista, principalmente diante da ausência 
de legislação específica capaz de uniformizar a regulamentação de tais práticas de 
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maneira que possa garantir a proteção do consumidor enquanto parte mais vulne-
rável da relação.  

2 MANIPULAçãO DE DADOS PARA DIRECIONAR PUBLICIDADE

O advento da denominada sociedade da informação3 foi marcado pelo 
desenvolvimento científico e tecnológico e fomentado pela utilização em massa da 
internet, o que ocasionou a inevitável autoafirmação de uma cultura cibernética 
que, cada vez mais, avança e toma espaço nos mais diversos segmentos da vida 
individual e coletiva.  O mundo virtual passou, então, a integrar a sociedade e, em 
consequência disso, passou, igualmente, a figurar como objeto de interesse de estu-
do do Direito na sua condição de regulador social, podendo ser esta nova tendência 
verificada no surgimento e aprimoramento dos direitos inerentes à sociedade da 
informação e às necessidades de regulação desta nova sistemática social4.

As múltiplas possibilidades de uso e registro das mais diversas atividades 
realizadas no âmbito virtual, sobretudo aquelas que podem ser destinadas a fins 
econômicos, constituem um novo paradigma da vida cotidiana e, não obstante 
constituir um fenômeno já consolidado na cultura hodierna, a velocidade com a 
qual vem influenciando o surgimento de novas práticas desafia, constantemente, a 
ação regulamentadora do ordenamento jurídico brasileiro. Igualmente, os atos de 
comércio vêm sendo afetados, sobretudo no que tange às ferramentas de comuni-
cação que permeiam as relações de consumo.

Nesse sentido, importante destacar as atividades inerentes à publicidade 
cuja abordagem, muito embora se confunda com aquela relacionada à propagan-
da por serem, ambas, ferramentas de comunicação que possuem o propósito em 
comum de persuadir e convencer o receptor da informação repassada, dessa dis-
tingue-se por possuir meios e intenções distintas, de modo que, enquanto a propa-
ganda objetiva a propagação de ideias específicas através do repasse ideológico ou 
filosófico de informações, sem finalidades comerciais propriamente ditas, a publici-
dade está relacionada ao ato de tornar público ou divulgar um fato, uma ideia, uma 

3 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede – A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. 
8. ed. Traduzido por Klauss Brandini Gerhardt e Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 
2005. p. 147 et. seq.
4 PRATES, Cristina Cantu. Publidicade na internet: consequências jurídicas [recurso eletrônico]. 
Curitiba: Juruá, 2015.
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marca, um produto ou serviço através de ações de alcance coletivo que envolvam 
um conjunto de técnicas para promoção de atividades comerciais5.

Por tratar-se de uma prática de essência comercial, as regras do Direito 
das relações de consumo incidem tão somente sobre a publicidade, principalmente 
perante sua qualidade de principal atividade utilizada pelo fornecedor para atrair 
consumidores. Referida no Código de Defesa do Consumidor6 como uma modali-
dade de oferta, a atividade publicitária é compreendida como uma espécie de pro-
posta, elemento comum da fase pré-contratual, que exprime uma declaração inicial 
de vontade direcionada à formulação de um contrato, sendo, portanto, capaz de 
gerar vínculo entre fornecedor e consumidor7.

No âmbito das novas tecnologias, a atividade publicitária vem sendo 
otimizada e associada a estratégias que tomam como base informações colhidas 
a partir da captação de dados pessoais e comportamentais dos consumidores para 
direcionar publicidade. Este método inovador vem sendo utilizado para tornar a 
mensagem publicitária mais pontual, pertinente e útil e ao consumidor, favorecen-
do, desse modo, uma transmissão mais eficiente da mensagem.

Uma das práticas mais comumente utilizadas para promover o direcio-
namento de publicidade diz respeito à publicidade comportamental (behavioral 
adversiting), que consiste, basicamente, na contextualização ou personalização de 
anúncios tomando como base o registro dos hábitos de navegação e consumo dos 
consumidores, realizados, eminentemente, através de meios informacionais.

A publicidade comportamental pode ser realizada sob três formas dis-
tintas de direcionamento, quais sejam: o remarketing ou criação de mensagens de 
marketing baseadas nos tipos de sites visitados; a personalização de rede (web per-
sonalization), verificada na observação e destaque, realizados por parte dos anun-
ciantes, dos gostos e preferências dos consumidores em anúncios estratégicos; e, por 
fim, a personalização do negócio (deal customization), que ocorre como consequên-
cia da análise, por parte do anunciante, das páginas mais comumente acessadas pelo 

5 GONÇALEZ, Márcio Carbaca. Publicidade e Propaganda. 1. ed. Curitiba: IESDE, 2009. p. 7-8.
6 BRASIL. Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências.
7 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado, jurisprudência, doutri-
na, questões, decreto nº 2.181/97. rev., ampl. e atual. pelas leis n os 11.989/2009 e 12.039/2009. Ni-
terói: Impetus, 2010. p. 222.
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consumidor para que sirvam de plataforma para o anúncio do produto e/ou serviço 
com descontos e, dessa forma, induzam ao consumo8.

A publicidade comportamental contempla, ainda, subcategorias. A pri-
meira delas, denominada publicidade contextual, ocorre quando há divulgação dos 
anúncios de acordo com o perfil de interesse de compra ou busca de serviços do 
consumidor. Esta prática é possível a partir da observação de dados e, consequente-
mente, informações geradas a partir da identificação do conteúdo da página acessa-
da pelo consumidor, interligando o objeto do anúncio ao referido conteúdo que se 
pressupõe ser de interesse do consumidor9.

Há, ainda, uma subcategoria de publicidade comportamental que con-
templa a possibilidade de personalização da publicidade através da veiculação de 
conteúdo informativo publicitário a partir da observância dos dados pessoais do 
consumidor. Informações relacionadas ao estado civil, à faixa etária e à localização, 
por exemplo, que, corriqueiramente, são disponibilizadas deliberadamente pelo 
próprio consumidor, seja em sua rede social particular ou em dispositivo de mídia 
digital diverso (v.g., formulários de sites de compras), são também ferramentas 
utilizadas para identificar e captar consumidores em potencial como forma de efe-
tivação da publicidade comportamental10. 

Paralelamente às práticas de publicidade contextual e personalizada, há 
a figura do marketing direto, utilizado a partir da análise do perfil de consumidores 
que detêm maior potencial e predisposição para a realização de determinadas com-
pras. Este método funciona seguindo uma lógica semelhante àquela traçada nos 
programas de fidelização, os quais são comumente oferecidos por fornecedores aos 
consumidores mais habituais, buscando, propriamente, traçar um histórico e perfil 
de compra destes consumidores que, em razão desta fidelização, serão compensados 
com eventuais vantagens11.

Em todos os casos mencionados, é almejada a efetivação da atividade pu-
blicitária através do direcionamento online de informações a determinados grupos 

8 ALVES, Fabrício Germano; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Publicidade comportamen-
tal (Behavioral advertising) In: ALVES, Fabrício Germano; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar 
(Org.). Publicidade e defesa do consumidor.	Natal: EDUFRN, 2015. p. 329-330.
9 Ibid., p. 326.
10 Ibid., p. 327.
11 ESCOLA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Danilo Doneda). A proteção de 
dados pessoais nas relações de consumo: para além da informação creditícia. Brasília, SDE/DPDC, 2010, 
p. 61.
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de usuários. Ao mesmo tempo em que esta prática pode ser considerada inovadora e 
benéfica às atividades comerciais, principalmente se analisada sob a ótica do forne-
cedor, em contrapartida, pode reforçar a vulnerabilidade do consumidor diante da 
existência de uma assimetria de informações capaz de conferir ao fornecedor maior 
poder na relação de consumo em razão da apropriação de informações qualitativas e 
quantitativas capazes de influenciar as intenções e o comportamento de consumo e, 
também, em razão do fato de serem passíveis de utilização para finalidades diversas 
daquelas relacionadas à publicidade, sem a autorização e o consentimento expressos 
do consumidor12.

A prática constante e indiscriminada de publicidade comportamental, 
inclusive, pode ter efeito contrário àquele inicialmente proposto pela ideia princi-
pal do comércio eletrônico, que está ligada ao rompimento das limitações físicas 
relativas à procura e oferta em massa de produtos diversificados. 

O direcionamento realizado por meio de algoritmos e outros mecanis-
mos que buscam, primeiramente, colher dados através do monitoramento e for-
mação de perfis de consumidores para, a partir de então, uniformizar padrões de 
consumidores-alvo para determinados tipos de publicidade pode acabar limitando 
as ofertas de produtos e, consequentemente, de escolhas futuras, por tomar como 
base um padrão criado a partir de comportamentos passados. Este fenômeno é 
denominado boxing13, cuja tradução literal acompanha a intenção por trás do uso 
do termo nestas ocasiões, considerando que os consumidores passam a ser “encai-
xotados” pelas ferramentas de análise comportamental. 

Ademais, outros aspectos relacionados a eventuais problemas envolven-
do práticas de direcionamento de publicidade são passíveis de questionamento. A 
possibilidade de variação de ofertas de preços (adaptative pricing) em razão de ca-
racterísticas pessoais, por exemplo, é uma prática que deve ser considerada abusiva 
(apesar de não estar expressamente prevista no rol do artigo 39 do CDC) por ser 
discriminatória, mas cuja veiculação através de mecanismos de direcionamento de 
publicidade é plenamente possível, afinal, não existem meios efetivos de controlar 

12 ESCOLA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Danilo Doneda). A proteção de 
dados pessoais nas relações de consumo: para além da informação creditícia. Brasília, SDE/DPDC, 2010, 
p. 96.
13 ABRAMS, Martin. Boxing and concepts of harm. In: Privacy and Data Security Law Journal, set. 
2009, p. 673-676. 
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ou coibir este tipo de prática, muito embora seja expressamente vedada, conforme 
disposição contida no § 2º do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor14.

A publicidade comportamental, muito embora possa ser utilizada em 
desfavor do consumidor, principalmente em se tratando de uma prática invasiva de 
privacidade e, por diversas vezes, obscura, não está contemplada de maneira especí-
fica sob o manto protecionista do microssistema consumerista brasileiro, e, por este 
motivo, recai sobre os típicos órgãos competentes (v.g., Poder Judiciário, Procons 
etc.) o dever de regulação da prática.

De modo geral, no Brasil, o controle da publicidade assume uma du-
pla vertente. Por um lado, o trabalho voltado à fiscalização da ética é exercido 
pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR)15. Esta 
instituição é responsável por receber denúncias e encaminhá-las para a análise do 
seu Conselho de Ética, o qual julgará as referidas denúncias de acordo com as 
disposições contidas no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária16, 
documento organizado pelo CONAR contendo orientações elaboradas a partir da 
interpretação de normas e diretrizes publicitárias já existentes no Direito pátrio.

As decisões do CONAR, no entanto, figuram como meras recomenda-
ções isentas de poder sancionador, não possuindo, por este motivo, a efetivida-
de necessária para coibir muitas das práticas abusivas relacionadas à publicidade. 
Desse modo, faz-se necessária a atuação conjunta do Poder Judiciário e de órgãos 
auxiliares, como o Ministério Público e Procons, que são incumbidos de elaborar e 
executar a política de proteção e defesa do consumidor nos respectivos Estados da 
Federação.

Em se tratando de ações de Direito estrangeiro que possam servir como 
base para um futuro sistema de regulamentação específico de publicidade compor-

14 Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. [...] §2° É abusiva, dentre outras 
a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou 
a	 superstição,	 se	 aproveite	 da	 deficiência	 de	 julgamento	 e	 experiência	 da	 criança,	 desrespeita	
valores	ambientais,	ou	que	seja	capaz	de	induzir	o	consumidor	a	se	comportar	de	forma	prejudicial	
ou perigosa à sua saúde ou segurança.
15 O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitárias (CONAR) é uma organização não-
governamental fundada e mantida por agências de publicidade, empresas anunciantes e veículos de 
comunicação, visando a atuar no controle e fiscalização da propaganda comercial veiculada no Brasil. 
Disponível em: <www.conar.org.br>. Acesso em: 15 abr. 2018.
16 CONAR. Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Disponível em <http://www.co-
nar.org.br/codigo/codigo.php >. Acesso em: 27 abr. 2018.
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tamental no Brasil, cabe mencionar, no plano internacional, as iniciativas tomadas 
pela Comunidade Europeia e Estados Unidos.

A Comunidade Europeia passou a regular a publicidade online através da 
Diretiva nº 2002/58, de 12 de julho de 2002, com o objetivo de estabelecer regras 
para garantir a segurança no processamento de dados pessoais, bem como a notifi-
cação de violações destes dados e a confidencialidade das comunicações17. A referi-
da Diretiva, inclusive, proíbe comunicações não consentidas pelo consumidor, ou 
seja, torna a privacidade e permissão fatores condicionantes à prática publicitária18.

Inclusive, no mesmo sentido traçado pela Diretiva 2002/58, recentemen-
te foi editado por iniciativa do Parlamento Europeu o Regulamento nº 2016/679, 
de 27 de abril de 2016, o qual, ao dispor sobre a proteção de dados, reafirma a 
necessidade de manifesto consentimento do titular para a utilização de seus dados 
pessoais19. O referido regulamento passará a viger em 2018 e, por este motivo, 
ainda não se faz possível uma melhor análise dos resultados práticos decorrentes de 
sua aplicação.

Buscando, igualmente, traçar diretrizes com natureza de autorregula-
mentação acerca do tema, a Federal Trade Comission Staff Report (FTC) publicou 
um documento no qual foi estabelecido um conjunto de princípios norteadores 
das práticas que envolvem publicidade comportamental20, tendo, em momento 
posterior, publicado um relatório que buscou discutir os principais comentários, 
questionamentos e pontos pouco abordados ou de abordagem controversa que sur-
giram com a publicação do primeiro documento que expôs os princípios, além de 
fornecer orientação adicional com relação ao escopo e à aplicação desses21.

Ambos os documentos mencionam, ainda, a questão da necessidade de 

17 Directive 2002/58/EC. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=-
celex:32002L0058>. Acesso em: 15 abr. 2018.
18 BEATRIX CLEFF, Evelyne. Privacy issues in mobile advertising. International Review of Law Com-
puters and Technology, 2007. p. 230.
19 Regulation (EU) 2016/697. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TX-
T/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG>. Acesso em: 15 abr. 2018.
20 FEDERAL TRADE COMISSION STAFF REPORT. Online Behavioral Advertising: Moving the 
Discussion Forward to Possible Self-Regulatory Principles. Disponível em: <https://www.ftc.gov/
sites/default/files/documents/public_statements/online-behavioral-advertising-moving-discussion-
forward-possible-self-regulatory-principles/p859900stmt.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018.
21 FEDERAL TRADE COMISSION STAFF REPORT. Self-Regulatory Principles For Online Behav-
ioral Adversiting: Behavioral Adversiting Tracking, Targeting & Technology. February 2009. Dispo-
nível em: <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff
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transparência nas ações que envolviam publicidade comportamental, devendo o 
consumidor ter conhecimento e consciência acerca do seu envolvimento em práti-
cas publicitárias desta natureza, como também autorizá-las.

É perceptível, portanto, que a questão voltada à percepção e à autorização 
do consumidor é recorrente nas mais diversas discussões que se formam em tor-
no da publicidade comportamental. As diretrizes e apontamentos normativos que 
buscam regular especificamente a prática, no entanto, ainda não são capazes de 
contemplar de maneira sólida a questão, sobretudo no Brasil, onde a prática deve-
ria ser analisada pormenorizadamente, haja vista incidir diretamente sobre direitos 
fundamentais de base constitucional, como o direito à intimidade e à vida privada.

3 MANIPULAçãO DE DADOS PARA DISCRIMINAR CONSUMIDORES

O Código de Defesa do Consumidor busca assegurar o equilíbrio real 
entre as partes envolvidas na relação de consumo, sempre em consonância com o 
princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal22, e, 
principalmente, com a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da Constituição 
Federal), fundamento primordial do sistema constitucional brasileiro.

Dentre outros, decorre do princípio da dignidade da pessoa humana o 
direito à intimidade, cuja construção incide sobre diversos aspectos da vida privada, 
sendo, desse modo, consolidado como direito autônomo e fomentador do desen-
volvimento da personalidade, que reflete diretamente nas relações de consumo, 
uma vez que pode ser considerada como um direito básico do consumidor.

Diante disso, cabe destacar que a utilização de dados pessoais nas rela-
ções de consumo, proporcionada pelo domínio de informações facilmente obtidas 
através das novas tecnologias, vem afetando sobremaneira o direito à intimidade 
do consumidor23. Na medida em que a informação é manipulada para direcionar 
atividades de consumo a determinadas pessoas, tomando como base a lógica pro-

-report-self-regulatory-principles-online-behavioral-advertising/p085400behavadreport.pdf>. Acesso 
em: 15 abr. 2018.
22 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasi-
leiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...]. 
23 GHISI, Silvano. PEZZELA, Maria Christina Cereser. A manipulação de dados pessoais nas rela-
ções de consumo e o sistema “crediscore”. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 4, n. 1, jan.-jun./2015. 
Disponível em: <http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/08/Pezzella-e-Ghisi-civilistica.com
-a.4.n.1.2015.pdf ). Acesso em: 17 abr. 2018.
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porcionada pelas suas ações, isso não se mostra, necessariamente, uma prática abu-
siva. A discriminação fomentada pela utilização de dados pessoais, por outro lado, 
constitui, por si só, um abuso de direito, observado, principalmente, no momento 
em que estes dados se referem a informações de cunho sensível, ou seja, ligadas à 
essência da própria personalidade humana. 

A utilização de informações pessoais, comumente armazenadas em ban-
cos de dados, surgiu a partir da implantação do Serviço de Proteção de Crédito, em 
1955, associação civil fundada devido ao interesse comum de instituições comer-
ciais e bancárias para unificar procedimentos e obter informações individuais de 
consumidores, objetivando avaliar e criar perfis e categorias de consumidores como 
medida de prevenção à realização de negócios não promissores24. 

Esta ferramenta, muito embora se mostre imprescindível aos serviços 
de proteção e concessão de crédito, pode ser desvirtuada e utilizada para violar a 
privacidade do consumidor, motivo pelo qual devem ser consideradas, sobretudo 
pelos operadores do Direito, todas as intenções envolvidas na prática de captação 
e armazenamento de dados pessoais, conforme reconhece o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) na decisão que julgou o Recurso Especial nº 22.337/RS25.

Recentemente, a problemática relativa à utilização de bancos de dados de 
consumidores foi novamente discutida pelo STJ, desta vez em recurso interposto 
por Boa Vista Serviços S/A contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, que entendeu ser ilegal a utilização do serviço de scoring por consistir em 
violação a preceitos do Código de Defesa do Consumidor26. 

O credit scoring é um sistema de avaliação de risco para a concessão de 
crédito aos consumidores que opera a partir de um modelo estatístico e matemáti-
co27, que atribui pontuação a pessoas físicas de acordo com determinadas caracte-
rísticas, que englobam não apenas aspectos relacionados ao histórico de consumo, 

24 EFING, Antônio Carlos. Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores. 1. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 25.
25 STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp 22.337/RS. Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar. DJ: 
20/03/1995. 
26 STJ. REsp 1.419.697 –RS (2013/0386285-0). Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. DJ: 
12/11/2014. 
27 SANTOS, José Odálio dos; FAMÁ, Rubens. Avaliação da aplicabilidade de um modelo de credit 
scoring com variáveis sistêmicas e não-sistêmicas em carteiras de crédito bancário rotativo de pessoas 
físicas. Revista Contabilidade & Finanças-USP, v. 18, n. 44, 2007. p. 108.
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aquisição e pagamento de dívidas, mas também características pessoais dos indiví-
duos, tais como idade, sexo, estado civil, cor da pele, endereço e número de filhos28.

É atribuída ao consumidor, pelo sistema do scoring, uma pontuação que 
pode variar entre 0 (zero) e 1.000 (mil). Quanto maior for a pontuação, maior será 
o nível de confiabilidade que a empresa pode depositar no interessado para fins de 
contratação do serviço de crédito. Esta técnica é comumente observada em serviços 
de seguro de veículo, por exemplo. A controvérsia acerca do citado método de sco-
ring gira em torno dos critérios utilizados para atribuir maior ou menor pontuação 
à determinada variável do consumidor interessado, bem como da falta de clareza e 
informação sobre as características pontuadas.

O STJ entendeu pela legalidade deste sistema de avaliação de risco para 
concessão de crédito, reconhecendo, primeiramente, que não se trata de cadastro 
ou banco de dados de consumidores, mas, sim, de uma metodologia para cálculo de 
risco do crédito através de modelos estatísticos que utilizam informações existentes 
no mercado via internet29. 

A decisão demonstra, ainda, que o uso do scoring, mesmo sendo feito 
segundo uma metodologia de cálculo do risco, não afasta a obrigação de cumpri-
mento das garantias básicas do consumidor. Esta metodologia, inclusive, merece 
ser resguardada por constituir segredo da atividade empresarial, não sendo possível 
exigir o consentimento prévio e expresso do consumidor. 

Por outro lado, o STJ reconheceu também que, na hipótese de o consu-
midor solicitar as informações, essas devem ser prestadas indicando, de forma clara 
e precisa, os bancos de dados utilizados, como também as informações pessoais 
utilizadas para a concessão do crédito para que o interessado exerça o controle das 
informações sensíveis e excessivas, que não poderão ser valoradas pelo fornecedor, 
sob pena de responsabilidade civil pelos danos morais e materiais de forma objetiva 
e solidária do fornecedor do serviço de credit scoring, do responsável pelo banco de 
dados, da fonte e do consulente. 

O referido entendimento, no entanto, de maneira geral, não se coaduna 
com os preceitos trazidos pela Constituição Federal, pelo Código de Defesa do 

28 LUPION, Ricardo. O caso do sistema “credit scoring” do cadastro positivo. Revista da AJURIS, v. 
42, n. 137, p. 431-450, 2015.
29 STJ. REsp 1.419.697 –RS (2013/0386285-0). Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. DJ: 
12/11/2014. 
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Consumidor, pelo Código Civil e pela Lei Federal nº 12.414/201130, que disciplina 
a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento para 
formação de histórico de crédito dos consumidores, notadamente por infringência 
aos princípios de direito e preceitos legais que serão expostos a seguir. Inicialmente, 
importante chamar a atenção para os critérios utilizados na aferição do escore dos 
consumidores.

Conforme consta na decisão analisada, o cálculo considera não apenas 
questões objetivas relacionadas ao histórico de consumo (v.g. dívidas contraídas 
e quitadas, pendências financeiras ou a existência de bem capazes de assegurar o 
crédito pretendido), mas pontua, também, características pessoais dos indivíduos, 
como, por exemplo, idade, sexo, estado civil, cor da pele, endereço e número de 
filhos. Em um caso hipotético, quais seriam os critérios capazes de diferenciar pon-
tuações destinadas a uma pessoa casada e a outra solteira? Qual das duas receberia 
uma avaliação mais positiva e por qual motivo? Ao atribuir-se pontuação a duas 
pessoas em iguais condições financeiras, sendo que uma possui 1 filho e outra pos-
sui 3, quem sairá na vantagem? Seria o interessado que possui 3 filhos, visto que 
carece de mais recursos?

A celeuma ganha maior complexidade quando passa a analisar questões 
referentes ao gênero, por exemplo. Quem deve receber pontuação menor, homem 
ou mulher? Como o método analisará, por exemplo, indivíduos transexuais e trans-
gêneros? Como poderá ser auferido que gênero do consumidor pode determinar se 
é seguro celebrar com ele um contrato? 

Essas são apenas algumas questões que são levantadas ao analisar-se a 
licitude do credit scoring, e, já nas primeiras linhas, é possível vislumbrar que o mé-
todo defendido pelos empresários vai de encontro a diversos preceitos garantidos na 
legislação pátria, a começar pela Constituição Federal de 1988 que, em seu art. 5º, 
caput e inciso X, prevê como direito e garantia fundamental a igualdade de todos 
e a inviolabilidade da “intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação”. 

Também é possível citar o Código de Defesa do Consumidor como di-
retamente desrespeitado pela citada metodologia. Já no caput de seu artigo 4º, o 
CDC prevê, como objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo, dentre 

30 BRASIL. Lei Federal nº 12. 414, de 9 de junho de 2011. Disciplina a formação e consulta a bancos 
de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para forma-
ção de histórico de crédito. 
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outras práticas ligadas ao respeito e à dignidade do consumidor, a transparência e 
harmonia das relações de consumo. 

Ademais, seguindo esta mesma linha de defesa dos direitos do consumi-
dor, parte mais vulnerável da relação, o CDC prevê, no inciso III do seu art. 6º, o 
direito básico a informações adequadas e claras sobre produtos e serviços, com es-
pecificação correta de “quantidade, características, composição, qualidade, tributos 
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Com a utilização do 
scoring há um nítido desrespeito aos direitos mencionados, sobretudo com relação 
à dignidade, transparência e informação adequada e clara. 

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, ainda, normas direcio-
nadas ao controle dos bancos de dados, notadamente no art. 43 e seus respectivos 
parágrafos, que garantem aos consumidores o acesso a cadastros, fichas, registros 
e dados pessoais e de consumo arquivados, bem como sobre as suas respectivas 
fontes. Mesmo em se tratando de um método de análise e não de um banco de 
dados em si, o scoring analisa informações íntimas dos consumidores para, a partir 
de então, atribuir-lhes notas sem qualquer esclarecimento ou justificativa sobre o 
cálculo realizado. 

A utilização do scoring também representa afronta aos preceitos trazi-
dos pela Lei Federal nº 12.414/2011, notadamente ao previsto no art. 5º, inciso 
IV, segundo o qual “são direitos do cadastrado conhecer os principais elementos e 
critérios considerados para a análise de risco, resguardado o segredo empresarial”. 
Neste caso, embora o dispositivo resguarde a questão do segredo empresarial, é 
importante considerar o que vem a ser mais importante: o segredo da empresa ou 
o direito à informação garantido no CDC. É direito do consumidor ser informado 
dos critérios que foram utilizados para a não concessão de um crédito, por exemplo, 
inclusive para ser oportunizada a correção ou resolução dos problemas. 

Neste momento, indaga-se: a negativa que se baseia no escore que está 
baixo devido à cor da pele ou ao estado civil do consumidor é justa? É moral e ético 
negar crédito ao consumidor considerando tais aspectos? Diante destes apontamen-
tos, afirma-se ser questionável a decisão proferida pelo STJ nos autos do Recurso 
Especial nº 1.419.697 – RS (2013/0386285-0).
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4 ACESSO A DADOS SOBRE OS FORNECEDORES PARA FAZER
COMPRAS  COM  MAIS  SEGURANçA

No panorama mundial atual, a utilização dos meios eletrônicos por parte 
dos consumidores para realização de atos e transações comerciais constitui uma 
realidade social já consolidada. Os mercados e organizações, de modo geral, que, 
naturalmente, necessitam constantemente reinventar-se para acompanhar a con-
tínua evolução social, também passaram a ser influenciados pela nova dinâmica 
virtual e, igualmente, pelas múltiplas possibilidades de consolidação de negócios 
proporcionadas pela internet.

O e-commerce ou comércio eletrônico, modelo negocial que permite, no 
âmbito eletrônico e digital, a realização de operacionalizações entre uma rede de 
varejo e consumidores ou transações comerciais entre uma empresa e sua cadeia 
de fornecedores31, além de ter facilitado o acesso do consumidor aos mais variados 
tipos de serviços e mercadorias, ampliou consideravelmente as atividades negociais 
proporcionadas por empresas fornecedoras e prestadores de serviços, que passaram 
a utilizar o sedimentado mercado virtual para promover práticas comerciais que en-
volvem desde ações de marketing e publicidade a negociações propriamente ditas. 

Neste cenário, em que pese haver inúmeras empresas comerciais sólidas, 
sejam elas tradicionais ou puramente ligadas ao ramo do comércio eletrônico, que 
buscam a satisfação obrigacional com comprometimento e dentro da legalidade, 
a inexistência de meios efetivos de controle e fiscalização de ambientes virtuais 
destinados à compra e venda de produtos ou à prestação de serviços, somada à fa-
cilidade de utilização da rede para simular e manipular informações a fim de atrair 
consumidores e induzi-los à celebração de negócios inexistentes ou falhos, tem se 
mostrado um problema recorrente.

Diretamente proporcional à progressiva tendência de utilização da inter-
net como ferramenta de mercado está a criação e utilização de mecanismos direcio-
nados às más práticas comerciais. A vulnerabilidade do consumidor intensifica-se 
sobremaneira, inclusive diante da impessoalidade verificada na realização de tran-
sações em âmbito virtual. Esta situação, por si só, enseja a criação de mecanismos 
eficientes de proteção ao consumidor. Sobre este ponto em especial, importa ressal-
tar que o Código de Defesa do Consumidor, muito embora se trate de Lei editada 
anteriormente à eclosão das tendências tecnológicas e virtuais, possui dispositivo 

31 FUOCO, Taís. Guia valor econômico de comércio eletrônico. Globo Livros, 2003, p. 15.
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capaz de assegurar a proteção dos consumidores uma vez verificada a inexistência 
de dispositivo legal específico para tutela desta situação.

O art. 44 do CDC estabeleceu a necessidade de manutenção de bancos 
de dados de fornecedores, na forma de cadastro, contendo reclamações e identifica-
ção dos respectivos fornecedores que operam em desacordo com as normas proteti-
vas consumeristas cujo controle e organização devem ser realizados por intermédio 
de órgãos públicos de defesa do consumidor, tais como Procon, Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) e até mesmo do próprio Ministério da 
Justiça32. Este subsídio é disponibilizado publicamente na forma de dados abertos, 
informações livremente dispostas em rede que podem ser utilizadas, reutilizadas e 
redistribuídas por qualquer pessoa33. 

A previsão acerca da exigência de cadastro de reclamações fundamenta-
das de fornecedores foi regulamentada nos arts. 57 e seguintes do Decreto Federal 
nº 2.181/1997, o qual, ao dispor sobre o cadastro de fornecedores como parte 
integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, reforçou a sua essencia-
lidade à defesa e orientação dos consumidores34. O referido Decreto Federal impõe, 
ainda, o dever de divulgação periódica dos cadastros atualizados de reclamações 
(art. 59, caput), bem como a sua publicação obrigatória em órgão de imprensa 
oficial local (art. 59, §1º), devendo ser respeitado o limite de cinco anos para a 
manutenção de informações negativas sobre fornecedores (art. 59, §3º).

A utilização de dados abertos vem sendo bastante difundida entre em-
presas e governos que intencionam fomentar um sistema capaz de conferir maior 
celeridade na descoberta de informações pertinentes35, sobretudo aquelas que, po-
tencialmente, são capazes de agregar valor às experiências vividas no mercado de 
consumo eletrônico.

32 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos; MIRAGEM, Bru-
no. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2. ed. rev., atual, e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006. p. 631.
33 ISOTANI, Seiji; BITTENCOURT, Ig Ibert. Dados abertos conectados: Em busca da Web do Co-
nhecimento. Novatec, 2015, p. 42.
34 BRASIL. Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997. Dispõe sobre a organização do Siste-
ma Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções 
administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, revoga o Decreto Nº 861, de 
9 julho de 1993, e dá outras providências. 
35 ISOTANI, Seiji; BITTENCOURT, Ig Ibert. Dados abertos conectados: Em busca da Web do Co-
nhecimento. Novatec, 2015, p. 17.
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O acesso a dados dos fornecedores, além de ser medida benéfica ao con-
sumidor, que, diante da melhor transparência acerca dos fornecedores e da quali-
dade dos serviços por eles prestados, sentir-se-á mais seguro para realizar transações 
negociais em âmbito virtual, mostra-se uma prática igualmente importante para os 
próprios fornecedores, sobretudo do ponto de vista organizacional e autopromo-
cional, uma vez que a reputação das empresas, especialmente aquelas voltadas ao 
comércio eletrônico, é fator capaz de influenciar significativamente a escolha do 
consumidor no momento da realização de transações comerciais36.

Ambientes virtuais que possibilitam o acesso a dados abertos de forne-
cedores, tais como as plataformas Consumidor.gov37, Reclame Aqui38 e Consu-
midor Vencedor39, são exemplos de medidas voltadas à resolução da problemática 
envolvendo práticas de mercado obscuras, principalmente através do comércio ele-
trônico, funcionando como verdadeiros canais de comunicação entre fornecedor e 
consumidor.

A grande crítica que se faz ao atual modelo de prestação de informação 
de dados sobre fornecedores, no entanto, relaciona-se à inexistência de um modelo 
que integre e unifique o acesso do consumidor, bem como ofereça a opção de utili-
zar um sistema de atendimento personalizado online capaz sanar, de forma prática 
e instantânea, eventuais dúvidas, inclusive procedimentais, na forma, por exemplo, 
de um canal de atendimento virtual. A congregação das experiências proporciona-
das por plataformas destinadas à comunicação entre consumidor e fornecedor em 

36 GUAZZELLI, Denize Aparecida. Código de Defesa do Consumidor: o direito do cidadão alicer-
çado na informação. Organicom, v. 7, n. 12, p. 96-112, 2010. Disponível em: <https://www.revistas.
usp.br/organicom/article/view/139050/134398>. Acesso em: 20 abr. 2018.
37 Consumidor.gov é uma plataforma gerenciada pelos PROCONs estaduais, em conjunto com 
a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que oferece dados sobre empresas 
consultadas. É disponibilizado, além do perfil da empresa, o número, a porcentagem de reclamações 
respondidas e o tempo de resolução dos problemas suscitados pelos consumidores. Disponível em: 
<https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1524581825117>. Acesso em: 20 abr. 2018.
38 A plataforma Reclame Aqui é considerada um dos maiores ambientes virtuais do país de manu-
tenção não-governamental destinados à informação de consumidores. O site oferece, ainda, além dos 
perfis das respectivas empresas consultadas, rankings e demonstração de satisfação dos consumidores, 
bem como da reputação das empresas. Disponível em: <https://www.reclameaqui.com.br/>. Acesso 
em 20 abr. 2018.
39 Consumidor Vencedor é um site ligado ao Ministério Público que confere aos consumidores o 
acesso a informações sobre resultados positivos em ações demandadas na defesa coletiva de consumi-
dores. A plataforma permite, ainda, denúncias a descumprimentos de decisões judiciais e Termos de 
Ajustamento de Condutas por parte de fornecedores. Disponível em: <http://consumidorvencedor.
mp.br/>. Acesso em: 20 abr. 2018.
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uma única plataforma tornaria o processo mais intuitivo e eficaz. Além do mais, a 
unificação procedimental implica também em conferir tratamento igual aos consu-
midores que buscam informações e meios eficientes de atendimento.

De modo geral, é perceptível que o ambiente virtual trouxe novas de-
mandas ao campo de atuação do Direito das relações de consumo. Muito embora 
não existam dispositivos legais específicos destinados à tutela do comércio eletrôni-
co, a aplicação extensiva das ferramentas existentes, a exemplo do cadastro de for-
necedores, tem satisfeito as necessidades dos consumidores que buscam o ambiente 
virtual para realizar compras de produtos e contratar serviços com segurança. 

5 CONCLUSãO

A era digital caracteriza-se, dentre outros aspectos, pela profunda mu-
dança estrutural sofrida pela sociedade, notadamente após o advento da internet e 
da modernização e ampliação dos meios de comunicação. Nesta conjuntura marca-
da pela influência e massificação das ferramentas eletrônicas, a utilização de dados, 
fragmentos de informações digitais rudimentares, tem servido à subsistência de 
diversas práticas comerciais.

Neste cenário inserem-se as relações de consumo, as quais, uma vez con-
jugadas com as atividades de comércio eletrônico, fenômeno considerado indisso-
ciável das práticas sociais desde a sua implementação, sofreram significativos im-
pactos, assim observados sob duas óticas.

Primeiramente, verifica-se que, após a sedimentação dos ambientes vir-
tuais destinados à socialização e às práticas de consumo, houve uma considerável 
ampliação de opções, possibilidades e, ainda, comodidade para os consumidores, 
que passaram a não mais limitar-se a opções locais insatisfatórias. Há, por outro 
lado, um aspecto negativo, verificado na facilidade de emprego de métodos ardilo-
sos capazes de induzir o consumidor ao erro, como também servir de instrumento 
de manipulação a partir da utilização de dados pessoais captados para tal propósito.

Existem, basicamente, três principais abordagens sob as quais a manipu-
lação de dados nas relações de consumo pode ser observada: primeiramente, através 
da personalização ou direcionamento de publicidade a determinados tipos de con-
sumidores, de acordo com informações geradas a partir de seus dados de navegação 
(publicidade comportamental); também, na utilização de informações obtidas a 
partir do armazenamento de dados pessoais para discriminação de consumidores, 
a exemplo do que pode ocorrer no sistema de concessão de crédito denominado 
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credit scoring; e, por fim, a partir da utilização de informações de fornecedores para 
realização de compras e contratação de serviços com mais segurança na internet, 
notadamente a partir do gerenciamento e publicação de cadastros de fornecedores, 
criados com o intuito de orientar o consumidor, principalmente diante da sua con-
dição de vulnerabilidade na relação de consumo.

Diante da análise pontual acerca destas três perspectivas, é possível inferir 
que, não obstante haver diferenças gritantes em suas respectivas finalidades e estru-
turas de funcionamento, todos os sistemas abordados têm como foco a vulnerabi-
lidade do consumidor diante das novas ferramentas de consumo ofertadas pelas 
práticas econômicas próprias de comércio na era digital.

Sobre este aspecto, especificamente, a aplicação das normas protetivas 
do Código de Defesa do Consumidor, em que pese tratar-se de diploma legal cuja 
edição antecedeu o surgimento e a consolidação das práticas virtuais, deve sempre 
ocorrer em sintonia com a sociedade e suas demandas, o que, de fato, aplica-se ao 
que ocorre atualmente no que tange às questões relacionadas à manipulação de 
dados, ainda que de forma não específica.

De certa forma, a inexistência de especificações legais voltadas à realiza-
ção de atos de consumo em ambientes virtuais, bem como à utilização de dados 
para discriminar consumidores, dá azo à formação de entendimentos jurispruden-
ciais ou doutrinários vagos que, por diversos motivos, acabam desfavorecendo o 
consumidor. Deve-se, no entanto, ser reforçada a consciência protetiva ao consu-
midor e seus dados pessoais, sobretudo no âmbito virtual, no qual as relações de 
consumo devem sempre ser alicerçadas com base na informação.
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Dados abertos na governança digital: uma alternativa de 
contribuição   democrática

Elias Jacob de Menezes Neto
Tiago José de Souza Lima Bezerra

Victória Layze Silva Fausto

1 INTRODUçãO

A obrigação de disponibilizar os dados em formato aberto – ou seja, 
aos quais seja possível o acesso, o manuseio, a alteração e o compartilhamento – é 
regida, principalmente, pelo Decreto nº 8.777/2016, o qual institui a Política de 
Dados Abertos ao Poder Executivo Federal, em concordância com a Lei de Acesso 
à Informação (Lei 12.527/11), como mecanismo de transparência governamental. 
Sendo assim, é de fundamental relevância entender o que são, para que servem, 
como são usados e como tais dados podem ser trabalhados como instrumento de 
fortalecimento do processo democrático brasileiro. 

Em um primeiro momento, será analisado o conceito de dados abertos, 
explicitado por que eles são necessários ao processo de transparência administrativa 
e quais são os benefícios de sua acessibilidade. Também será trabalhada a influência 
da política de governança digital neste processo de disponibilização de dados aber-
tos, a qual traduz o objetivo do Governo Federal de utilizar-se de tecnologia para 
melhorar e facilitar os processos de gestão pública. Aborda-se, também, como o uso 
dos dados pode facilitar os processos de lidar com a democracia. Além disso, fala-se 
como alguns Estados, entre eles, o Brasil, cobram e investem nesta disponibilização 
e como a abertura de dados abertos no Brasil e o seu incentivo são considerados em 
relação a outros países e dentro de organizações internacionais que incentivam este 
acesso à informação, como é o caso do Open Government Partnership. 
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Na segunda parte de desenvolvimento deste trabalho, será encontrada 
a análise de três exemplos da utilização de dados abertos em aplicativos e instru-
mentos tecnológicos brasileiros. As ferramentas escolhidas para abordagem foram 
o aplicativo “Para onde foi o meu dinheiro?”, o projeto “Operação Serenata de 
Amor” e o website “Reclamações BR”. A partir da apresentação de cada um destes 
instrumentos, abordam-se, também, quais são os benefícios oferecidos à sociedade 
pelos mesmos e como o cidadão pode utilizar-se de cada mecanismo para fortaleci-
mento da estrutura democrática. 

Por fim, na terceira e última parte do desenvolvimento deste texto será 
abordada a activity theory e a sua contribuição para formulação de uma plataforma 
digital que utilize os dados abertos como instrumento mediador da relação entre a 
sociedade e o governo, possibilitando a interação de ambos e, assim, contribuindo 
para fortalecimento da estrutura democrática do país. 

Nesse capítulo discute-se sobre o que é a activity theory e como a sua 
proposta de abordagem pode auxiliar no processo de tomada de decisões e de cons-
trução estratégica. A partir disso, apresenta-se a teoria democrática a qual pode ser 
relacionado o activity system para a finalidade de uso prático de ferramentas tecno-
lógicas para dirimir conflitos públicos. Depois disso, versa-se sobre o activity system, 
proveniente da activity theory e a partir do qual, junto com a teoria democrática, 
pode ser visualizada a plataforma digital. Após o exposto, é abordada a Estratégia 
de Governança Digital (EGD), sobre a qual se apoia o Estado para cumprir os ob-
jetivos e princípios traçados pelo Governo Federal para atendimento à exigência do 
uso de tecnologias na administração pública. 

E, por último, o capítulo ainda aborda a plataforma digital, denominada 
também de Democratic Activity Modelo of Open Data Use (DAMODU), a partir da 
qual se propõe uma análise circunstancial do problema de serviço público de saúde 
brasileiro e tenta possibilitar a visualização de um panorama prático a partir do qual 
seja possível conceber o uso da plataforma. 

2 DADOS ABERTOS: UM MODELO DE ESTRATÉGIA DE
GOVERNANçA   DIGITAL   PARA   A   DEMOCRACIA

O Poder Executivo Federal estabeleceu, a partir do Decreto nº 
8.638/2016, uma política de governança digital nos órgãos e entidades da admi-
nistração pública federal direta, autárquica e fundacional com base na utilização 
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de tecnologias da informação e comunicação como ferramentas auxiliadoras no 
processo democrático.

A finalidade desta política de governança digital está prevista no artigo 
1º do referido Decreto1 e visa a assegurar, de forma geral, o acesso à informação, 
a participação da sociedade no processo de construção de políticas públicas e de 
serviços públicos disponíveis em meio digital e a extração do máximo de benefícios 
das tecnologias da informação e da comunicação na prestação de serviços públicos.

O conceito de governança digital, por sua vez, está previsto no inciso III 
do artigo 2º do Decreto nº 8.638/20162, considerando-se:

a utilização pelo setor público de recursos de tecnologia 
da informação e comunicação com o objetivo de me-
lhorar a disponibilização de informação e a prestação de 
serviços públicos, incentivar a participação da sociedade 
no processo de tomada de decisão e aprimorar os níveis 
de responsabilidade, transparência e efetividade do go-
verno. 

Há, assim, uma estratégia de governança digital segundo a qual o Estado 
deve utilizar a tecnologia da informação e da comunicação (TIC) para oferecer seus 
serviços de forma mais eficiente. Além disso, um dos principais objetivos dessa es-
tratégia é a participação da sociedade no processo democrático tanto na tomada de 
decisões como em relação à participação na responsabilidade, transparência e efeti-
vidade das ações do governo. A ideia de governança digital está, portanto, intima-
mente ligada aos processos de democracia monitória, deliberativa e participativa.

1 BRASIL. Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016. Institui a Política de Governança Digital no 
âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
Art. 1º Fica instituída a Política de Governança Digital para os órgãos e as entidades da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional, com as seguintes finalidades: I – gerar benefícios para 
a sociedade mediante o uso da informação e dos recursos de tecnologia da informação e comunica-
ção na prestação de serviços públicos; II – estimular a participação da sociedade na formulação, na 
implementação, no monitoramento e na avaliação das políticas públicas e dos serviços públicos dis-
ponibilizados em meio digital; e III – assegurar a obtenção de informações pela sociedade, observadas 
as restrições legalmente previstas. 
2 BRASIL. Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016. Institui a Política de Governança Digital no 
âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
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Ruijer, Grimmelikhuijsen e Meijer3 caracterizam a democracia delibe-
rativa como o processo que enfatiza o debate aberto para a tomada de decisões 
coletivas, sendo estas decisões formadas a partir da opinião pública e da vontade 
geral, valorizando os diferentes pontos de vista construídos a partir das informa-
ções disponíveis. Sob inspiração habermasiana, Góes4 explicita que a democracia 
deliberativa

Trata-se de um percurso que se desenvolve no sentido 
da periferia ao centro, em que a esfera pública atuando 
como caixa de ressonância dos debates acerca de questões 
de alta relevância para a cidadania, passa a influenciar 
discursivamente o poder decisório e de normatização a 
cargo do poder político e administrativo. A democracia 
deliberativa transparece desse modo, como um sistema 
de participação cidadã, que assegura a formação do po-
der político e por consequência do Direito, a partir de 
um poder comunicativo gerado discursivamente entre 
todos os cidadãos que, somente assim, passam a ser con-
siderados autores e destinatários das normas jurídicas 
democraticamente produzidas. 

Verifica-se, portanto, que a política de governança digital abrange a ideia 
de democracia deliberativa na medida em que incentiva a colaboração da sociedade 
no processo de tomada de decisões. Este poder comunicativo gerado entre os cida-
dãos deve ser o reflexo de um conjunto vasto de opiniões, informações e conteúdos 
que também se propagam nos meios digitais.

Igualmente, visualiza-se a manifestação da democracia participativa na 
governança digital através da ideia de que os cidadãos colaboram diretamente com 
o governo, deixando o povo de ser mero usuário de serviços públicos digitais para 

3 RUIJER, Erna; GRIMMELIKHUIJSEN, Stephan; MEIJER, Albert. Open data for democracy: 
developing a theoretical framework for open data use. Government Information Quarterly, [s.l.], [s.n.], 
v. 34, Issue 1, 2017, p. 46.
4 GÓES, Ricardo Tinoco de. Democracia deliberativa e jurisdição: a legitimidade da decisão judicial a 
partir e para além da teoria de J. Habermas. Curitiba: Juruá, 2013, p. 52.
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ser agente ativo no processo de formação, implementação e monitoramento das 
atividades administrativas5.

Questão pertinente da política de governança digital é que uma de suas 
diretrizes, estabelecidas no artigo 4º do Decreto nº 8.638/2016, é a disponibilização 
de dados em formato aberto, amplamente acessível e utilizável por pessoas e 
máquinas. Além desta política, instituiu-se, posteriormente, pelo Decreto nº 8.777, 
de 11 de maio de 2016, a política de dados abertos do Poder Executivo federal, que 
tem, entre os seus nove objetivos previstos no artigo 1º, a promoção da transparên-
cia pública, a publicação de dados, o acesso à informação, a troca de dados entre os 
integrantes da administração pública federal, a oferta de serviços públicos digitais 
de forma integrada e o desenvolvimento de novas tecnologias, construindo um 
ambiente de gestão pública participativa e democrática.

A ideia de democracia participativa é mais presente ainda, portanto, 
quando se trata da política de dados abertos, pois permite que os cidadãos tecnica-
mente capacitados possam manusear e interagir com estes dados, criando mecanis-
mos digitais de interesse público, como aplicativos cujo dataset (conjunto de dados) 
esteja disponibilizado em formato aberto.

Dados abertos são definidos, de acordo com o artigo 2º, inciso III, do 
Decreto nº 8.777/2016, como aqueles acessíveis ao público, representados em meio 
digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados 
na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, 
consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte. Em ou-
tras palavras, a Open Knowledge Brasil6 define que “dados são considerados abertos 
quando qualquer pessoa é livre para acessá-los, usá-los, modifica-los e compartilhá
-los, sujeitos, no máximo, a medidas que preservem sua origem e sua publicidade.”. 

São vários os benefícios da abertura de dados governamentais tanto para 
o Governo quanto para a sociedade civil (especialmente empresários, pesquisado-
res e o próprio setor privado), que pode explorar economicamente as informações 
obtidas. 

Um dos benefícios da abertura de dados é a promoção da transparência e 
da possibilidade de controle da coisa pública pelo cidadão. A transparência, associa-

5 RUIJER, Erna; GRIMMELIKHUIJSEN, Stephan; MEIJER, Albert. Open data for democracy: 
developing a theoretical framework for open data use. Government Information Quarterly, [s.l.], [s.n.], 
v. 34, Issue 1, 2017, p. 46.
6 OPEN KNOWLEDGE BRASIL. Índice de dados abertos para o Brasil. 2017.
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da ao princípio constitucional da publicidade e ao direito fundamental de acesso à 
informação, permite à sociedade controlar o uso dos bens públicos, o que inclui os 
recursos destinados aos mais diversos setores. A partir do momento em que o cida-
dão tem acesso a uma base de dados digital e atualizada sobre os atos praticados pela 
Administração Pública, ele tem a possibilidade de tornar-se mais vigilante e capaz 
de identificar ações corruptas e ímprobas, atuante como agente ativo no combate 
à corrupção e ao desvio de finalidade no setor público, além de poder participar 
do processo decisório do Estado e transformar a realidade social de acordo com o 
interesse comum.

Como exemplo da promoção da transparência a partir da utilização de 
dados abertos, têm-se os recursos disponíveis no Portal Brasileiro de Dados Aber-
tos7, o qual disponibiliza “dados da saúde suplementar, do sistema de transporte, 
de segurança pública, indicadores de educação, gastos governamentais, processo 
eleitoral, etc.”8, em obediência à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), 
ao Decreto nº 8.777/2016, e à Parceria para Governo Aberto, firmada a partir do 
Decreto sem número de 15 de setembro de 2011, que instituiu o Plano de Ação 
Nacional sobre Governo Aberto.

Os benefícios da abertura de dados para o setor público são demonstra-
dos pela Agência para a Modernização Administrativa9 ao explicar que este processo 
contribui para o “aumento da eficiência do organismo, por exemplo, através da re-
dução de carga de trabalho e/ou de custos administrativos”, havendo uma avaliação 
das atividades realizadas e dos obstáculos internos, e por meio da possibilidade de 
interligação e integração de diferentes bases internas, evitando, assim, duplicação 
e desatualização de documentos, além de permitir a redução de recursos humanos. 
Para além disso, segundo o European Data Portal10.

7 Disponível em: <http://dados.gov.br/>.
8 PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS. Disponível em: <http://dados.gov.br/>. Acesso 
em: 7 abr. 2018.
9 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (AMA). Disponível em: <https://
www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/a-ama>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
p. 14. “A Agência para a Modernização Administrativa (AMA) é o instituto público responsável pela 
promoção e desenvolvimento da modernização administrativa em Portugal”. 
10 EUROPEAN DATA PORTAL. Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders: prac-
tical guidebook for organisations wanting to publish Open Data. 2018. Disponível em: <https://
www.europeandataportal.eu/sites/default/files/european_data_portal_-_open_data_goldbook.pdf>. 
Acesso em: 7 abr. 2018, p. 15 (tradução nossa).
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A publicação de dados abertos permite o compartilha-
mento de informações governamentais em formatos 
interoperáveis legíveis por máquina, o que resulta na re-
dução de custos de troca de informações e integração de 
dados, nenhum ou limitado gerenciamento do fluxo de 
dados que trafega no sentido do usuário para o servidor, 
redução de erros por ter uma cópia em vez de múltiplas, 
etc. Isso resulta em um melhor gerenciamento de dados, 
em termos de qualidade e eficiência, bem como uma 
redução geral nos custos administrativos. Na verdade, a 
área da Grande Manchester estimou que os requerimen-
tos de acesso à informação custam aos órgãos públicos 
mais de £ 4 milhões por ano, enquanto mais de 600 
funcionários públicos por dia não conseguem encontrar 
ou usar os dados necessários para seus trabalhos, custan-
do às autoridades mais de £ 8.5 milhões por ano. Que-
brar os silos que existem entre os vários departamentos, 
órgãos e camadas de governo, e permitir um fluxo de 
dados fluido pode ter ganhos substanciais de eficiência.
A análise econômica realizada pelo Portal Europeu de 
Dados estima que a poupança de custos acumulada para 
a UE28+ seja igual a 1,7 bilhões de euros.11

De acordo com The House of Commons12, a publicação de dados abertos 
pelo Governo:

11 No original: Publishing Open Data enables the sharing of information within governments in ma-
chine-readable interoperable formats, which results in reducing costs of information exchange and data in-
tegration, no or limited upstream data management, error reduction by having one copy instead of multiple 
ones, etc. This results in improved data management, in terms of both quality and efficiency, as well as an 
overall reduction in administrative costs. In fact, the Greater Manchester area has estimated that freedom 
of information requests cost public bodies over £4 million a year, while over 600 public officials a day are 
unable to find or use data that they require for their jobs, costing authorities over £8.5 million a year. By 
breaking down the silos that exist between the various departments, bodies, and layers of government and 
allowing a fluid data flow can have substantial efficiency gains. The economic analysis conducted by the Eu-
ropean Data Portal estimates the accumulated cost savings for the EU28+ in 2020 to equal 1.7 bn. EUR.
12 HOUSE OF COMMONS. Science and Technology Committee. The big data dilemma – Fourth 
Report of Session 2015-16. Londres: [s.n.], 2016. p. 16, tradução nossa.
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pode estimular os negócios e a inovação, garantir trans-
parência e prestação de contas, empoderar os cidadãos a 
fazer escolhas informadas sobre os produtos e serviços, 
e melhorar a qualidade dos dados por meio do seu uso 
mais amplo e frequente13.

Há, portanto, a disposição para uma maior aproximação entre o Estado 
e o cidadão quando aquele abre seus dados, possibilitando a este último a oportu-
nidade de participar efetivamente da governança pública e da tomada de decisões 
com base na transparência, na confiança, na deliberação e no auxílio mútuo – sinais 
de uma democracia participativa.

Por outro lado, existe um potencial econômico da abertura de dados, es-
pecialmente para o setor privado, que permite que pesquisadores e empreendedores 
possam criar ferramentas tecnológicas, aplicativos e softwares que utilizem e reuti-
lizem as informações disponíveis, cruzando dados e permitindo o desenvolvimento 
de produtos e serviços dirigidos ao mercado de consumo, ao mercado empresarial 
e ao setor público, além de possibilitar a existência do incentivo ao surgimento de 
novas empresas e geração de empregos14.

Conforme Attard et al15, os movimentos de abertura de dados surgiram, 
inicialmente, tendo como principais objetivos a transparência e o reuso de dados. 
De igual modo, a corrupção foi um fator determinante (mas não o único) para 
que estas iniciativas de disponibilização de dados abertos surgissem, uma vez que 
este desvio administrativo afeta não somente a economia pública, como também 
a própria sociedade. Os autores consideram, então, a transparência não como um 
fim, mas como um meio de desencorajar e combater a corrupção.

Há, segundo Attard et al16, três razões principais para a abertura de dados 
governamentais: (1) Transparência, porque é preciso monitorar as ações do Gover-

13 No original: “[…] can stimulate business and innovation, provide transparency and accountability, 
empower citizens to make informed choices about products and services, and improve data quality through 
its wider and more frequent use”.
14 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (AMA). Disponível em: <ht-
tps://www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/a-ama>. Acesso em: 23 abr. 
2018. p. 14.
15 ATTARD, Judie; ORLANDI, Fabrizio; SCERRI, Simon; AUER, Sören. A systematic review of 
open government data initiatives. Government Information Quarterly, [s.l], [s.n.], v. 32, 2015, p. 399-
418. p. 339.
16 Ibid., p. 339-340.
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no para garantir o funcionamento da democracia e a transparência permite, além 
do acesso aos dados, seu uso, reuso e distribuição, aumentando a possibilidade de 
controle social cidadão; (2) Liberação de valor social e comercial, porque os dados 
produzidos pelo Governo em diferentes áreas têm um grande valor social e co-
mercial e podem ser usados para propósitos diversos daqueles para os quais foram 
criados. Isso incentiva grupos interessados a criar novos serviços e produtos com 
estes dados; e (3) Governança participativa, uma vez que, com a abertura de dados, 
os cidadãos têm a oportunidade de participar ativamente da Governança e do pro-
cesso de tomada de decisões políticas, ao invés de apenas votarem esporadicamente 
em eleições. 

A imagem a seguir mostra alguns benefícios da abertura de dados gover-
namentais e do seu reuso, fatos que proporcionam melhorias sociais, econômicas e 
qualitativas da prestação dos serviços públicos amparados no princípio da efi ciên-
cia:

Figura 1 – Benefícios do reuso de dados abertos governamentais

Fonte: Europen Data Portal (2018)

Verifi ca-se que os benefícios do reuso de dados abertos governamentais 
são vários, estando diretamente associados a aspectos democráticos (como a parti-
cipação; a colaboração; e a transparência) e impulsionadores da economia, permi-
tindo melhores condições de concorrência. Além disso, nota-se o oferecimento de 
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novos serviços, além da melhoria dos serviços públicos, e o próprio crescimento 
econômico, tanto para o Estado como para o setor privado.

Em 21 de janeiro de 2009, o ex-Presidente dos Estados Unidos, Barack 
H. Obama, emitiu o Memorandum on Transparency and Open Government, do-
cumento inédito que estabelece o compromisso daquele país para abrir os dados 
governamentais17. No memorando, destaca-se a vontade do Governo em estreitar 
os laços com o povo através da transparência, da participação pública e da colabora-
ção, permitindo, assim, o fortalecimento da democracia18. Há três recomendações 
principais sobre o Governo no documento: ser transparente, participativo e cola-
borativo. Estes aspectos, como se verá adiante, são destacados na democracia par-
ticipativa.

Em 20 de setembro de 2011, oito países fundaram a Open Government 
Partnership (OGP), uma iniciativa multilateral que assegura um compromisso en-
tre os governos participantes para promoverem a transparência, empoderarem os 
cidadãos, lutarem contra a corrupção e explorarem novas tecnologias visando a for-
talecer a governança19. Os países pioneiros foram o Brasil, a Indonésia, o México, a 
Noruega, as Filipinas, a África do Sul, o Reino Unido e os Estados Unidos.

Para fazer parte da OGP, o país deve aceitar os princípios do governo 
aberto e transparente contidos na Open Government Declaration e entregar um pla-
no de ação construído com participação pública. Atualmente há mais de setenta 
países signatários20.

17 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Administration of Barack H. Obama. Memorandum on 
Transparency and Open Government. 2009. Disponível em: <https://www.archives.gov/files/cui/docu-
ments/2009-WH-memo-on-transparency-and-open-government.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2018. “My 
Administration is committed to creating an unprecedented level of openness in Government. We will work 
together to ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation, and collab-
oration. Openness will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in Government.” 
18 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Administration of Barack H. Obama. Memorandum on 
Transparency and Open Government. 2009. Disponível em: <https://www.archives.gov/files/cui/docu-
ments/2009-WH-memo-on-transparency-and-open-government.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2018. 
19 OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP. Participants. Disponível em: <https://www.opengo-
vpartnership.org/participants>. Acesso em: 8 abr. 2018.
20 Ibid., “The Open Government Partnership is a multilateral initiative that aims to secure concrete com-
mitments from governments to promote transparency, empower citizens, fight corruption, and harness new 
technologies to strengthen governance. In the spirit of multi-stakeholder collaboration, OGP is overseen by 
a Steering Committee including representatives of governments and civil society organizations. To become a 
member of OGP, participating countries must endorse a high-level Open Government Declaration, deliver 
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De acordo com as informações fornecidas pelo site da Open Govern-
ment Partnership21, o Brasil está fortemente comprometido com o fortalecimento 
da transparência nas ações governamentais ao lutar contra a corrupção, promover 
ideais democráticos com a participação cidadã na tomada de decisões e ao melho-
rar os serviços públicos. Seu primeiro Plano de Ação proporcionou a criação da 
Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) e do Portal Brasileiro de Dados 
Abertos, a organização da Conferência Nacional sobre Transparência (CONSO-
CIAL), a implementação da Lei de Acesso à Informação e a reestruturação do Por-
tal da Transparência.

No segundo Plano de Ação22, houve maior participação social, tendo a 
discussão sobre as ações com os cidadãos via internet durado mais de dois meses, 
além de o país ter conseguido estabelecer 52 compromissos internacionais com o 
envolvimento de 19 órgãos do Governo Federal. Formou-se um grupo de trabalho 
com a Secretaria-Geral da Presidência da República e organizações da sociedade ci-
vil visando a discutir propostas em governo aberto e aumentar a participação social.

O 3º Plano de Ação foi criado em 2016 e reforçou ainda mais o Governo 
Aberto no Brasil, além de conter 16 compromissos discutidos por 105 pessoas (sen-
do 57 da sociedade civil e 48 do governo). Houve, também, a participação inédita 
de estados e municípios e dos Poderes Legislativo e Judiciário23.

Segundo a Open Government Partnership24, o foco temático do atual Pla-
no de Ação Brasileiro concentra-se com 27% em Governo Eletrônico, 20% em 
dados abertos e 16% em participação pública. Há, ainda, uma porcentagem de 
compromissos, sendo cerca de 65% referente ao acesso à informação, 45% à par-
ticipação cidadã, 35% à prestação de contas e 49% à tecnologia e inovação. Os 
valores mostram que, apesar de haver um forte incentivo à transparência e abertura 
de dados, o incentivo à participação popular ainda não é suficiente para atingir va-

a country action plan developed with public consultation, and commit to independent reporting on their 
progress going forward”.
21 OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP. Participants. Disponível em: <https://www.opengo-
vpartnership.org/participants>. Acesso em: 8 abr. 2018.
22 OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP. 3º Plano de Ação Nacional. Brasil: [s.n.], 2016. 
Disponível em: <https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Brazil_Plano-de-A-
cao-3_2016-2018.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2018.
23 Ibid.
24 OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP. Participants. Disponível em: <https://www.opengo-
vpartnership.org/participants>. Acesso em: 8 abr. 2018.
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lores satisfatórios, capazes de garantir integralmente a presença do povo no processo 
democrático.

Figura 2 – Foco temático do atual Plano de Ação do Brasil

Fonte: Open Government Partnership (2018)
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Figura 3 – Porcentagem de compromissos do Plano de Ação do Brasil

Fonte: Open Government Partnership (2018)

Nos Estados Unidos, o foco temático do seu atual Plano de Ação concen-
tra-se com 68% em Governo Eletrônico, 52% em participação pública e 51% em 
entrega de serviços públicos25. Diante disso, verifica-se que há um maior incentivo 
ao desenvolvimento de governo eletrônico e de participação pública naquele país 
do que no Brasil, o que reflete diretamente no processo democrático destes países, 
já que, quanto maior a participação popular no processo de tomada de decisões, 
mais democráticas e inclusivas estas decisões tenderão a ser.

Já em relação à porcentagem de compromissos, o Plano de Ação dos 
Estados Unidos indica os seguintes valores: cerca de 70% em relação ao acesso à 
informação, 40% relacionado à participação cidadã, 10% referente à prestação de 
contas e 70% que diz respeito à tecnologia e inovação. O Brasil tem, portanto, mais 
compromissos em prestação de contas do que os Estados Unidos.

25 Ibid. Disponível em: <https://www.opengovpartnership.org/participants>. Acesso em: 8 abr. 2018.
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Figura 4 – Foco temático do atual Plano de Ação dos EUA

Fonte: Open Government Partnership (2018)

Figura 5 – Porcentagem de compromissos do Plano de Ação dos EUA

Fonte: Open Government Partnership (2018)



129

OPEN DATA DAY: DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS E DEMOCRACIA

3 ANÁLISE DE FERRAMENTAS E APLICATIVOS BRASILEIROS QUE 
UTILIZAM DADOS ABERTOS

Como já mencionado, a abertura de dados governamentais possibilita 
o desenvolvimento de aplicativos, websites e softwares em diversas áreas. Além de 
haver um potencial econômico para as empresas que desenvolvem e lidam direta-
mente com estes recursos tecnológicos, a população ganha o benefício de usufruir 
de melhores serviços e de exercer ativamente o controle sobre os atos do Governo. 
Esse, por sua vez, realiza boas práticas de governança digital e concretiza o princípio 
constitucional da eficiência.

Nesta seção, são abordados três aplicativos brasileiros construídos a partir 
da disponibilização de dados abertos governamentais.

3.1. PARA ONDE FOI O MEU DINHEIRO?

O aplicativo “Para onde foi o meu dinheiro?” foi desenvolvido pela 
“Rede Nossa São Paulo” com o apoio do W3C Brasil, disponibilizando detalhes 
dos orçamentos municipal, estadual e federal. Além disso, “a ferramenta também 
permite ao internauta saber quais empresas ou pessoas físicas receberam os valores 
pagos pelo governo estadual”26.

A ferramenta está disponível gratuitamente tanto em computadores 
como nos celulares Android. Além disso, o projeto é desenvolvido totalmente em 
código aberto27.

Atualmente, o site da ferramenta encontra-se desatualizado, disponibili-
zando o dataset de apenas quatro municípios (São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte 
e Recife) entre os anos de 2014 e 2016.

Segundo a ferramenta, o município de São Paulo gastou R$ 
33.117.038.957,57 em 2016. As informações foram obtidas com base em 1.853 
dados disponibilizados.

26 PARA ONDE FOI O MEU DINHEIRO? Ferramenta permite saber como governos gastam os re-
cursos públicos. Disponível em: <http://paraondefoiomeudinheiro.org.br/sobre>. Acesso em: 14 abr. 
2018.
27 Ibid.
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Figura 6 – Total de gastos do Município de São Paulo em 2016

Fonte: Para Onde Foi Meu Dinheiro, 2018

Tabela 1 – Total de gastos detalhados do Município de São Paulo em 2016

Fonte: Para Onde Foi Meu Dinheiro, 2018
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A partir da observação da Figura 6 e da Tabela 1, verifi ca-se que o principal 
gasto do Município de São Paulo em 2016 foi com a saúde (R$ 6.976.568.455,28), 
seguido por gastos em educação (R$ 6.976.568.455,28), previdência social (R$ 
4.843.536.034,58) e urbanismo (R$ 4.843.536.034,58).

Estas informações podem ser cruzadas com dados externos, permitindo a 
verifi cação dos gastos na prática. Pode-se comparar, por exemplo, se o valor inves-
tido em saúde é coerente com a qualidade dos hospitais e com as políticas públicas 
sanitárias. Pode-se, também, verifi car a quantidade de ações ajuizadas pleiteando 
medicamentos ou a realização de procedimentos médicos, e questionar se esse valor 
realmente foi utilizado para cobrir despesas com saúde ou, ainda, se houve, even-
tualmente, o desvio de verbas.

A ferramenta ainda permite visualizar o total de gastos em cada setor, 
como está demonstrado no gráfi co e na tabela a seguir:

Figura 7 – Total de gastos do Município de São Paulo em saúde no ano de 2016

Fonte: Para Onde Foi Meu Dinheiro, 2018
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Tabela 2 – Total de gastos detalhados do Município de São Paulo
 em saúde no ano de 2016

Fonte: Europen Data Portal (2018)

3.2 A OPERAÇÃO SERENATA DE AMOR

A “Operação Serenata de Amor” é um projeto que surgiu para fi scalizar 
os reembolsos da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar28 (CEAP) utilizan-

28 BRASIL. Câmara dos Deputados. Ato da Mesa nº 43, de 21/05/2009. Institui a Cota para o Exer-
cício da Atividade Parlamentar. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2009/
atodamesa-43-21-maio-2009-588364-normaatualizada-cd-mesa.html>. Acesso em: 14 abr. 2018. 
Art. 2º A Cota de que trata o artigo anterior atenderá as seguintes despesas: I – passagens aéreas; II – 
telefonia; III – serviços e produtos postais nos contratos fi rmados pela Câmara dos Deputados, vedada 
a aquisição de selos e a aquisição e remessa de cartões postais. IV – manutenção de escritórios de apoio 
à atividade parlamentar, compreendendo: a) locação de imóveis; b) condomínio; c) IPTU e seguro 
contra incêndio; d) serviços de energia elétrica, água e esgoto; e) locação de móveis e equipamentos; f ) 
material de expediente e suprimentos de informática; g) acesso à Internet; h) assinatura de TV a cabo 
ou similar; i) locação ou aquisição de licença de uso de software; V – assinatura de publicações; VI – 
fornecimento de alimentação do parlamentar; VII – hospedagem, exceto do parlamentar no Distrito 
Federal; VIII – outras despesas com locomoção, contemplando: a) locação ou fretamento de aerona-
ves; b) locação ou fretamento de veículos automotores, até o limite inacumulável de R$ 12.713,00 
(doze mil, setecentos e treze reais) mensais; c) locação ou fretamento de embarcações; d) serviços de 
táxi, pedágio e estacionamento, até o limite global inacumulável de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 
reais) mensais; e) passagens terrestres, marítimas ou fl uviais. IX – combustíveis e lubrifi cantes, até 
o limite inacumulável de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais; X – serviços de segurança prestados 
por empresa especializada, até o limite inacumulável de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) 
mensais; XI – contratação, para fi ns de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias 
e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas; XII – divulgação da sua atividade parla-
mentar, exceto nos 120 (cento e vinte) dias anteriores à data das eleições de âmbito federal, estadual 
ou municipal, salvo se o Deputado não for candidato à eleição; XIII – participação do parlamentar em 
cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres, realizados por instituição 
especializada, até o limite mensal inacumulável correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do 
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do inteligência artificial para verificar gastos suspeitos realizados pelos parlamenta-
res. Além dos salários e benefícios, os deputados brasileiros têm direito a uma cota 
de, aproximadamente, R$ 44.000,00 por mês, podendo utilizar esse valor com 
alimentação, passagens, combustível, hospedagem, telefonia e as demais despesas 
previstas no Ato da Mesa nº 43, de 21/05/2009, da Câmara dos Deputados. Após 
usar seu dinheiro, o parlamentar envia notas fiscais para a Câmara dos Deputados 
e é reembolsado pelo gasto29.

Um sistema de inteligência artificial apelidado de “Rosie”30 analisa os 
gastos reembolsados e emite uma notificação pelo Twitter quando há algum gasto 
fora do padrão para aquela categoria (ex: gastos superfaturados, pagamento de ali-
mentação a terceiros etc.). 

Além de “Rosie”, há ainda o “Jarbas”31, uma ferramenta que utiliza as 
informações geradas pela Rosie e expõe os gastos relacionados ao nome do parla-
mentar, o ano e o tipo do reembolso, o fornecedor, o valor e uma análise prévia do 
programa sobre a normalidade daquela despesa32.

É interessante observar que a Rosie apenas apresenta suspeitas, o que 
significa dizer que é necessário que os levantamentos traçados pela plataforma se-
jam analisados por seres humanos, que poderão investigar, com o auxílio da tecno-
logia, se realmente houve o uso indevido do dinheiro público. Novamente, tem-se 
o uso das tecnologias da informação no auxílio do combate à corrupção e como 
uma estratégia de governança digital.

Graças à Operação Serenata de Amor, pode-se investigar, por exemplo, 
um deputado que foi reembolsado por bebidas alcoólicas em Las Vegas, deputados 
que já pediram o reembolso de mais de dez refeições feitas no mesmo dia e quais 
parlamentares usam o valor máximo permitido mensalmente33. Estes dados ajudam 
o cidadão a ter conhecimento de atos ímprobos e incentivam sua participação ativa 

valor da menor cota mensal fixada no Anexo deste Ato; XIV – complementação do auxílio-moradia 
de que trata o Ato da Mesa n. 104/88, até o limite inacumulável de R$ 1.747,00 (um mil, setecentos 
e quarenta e sete reais) mensais.
29 OPERAÇÃO SERENATA DE AMOR. Disponível em: <https://serenata.ai/>. Acesso em: 14 abr. 
2018.
30 Disponível em: <https://twitter.com/rosiedaserenata>. 
31 Disponível em: <https://jarbas.serenata.ai/dashboard/>.
32 OPERAÇÃO SERENATA DE AMOR. Disponível em: <https://serenata.ai/>. Acesso em: 14 abr. 
2018.
33 Ibid.
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do processo de combate à corrupção, denotando, portanto, uma eficiente manifes-
tação do processo democrático.

Por meio do Jarbas é possível verificar, por exemplo, que o Deputado 
Osmar Bertoldi (DEM/PR) foi reembolsado por uma refeição realizada em uma 
churrascaria no dia 29/09/2017, às 14:06:19, no valor de R$ 546,00 (valor bas-
tante incomum e suspeito para um almoço de uma única pessoa); que o Deputado 
Paulo Maluf (PP/SP) foi reembolsado em R$ 470,00 por uma refeição realizada 
em comércio atacadista de café paga através de boleto bancário; e que o Deputado 
Aníbal Gomes (PMDB/CE) foi reembolsado em R$ 5.300,00, gastos em gasolina 
comum na cidade de Fortaleza/CE às 09:45, extrapolando o limite da quota, e que 
o mesmo ainda solicitou outro reembolso no valor de R$ 6.000,00 na mesma data, 
às 09:52, no mesmo posto de combustível por gastos em gasolina comum (R$ 
11.300,00, ao total, gastos em gasolina pelo mesmo parlamentar no mesmo dia e 
em menos de 10 minutos)34.

Figura 8 – Tweet da Rosie sobre gasto suspeito do Deputado Osmar Bertoldi 
(DEM/PR)

Fonte: Twitter (2017)

34 OPERAÇÃO SERENATA DE AMOR. Jarbas. Documento nº 6389524. Disponível em: <https://
jarbas.serenata.ai/layers/#/year/2017/applicantId/958/documentId/6389524>. Acesso em: 15 abr. 
2018.



135

OPEN DATA DAY: DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS E DEMOCRACIA

Figura 9 – Resumo de reembolso da CEAP para o Deputado Aníbal Gomes 
(PMDB/CE)

Fonte: Operação Serenata de Amor. Jarbas (2018)

3.3 RECLAMAÇÕES BR

O site “Reclamações BR” utiliza dados abertos disponibilizados no Ca-
dastro Nacional de Reclamações Fundamentadas fornecendo um ranking das em-
presas que mais têm reclamações dos consumidores no Brasil35.

A ferramenta permite a visualização das empresas mais reclamadas, do 
pior índice de solução de atendimentos, estabelece um ranking com esses dados e 
apresenta um gráfi co do perfi l dos reclamantes36.

A partir da análise dos gráfi cos fornecidos, é possível observar, por exem-
plo, que a empresa Oi foi a que teve mais reclamações entre 2009 e 2011 (total de 

35 RECLAMAÇÕES BR. Disponível em: <https://reclamacoes-br.herokuapp.com/>. Acesso em: 15 
abr. 2018.
36 Ibid.
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20.911); que 56,4% dos atendimentos foram solucionados; e que a maioria des-
tas reclamações são por cobranças indevidas/abusivas (total de 11.657)37. Também 
pode-se observar que a maioria dos reclamantes, no ranking geral, são mulheres 
(53,3%) e pessoas entre 31 e 40 anos (32.940 reclamações)38.

Figura 10 – Ranking de empresas com mais reclamações

Fonte: Reclamações BR, 2018

O gráfico acima permite concluir que a maioria das empresas com mais 
reclamações no Brasil são da área de telefonia (Oi, Claro, Tim, Vivo), seguida de 
produtos eletrônicos (LG, Samsung, Nokia) e do setor bancário (Itaú, Bradesco, 

37 RECLAMAÇÕES BR. Disponível em: <https://reclamacoes-br.herokuapp.com/>. Acesso em: 15 
abr. 2018.
38 Ibid.
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Banco do Brasil). Estes dados têm importante caráter informativo para os consu-
midores, refletindo bastante a qualidade dos serviços e produtos que são oferecidos 
no Brasil no setor financeiro e das telecomunicações.

4 A ACTIVITY THEORY, OS DADOS ABERTOS E A CONSTRUçãO
DA ALTERNATIVA DE MODELO DE PLATAFORMA DEMOCRÁTICA
E INTERATIVA ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE 

A partir das análises feitas até agora, foi possível perceber que existem 
instrumentos digitais pelos quais se torna viável o uso democrático pela parte do 
cidadão e pelos administradores. Entretanto, há formas de trabalhar-se com estes 
dois lados da situação, a sociedade e o governo, de maneira ainda mais direta e 
prática com o objetivo de resolver problemas que atingem a atuação de ambas as 
partes. É para apresentação de um destes modelos de plataforma que este capítulo 
é destinado.

Existem diferentes meios pelos quais é possível trabalhar com os dados 
abertos e o seu uso depende do tipo de democracia em que estão inseridos. No caso 
deste trabalho, será abordada a Activity Theory baseada na forma desenvolvida por 
Ruijer, Grimmelikhuijsen e Meijer39 (2017), direcionando-a à estruturação de um 
modelo de plataforma que proporcione a interação democrática entre o governo e 
os cidadãos por intermédio dos dados abertos. Propõe-se, também, que a Estratégia 
de Governança Digital já existente seja utilizada como direcionamento prático ao 
Estado e aos seus delegados para uso do modelo aqui avaliado. 

A activity theory é um modelo de estrutura conceitual cujos pioneiros 
foram os psicólogos Lev Vygotsky, Alexei Leont’ev e Sergei Rubinstein e que aborda 
o desenvolvimento de atividades e trabalhos do sistema completo de uma organi-
zação como premissa para criação estratégica ao invés de avaliá-la somente por um 
indivíduo ou atividade que a compõe. Com a compreensão oferecida por esta estru-
tura é possível observar a atividade desempenhada a partir de um nível completo de 
visualização dos seus componentes em que a ação é composta por sete elementos, 
baseando-se no entendimento de que todas as forças influenciam na realização da 
atividade organizacional. 

39 RUIJER, Erna; GRIMMELIKHUIJSEN, Stephan; MEIJER, Albert. Open data for democracy: 
developing a theoretical framework for open data use. Government Information Quarterly, [s.l.], [s.n.], 
v. 34, Issue 1, 2017.



138

OPEN DATA DAY: ADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS E DEMOCRACIA

Segundo sua premissa, a atividade de uma organização tem uma finali-
dade que pertence aos membros diretamente envolvidos (comunidade) com aquele 
que empreende a ação, a qual é realizada por indivíduo(s) ou grupo(s) (sujeitos) 
motivado(s) a alcançar um objetivo ou encontrar a solução para um problema (ob-
jeto) e que são auxiliados por ferramentas (instrumentos) com o propósito de chegar 
à meta planejada (resultado). Além disso, a ação é compreendida por convenções 
sociais ou regras jurídicas (normas), e dentro da realização da atividade ainda são 
atribuídos diferentes papeis (funções) às pessoas que a compõem. 

O esquema de relações entre estes elementos pode ser observado a seguir: 

Figura 11 – Elementos do modelo da activity theory

Fonte: Engeströn, 2011 apud Ruijer; Grimmelikhuijsen; Meijer, 2017

Para exemplificar, tome-se uma situação na qual uma estudante está a 
caminho da instituição de ensino privada em que estuda e, para isso, transporta-se 
de bicicleta. Ao entrar na faculdade, a estudante cai em um buraco, fruto de uma 
construção, que não estava sinalizado. A bicicleta sofre danos, mas a estudante 
passa bem. 

Em uma situação comum, é possível que pudessem existir alegações de 
que a parte errada da situação é a faculdade, pois, sabendo do perigo de um buraco 
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não sinalizado em seu território, não providenciou as cabidas providências para 
evitar um acidente. Outros alegariam, ainda, que a culpa é da estudante, dado que 
ela, enquanto condutora do veículo, deveria prestar atenção nos lugares em que está 
prestes a percorrer. Poderiam, ainda, surgir alegações de que a culpa foi da bicicleta, 
pois ela não era adequada para a situação ou que possuía resistência menor do que 
a devida. 

Entretanto, de acordo com o modelo da activity theory, não se deve bus-
car um agente culpado específico da circunstância apresentada, porque todas as 
atividades existem como objetos de uma relação de efeito conjunto em que todos 
os elementos que a compõem interferem no resultado.

No fato relatado, a comunidade envolvida é composta pela estudante, a 
bicicleta, o buraco, a Faculdade e até pelos indivíduos que presenciaram o inciden-
te; o sujeito é a estudante, condutora da bicicleta e, portanto, realizadora da ação; 
o objeto é a queda da estudante no buraco situado no território da instituição de 
ensino; as funções envolvidas são a da estudante, de dirigir o seu veículo com cautela 
e atenção ao trânsito, a da instituição, de evitar que acidentes aconteçam aos seus 
integrantes e o das testemunhas, de alertar a ciclista sobre o buraco e auxiliá-la após 
a queda, sem falar no papel desempenhado pelo fabricante da bicicleta e no traba-
lho exercido pelos funcionários que cavaram o buraco no espaço da faculdade; as 
normas referentes à situação dizem respeito às normas sociais, às normas internas da 
instituição, ao Código de Direito Civil Brasileiro e à Constituição Federal; os ins-
trumentos participantes da situação são a bicicleta e o buraco; e o resultado atingido 
foi a bicicleta quebrada da discente. 

Diante dessa análise, torna-se possível visualizar a situação não mais em 
apenas duas dimensões que consideram somente a instituição responsável pelo bu-
raco e a estudante ciclista vítima do acidente. Mas se abordam, sim, os sete elemen-
tos que compõem as múltiplas relações envolvidas numa só atividade, ampliando 
o campo de observação do problema para o qual se busca uma solução, a qual, no 
caso da situação exemplificada, seria a reposição dos danos ocorridos à discente. 

A partir da activity theory ainda é possível falar sobre o activity system, que 
é uma plataforma caracterizada pela vinculação das abordagens de múltiplos pontos 
de vista dos atores de uma mesma situação com o propósito de alcançar uma fina-
lidade específica. No programa seriam apresentados os dados relativos às atividades 
envolvidas na organização que sejam necessários para consideração do problema 
organizacional sobre o qual pretende traçar-se uma estratégia. 
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No caso da situação anteriormente exemplificada, o activity system pode-
ria ser construído pela integração de modelos delimitados a partir da vivência (1) 
dos transeuntes; (2) da estudante; e (3) da universidade com o objetivo de encon-
trar estratégias para delimitar a indenização apropriada a ser dirigida à estudante e 
para dirimir a possibilidade de eventuais futuros acidentes a partir da estruturação 
dos impactos causados pelo objeto da situação e de estratégias que ponderem corre-
tamente as necessidades envolvidas em próximas situações semelhantes.

O activity system atua, em uma organização, com a finalidade de oferecer 
a estrutura e análise de estratégias a serem tomadas a partir da disponibilização de 
dados necessários ao bom desempenho das atividades, como quem é o responsável 
por qual atividade, como constitui-se a comunidade afetada pela ação envolvida, 
quais são seus elementos, qual é o resultado depois de realizada a atividade, quais 
são as normas dispostas e as atendidas pelo sujeito e como está definido o papel 
deste último tanto na realização da atividade quanto no contexto organizacional.

Esta plataforma pode ser aplicada dentro da administração pública de 
um município, por exemplo, para monitoramento das atividades praticadas pelos 
servidores, seus resultados, o motivo dos problemas causados, entre tantos outros 
objetos de análise para, então, avaliar a estruturação de estratégias administrativas e 
dirimir os efeitos não desejados pelo órgão municipal. 

No contexto deste trabalho, em conformidade com o que é proposto por 
Ruijer, Grimmelikhuijsen e Meijer40, pensa-se na possibilidade de a combinação 
da teoria democrática com a activity theory expressar-se em um modelo vinculativo 
social-administrativo de activity system.  

4.1. A TEORIA DEMOCRÁTICA 

Resumidamente, ao falar em teoria democrática deve-se ter em vista que 
a democracia não corresponde a uma área de abrangência unidimensional, sendo 
um conceito com múltiplas abordagens. Para os fins aqui delimitados, considera-se 
a divisão entre a democracia monitória, a democracia deliberativa e a democracia 
participativa. 

A primeira diz respeito à atuação cidadã de monitoramento das ativi-
dades públicas governamentais. Os indivíduos agem como avaliadores constantes 

40 RUIJER, Erna; GRIMMELIKHUIJSEN, Stephan; MEIJER, Albert. Open data for democracy: 
developing a theoretical framework for open data use. Government Information Quarterly, [s.l.], [s.n.], 
v. 34, Issue 1, 2017.
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da forma que o mandato que eles concederam à pessoa que governa é utilizado. 
Premissas como atendimento ao interesse público e integridade política e adminis-
trativa são observadas pelos cidadãos que realizam o monitoramento e, no caso de 
não atendimento ao que foi previamente estipulado, aquele que ocupa o governo 
torna-se passível de destituição. Além dos cidadãos, entretanto, participam também 
desta monitoria as corporações midiáticas, com o objetivo de divulgar as procedên-
cias governamentais para controle das partes interessadas. A disponibilização de 
dados abertos interpretados, neste caso, de democracia, fortaleceria a participação 
de monitoramento, uma vez que a informação estaria acessível para avaliações41.

Já a democracia deliberativa refere-se à participação cidadã de modo dis-
cursivo, em que pautas são levantadas com o objetivo de debater as atividades e 
os investimentos tomados pelo governo, apoiando as ações positivas e propondo 
outras que venham a ser mais efetivas para o bem público. Para discutir questões 
públicas, portanto, é necessário o acesso aos dados produzidos pelas organizações, 
possibilitando que opiniões sejam formuladas. Este processo democrático está li-
gado, indiretamente, ao desenvolvimento de tomadas de decisão governamentais.

Por último, a democracia participativa direciona o foco de suas ativida-
des para a atuação em conjunto com os responsáveis administrativos para alcançar 
os resultados buscados pelo órgão público. Os cidadãos deste tipo de democracia 
engajam-se em direção à colaboração nos processos de realização do que é decidido 
a nível governamental e, sendo assim, a participação democrática ocorre em todas 
as delimitações da ordem pública, expandindo-se além da verificação do que é feito 
pelo administrador, mas atuando junto a ele. O mandato não é só concedido a um 
governante, mas incorporado à massa cidadã e por ela atuado. 

Diante do contexto exposto, a proposta de vinculação entre a teoria de-
mocrática e a activity theory dá origem ao Democratic Activity Model of Open Data 
Use (DAMODU), que consiste no uso de dados abertos em três contextos dife-
rentes: nos processos de democracia monitória, deliberativa e participativa. Além 
disso, neste modelo os cidadãos e os administradores são considerados como dois 
activity systems em interação42.

41 RUIJER, Erna; GRIMMELIKHUIJSEN, Stephan; MEIJER, Albert. Open data for democracy: 
developing a theoretical framework for open data use. Government Information Quarterly, [s.l.], [s.n.], 
v. 34, Issue 1, 2017, p. 46.
42 ENGESTRÖM, 2011 apud RUIJER, Erna; GRIMMELIKHUIJSEN, Stephan; MEIJER, Albert. 
Open data for democracy: developing a theoretical framework for open data use. Government Infor-
mation Quarterly, [s.l.], [s.n.], v. 34, Issue 1, 2017.
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Quanto ao activity system dos cidadãos e em conformidade com os crité-
rios do modelo, o sujeito a ser definido irá depender do tipo de democracia em que 
estará inserido (monitória, deliberativa ou participativa). O objeto será o problema 
público no caso de democracia deliberativa ou participativa ou a atuação governa-
mental no caso da democracia monitória. Além disso, é interessante observar que 
o instrumento de mediação entre os activity systems será uma plataforma de dados 
abertos que irá disponibilizar as informações de modo acessível à leitura do cidadão 
comum pela administração. O perfil da comunidade pode variar de acordo com seu 
interesse na interação com os governantes, e os seus papeis variam na mesma pro-
porção, cabendo a cada situação adequar as funções de cada um dos envolvidos. A 
norma regente será aquela que dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura dos dados 
abertos pelo governo à população43.

Já sobre o activity system dos administradores públicos, o sujeito será 
aquele que dispõe os dados à plataforma, e o administrador público poderá tanto 
participar ativamente das ações envolvidas (democracia participativa) quanto facili-
tar o meio para que as discussões e propostas aconteçam (democracia deliberativa). 
O objeto, da mesma forma que no outro sistema, poderá ser o problema público 
(democracia deliberativa ou participativa) ou a atuação governamental (democracia 
monitória). A ferramenta de mediação, como não poderia também ser diferente, 
é a plataforma de dados abertos que facilitará o acesso à informação (democracia 
monitória), o espaço para discussão (democracia deliberativa) e divulgará as formas 
de atuação cidadã no governo (democracia participativa). A comunidade poderá ser 
composta tanto pelas partes interessadas quanto pelos políticos que façam parte da 
esfera administrativa, e as normas regentes também serão aquelas que dispõem so-
bre a obrigação dos órgãos administrativos de publicação e abertura dos dados. As 
funções desempenhadas pelos administradores irão variar de acordo com o tipo de 
democracia predominante, sendo o de provedor de dados abertos para a democra-
cia monitória, o de facilitador de espaços discursivos para a democracia deliberativa 
e o de colaborador para a democracia participativa44.

Por fim, o resultado de ambos os activity systems será o produto direto 
da interação de ambos, produzindo um valor público para a utilização de dados 

43 ENGESTRÖM, 2011 apud RUIJER, Erna; GRIMMELIKHUIJSEN, Stephan; MEIJER, Albert. 
Open data for democracy: developing a theoretical framework for open data use. Government Infor-
mation Quarterly, [s.l.], [s.n.], v. 34, Issue 1, 2017.
44 Ibid.
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abertos e para as interações possibilitadas pela plataforma dependentes do tipo de 
democracia com o qual o modelo de plataforma relacionar-se. 

Dentro das intenções deste texto ainda é proposta a aplicação do DA-
MODU a uma situação contextual brasileira. Todavia, antes de tratar de ponto 
específico do país, faz-se necessária a explanação do que já existe no Brasil como 
direcionamento de adaptação digital ao governo brasileiro e o que, portanto, pode 
ser usado para facilitar o uso da plataforma DAMODU.

4.2. A ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL

Em conformidade com o que dispõe o Decreto 8.414, de 26 de fevereiro 
de 2015, quando institui o Programa Bem Mais Simples Brasil com o objetivo de 
facilitar o oferecimento de serviços públicos e de melhorar a eficiência da gestão 
pública, o Governo Federal abre espaço para um paradigma que promova “maior 
eficácia, eficiência, efetividade e economicidade do Estado Brasileiro”45. O 
elemento principal desta inclusão paradigmática é a Estratégia de Governança Di-
gital (EGD), já abordada no item 2 deste trabalho, que possui a finalidade de sim-
plificar os processos de transparência e de eficiência da gestão pública para formar 
uma estrutura de governança sólida da relação entre o governo prestador eficiente 
de serviços e uma população participativa. Os meios de alcançar os objetivos de-
lineados são baseados na Política de Governança Digital, instituída pelo Decreto 
8.638, de janeiro de 2015.

A implementação de um Governo digital diz respeito à adoção de alter-
nativas tecnológicas como meio de facilitar os processos referentes à administração 
pública por intermédio da modernização das atividades pertencentes ao órgão. 

Apesar de já existirem plataformas digitais estruturadas por ações de in-
clusão tecnológica no Governo Brasileiro a partir dos anos 2000, a tecnologia, 
assim como a sociedade, passa por transformações constantes. Destarte, é de rele-
vância institucional que a administração pública adapte-se às novas necessidades 
do meio que a circunda, uma vez que não há como servir de forma eficiente uma 
população se não se utilizar dos mesmos meios de comunicação utilizada por ela 
para entender seus problemas e suas demandas. 

45 MINISTÉRIO do Planejamento, Orçamento e Gestão. Estratégia de Governança Digital da Admi-
nistração Pública Federal 2016-19. Brasília: MP, 2016.
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Para orientar este plano de adequação tecnológica e conscientizar a ad-
ministração sobre a importância da adoção de novas estratégias digitais, portanto, 
a EGD faz uma relação entre os princípios, os eixos estratégicos e os benefícios a 
serem ofertados à sociedade pelo Poder Executivo Federal. O diagrama a seguir 
sintetiza os três fundamentos (acesso à informação, prestação de serviços e partici-
pação social), os dez benefícios ofertados que se relacionam a cada um dos eixos e 
os nove princípios a serem seguidos para que se alcance com eficiência os propósitos 
traçados. 

Diagrama 1 – Diagrama estratégico dos princípios, eixos e objetivos da EGD

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2016 

Além deste traçado feito pela EGD, ainda foram disponibilizados metas 
e indicadores a serem cumpridos para alcançar a efetivação dos objetivos delineados 
pela estratégia proposta de inclusão digital. 

A relevância do que é disposto pela Estratégia de Governança Digital 
refere-se à conformidade do Democratic Activity Model of Open Data Use (DA-
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MODU) aos preceitos estabelecidos pela EGD, de modo que este modelo de pla-
taforma pode ser encarado como uma inteligente forma de inclusão tecnológica 
e participativa tanto da sociedade como do meio administrativo, já que propõe a 
interação entre as duas partes envolvidas. 

Com o DAMODU, o eixo estratégico de acesso à informação é atendido, 
uma vez que seu uso não apenas irá disponibilizar os dados abertos, como dispor de 
interpretações feitas pelos próprios administradores para garantir a acessibilidade 
de leitura dos dados pelo maior contingente de cidadãos, além de ampliar efeti-
vamente o uso de tecnologias da informação, sabendo que seria uma plataforma 
digital, para transparência e publicidade de uso dos recursos públicos. A segurança 
do Estado e o sigilo de informações dos cidadãos devem, ainda, ser protegidos por 
aqueles que fazem parte do grupo de disponibilização dos dados, em conformidade 
com a Lei 12.527, de novembro de 2011, e o Decreto 7.724, de maio de 2012. 

Além disso, o segundo eixo também será seguido, porquanto a adoção do 
modelo atenderá ao objetivo de expansão e inovação de serviços digitais e universa-
lizará o acesso aos mesmos, considerando que a plataforma estará aberta à partici-
pação dos usuários cidadãos. Ainda sobre este eixo, os dados, os processos, serviços 
e infraestruturas da administração serão também disponibilizados, sabendo que 
estes são elementos indispensáveis ao monitoramento, à discussão e à participação 
nas atividades desempenhadas pelo governo. O objetivo de melhorar a gestão e a 
governança por meio da tecnologia ainda será cumprido quando da possibilidade 
de colaboração dos cidadãos nas atividades do órgão público (democracia participa-
tiva), da discussão sobre suas ações e proposição de medidas diferentes para atingir 
o fim público realizadas pelos próprios indivíduos (democracia deliberativa) e da 
averiguação da função exercida pelo governante em conformidade com o propósito 
de governo (democracia monitória). 

Por fim, o terceiro objetivo também estará incluído na adoção do modelo 
DAMODU, considerando que esse tem justamente como seu principal meio a 
interação entre sociedade e governo voltado para a finalidade de “aprimorar e in-
centivar a participação na criação e melhoria dos serviços públicos”. A colaboração 
do ciclo de políticas públicas é, além disso, um dos intermédios de colaboração 
possibilitados pelo modelo de plataforma. 

Logo, diante do exposto, torna-se possível observar que o modelo DA-
MODU, orientado pela efetivação de múltiplas formas de participação democrá-
tica, ainda é coerente com os propósitos delimitados pelo Estado brasileiro em 
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nível desejável pelo Governo Federal de abrangência das relações entre democracia, 
tecnologia e dados abertos. 

À vista disso, é de inegável relevância a presença de um modelo como o 
que neste trabalho é abordado num Estado Democrático de Direito, como o Brasil, 
sabendo que um serviço público brasileiro, a saúde, foi eleito como o terceiro maior 
problema do país em 2017 segundo a pesquisa levantada pela revista Retratos da 
Sociedade Brasileira – Problemas e Prioridades46 e apoiada pelo Portal da Indústria, 
o que atesta o quanto é preciso uma melhor discussão sobre o que acontece entre 
governo e sociedade para condução de investimentos direcionados ao bem público. 

Partindo desta premissa, propõe-se, para este trabalho, a análise de como 
seria a utilização do modelo DAMODU no problema identificado como sendo o 
de serviço público de saúde brasileiro.

4.3 O DAMODU E O PROBLEMA DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA 
BRASILEIRO

Sobre este contexto de utilização da tecnologia para resolver problemas 
governamentais, é importante citar, ainda, o Governance Lab (GovLab) da cidade 
de New York. O GovLab é uma iniciativa privada que acontece com o objetivo 
de direcionar práticas administrativas em diferentes esferas (públicas e privadas) 
para que essas aconteçam de forma mais aberta, transparente e efetiva por meio de 
instrumentos tecnológicos que os ajudem a realizar tudo isso. Os dados abertos, 
nesse contexto, funcionam como elemento essencial para fomentar a solução de 
problemas coletivos, para trabalhar com mais transparência e agilidade e, portanto, 
eficiência. 

Para que cumpra este propósito, o GovLab trabalha com protótipos de 
plataformas auxiliares ao processo administrativo para sua utilização em solução de 
conflitos e em tomadas de decisão coletivas. Além disso, treinam-se profissionais 
responsáveis para inserção de projetos e atividades que se utilizem da abertura de 
dados e dos instrumentos tecnológicos para concretização dos objetivos pelo Go-
vLab delimitados. As inovações governamentais, ainda, são analisadas para que os 
resultados sobre seus desempenhos sirvam de inspiração para outras organizações. 

46 RETRATOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA. Brasília: CNI, a. 7, n. 41, 2018. Disponível 
em: <https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/d8/80/d8809d69-ae2c-47f2-8a4b-
30cde9d92b11/retratosdasociedadebrasileira_41_problemaseprioridadespara2018_v1.pdf>. Acesso 
em: 14 abr. 2018.
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É em acordo com esse mesmo intuito, então, que se aborda o modelo de 
plataforma DAMODU, uma vez que o seu uso pode possibilitar, por intermédio 
dos dados abertos, uma interação democrática entre administração e sociedade e, 
deste modo, facilitar a análise de problemas estruturais e a tomada de decisões 
posterior.

Antes de levar em conta como aconteceria o processo de utilização do 
modelo de plataforma DAMODU ao problema de saúde pública brasileira é fun-
damental que os elementos que compõem a circunstância sejam identificados. Para 
mais, vale notar que esta é uma aplicação genérica, podendo ser aplicada em con-
textos das mais variadas proporções.

Em consonância com a activity theory, portanto, pode-se tomar o proble-
ma do serviço de saúde pública brasileiro como o objeto da situação e que tem como 
sujeitos os servidores públicos de saúde (médicos, enfermeiros, atendentes, etc.) e os 
administradores públicos. Pelo fato de o objeto tratar de um problema, como deli-
mitado anteriormente, tratar-se-á de atividade voltada para as democracias delibe-
rativa e participativa. A comunidade envolvida inclui o indivíduo que possui direito 
básico de acesso à saúde universal e gratuita e as pessoas diretamente relacionadas 
a ele que presenciam o tratamento que lhe é direcionado, os servidores públicos de 
saúde e os administradores públicos. As funções referentes à atividade dizem respeito 
aos deveres de prestação de serviços públicos satisfatórios pelos agentes de saúde e 
o direcionamento de recursos necessários para o fim em comento por parte dos ad-
ministradores públicos. As normas regentes da situação pertencem às normas sociais 
de comunicação e comportamento, à Constituição Federal de 1988 e aos disposi-
tivos publicados pelo Ministério da Saúde. Já as ferramentas envolvidas dizem res-
peito aos instrumentos básicos de atendimento ao paciente, ou seja, os objetos que 
devem compor o hospital ou posto de atendimento; à disponibilidade necessária de 
agentes de saúde para atender com presteza todos os casos de demanda por atendi-
mento; à presença de atendentes capazes de fornecer informações e direcionamen-
tos necessários às pessoas que esperam por tratamento e aos seus acompanhantes; à 
estrutura da unidade de saúde, seja hospital ou posto de atendimento; entre outros 
elementos cabíveis. Já o resultado, por sua vez, é a insatisfação do cidadão diante do 
serviço a ele prestado, a frustração de não receber o seu direito básico devidamente 
e ainda, por vezes, a morte do enfermo pela falta de serviços devidamente prestados.

A partir do exposto, portanto, a análise sistemática que envolve o activity 
system dos cidadãos e dos administradores pode ser delineada e, assim, observado o 
modelo DAMODU em situação prática.
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Quanto aos elementos em comum dos dois tipos de activity system, con-
sidera-se que o instrumento de mediação entre ambos será a plataforma que dispo-
nibilizará os dados abertos, seja em seu formato raw (bruto) para utilização pelos 
cidadãos com capacitação técnica, seja transformados por membros da administra-
ção pública em gráficos, diagramas, porcentagens, entre outras formas de visuali-
zação. Apesar de, neste último caso, os dados abertos deixarem de ser considerados 
como tais em virtude do tratamento realizado sobre os mesmos, é de relevância 
destacar que a disponibilização de informações em meios acessíveis só são possíveis 
graças à abertura destes dados. Portanto, interessa notar que a concessão dos dados 
abertos pelo meio administrativo possibilita não somente aos cidadãos com mais 
conhecimento técnico e científico sobre os mesmos o manuseio das informações 
disponíveis. Para além disso, oferece caminho aos cidadãos comuns para interpreta-
ção, uso, compartilhamento e aplicações dos dados extraídos da informação bruta, 
democratizando o acesso à informação a vias diferentes da população.

As normas regentes da situação também serão as mesmas, ou seja, o texto 
constitucional, os dispositivos publicados pelo Ministério da Saúde e as normas 
sociais de comportamento e de comunicação. O objeto, por associação, também 
será compartilhado pelos dois activity system, dado que estarão trabalhando em 
conjunto justamente para a resolução do problema tratado (o serviço de saúde 
pública brasileiro).

Tomando que a atividade aqui envolvida se refere aos tipos de democra-
cia deliberativa e participativa, uma vez que se trata de problema social, os sujeitos 
do activity system dos cidadãos serão os indivíduos envolvidos nas discussões delibe-
rativas sobre a saúde pública e os que fazem parte das ações que envolvem a saúde e 
que permitem a contribuição popular. A comunidade pode envolver tanto as partes 
interessadas que existirem a mais quanto os nichos específicos de usuários, como 
pesquisadores e jornalistas, por exemplo. As funções, portanto, sendo dependentes 
daqueles que participam da ação e tomando que jornalistas e pesquisadores sejam 
seus atores, os papeis seriam, respectivamente, o de divulgar informações sobre as 
decisões tomadas pela administração em relação à saúde com o objetivo de infor-
mar os cidadãos que fazem parte das discussões deliberativas e de compartilhar as 
ações governamentais em que é admitida a participação popular; enquanto que o 
papel dos pesquisadores seria o de direcionar estudos a argumentos quantitativos e 
qualitativos sobre a saúde em retrospectiva do Brasil em comparação com serviços 
de saúde de qualidade referenciados mundo afora para que sejam utilizados em 
construções discursivas pelos cidadãos deliberativos, além de levantar dados sobre 
como a participação popular nas decisões e atuações que envolvem o direciona-
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mento de recursos e ações à saúde aumenta o nível de satisfação com a gestão, por 
exemplo. 

Em relação ao activity system dos administradores, o sujeito será o pro-
vedor de dados à plataforma sobre a quantidade de recursos direcionados à gestão 
com a finalidade de aplicação à saúde e como esses foram utilizados pela gestão, 
qual a distribuição de médicos para cada município em relação à demanda regional, 
entre outras categorias importantes de dados a serem divulgados sobre a matéria. A 
comunidade da administração pública, por sua vez, poderá ser composta por profis-
sionais especializados em aplicação de recursos públicos e médicos com experiência 
de atuação profissional no Brasil, por exemplo. As funções a serem desempenhadas 
por tais atores seriam referentes, respectivamente, aos direcionamentos proporcio-
nalmente mais vantajosos para o erário do governo e, simultaneamente, para as 
necessidades de saúde da população; enquanto que aos médicos estaria relacionada 
a função de apontar quais são as principais falhas da saúde pública em seus diversos 
setores e a quais departamentos, consequentemente, deverão ser dispendidos mais 
recursos. 

Por fim, o resultado relacionado à aplicação do modelo estaria na inte-
ração entre os dois activity systems. Tal contato aconteceria, por exemplo, com as 
discussões levantadas pelos cidadãos deliberativos e o relato da prática vivida nos 
ambientes hospitalares pelos cidadãos participativos junto à abertura do governo 
para ouvir as proposições populares e desviar-se do caminho considerado errado 
conjuntamente uma vez já tomado pela administração. O resultado do processo 
seria expresso no rumo que a saúde pública tomaria a partir da deliberação entre as 
partes envolvidas em oferecer e receber o serviço público. 

Diante da explanação, portanto, é possível perceber uma conexão que 
se torna possível entre as partes envolvidas que parecem sempre estar em extremos 
opostos de interesses e posições: a sociedade e o governo. E a isso se soma o fato 
que é mais importante ainda para avaliação de importância da presença dos dados 
abertos na troca entre a administração e os cidadãos: a possibilidade de expressão 
do que é o bem comum pelos próprios beneficiários a partir da leitura de dados 
abertos interpretados e, logo, não somente disponíveis, mas acessíveis à leitura do 
cidadão comum.
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5 CONCLUSãO

Este trabalho abordou o conceito de dados abertos associado ao processo 
democrático, baseando-se no modelo estrutural da activity theory como meio de 
expressão desta interação.

O conceito de dados abertos é previsto no Decreto nº 8.777/2016, e para 
compreendê-lo é fundamental ter em vista que o direito de acesso à informação 
ultrapassa os limites tradicionais e contempla as novas tecnologias da informação 
e comunicação. 

É no contexto da sociedade informatizada que surgem as principais de-
mandas por acesso à informação na busca por transparência, prestação de contas 
ou, simplesmente, pela satisfação em participar do processo democrático.

O processo democrático é dinâmico, e neste dinamismo encaixam-se as 
estratégias de governança digital para fortalecimento e inovação dos processos que 
fazem parte da própria democracia, o que inclui a utilização de dados abertos para 
criação de mecanismos fomentadores deste processo.

Uma das formas mais práticas e úteis de associar a utilização de dados 
abertos e o processo democrático participativo é a criação de aplicativos, softwares e 
websites que usam estes tipos de dados e fornecem informações sobre o orçamento, 
gastos parlamentares, perfil de empresas ou outras questões de interesse público. 
São ferramentas interativas, de fácil acesso, que aproximam a sociedade das tecno-
logias da informação e comunicação e que concretizam a governança digital.

A democracia participativa caracteriza-se pela atuação e colaboração ativa 
do cidadão no processo democrático, deixando ele de ser mero observador e passan-
do a ser um agente ativo transformador deste processo. Os aplicativos citados neste 
artigo são exemplos de como a utilização de dados abertos é capaz de beneficiar 
todos os setores da sociedade, incluindo empresários desenvolvedores de tecno-
logias (destacando um promissor potencial econômico), a sociedade (que passa a 
usufruir de melhores serviços quando o governo é impelido pela cobrança gerada 
pela vigilância e que, além disso, pode ter mais acessibilidade à informação a que 
tem direito, com possibilidades de maiores eficiência e transparência pública), e o 
próprio Estado (que vê aumentada a eficiência dos seus organismos, tem a redução 
dos gastos decorrentes das demandas de acesso à informação mediante a operabili-
dade e tem um feedback direto da qualidade de seus serviços por meio do trabalho 
conjunto com aqueles outros agentes).
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Segundo a activity theory, existe uma relação de efeito conjunto entre to-
dos os elementos que fazem parte de uma situação e que interferem no resultado da 
mesma. Na visualização de uma atividade administrativa, portanto, quando iden-
tificado todos os participantes da ação, é possível traçar uma estratégia a partir da 
qual seja possível delinear modos de solução para a situação criada, que, na maioria 
das vezes, trata de algum problema. 

Deste modelo decorre um tipo de abordagem estrutural denominado ac-
tivity system, caracterizado pela vinculação das partes de múltiplos pontos de vista 
dos atores de uma mesma situação com o propósito de alcançar uma finalidade 
específica, qual seja a resolução de problemas da organização por meio de uma es-
tratégia firmada a partir de abordagens específicas de todas as partes organizacionais 
envolvidas. A proposta é que todos os participantes de uma atividade a ser analisada 
estejam inseridos em uma plataforma digital que disponibilize dados relativos a 
todos os membros, atividades e relações envolvidas no processo da organização. 

Esta plataforma permitiria, por exemplo, a visualização pelo adminis-
trador de um órgão público de todas as funções exercidas pelos membros a ele 
relacionados, as atividades necessárias ao bom funcionamento da organização e 
aquelas praticadas pelos atores designados, as relações causais entre estes últimos e 
um terceiro, entre outras informações pertinentes à construção de uma estratégia 
governamental específica. Da mesma forma, além disso, seria possível aos membros 
da organização terem acesso aos gastos da administração pelos seus principais agen-
tes, os processos envolvidos na mesma e os impactos gerados pela utilização dos 
recursos e esforços empreendidos, por exemplo.

Ainda sobre este activity system propõe-se sua vinculação à teoria demo-
crática e aos dados abertos, utilizando-se deste último elemento como intermedia-
dor das partes envolvidas, relação a partir da qual se percebe o Democratic Activity 
Model of Open Data Use (DAMODU). Este modelo busca, a partir do activity sys-
tem, a associação de sua proposta estrutural à fomentação de divulgação dos dados 
abertos numa plataforma interativa entre governo e sociedade, fortalecendo, assim, 
o processo democrático envolvido. 

De acordo com este modelo, a sociedade e a administração, resumida-
mente, fariam parte de uma mesma plataforma a partir da qual os dados abertos e 
suas interpretações acessíveis são oferecidos para controle e uso dos usuários cida-
dãos. A forma de visualização utilizada neste breve trabalho para adequação prá-
tica à situação brasileira foi partindo-se do problema de serviço público de saúde 
brasileiro. 
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A relação aqui vinculada para tratar tal problema encontra no DAMO-
DU um meio pelo qual é possível dirimir conflitos de interesses, desvios de recursos 
públicos, esclarecimentos de aplicação destes últimos, entre tantos outros serviços 
que podem ser prestados à relação pública entre administrador e administrados a 
partir de uma perspectiva democrática. 

Além disso, observa-se, ainda, o atendimento desta plataforma à estraté-
gia de governança digital, de modo que ainda cumpre com os objetivos delineados 
pelo próprio Governo Federal brasileiro. 

Para os limites deste trabalho, entretanto, expõe-se que as apresentações 
aqui abordadas podem e devem ser estendidas a outros ambientes, setores e cir-
cunstâncias presentes nos mais diversos espaços organizacionais, não se limitando 
somente ao que é aqui tratado. Isso porque o objetivo desta apresentação é mostrar 
como os dados abertos apresentam relevância não somente para a informação pú-
blica, mas também para a construção de alternativas inteligentes a problemas de 
ordem estrutural de uma sociedade a partir de meios democráticos. 



153

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (AMA). Dispo-
nível em: <https://www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-adminis-
trativa/a-ama>. Acesso em: 23 abr. 2018.
 

______. Guia Dados Abertos. Disponível em: <http://www.dados.gov.pt/me-
dia/46120/guia_dados_abertos_ama.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2018.

ATTARD, Judie; ORLANDI, Fabrizio; SCERRI, Simon; AUER, Sören. A sys-
tematic review of open government data initiatives. Government Information 
Quarterly, [s.l], [s.n.], v. 32, 2015, p. 399-418.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Ato da Mesa nº 43, de 21/05/2009. Institui a 
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar. Disponível em: <http://www2.
camara.leg.br/legin/int/atomes/2009/atodamesa-43-21-maio-2009-588364-nor-
maatualizada-cd-mesa.html>. Acesso em: 14 abr. 2018.

______. Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016. Institui a Política de Gover-
nança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional.

______. Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016. Institui a Política de Dados 
Abertos do Poder Executivo federal.

______. Portal Brasileiro de Dados Abertos. Disponível em: <http://dados.gov.br/
pagina/sobre>. Acesso em: 7 abr. 2018.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Administration of Barack H. Obama. 
Memorandum on Transparency and Open Government. 2009. Disponível em: <ht-



154

tps://www.archives.gov/files/cui/documents/2009-WH-memo-on-transparency
-and-open-government.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2018.

EUROPEAN DATA PORTAL. Open Data Goldbook for Data Managers and Data 
Holders: practical guidebook for organisations wanting to publish Open Data. 2018. 
Disponível em: <https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/european_
data_portal_-_open_data_goldbook.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2018.

GÓES, Ricardo Tinoco de. Democracia deliberativa e jurisdição: a legitimidade 
da decisão judicial a partir e para além da teoria de J. Habermas. Curitiba: Juruá, 
2013.

HOUSE OF COMMONS. Science and Technology Committee. The big data 
dilemma – Fourth Report of Session 2015-16. Londres: [s.n.], 2016.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Estraté-
gia de Governança Digital da Administração Pública Federal 2016-19. Brasília: MP, 
2016.

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP. 3º Plano de Ação Nacional. Brasil: 
[s.n.], 2016. Disponível em: <https://www.opengovpartnership.org/sites/default/
files/Brazil_Plano-de-Acao-3_2016-2018.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2018.

______. Participants. Disponível em: <https://www.opengovpartnership.org/par-
ticipants>. Acesso em: 8 abr. 2018.

______. What is The Open Government Partnership? Disponível em: <https://
www.opengovpartnership.org/about/about-ogp>. Acesso em: 8 abr. 2018.



155

OPEN KNOWLEDGE BRASIL. Índice de dados abertos para o Brasil. 2017.

OPERAÇÃO SERENATA DE AMOR. Disponível em: <https://serenata.ai/>. 
Acesso em: 14 abr. 2018.

______. Jarbas. Documento nº 6389524. Disponível em: <https://jarbas.serenata.
ai/layers/#/year/2017/applicantId/958/documentId/6389524>. Acesso em: 15 
abr. 2018.

PARA ONDE FOI MEU DINHEIRO? Município de São Paulo, 2016. Dispo-
nível em: <http://paraondefoiomeudinheiro.org.br/dataset/sp-sao-paulo-2016>. 
Acesso em: 14 abril 2018.

______? Ferramenta permite saber como governos gastam os recursos públicos. Dis-
ponível em: <http://paraondefoiomeudinheiro.org.br/sobre>. Acesso em: 14 abr. 
2018.

RECLAMAÇÕES BR. Disponível em: < https://reclamacoes-br.herokuapp.
com/>. Acesso em: 15 abr. 2018.

______. Informações do grupo OI. Disponível em: <http://reclamacoes-br.he-
rokuapp.com/#/grupos/822>. Acesso em: 15 abr. 2018.

______. Ranking de empresas. Disponível em: <http://reclamacoes-br.herokuapp.
com/#/ranking/2011>. Acesso em: 15 abr. 2018.

RETRATOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA. Brasília: CNI, a. 7, n. 41, 2018. 
Disponível em: <https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/
d8/80/d8809d69-ae2c-47f2-8a4b-30cde9d92b11/retratosdasociedadebrasilei-
ra_41_problemaseprioridadespara2018_v1.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2018.



156

RUIJER, Erna; GRIMMELIKHUIJSEN, Stephan; MEIJER, Albert. Open data 
for democracy: developing a theoretical framework for open data use. Government 
Information Quarterly, [s.l.], [s.n.], v. 34, Issue 1, 2017.

TWITTER. @RosieDaSerenata. Gasto suspeito de Dep. @bertoldi (PR). 
2017. Disponível em: <https://twitter.com/RosieDaSerenata/sta-
tus/942092132839559168>. Acesso em: 15 abr. 2018.



157

A iniciativa do plano de dados abertos do Tribunal 
de Contas do Rio Grande do Norte: contexto acadêmico, 
parcerias e o processo de publicação de dados

Frederico Nunes Pranto Filho
Renan Oliveira Silva

Lindemberg Silva Pereira
Joir Medeiros Ramalho

1 INTRODUçãO

Em 2015, o Tribunal de Contas da União (TCU) lançou uma publicação 
que lista cinco motivos para a abertura de dados na Administração Pública. Os 
cinco motivos citados são: (i) transparência na gestão pública; (ii) contribuição da 
sociedade com serviços inovadores ao cidadão; (iii) aprimoramento na qualidade 
dos dados governamentais; (iv) viabilização de novos negócios; (v) obrigatoriedade 
por lei1.

Nesse contexto, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (TCE/
RN), desde 2016, disponibiliza um Portal de Dados Abertos2 contendo alguns con-
juntos de dados abertos. Dados Abertos são relevantes para o exercício do controle 
social, que é a capacidade da sociedade de intervir nas políticas públicas com o ob-
jetivo de garantir direitos3. Além disso, as iniciativas no uso de dados abertos bus-
cam atender novas demandas da sociedade referentes ao aumento da transparência, 

1 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Cinco motivos para a abertura de dados na Administração 
Pública. 2015. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId= 
8A8182A24F0A728E014F0B36E7016F34>.
2 Disponível em: <www.apidadosabertos.tce.rn.gov.br>
3 AGUILLAR, F. H. F. Controle social de serviços públicos. [S.l.]: Max Limonad, 1999.
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maior participação na gestão dos recursos públicos, maior controle, qualidade dos 
serviços públicos e como ferramenta para o combate à corrupção.

A iniciativa de Dados Abertos possui diversos pontos positivos, como 
o potencial de gerar produtos e serviços úteis para a sociedade, fornecer mecanis-
mos de transparência, fortalecer o controle social, a cidadania ativa, a cooperação e 
melhorias na administração pública, além da criação de novas ferramentas, trazen-
do desenvolvimento e melhoria no bem-estar social4. São apontadas, ainda, como 
áreas beneficiadas pela iniciativa o empoderamento do cidadão, o desenvolvimen-
to de novos produtos e serviços, inovação, aumento na eficiência e efetividade de 
serviços governamentais, medição de impacto de políticas e novos conhecimentos 
obtidos através da combinação de conjuntos de dados e de padrões em grandes 
volumes de dados5. Tudo isso é possível quando os dados disponibilizados possuem 
alto valor agregado6, possibilitando à própria sociedade explorá-los de maneira mais 
efetiva do que os próprios donos daqueles dados, que geralmente possuem apenas 
uma visão limitada sobre eles, utilizando-os para atividades básicas. Ao torná-los 
públicos, abre-se uma grande gama de possibilidades de utilização e visualização 
daquelas informações, trazendo benefícios em diversas áreas7.

No entanto, entende-se que o processo de abertura de dados deve ser 
uma atividade contínua, uma vez que diferentes setores da sociedade, bem como 
outros órgãos podem levantar novas demandas por liberação de novos conjuntos 
de dados. Além disso, alguns dados que são disponibilizados são séries temporais, 
ou seja, são gerados continuamente pelo órgão. Nesse sentido, há a necessidade de 
construção de um planejamento estratégico das instituições a respeito do processo 
de publicação de dados abertos.

A implantação de um Plano de Dados Abertos (PDA) é uma estratégia 
para orientar a continuidade de uma política de dados abertos de forma a garantir a 
periodicidade de revisões dos conjuntos de dados. O PDA é o documento que visa 

4 KUCERA, J. et al. Methodologies and best practices for open data publication. In: Proceedings of 
the Dateso 215. [S.l.]: CEUR-WS, 2016. p. 52-64.
5 Open Knowledge International. Open Data Handbook. 2017. Disponível em: <http://opendatahan-
dbook.org>. Acesso em: 13 Out. 2017.
6 JANSSEN, M.; CHARALABIDIS, Y.; ZUIDERWIJK, A. Benefits, adoption barriers and myths 
of open data and open government. Information Systems Management (ISM), v. 29, n. 4, p. 258-268, 
2012.
7 NAJDENOV, B. et al. Open financial data from the macedonian stock exchange. In: Proceedings 
of the 6th Information and Communication Technologies Innovations 2014 conference. [S.l.]: Springer 
Verlag, 2015. p. 115-124.



159

OPEN DATA DAY: DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS E DEMOCRACIA

a orientar as ações de implementação e promoção de abertura de dados, inclusive 
os geoespacializados, que deverão obedecer aos padrões mínimos de qualidade, de 
forma a facilitar o entendimento e a reutilização das informações8.

Observando o conjunto de dados atual do Portal de Dados Abertos do 
TCE/RN, verificou-se a necessidade de uma revisão e reestruturação do portal fren-
te às novas demandas internas e externas dos dados custodiados ou mantidos pelo 
tribunal. A partir de uma parceria/convênio entre o TCE/RN e a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), deu-se início a um projeto institucional/
acadêmico com o objetivo de desenvolver o PDA no TCE/RN, bem como reestru-
turar e atualizar o atual Portal de Dados Abertos.

Os desafios que envolvem o ecossistema de dados abertos na administra-
ção pública já foram discutidos em alguns trabalhos9. Embora haja várias vantagens 
e motivações para a abertura dos dados pelos órgãos da administração pública, 
há, também, algumas dificuldades e barreiras a serem superadas para a efetivação 
de uma política de Dados Abertos Governamentais (DAG). Segundo Araújo10, há 
vários fatores que motivam os desenvolvedores e fornecedores a trabalharem com 
DAG. O trabalho da autora procurou identificar também quais as principais difi-
culdades enfrentadas e os pontos de melhorias no uso de DAG. Os fornecedores 
são os responsáveis por trabalharem na criação e fornecimento dos DAG. Já os 

8 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual para Elaboração de Plano de Dados Abertos. 2013. 
Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/arquivo/governo-aberto/copy_
of_manual_elaboracao_plano_dados_abertos.pdf/@@download/file/manual_elaboracao_plano_ da-
dos_abertos.pdf>.
9 ARAÚJO, N. M. Dados abertos do governo brasileiro: entendendo as perspectivas de fornecedores 
de dados e desenvolvedores de aplicações ao cidadão. [Natal]: [EDUFRN], 2017. Dissertação (Mes-
trado). UFRN; ALBANO, C. S.; REINHARD, N. Desafios para governos e sociedade no ecossiste-
ma brasileiro de dados governamentais abertos (DGA). Cadernos Gestão Pública e Cidadania, [s.l.], 
Fundação Getúlio Vargas, v. 20, n. 67, 2015; FONTOURA, M. C. da. Hackeando dados abertos 
no brasil: motivações e práticas. Cambiassu: Estudos em Comunicação, v. 15, n. 17, 2015; ALBANO, 
C. S.; CRAVEIRO, G. da S. Lições aprendidas com a utilização de dados orçamentários em formato 
aberto: Um estudo exploratório no ecossistema brasileiro. Revista de Gestão e Projetos-GeP, v. 6, n. 
3, p. 17–27, 2016; ALBANO, C. S.; ARAUJO, M. H. de; REINHARD, N. Fatores motivadores e 
facilitadores dos relacionamentos em redes: como os gestores públicos re-conhecem esses fatores em 
dados governamentais abertos. Navus-Revista de Gestão e Tecnologia, v. 7, n. 1, p. 73-92, 2017; AL-
CANTARA, W. et al. Desafios no uso de dados abertos conectados na educação brasileira. In: Anais 
do Desafio Workshop de Desafios da Computação Aplicada à Educação. CSBC. [S.l.: s.n.], 2015.
10 ARAÚJO, N. M. Dados abertos do governo brasileiro: entendendo as perspectivas de fornecedores 
de dados e desenvolvedores de aplicações ao cidadão. [Natal]: [EDUFRN], 2017. Dissertação (Mes-
trado). UFRN.
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desenvolvedores são usuários que possuem conhecimento técnico capaz de extrair, 
analisar e desenvolver aplicações que utilizam DAG.

O objetivo deste trabalho é apresentar o contexto acadêmico, as parcerias 
e como se deu o processo de publicação de dados abertos no TCE/RN, além de 
ampliar a discussão iniciada em um artigo submetido para um workshop sobre 
transparência em sistemas11. Segundo Araújo12, o apoio que as universidades têm 
oferecido por meio de parcerias com alguns órgãos públicos responsáveis por forne-
cer dados governamentais tem promovido o compartilhamento do conhecimento 
e incentivado possíveis melhorias. Segundo a autora, nas entrevistas realizadas, al-
guns participantes são compostos por pesquisadores e estudantes que participam 
ativamente de grupos de pesquisas envolvidos com a publicação ou o uso dos DAG.

Este foi o cenário no qual este trabalho teve origem. Apresentar-se-ão os 
ganhos obtidos a partir da parceria entre o TCE/RN e a UFRN, e será contextua-
lizado o conceito de dados abertos governamentais, apresentando-se um detalha-
mento da metodologia utilizada na iniciativa da implantação do PDA no TCE/RN.

2 DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS

O conceito de DAG está intimamente vinculado aos conceitos de gover-
no aberto e dados abertos. Albano13 resume a diferença entre estes três conceitos:

Governo aberto é a disponibilização de informações 
em qualquer formato por parte dos governos e outras 
ações que visem promover maior transparência. Dados 
abertos é a disponibilização de informações, em alguns 
formatos (pré-estabelecidos), por governos, organiza-
ções privadas, com ou sem fins lucrativos, ou por outros 
atores de uma sociedade. Dados governamentais abertos 

11 PRANTO, F. N. et al. A iniciativa da construção do Plano de Dados Abertos do Tribunal de Contas do 
Rio Grande do Norte através de parceria acadêmica com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
In: CSBC 2018 – 6º WTranS (Workshop de Transparência em Sistemas). [S.l.]: [s.n.], 2018.
12 ARAÚJO, N. M. Dados abertos do governo brasileiro: entendendo as perspectivas de fornecedores de 
dados e desenvolvedores de aplicações ao cidadão. [Natal]: [EDUFRN], 2017. Dissertação (Mestrado). 
UFRN.
13 ALBANO, C. S. Dados governamentais abertos: proposta de um modelo de produção e utilização de 
informações sob a ótica conceitual da cadeia de valor. [São Paulo]: [EDUSP], 2014. Tese (Doutorado). 
Universidade de São Paulo.
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é a disponibilização de dados por parte dos governos, 
nos mesmos formatos estabelecidos para dados abertos.

Ainda, segundo a Open Knowledge Foundation14, “dados abertos são 
dados que podem ser livremente usados, reutilizados e redistribuídos por qualquer 
pessoa - sujeitos, no máximo, à exigência de atribuição da fonte e compartilhamen-
to pelas mesmas regras”.

Entretanto, para que um dado seja considerado aberto, foram definidos 
em uma reunião do Grupo de Trabalho sobre Governo Aberto, oito princípios nor-
teadores que se tornaram uma referência mundial15, conforme a listagem abaixo:

a) Completos: Todos os dados públicos devem ser disponibilizados, 
e não somente uma parte deles.

b) Primários: Os dados devem ser coletados na fonte com o maior 
nível de detalhamento possível, e não de forma agregada ou modificada. 
A cartilha do TCU (2015) ilustra este princípio com um exemplo inte-
ressante: “... se refere ao registro de um aluno do ensino básico, enquanto 
que o grau de escolaridade de todos os alunos do ensino básico em um 
determinado Estado é considerado um dado agregado”.

c) Oportunidade/Atualizados: Sua disponibilidade deve ser feita tão 
rapidamente quanto necessário para preservar o valor dos dados. Dados 
atualizados produzem informações de maior qualidade.

d) Acessibilidade: Os dados devem estar disponíveis para a mais am-
pla gama de usuários e as mais diversas finalidades, sem restrições.

e) Processáveis por máquinas: Os dados devem ser razoavelmente es-
truturados de modo a permitir o processamento automatizado.

f) Não discriminatórios: Os dados devem estar disponíveis para 
qualquer pessoa, sem necessidade de registro. A identificação do interes-
sado para acessá-los não pode ser obrigatória.

g) Não-proprietários: Os dados devem estar disponíveis em um for-
mato sobre o qual nenhuma entidade tem o controle exclusivo. A preo-

14 Disponível em: <www.okfn.org>
15 OPEN GOVERNMENT WORKING GROUP. The Annotated 8 Principles of Open Government 
Data. 2007. Disponível em: <http://opengovdata.org>.
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cupação aqui também é em relação aos softwares proprietários pagos não 
serem a premissa para leitura dos dados.

h) Licença livre: Os dados não estão sujeitos a quaisquer direitos de 
autor, patentes, marcas comerciais ou regulamento secreto. Pode ser per-
mitida uma razoável privacidade e restrições de privilégio e segurança. 
Inclusive restrições de uso para fins comerciais excluem determinados 
dados do conceito de abertos. 

Conforme já citado, o PDA é o documento que visa a orientar as ações 
de implementação e promoção de abertura de dados. De acordo com o Decreto nº 
8.777/201616, a publicação do PDA é obrigatória para os órgãos da Administração 
Pública federal direta, autárquica e fundacional, conforme o Art. 5º desta legisla-
ção. Os dispositivos específicos que tratam do plano são os seguintes:

§ 2º A implementação da Política de Dados Abertos 
ocorrerá por meio da execução de Plano de Dados Aber-
tos no âmbito de cada órgão ou entidade da administra-
ção pública federal, direta, autárquica e fundacional, o 
qual deverá dispor, no mínimo, sobre os seguintes tó-
picos:
I – criação e manutenção de inventários e catálogos cor-
porativos de dados;
II – mecanismos transparentes de priorização na aber-
tura de bases de dados, os quais obedecerão aos critérios 
estabelecidos pela INDA e considerarão o potencial de 
utilização e reutilização dos dados tanto pelo Governo 
quanto pela sociedade civil;
III – cronograma relacionado aos procedimentos de 
abertura das bases de dados, sua atualização e sua me-
lhoria;
IV – especificação clara sobre os papéis e responsabilida-
des das unidades do órgão ou entidade da administração 
pública federal relacionados com a publicação, a atuali-
zação, a evolução e a manutenção das bases de dados;
V – criação de processos para o engajamento de cida-

16 BRASIL. Decreto nº 8.777/2016. Brasília, 11 de maio de 2016. Disponível em: <http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/ d8777.htm>.
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dãos, com o objetivo de facilitar e priorizar a abertura 
dos dados, esclarecer dúvidas de interpretação na utiliza-
ção e corrigir problemas nos dados já disponibilizados; e
VI – demais mecanismos para a promoção, o fomento e 
o uso eficiente e efetivo das bases de dados pela socieda-
de e pelo Governo.
§3º A INDA poderá estabelecer normas complemen-
tares relacionadas com a elaboração do Plano de Dados 
Abertos, bem como relacionadas à proteção de informa-
ções pessoais na publicação de bases de dados abertos 
nos termos deste Decreto.

O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) 
lançou o Painel de Monitoramento de Dados Abertos17. Uma ferramenta que per-
mite a visualização do calendário de abertura das bases de dados, permitindo à 
população verificar se os órgãos do Governo Federal têm disponibilizado as infor-
mações contidas em suas bases de forma aberta. É possível visualizar o percentual 
de bases já abertas, bases a serem abertas e bases em atraso, bem como acompanhar 
quais órgãos publicaram o PDA, os que estão em fase de elaboração do Plano, bem 
como os que ainda não iniciaram esse processo. 

Como visto, o Decreto nº 8.777/2016 regulamenta ações para os órgãos 
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. No entanto, a 
realidade da obrigatoriedade de ações relacionadas à publicação, em formato aber-
to, dos dados governamentais nos Estados, Distrito Federal e Municípios ainda é 
incipiente. No período da publicação deste artigo, tramita, na Câmara dos Deputa-
dos, o Projeto de Lei nº 7804/201418, que institui a Lei de Dados Abertos, estabe-
lecendo o Comitê Gestor de Dados Público junto ao Ministério do Planejamento, 
responsável pela elaboração do Manual de Dados Abertos da Administração Públi-
ca, e cria a obrigatoriedade para a disponibilização de dados abertos e de interfaces 
de aplicações web de forma organizada e estruturada para a União, Estados, o Dis-
trito Federal e Municípios e dá outras providências.

17 Disponível em: www.paineis.cgu.gov.br/dadosabertos/index.htm.
18 BRASIL. Projeto de Lei nº 7804/2014, de 15 de julho 2014. Disponível em: <http://www.camara.
gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=620193>.
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A Open Knowledge Brasil19 fomenta o levantamento de dados para o 
projeto Índice de Dados Abertos Local. Este projeto tem como objetivo avaliar o 
estado da política de dados abertos de cada país ou cidade, levando em conside-
ração todas as suas características: o tipo de dado que é divulgado, os formatos, 
a facilidade de acesso e a transformação dos dados em informação. No Brasil foi 
levantado o Índice de Dados Abertos Local em algumas cidades, e a cidade de Na-
tal/RN está entre as participantes no levantamento realizado no ano de 2017. No 
entanto, Natal apresentou o pior índice dentre as cidades participantes20. Portanto, 
mostra-se evidente a importância da discussão deste tema no âmbito local, uma vez 
que os dados abertos são um importante instrumento para a sociedade no exercício 
do controle social, principalmente no contexto de denúncias de corrupção em que 
o Brasil vive atualmente.

O objetivo deste projeto também é contribuir para a mudança desta rea-
lidade. Acredita-se que, à medida que novas iniciativas de abertura de dados, no 
formato aberto, surjam por órgãos da administração pública estaduais e munici-
pais, o ecossistema de dados local poderá evoluir e contribuir para um maior im-
pacto nas ações de controle social e governança participativa.

No que tange aos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, não 
há legislação que regulamente o desenvolvimento do PDA ou de dados abertos, 
mesmo assim, alguns portais de dados abertos já são uma realidade em alguns Tri-
bunais de Contas21222324, Estados25 ou Municípios26. Além disso, o planejamento 
da difusão da política de dados abertos nos Tribunais de Contas consta no Plano 
de Gestão (2016-2017)27 desenvolvido pela ATRICON (Associação os Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil). Neste documento, um dos objetivos estra-
tégicos apresentados é “estimular a transparência das informações das decisões e 
da gestão dos Tribunais de Contas”, que apresenta também duas iniciativas: (i) 

19 Disponível em: <www.br.okfn.org>.
20 Disponível em: <http://br-city.survey.okfn.org>.
21 Disponível em: <www.dados.tce.rs.gov.br>.
22 Disponível em: <www.tce.es.gov.br/portal-da-transparencia/dados-abertos>.
23 Disponível em: <www.portal.tce.pb.gov.br/dados-abertos-do-sagres-tcepb>.
24 Disponível em: <www.dadosabertos.tce.mg.gov.br>.
25 Disponível em: <www.dados.al.gov.br>.
26 Disponível em: <www.dados.natal.br>.
27 BRASIL. ATRICON. Plano de Gestão (2016-2017). Brasília, 2016. Disponível em: <http://www.
atricon.org.br/plano-de-gestao-2016-2017/>.
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apoiar a instituição da Política Nacional de Fomento ao Controle Social e Dados 
Abertos pelos Tribunais de Contas; (ii) e apoiar a implantação ou o aprimoramento 
de ações destinadas a ampliar a transparência da gestão dos Tribunais de Contas. 
Assim, acredita-se que este projeto está alinhado com os objetivos estratégicos dos 
Tribunais de Contas.

3 O CONTEXTO ACADÊMICO: A PARCERIA ENTRE O TCE/RN E O 
IMD 

O Instituto Metrópole Digital (IMD) é uma Unidade Acadêmica Espe-
cializada da UFRN, com um perfil diferenciado da maioria dos centros acadêmicos 
e departamentos das universidades federais brasileiras. Este perfil alinha-se com sua 
missão de fomentar a criação de um Polo Tecnológico em Tecnologia da Informa-
ção no Estado do Rio Grande do Norte, abrangendo iniciativas dos setores público, 
privado e acadêmico, a base para a sua estrutura organizacional.

O IMD atua na formação dos níveis técnico, superior e na pós-graduação. 
Dentre os cursos de pós-graduação, há o Programa de Residência em Tecnologia da 
Informação aplicado à Área Jurídica e Órgãos de Controle, que, inicialmente, foi 
formalizado através de uma parceria entre o IMD e o Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte. O curso de Residência promove o estudo e o aprofundamento 
de técnicas e metodologias de Tecnologia da Informação (TI) voltadas ao Poder 
Judiciário e Órgãos de Controle.

A parceria, por meio da Residência, entre a UFRN/IMD e o TCE/RN 
foi publicada no Extrato de Convênio no 6/201728. Os objetivos do convênio são, 
além da formação e aperfeiçoamento profissional, desenvolver sistemas de inovação 
tecnológica que irão contribuir na celeridade e qualificação do controle externo 
exercido pelo TCE/RN, promover avanços em áreas consideradas estratégicas e es-
treitar os laços entre o desenvolvimento dos processos internos do órgão e o conhe-
cimento acadêmico.

No total, dez servidores lotados na Diretoria de Informática (DIN) deste 
tribunal participam como discentes residentes no programa, sendo dois servidores 
vinculados na ênfase de Infraestrutura e o restante, na ênfase de Desenvolvimento 
e Business Intelligence (BI). Os discentes da residência devem desenvolver como 
pré-requisito para a conclusão do curso um projeto de TI a fim de atender às ne-

28 BRASIL. Extrato de Convênio nº 6/2017. Seção 3. Brasília, 24 de outubro de 2017. Diário Oficial 
da União nº 204, 24 de out. 2017.
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cessidades do órgão. Dentre os projetos, pode-se citar: soluções de BI, gestão de 
projetos, processo de desenvolvimento de software, melhorias em fluxo processuais 
e auditorias, política de segurança da informação, gerenciamento de acesso de redes 
sem fio e, por fim, transparência. Este último é o tema norteador deste projeto.

Alguns projetos da Residência foram priorizados pelo Comitê de Tecno-
logia da Informação do TCE/RN, e outros puderam ser sugeridos pelos residentes. 
Este artigo apresenta o projeto de implantação do PDA no TCE/RN, que tem 
por objetivos, além de instituir o Plano de Dados Abertos da instituição, atualizar, 
reestruturar e expandir o Portal de Dados Abertos já existente e, principalmente, 
fomentar a cultura de dados abertos a fim de promover um dos pilares do Plano 
Estratégico dos Tribunais de Contas, o controle social.

Vale ressaltar que, durante o desenvolvimento deste trabalho, outras par-
cerias concretizaram-se. Foram realizadas entrevistas técnicas com instituições que 
já haviam implantado seu PDA. Uma delas foi a UFRN, através da Superintendên-
cia de Informática, setor corresponsável pelo desenvolvimento do PDA na institui-
ção de ensino. Na ocasião, foi sugerida a utilização do Processo para Dados Abertos 
(ProceDA)29, processo esse que lista grande parte das fases e tarefas realizadas por 
aquela instituição. Assim, após o alinhamento dos objetivos deste trabalho com o 
processo de publicação de dados abertos, decidiu-se pela utilização do ProceDA 
como norteador do fluxo de trabalho. Outras parcerias foram iniciadas, e uma delas 
foi por meio de mais um contato acadêmico na UFRN, sendo apresentada uma 
solução de Extract, Transform, Load (ETL) integrada ao Comprehensive Knowledge 
Archive Network (CKAN) que está sendo desenvolvida por um grupo de pesquisa 
acadêmica30. Vale citar também que pelo menos dois outros projetos do curso da 
Residência inter-relacionam-se com este projeto: os projetos de Painéis de BI e 
Política de Segurança da Informação. No primeiro, será reutilizada a infraestrutura 
montada para a execução de uma solução ETL; e, no segundo, haverá a contribui-
ção para as definições da classificação da informação quanto à confidencialidade 
dos dados institucionais.

29 SILVA, R. O. Uma Proposta de Processo para Implantação de Dados Abertos em Instituições Públicas 
Brasileiras. [Natal]: [EDUFRN], 2018. Dissertação (Mestrado) UFRN.
30 MACEDO, J.; CACHO, N.; LOPES, F. A comparative study of tools for smart cities open data 
publication and management. In: Proceedings of the 2017 IEEE Summer School on Smart Cities (IEEE 
S3C 2017). [S.l.]: [s.n.], 2017; LOPES, F.; BARROS, A.; ALMEIDA, A. Processo automatizado de 
ETL para dados abertos: Um estudo de caso do SUAP e CKAN. 2017.
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Percebe-se que, mesmo com o projeto ainda em desenvolvimento, já fo-
ram levantadas várias oportunidades para que outros órgãos possam consumir os 
dados abertos de forma mais estruturada. Até o presente momento fizeram-se al-
guns contatos com algumas Secretarias de Governos do Estado, setores da socieda-
de civil organizada e instituições de ensino. Acredita-se que, a partir da promoção 
da iniciativa deste projeto, será potencializado o interesse de futuros consumidores 
de dados abertos após a publicação e divulgação do Portal de Dados Abertos do 
TCE/RN. Algumas ações de promoção e divulgação do projeto já foram realizadas 
por meio de Workshops, apresentação em eventos e discussões em redes sociais.

Segundo Araújo31, uma das formas de garantir a motivação dos forne-
cedores de dados está ligada ao apoio que as universidades têm oferecido a estes 
atores. O caráter acadêmico da parceria e o interesse dos fornecedores na partici-
pação ativa de grupos de pesquisas envolvidas com a publicação e o uso dos DAG 
mostraram-se, conforme levantado pela autora, motivações para o desenvolvimen-
to deste projeto.

4 A INICIATIVA DO PLANO DE DADOS ABERTOS NO TCE/RN

Conforme discutido na seção anterior, alguns projetos foram definidos 
e priorizados pelo órgão devido a sua importância estratégica. No entanto, a indi-
cação de novos projetos também foi acatada. Assim, foi criada e apresentada uma 
proposta para o desenvolvimento do PDA no TCE/RN. Após o aceite do projeto 
pelo Comitê de Tecnologia de Informação do TCE/RN, iniciou-se o planejamento 
e o cronograma inicial de entregas para o desenvolvimento do projeto.

A seguir, serão detalhados os seguintes pontos: (i) apresentação do pro-
cesso de publicação de dados abertos; (ii) algumas adaptações do processo neste 
projeto; (iii) o PDA e a estratégia de seleção dos dados; (iv) e a apresentação da 
solução arquitetural desenvolvida.

31 ARAÚJO, N. M. Dados abertos do governo brasileiro: entendendo as perspectivas de fornecedores 
de dados e desenvolvedores de aplicações ao cidadão. [Natal]: [EDUFRN], 2017. Dissertação (Mes-
trado). UFRN.
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4.1. O PROCESSO DE PUBLICAÇÃO DE DADOS ABERTOS

O processo de publicação de dados utilizado no TCE-RN foi baseado na 
proposta de Silva32, intitulada Processo para Dados Abertos (ProceDA). A Figura1 
ilustra as fases e sequências do processo.

Figura 1 – ProceDA e suas fases

Fonte: [Silva, 2018]

O processo possui 8 fases, descritas a seguir:

a) Estabelecimento de Equipe: Definição da equipe que irá atuar no 
projeto de Dados Abertos da instituição com o estabelecimento de pa-
péis.

b) Diagnóstico e Planejamento: Consiste em avaliar o nível de pre-
paro da instituição, realizar estudos de viabilidade do projeto, estabelecer 
um Plano de Dados Abertos, determinar a política de disponibilização de 

32 SILVA, R. O. Uma Proposta de Processo para Implantação de Dados Abertos em Instituições Públicas 
Brasileiras. [Natal]: [EDUFRN], 2018. Dissertação (Mestrado) UFRN.
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dados, estudo de legislação e outras questões gerais de projeto.

c) Seleção de Dados: A instituição deverá selecionar os conjuntos de 
dados que serão publicados no ciclo atual, observando uma série de ques-
tões para o estabelecimento de prioridades, como a confidencialidade dos 
dados, o valor associado aos conjuntos de dados, benefícios e riscos da 
disponibilização de determinados dados, entre outros.

d) Modelagem de Dados: Deverá ser definido o formato de publica-
ção dos dados, que pode ser: Dados Brutos, API ou Dados Conectados. 
A escolha deve ser baseada nas limitações de infraestrutura e o nível de 
valor agregado desejado para os dados.

e) Definição de Licença: Deve-se definir os termos de uso dos dados, 
que devem ser, resumidamente, de formato aberto, não proprietário, es-
tável e de amplo uso. A publicação de um conjunto de dados sem esta-
belecer sua licença pode prejudicar sua utilização por parte de terceiros, 
indo de encontro aos ideais dos Dados Abertos.

f) Publicação de Dados: São estabelecidas tarefas que devem ser 
realizadas ao se publicar os conjuntos de dados na Web.

g) Promoção: São definidas estratégias de promoção dos dados que 
foram publicados, aumentando a chance de uso pela comunidade.

h) Manutenção e Otimização: Deve-se avaliar a necessidade de atua-
lizar conjuntos de dados previamente publicados, além de realizar mo-
nitoramento e ajuste das atividades realizadas durante todo o processo, 
buscando encontrar possíveis pontos de melhoria.

São previstos 5 papéis para a execução das diferentes tarefas associadas ao 
processo. Eles são descritos a seguir:

a) Órgão Central de Suporte e Controle das Ações (OCSCA): Órgão 
que ficará responsável por auxiliar e coordenar o processo de abertura de 
dados, removendo eventuais obstáculos e problemas que surgirem du-
rante o caminho, bem como articulando todas as unidades que irão abrir 
seus dados.

b) Diretor: Responsável pela iniciativa e principal interessado na 
abertura de dados. Geralmente é um Executivo da alta gestão que pode 
ou não estar diretamente associado ao OCSCA.
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c) Coordenador: Responde pela execução do processo de abertura e 
acompanhará de perto as tarefas executadas.

d) Gestor Negocial: Tem a capacidade de identificar dados impor-
tantes que podem ser abertos, os dados de risco e dados confidenciais.

e) Gestor Técnico: Responde pelas ações técnicas do processo de 
abertura, como extração, elaboração de conjuntos de dados e sua apre-
sentação.

A Tabela 1 lista as tarefas de cada fase do processo, assim como os papéis 
responsáveis em executá-las, dando uma visão geral sobre ele. Maiores detalhes 
sobre o ProceDA podem ser encontrados em Silva33.

4.2 ADAPTAÇÕES REALIZADAS NO PROCESSO DE PUBLICAÇÃO DE 
DADOS

O processo definido no ProceDA sofreu algumas alterações no desen-
volvimento das primeiras fases devido, principalmente, à forma com a qual este 
projeto foi idealizado. Diferentemente do Poder Executivo Federal, onde a Políti-
ca de Dados Abertos foi instituída por meio de Decreto, apresentando, inclusive, 
prazos definidos, a iniciativa do PDA do TCE/RN está sendo elaborada conforme 
o cronograma da Residência. Assim, as fases de Estabelecimento de Equipe e Diag-
nóstico e Planejamento ainda estão sendo estabelecidas e definidas paralelamente às 
outras fases (ver Figura 1), visto que a regulamentação do PDA ainda será avaliada 
por outros setores competentes do TCE/RN. Portanto, alguns papéis e processos 
ainda não foram definidos até a publicação deste artigo.

33 SILVA, R. O. Uma Proposta de Processo para Implantação de Dados Abertos em Instituições Públicas 
Brasileiras. [Natal]: [EDUFRN], 2018. Dissertação (Mestrado). UFRN.
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Tabela 1: Fases e tarefas do ProceDA, juntamente aos papéis responsáveis e envol-
vidos em sua execução.



172

OPEN DATA DAY: ADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS E DEMOCRACIA

4.3 O PDA E A ESTRATÉGIA DE SELEÇÃO DOS DADOS

De acordo com o Manual para Elaboração de Plano de Dados Abertos34, 
o PDA é o documento que vai orientar as ações de implementação e promoção de 
abertura de dados, inclusive os geoespacializados, que deverão obedecer aos padrões 
mínimos de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das 
informações. É ele quem organiza o planejamento referente à implantação e racio-
nalização dos processos de publicação de dados abertos nas organizações públicas.

A implementação da Política de Dados Abertos, conforme estabelecido 
no Decreto nº 8.777, é realizada por meio da elaboração e execução do PDA no 
âmbito de cada órgão ou entidade da administração pública federal, com isso, até 
a presente data, observamos a publicação de vários PDAs em diferentes órgãos. O 
processo de criação do PDA provoca a discussão do tema sobre transparência, da-
dos abertos e controle social em cada órgão. Espera-se que a experiência do TCE/
RN possa contribuir com outras iniciativas de organizações afins, conforme discu-
tido em outros trabalhos35.

O PDA está em desenvolvimento e será submetido à aprovação do Co-
mitê de Tecnologia da Informação, a outras diretorias e à presidência do TCE/RN 
para novas definições, priorizações e adequações.

A estrutura do PDA do TCE/RN seguirá as recomendações do Manual 
para Elaboração de Plano de Dados Abertos e possui a seguinte estrutura:

a) Apresentação: Uma seção que explica e resume, de maneira clara 
e didática, o conteúdo e propósito do documento, com foco no cidadão.

b) Introdução: Informa que se trata da instituição do Plano de Da-
dos Abertos do órgão, apresentando o normativo aplicável - incluindo 
padrões de organização e formatação dos dados a serem publicados - ce-
nário institucional e, a seguir, os objetivos do documento.

34 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual para Elaboração de Plano de Dados Abertos. 2013. 
Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/arquivo/governo-aberto/copy_
of_manual_elaboracao_plano_dados_abertos.pdf/@@download/file/manual_elaboracao_plano_ da-
dos_abertos.pdf>.
35 BERTIN, P. R. B. et al. A construção do plano de dados abertos de uma organização pública de pesqui-
sa e desenvolvimento e o desafio de uma ciência agropecuária aberta. [S.l.]: [s.n.], 2017. MELO, J. d. S.; 
MELIS, M. F. M. d. S. et al. Análise da implementação da política de dados abertos no âmbito do poder 
executivo federal. [S.l.]: [s.n.], 2017. VISOLI, M. C. et al. Acesso aberto na EMBRAPA: breve histórico, 
avanços recentes e desafios. [S.l.]: [s.n.], 2017.
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c) Definição dos Dados a Serem Abertos: Nesta seção, enumera e 
apresenta os critérios para definição de que dados devem ser abertos e 
apresentar como foi feita a priorização.

d) Estratégias para Abertura: Detalha o passo a passo relacionado ao 
processo de publicação de dados, bem como premissas e requisitos de 
qualidade mínimos relacionados.

e) Catalogação no Portal Brasileiro de Dados Abertos: Aborda as 
responsabilidades relacionadas ao processo de publicação/catalogação de 
dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, incluindo o cadastro dos 
mantenedores dos metadados no portal.

f) Sustentação: Detalha as responsabilidades relacionadas à curado-
ria da publicação de dados e prevê formas para garantir a disponibilidade 
dos dados abertos, bem como a incorporação do processo de abertura 
dentro da rotina do órgão.

g) Monitoramento e Controle: Apresenta o processo de monitora-
mento e controle das ações previstas no Plano, bem como relatório de 
prestação de contas.

h) Plano de Ação: Detalha as atividades e responsabilidades relacio-
nadas ao processo de publicação de dados, bem como prazos e requisitos.

Com relação à definição dos dados a serem abertos, foram planejadas três 
principais entregas. A primeira entrega será disponibilizada na publicação do portal 
e tem como principais conjuntos de dados as informações institucionais divididas 
em cinco grupos: contratos e convênios; despesa e orçamento; pessoas; institucio-
nal; e dados auxiliares. Na segunda e terceira entregas serão disponibilizados alguns 
dados enviados pelas Unidades Jurisdicionadas do TCE/RN; estes dados são rece-
bidos e custodiados no tribunal. A segunda entrega tratará dos dados sobre a folha 
de pagamento e cadastro funcional dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos 
jurisdicionados (SIAI DP), e a última entrega, relacionados aos dados fiscais (SIAI 
Fiscal). 

Estas informações possuem um grande valor para a transparência, gover-
nança e controle social, visto que os todos estes dados estariam consolidados em um 
único local e em formato aberto.
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4.4 APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO ARQUITETURAL

A solução para a publicação dos dados abertos no Portal de Dados Aber-
tos do TCE/RN que está sendo desenvolvida neste projeto está baseada no uso do 
CKAN36. O CKAN é uma ferramenta de catálogo de dados abertos, de código 
aberto, e desenvolvido pela Open Knowledge Foundation, uma organização sem fins 
lucrativos que promove conhecimento livre. O CKAN é usado por governos na-
cionais e locais, instituições de pesquisa e outras organizações que coletam muitos 
dados. No Brasil, destaca-se o Portal Brasileiro de Dados Abertos37, um portal dis-
ponibilizado pelo governo federal para que todos possam encontrar e utilizar dados 
abertos e informações públicas.

A realização do processo de publicação periódica dos dados no portal é 
realizada por meio da ferramenta ETL Pentaho Data Integration38. O Pentaho Data 
Integration, codinome Kettle, consiste basicamente em um mecanismo de integra-
ção de dados (ETL) e uma interface gráfica que permitem ao usuário definir tare-
fas agendadas e transformações de dados. Utiliza-se a arquitetura já montada nos 
servidores do Tribunal para criar e executar as transformações ETL dos conjuntos 
de dados. A carga é realizada diretamente para o CKAN através do plug-in CKAN 
Resource Updater for Pentaho Data Integration (Kettle)39. A Figura 2 ilustra o exem-
plo de uma transformação ETL no Pentaho.

5 CONCLUSãO

O presente artigo apresentou a iniciativa, ainda em andamento, da im-
plantação do Plano de Dados Abertos do Tribunal de Contas do Rio Grande do 
Norte. Este projeto surgiu como pré-requisito de um curso de pós-graduação, de 
nível lato sensu, organizado a partir de uma cooperação entre o TCE/RN e a UFRN. 
No planejamento do projeto foram definidos dois principais produtos: o Plano de 
Dados Abertos e o Portal de Dados Abertos. Este último está sendo implantado 
na plataforma de publicação de dados CKAN. Ainda está sendo utilizado como 
metodologia de processo de publicação de dados o Processo para Dados Abertos 
(ProceDA).

36 Disponível em: <www.ckan.org>.
37 Disponível em: <www.dados.gov.br>.
38 Disponível em: <www.pentaho.com/product/data-integration>.
39 Disponível em: <www.github.com/localidata/CKAN-Resource-Updater-for-Pentaho-Data-Inte-
gration>.
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Vale ressaltar que as parcerias realizadas até o momento, seja com a aca-
demia ou com outros órgãos, são fundamentais na aplicação dos conhecimentos 
acadêmicos na administração pública e mostram que esta relação é muito saudável 
para o desenvolvimento de soluções inovadoras. Estas parcerias mostraram-se im-
portantes como um fator motivacional do projeto, conforme encontrado na lite-
ratura.

Como limitação do trabalho destaca-se que, embora outros tribunais já 
tenham publicado seus Portais de Dados Abertos, não se encontraram, na literatu-
ra, experiências sobre a publicação do PDA em outros Tribunais de Contas. Em-
bora haja estudos relacionando o nível de transparência dos Tribunais de Contas40, 
ainda há a necessidade de uma investigação mais detalhada neste quesito.

Por fim, pretende-se, com esta iniciativa, incentivar o desenvolvimento 
de um ecossistema de dados abertos no Estado do Rio Grande do Norte e nos 
Tribunais de Contas. Entende-se que o ponto inicial para construir este ecossis-
tema é unindo os atores de diferentes setores como a academia, ativistas sociais, 
sociedade civil organizada e agentes públicos das três esferas da administração, seja 
por parcerias, eventos ou grupos específicos em redes sociais. Dessa forma, pode-
se contribuir para que estas ações fomentem a transparência e o controle social na 
administração pública.

40 SILVA, W. G. da et al. Um método quantitativo para avaliar a adoção de dados abertos nos tribu-
nais de contas do brasil. iSys-Revista Brasileira de Sistemas de Informação, v. 9, n. 1, p. 33–57, 2016. 
SILVA, C. F. da et al. Dados abertos: uma estratégia para o aumento da transparência e modernização 
da gestão pública. Revista do TCU, n. 131, p. 22–29, 2014.
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Autoria colaborativa para dados de pesquisa abertos

Adriana Carla Silva de Oliveira

1 INTRODUçãO

Durante a pesquisa, foi observado que políticas, diretrizes, práticas e 
recomendações internacionais não são de caráter mandatório, mas estabelecem o 
cumprimento de procedimentos obrigatórios para a abertura de projetos com dados 
científicos, em especial nas pesquisas financiadas com fundos públicos. Geralmente, 
tais diretrizes não possuem força legal, contudo passam a ser normativas que 
abrangem os procedimentos necessários.

O desvendar inicial aponta para o redirecionamento de dois paradigmas: 
o quarto paradigma científico preconizando a mudança na comunicação científica 
orientada à pesquisa colaborativa com dados científicos e o paradigma proprietário 
que pressupõe um redirecionamento dos direitos de propriedade intelectual vigentes 
para uma cultura colaborativa e do commons que pressupõe que os bens intelectuais 
sejam de acesso aberto e público.

A pesquisa baseou-se em recomendações da Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD), Tratados, Convenções, Acordos que 
tratam da Propriedade Intelectual em diversos países. 

O trabalho apresenta a questão-problema que indaga se os padrões 
multidimensionais atendem a nova acepção da autoria colaborativa e o objetivo 
geral está desenhado pelo Repensar dos Direitos de Propriedade Intelectual 
representada pela Autoria Colaborativa para os Dados de Pesquisa Abertos. 

A metodologia foi assentada no agrupamento de seis dimensões 
(epistemológica, política, teórica, técnica, morfológica e legal) do estudo de Bufrem 
(2013) e que resultaram em um quadrante de quatro padrões: epistemológico-
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teórico; político-normativo; morfológico-técnico; e ético-legal-cultural. O modelo 
foi construído a partir de axiomas e de características intrínsecas às práticas 
científicas colaborativas já vigentes em diversos países nos moldes da Ciência 
Aberta. Tais padrões estabelecidos no Modelo Conceitual são recomendáveis para 
a pesquisa colaborativa aberta, pois preveem requisitos mínimos de conformidade 
internacional.

O capítulo em tela apresenta além da Introdução que abre as discussões, 
nas seções subsequentes os Padrões Multidisciplinares que tratam da nova acepção 
de autoria em quatro padrões e em seguida a representação da Autoria Colaborativa 
para a aplicação práticas da Ciência Aberta, e por fim, as conclusões e referências.

2 PADRÕES MULTIDISCIPLINARES DE AUTORALIDADE

A promoção da Recompensa Autoral na Ciência Aberta apresenta 
novas formas de atribuição e recompensa para os autores e envolvidos em projetos 
de pesquisa abertos. O trabalho ora em tela traz o Modelo Conceitual que foi 
constituído em padrões que traduzem o agrupamento de seis dimensões e foi 
ampliado em novas acepções autorais e o repensar dos Direitos de Propriedade 
Intelectual vigentes, conforme demonstrado na Figura 1. 

Figura 1 – Padrões multidimensionais do modelo de Autoralidade

Fonte: Elaborado pela autora (2016)
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2.1 PADRÃO EPISTEMOLÓGICO-TEÓRICO
 
Esse padrão compõe a primeira parte do modelo norteado pelas dimensões 

epistemológica e teórica. Os elementos constitutivos desse padrão substanciam 
pesquisadores, colaboradores e instituições a observarem, preliminarmente, aspectos 
teóricos e epistemológicos que conduzirão o projeto de pesquisa com procedimentos 
mínimos que estabeleçam a coesão, qualidade e conformidade durante todo o 
processo de investigação. Ademais, o quarto paradigma pressupõe que projetos com 
dados científicos sejam constituídos em uma abordagem colaborativa e a dimensão 
epistemológico-teórica se direcione ao constructo do estudo.

Gerar conceitos, construir hipóteses e pressupostos, formular objetivos, 
interpretar fatos e fenômenos com vistas às soluções provisórias fazem parte da 
dimensão teórica (SILVA, 2016) e da dimensão epistemológica, pois o objeto 
de estudo, a problemática, o problema de pesquisa e o arcabouço metodológico, 
apesar de já ser uma prática vigente científica, compõem os procedimentos iniciais 
da investigação de pesquisa.

A dimensão epistemológica considera a influência do quarto paradigma 
científico nas práticas da e-Science. O primeiro axioma afirma que para uma pesquisa 
científica colaborativa é necessário que o constructo do estudo seja conduzido ao 
produto primário constituído pelos dados científicos. O segundo axioma afirma que 
as práticas e métodos científicos adotados durante o gerenciamento dos dados são 
sistematizados pelo ciclo vida e salvaguardam o compartilhamento, a preservação, 
o acesso para que os mesmos possam ser usados e reusados.

Em particular o padrão epistemológico-teórico estabelece diferenciações 
conceituais entre a ciência aberta e a e-Science, além de apontar para os propósitos 
e contextos diferentes. A tipologia está relacionada com a originalidade dos dados 
(primários ou derivados). A natureza se relaciona com a proveniência de contextos 
(científicos, governamentais, institucionais ou privados). O status, por sua vez, está 
relacionado com o acesso (aberto, restrito e gratuito). A importância de estabelecer os 
aspectos epistemológicos e teóricos que norteiam a condução da pesquisa primária, 
deve também dar sustentabilidade para subsidiar pesquisas futuras (derivadas) a 
partir do compartilhamento, reuso e reprodutibilidade a longo prazo.
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2.2 PADRÃO POLÍTICO-NORMATIVO
 
O padrão político-normativo é a segunda parte do modelo. A dimensão 

política norteou a constituição desse padrão sob duas perspectivas: o lado formal 
da política a partir de uma decisão governamental ou institucional; e o lado prático 
da política a partir da práxis e perspectivas de pesquisadores, colaboradores e 
institucionais.

O lado formal conduz uma política pública constituída por princípios e 
instrumentos normativos que estabelecem premissas para decisões e direcionamentos 
pelo Estado e aplicadas nas ações e planejamentos em diversos contextos. Pressupõe 
motivação política de governantes, gestores e pesquisadores, que direcionam as 
estratégias políticas em diferentes escopos (nacional governamental e institucional). 
Pode também ser elaborada e concretizada sem um lastro governamental, direcionada 
a um contexto mais restrito e aplicada em âmbito institucional. Independentemente 
da amplitude da política, a sua composição deve pensar minimamente nos aspectos 
administrativo, orçamentário, legal, científico, tecnológico, pessoal, cultural e 
social.

A política é composta por elementos constitutivos que estabelecem 
princípios, diretrizes, instrumentos normativos e procedimentos que conduzem 
à execução. O sentido de estabelecer políticas na ideia do soft law é intrínseca 
às diretrizes internacionais, a exemplo das recomendações da Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD).

Essa ideia visa estabelecer valor normativo às políticas e diretrizes 
como procedimentos e critérios mínimos, e não mandatórios e, por conseguinte, 
sem imposição legal jurídica, mas que conduzem à abordagem prática político-
normativa em conformidade internacional.

 
2.2.1 Axiomas para a formação da política de dados de pesquisa (científicos)

 
A política orientada aos dados científicos requer procedimentos formais 

mínimos para a conformidade internacional. Os aspectos gerenciais e institucionais 
conduzem a execução da pesquisa, proporciona a acessibilidade e visibilidade dos 
dados científicos e o empoderamento das comunidades científicas envolvidas. 

Os aspectos financeiros e orçamentários envolvem captação de recursos 
para o financiamento do projeto, pessoas e especialistas, recursos materiais, 



184

OPEN DATA DAY: ADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS E DEMOCRACIA

tecnológicos, reconhecimento autoral (sistemas de recompensa e identificadores 
persistentes), custos de manutenção (armazenamento e preservação) a longo prazo.

As diversas instâncias com instituições governamentais, institutos de 
pesquisa, universidades, agências de fomento e empresas privadas são necessárias 
para atender estes aspectos.

A política também contempla também aspectos legais, éticos e 
educacionais. As questões legais prevê os sistemas de recompensa autoral, 
atribuição e citação para garantir a recompensa autoral. Ademais, para pesquisas 
que estejam sob a vigência de direitos autorais vigentes, casos de licenciamento e 
autorização prévia devem ser definidos. Sob o aspecto ético adota-se na política 
códigos de conduta e comportamento. E o processo educacional dar suporte ao 
desenvolvimento de habilidades interdisciplinares aos envolvidos no projeto.

A pesquisa suportada pela ciência aberta proporciona uma mudança 
no modus operandi das práticas científicas e, por conseguinte, o lado formal só é 
possível a partir de uma decisão política governamental e institucional que preveja 
requisitos políticos, normativos, diretrizes, procedimentos e instrumentos com 
vistas à harmonização interna dos procedimentos necessários, o empoderamento 
da comunidade científica e da sociedade local, o crescimento e desenvolvimento 
econômico, social e cultural, e por fim, a inovação científica com padrões mínimos 
de qualidade, ética e conformidade internacional.

2.2.2 Axiomas para a práxis da política de dados de pesquisa (científicos)
 
O lado prático da política envolve a práxis da pesquisa aberta e a execução 

da política e dos procedimentos pela equipe envolvida. É quando pesquisadores, 
colaboradores ou grupos de pesquisa assumem o caráter prático político, com 
a execução e condução de ações, metas e comportamentos. A práxis envolve 
a sistemática do modelo de ciclo de vida dos dados, e norteada pela política 
previamente definida.

Os envolvidos no projeto devem ser motivados a compartilhar e 
depositar seus dados primários e resultados (preliminares e finais) da pesquisa. Tal 
motivação parte do princípio que os projetos capitaneados por financiamentos 
públicos devem ser abertos, muito embora ainda exista a preocupação e a resistência 
sobre os direitos autorais e patentes. As condições para a execução do processo 
investigativo são apoiadas por recursos materiais, financeiros, tecnológicos e por 
colaboradores envolvidos no projeto. As questões tecnológicas, o acesso aos dados 
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e a sua exploração requerem uma infraestrutura tecnológica adequada, um amplo 
acordo internacional sobre a interoperabilidade e controles eficazes de qualidade e 
proveniência de dados. Os recursos materiais, instrumentos, equipamentos e pessoal 
são para execução local. Por isso, a importância de políticas, normas, diretrizes e 
regras que estabeleçam os procedimentos para execução local.

Em suma, o padrão político-normativo deve pensar global e local em 
um empreendimento científico que se volta para o panorama da ciência aberta e 
da pesquisa compartilhada. As políticas aspiram a estratégias globais que busquem 
alavancar a colaboração científica internacional e ao mesmo tempo impulsionam 
o desenvolvimento científico, econômico, tecnológico, social e cultural em âmbito 
nacional. 

Pensar localmente é entender o contexto nacional, institucional, cultural 
e social como um meio de promover a cidadania, oportunizando as condições de 
acesso à informação, aos dados primários e métodos de pesquisa subjacentes aos 
processos investigativos como produtos científicos primários, além de empoderar 
a comunidade científica local. É tornar a ciência uma provedora de benefícios e 
melhorias em prol do desenvolvimento científico, econômico, social e sustentável 
com vistas ao retorno à sociedade em geral.

 
2.3 PADRÃO MORFOLÓGICO-TÉCNICO

 
O padrão morfológico-técnico constitui a terceira parte do modelo. 

A dimensão morfológica possui uma versatilidade com base nos aspectos 
metodológicos, técnicos e tecnológicos. A morfologia abrange a estruturação 
formal e representacional (modelos, sistemas, formatos, ferramentas) que envolvem 
a operacionalização sistemática da práxis da e-Science. A sistematização do objeto de 
estudo foi observada sob a ótica do modelo de ciclo de vida dos dados e contemplou 
os procedimentos metodológicos, técnicos, descritivos e tecnológicos.

No processo de gerenciamento de dados é o ciclo de vida que sistematiza 
as ações: metodológicas, técnicas e gerenciais. A dimensão técnica é transversal e 
perpassa pelos procedimentos técnicos e descritivos em cada estágio do ciclo de 
vida, construindo a relação entre o objeto e a práxis. Apoia também as soluções 
tecnológicas que dão sustentabilidade ao processo de gerenciamento e compõem 
a ciberinfraestrutura tecnológica. Essa ciberinfraestrutura requer procedimentos e 
execução de uma arquitetura computacional para cada estágio do ciclo de vida com 
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soluções tecnológicas agregadas à execução (técnica e descritiva) do gerenciamento 
dos dados. 

Assim, as dimensões teórica e morfológica contemplam a execução 
e sistematização do gerenciamento de dados e as soluções tecnológicas adotadas 
na pesquisa colaborativa. A fusão dessas dimensões em um padrão representa 
os procedimentos mínimos que atendam os aspectos morfológicos, técnicos e 
tecnológicos.

2.3.1 Axiomas morfológicos para a sistematização técnica e tecnológica dos 
dados de pesquisa (científicos) 

 
Por entender a importância do direcionamento morfológico no que tange 

a sistematização (técnica e tecnológica) através do modelo de ciclo de vida dos 
dados levantou-se algumas diretrizes importantes e em conformidade internacional. 
Diretrizes internacionais não estabelecem um padrão, mas recomendam requisitos 
mínimos que conduzem as ações de: planejar, coletar, assegurar, descrever, preservar, 
visualizar e analisar.

O padrão tem o intuito de apresentar esses critérios necessários como 
requisitos para a garantia autoral no reuso de dados científicos a partir de três 
premissas:

a)   As diretrizes político-normativas constituem os procedimentos 
de planejamento, suporte e manutenção a longo prazo. A importância de elaborar 
o planejamento como estágio inicial é requisito primordial para a condução do 
projeto de pesquisa;

b)   A infraestrutura técnica requer conhecimento técnico com 
profissionais habilitados, além dos pesquisadores, como bibliotecários, cientistas de 
dados, tecnólogos e curadores para a execução eficiente dos estágios do ciclo;

c)   A recompensa autoral envolve vários estágios do ciclo de vida.  O 
preenchimento de metadados, informações adicionais do projeto de pesquisa, 
documentos e procedimentos padronizados e normatizados são necessários para 
atender os critérios de qualidade, acesso, interoperabilidade, visualização e análise.

Para atender aos critérios mínimos legais, esse padrão estabelece alguns 
critérios com vistas a atender requisitos que auxiliam na recompensa autoral dos 
dados científicos reusados. Para tanto, alguns procedimentos devem ser seguidos 
dentro da sistemática do ciclo de vida:
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a) O estágio planejar deve estabelecer o plano de pesquisa. Iniciativas 
internacionais recomendam a adoção de ferramentas abertas de gestão e de fluxos de 
trabalho, a exemplo dos DMPTool e Taverna. É uma recomendação internacional 
mandatória para as pesquisas capitaneadas por fundos públicos. É nesse estágio 
que informações legais de responsabilidade, reconhecimento, atribuição, citação, 
licenças e as tecnologias que serão adotadas são pensadas para a execução futura;

b) O estágio coletar deve observar fatores extrínsecos (condições 
de coleta e acondicionamento), responsáveis pela proveniência (pesquisadores, 
colaboradores, instituições e universidades) e intrínsecos (natureza, tipologia, 
integridade e fidedignidade) dos dados como requisitos importantes para que 
questões legais sejam observadas durante a coleta e curadoria preliminarmente. 
É aconselhado observar instruções normativas para autorização e consentimento 
prévios;

c) A curadoria preliminar é realizada no estágio assegurar como um 
procedimento básico de validação de garantia da integridade e integralidade de 
dados primários para a descrição futura dos metadados;

d) É imprescindível o uso de identificadores persistentes para 
a identificação de dados primários, pessoas e instituições. Os identificadores 
persistentes chamados de Persistent IDentifiers (PIDs) são vinculados às publicações 
e  contribuidores para que dados sejam indexados, atribuíveis e citados de forma 
exclusiva (única) e em longo prazo. Um sistema de identificação além de assegurar 
a qualidade e identificação, proporciona gerenciar os direitos de propriedade 
intelectual de dados e objetos digitais;

e) É recomendado fortemente o uso do Digital Object Identifier 
(DOI) para a identificação dos dados científicos, metadados, documentos 
subjacentes e publicações com os resultados de pesquisa. E o Open Researcher and 
Contributor Identification (ORCID) como identificador único para cada envolvido 
(pesquisadores e colaboradores) no processo de pesquisa assegurando a vinculação 
dos créditos aos dados e aos responsáveis na sua proporcionalidade;

f ) A utilização de licenças públicas que estabeleçam as condições 
para uso e reuso, acesso aos diferentes tipos de dados e suas restrições, bem como 
as exigências sobre os prazos e períodos de embargo são medidas importantes para 
assegurar a proteção e reconhecimento autorais;

g) A descrição dos metadados de dados científicos é uma das etapas 
mais relevantes no processo de gerenciamento executado no estágio descrever. 
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Adotar um padrão de metadados é obrigatório. É apregoado que se utilizem 
padrões de metadados de acordo com o domínio específico da pesquisa, a exemplo, 
Darwin Core, Genome metadata e METSRights. É na descrição dos metadados 
que a proveniência, a atribuição e a vinculação dos dados aos pesquisadores, 
colaboradores, instituições e agências de financiamento são asseguradas;

h) A conformidade internacional também é prevista no estágio 
descrever. Na descrição de metadados é indicado o uso de instrumentos que auxiliem 
a padronização internacional. Recomenda-se fortemente o emprego de vocabulários 
controlados, thesaurus, ontologias, especificações de tipologias, formato, coberturas 
(espaciais e temporais), extensão, idioma e palavras-chave para o enriquecimento, 
padronização e conformidade dos dados científicos para a visualização, análise, uso 
e reuso futuros;

i) A utilização de um serviço de indexação para coletar os metadados 
com seus identificadores, como, por exemplo, o CrossRef e o DataCite, faz parte do 
conjunto de boas práticas recomendáveis para o reconhecimento e citação  autorais, 
visibilidade e análise futuras;

j) A adoção de ferramentas automáticas que gerem os codes 
automáticos ou repositórios de dados é necessária para que todo o processo de 
investigação seja preservado, interoperável, acessível, visível, atribuível e reutilizável 
a longo prazo.

Isto posto, o padrão resume que a infraestrutura técnica é descritiva e 
constitui-se no planejamento e adoção de recursos de descrição, identificação, 
indexação e citação. As tecnologias abertas, tais como ferramentas, recursos, 
padrões de metadados, protocolos de interoperabilidade, software, simuladores, 
conversores e repositórios constituem a infraestrutura tecnológica necessária em 
todo o ciclo de vida. As recomendações de modelos, tecnologias, códigos abertos, 
treinamentos, orientações de boas práticas e suportes (técnico e tecnológico) sejam 
abertos, gratuitos e disponíveis pela internet.

A ciberinfraestrutura tecnológica que dá sustentabilidade a todos os 
estágios é extensa e complexa, portanto as exemplificações acima foram pontuais 
para atender questões legais que subsidiam a recompensa autoral nesse contexto.

Assim, o padrão morfológico-técnico é uma parte do modelo conceitual 
que corresponde à operacionalização técnica, efetivação tecnológica e procedimentos 
descritivos que estabelecem a recompensa autoral, tanto pessoal como institucional, 
visando a atribuição de pesquisadores, colaboradores e parceiros.
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2.4 PADRÃO ÉTICO-LEGAL-CULTURAL

O padrão ético-legal-cultural constitui a quarta parte do modelo. Para 
compor este padrão os axiomas elaborados foram mais extensos por apresentarem 
aspectos subjetivos e intrínsecos às práticas da e-Science. O padrão também está 
constituído por duas dimensões de pesquisa e tem uma interface com os aspectos 
culturais.

A dimensão ética se volta para o comportamento e conduta dos 
envolvidos no processo investigativo. O comportamento ético, a honestidade 
acadêmica e a postura investigativa são importantes e relevantes para o processo de 
compartilhamento e colaboração científica. Nas práticas da e-Science, os critérios de 
qualidade, fidedignidade, veracidade, autenticidade e sigilo se acentuam em virtude 
da pesquisa ser aberta e colaborativa, e, por conseguinte, fica mais exposta para a 
validação de pares.

A dimensão legal contempla a autoria com requisitos de originalidade 
relativa, novidade temática e não exclusividade contrapondo aos requisitos de 
exclusividade, individualidade e propriedade que estão intrínsecos aos direitos 
autorais vigentes. A dimensão cultural entra como uma interface complementar 
que influencia diretamente os comportamentos e as condutas dos envolvidos. 
Essas influências afetam as dinâmicas locais e os comportamentos pessoais e ações 
institucionais. 

Os projetos de gestão de dados na maioria das vezes são conduzidos 
por parcerias colaborativas que envolvem Stakeholders e diversas instituições em 
diferentes países. Portanto, pensar nesse padrão ético-legal-cultural é ampliar os 
horizontes em uma abordagem de autoria colaborativa que conduziram a junção 
das dimensões éticas e legais com a interface cultural através de cinco axiomas:

 
2.4.1 Primeiro Axioma abrange a permuta dos requisitos autorais vigentes 
nos Sistemas de Propriedade Intelectual para o modelo emergente da Ciência 
Aberta

 
Os sistemas de Direitos de Propriedade Intelectual vigentes preconizam 

requisitos de originalidade, novidade, exclusividade e individualidade dos seus 
criadores estão calcados em um paradigma proprietário econômico e na exploração 
comercial por terceiros. Na contramão desses sistemas, emerge o Paradigma do 
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Commons com características que enfatizam a colaboração, o compartilhamento, a 
coletividade e o bem comum. 

Na essência da ciência aberta essas características foram empreendidas 
por movimentos como acesso aberto, ciência do commons, economia criativa 
e agora, nas práticas da comunicação científica contemporânea, com o modelo 
emergente da e-Science. Os requisitos que preconizam a garantia da proteção autoral 
intrínsecos nos direitos autorais vigentes foram ressignificados para o contexto a 
partir de três requisitos norteadores dentro deste padrão: proteção da propriedade 
intelectual, conformidade legal e responsabilidade formal. Tais requisitos foram 
fundamentados nas diretrizes internacionais da OECD.

A Comissão Europeia defende que o acesso aberto não interfere na decisão 
de explorar comercialmente os resultados da investigação, mas devem ser previstas 
as questões legais dentro da política em observância às leis nacionais e acordos 
internacionais. Legislações específicas, a exemplo do direito autoral, do direito de 
patentes e do direito de privacidade (dados pessoais, sigilosos ou sensíveis) - deverão 
ser consideradas em uma política nacional. Tais questões quando não acordadas 
previamente afetam diretamente o compartilhamento, a acessibilidade e o embargo 
aos dados científicos para o uso e reuso.

 
2.4.1.1 Proteção da Propriedade Intelectual

 
A proteção da propriedade intelectual está relacionada ao mínimo 

de segurança autoral que as criações precisam garantir a originalidade de sua 
primariedade. Alguns requisitos são considerados nessa primariedade:

a) O valor estético associado à utilidade prática dos dados científicos 
como um componente de garantia da originalidade primária e sua derivação a 
partir do reuso;

b) O aporte trazido pelo autor está diretamente ligado à criação como 
resultado de uma atividade intelectual própria acrescida e ressignificada com 
a geração de novos conteúdos. A práxis por meio do reuso de dados científicos 
pressupõe uma criação derivada. Assim, o aporte intelectual do criador originário 
é garantido e aos pesquisadores e colaboradores envolvidos na criação derivada, a 
garantia é atribuída pela sua responsabilidade proporcional no processo intelectual 
de pesquisa;                                                                                                              



191

OPEN DATA DAY: DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS E DEMOCRACIA

c) A forma é um componente revestido de subjetividade (corpus 
misticum), mas dotado de caráter estético intrínseco. Por si só já expressa à 
subjetividade do autor e, ao mesmo tempo, se materializa exteriormente. No reuso 
de dados científicos, a forma original já é digital e legível por máquinas. O que difere 
é o valor subjetivo intrínseco à forma derivada dos dados científicos. A derivação 
contém elementos de ressignificação, recriação e transformação relacionada ao novo 
domínio específico da pesquisa a partir do reuso da criação original;

d) A inserção do conteúdo em um formato é a materialização em um 
determinado suporte (denominado de corpus mechanicum). Os dados científicos 
são originários ou derivados de pesquisas (observacionais, experimentais ou 
simulacionais) com características intrínsecas e em suporte que assume a forma 
digital. Abre-se uma exceção para a materialização de ideias na e-Science. Em áreas 
de alta complexidade e de competitividade, já é possível a materialização de ideias 
preliminares que devem ser exteriorizadas em um formato digital;

e) Os requisitos de originalidade e novidade são dois requisitos 
importantes para a garantia autoral. Tais requisitos são elementos de criação única 
e inconfundível e revestem-se de traços e caracteres próprios. A originalidade 
está revestida pela natureza e contexto do domínio específico em que os dados 
foram coletados, gerados, reusados, ressignificados e reproduzidos. Portanto, a 
originalidade assume um caráter relativo, uma vez que é inevitável o aproveitamento 
e o reuso de dados científicos a partir da criação original. A novidade consiste 
na geração de novos sentidos, significados e aplicações, pelos quais, os dados 
científicos foram reusados e reproduzidos. A partir do momento em que os dados 
científicos são reusados em um novo contexto temático, diferente daquele que os 
originaram primariamente, novas abordagens, hipóteses e métodos são geradas, e, 
por conseguinte, direcionamentos investigativos e novidades temáticas emergem.

Dessa forma, o requisito da originalidade está ligado à criação primária, 
que é a autoria originária (primária) e com o reuso configurando a autoria derivada 
(secundária). 

A novidade temática é associada ao reuso dos dados científicos. Isto posto, 
os requisitos foram utilizados para a nova acepção direcionada para a Autoralidade 
colaborativa na e-Science.
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2.4.1.2 Conformidade Legal
 
A conformidade legal está associada à observância de acordos sobre o 

acesso aos dados científicos, respeitando os interesses legais e direitos legítimos 
de todas as partes interessadas. Faz mister, a previsão de restrições e limitações 
para acesso, uso e reuso, quando necessários e prevista nas políticas nacionais e 
institucionais. Alguns pontos devem ser observados quando os  conteúdos dos 
dados abrangem:

a) A segurança nacional relaciona-se aos dados provenientes dos sistemas 
de inteligência, atividades militares ou tomada de decisão política e, portanto, 
sujeitas a restrição no acesso. O acesso (aberto, parcial, restrito ou embargado) deve 
ser previsto preliminarmente, considerando aspectos políticos, institucionais, éticos 
e legislações específicas de cada país. É recomendado que a restrição seja, informada 
em documentos instituídos em âmbito governamental (federal e nacional) ou 
institucional devido aos conteúdos serem de alta complexidade e sigilosidade. O 
status do acesso deve constar na descrição dos metadados, como os períodos de 
embargo e tipos de licenças;

b) A privacidade, confidencialidade e anonimização são atributos 
relacionados aos dados privativos e pessoais. O direito à privacidade possui legislação 
específica e pode também ser apoiado por código de conduta ética. Procedimentos 
de anonimização podem garantir um nível satisfatório de confidencialidade, 
preservando informações pessoais. Tais procedimentos geralmente são conduzidos 
no âmbito da instituição e adotados por pesquisadores no momento da intervenção 
de pesquisa. Os dados relativos à privacidade geralmente são abrigados por leis 
específicas nacionais, com documentos e autorizações que respalde previamente 
os acordos entre os pesquisadores, sujeitos e aprovados em comissões éticas 
institucionais. Recomenda-se que as restrições e prazos de embargo sejam 
informados nos metadados e regidos por documentações específicas;

c) Os segredos comerciais e os direitos de propriedade intelectual 
relacionam-se aos dados sobre empresas privadas ou instituições governamentais 
que, no todo ou em partes, possuem informações confidenciais não acessíveis. Os 
segredos comerciais, na grande maioria das vezes, são advindos de descobertas ou 
invenções e direcionados ao patenteamento. Neste caso, é recomendado que dados 
científicos ou governamentais obedeça aos prazos legais em consonância com a 
legislação específica em cada país, instrumentos normativos previstos na parceria 
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(público-privada) e as informações que estabeleçam o período de embargo e o status 
de acesso previstos no início do projeto de pesquisa;

d) A proteção de espécies raras, ameaçadas ou em perigo são casos 
específicos que por razões legítimas restringem o acesso aos dados científicos. 
Tal restrição pode ser parcial ou total. Essa restrição geralmente está direcionada 
aos dados científicos de recursos naturais (fauna e flora). As orientações legais e 
normativas da legislação específica e da instituição devem ser consideradas para 
a abertura desses dados de pesquisa. A previsão das restrições de acesso é feita na 
descrição dos metadados. A restrição acontece quando parte dos dados ou conjunto 
de dados, está com acesso (parcial, restrito ou embargado); 

e) O processo legal está direcionado aos dados científicos sob litígio em 
ações legais (sub judice). Assim a restrição está associada às pesquisas que resultam 
em dados que estão vinculados às investigações que envolvem patentes (indústria 
farmacêutica, por exemplo) ou descobertas que trazem benefício imediato a uma 
determinada comunidade ou sociedade. Nesses casos, a legislação específica, 
as diretrizes que envolvam as parcerias e os códigos de conduta profissional e 
regulamentações são adotadas no âmbito governamental ou institucional.

As recomendações são importantes para que dados científicos que estão 
restritos sejam considerados como exceções. O prazo de término do embargo 
deve prever o término das restrições, para que dados científicos estejam abertos e 
acessíveis em algum momento. 

2.4.1.3 Responsabilidade Formal
 
A responsabilidade formal trata das atribuições legais e éticas dos 

envolvidos no projeto. As práticas científicas podem gerar conflitos relacionados 
entre a autoria e o compartilhamento e o acesso aberto. Nesses casos, as diretrizes 
político-normativas determinam regras, regulamentos e instrumentos para ações, 
responsabilidades e comportamentos dos envolvidos. Algumas recomendações 
devem ser atendidas de acordo com os seguintes procedimentos:

a) O estabelecimento de acordos institucionais, condições para acesso, 
uso e reuso antes de iniciar o gerenciamento dos dados científicos evitará conflitos e 
impedimentos legais. Muitos dos problemas restritivos para o compartilhamento dos 
dados são ocasionados pela ausência de acordos formais estabelecidos previamente;
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b) A normatização e publicização de acordos estabelecidos para garantir 
o fluxo de procedimentos padronizados em todos os estágios do ciclo de vida. As 
iniciativas internacionais disponibilizam documentações, instruções normativas, 
modelos, padrões e ferramentas abertas que auxiliam na condução das práticas, 
além de assegurar uma conformidade e normatização na condução das mesmas;

c) As orientações e as “boas práticas” institucionais e de educação 
continuada são fortemente recomendadas em diretrizes internacionais;

d) O incentivo de políticas nacionais que motivem a comunidade 
científica ao trabalho compartilhado com base em preceitos éticos e colaborativos 
é um requisito primordial para o sucesso de um projeto de pesquisa colaborativa e 
aberta.

Este axioma possui características que dão sustentabilidade a dimensão 
ético-legal para uma pesquisa científica heterogênea e antagônica. Busca atender aos 
sistemas de PI vigentes, ao mesmo tempo, que incentiva ações e responsabilidades 
conduzidas por uma ambiência compartilhada e colaborativa na ciência. Reflete 
um desafio político, mas, sobretudo, uma ruptura no fazer científico vigente das 
práticas existentes regidos por um paradigma proprietário econômico para um 
espaço intelectual colaborativo e de múltiplas colaborações.

2.4.2 Segundo Axioma direciona a nova acepção de autoria originária e 
colaborativa

 
Esse axioma se volta para a nova acepção da autoria originária baseada na 

colaboração científica a partir de duas abordagens:

A primeira abordagem dispõe sobre o prestígio da autoria originária 
conferindo o status de pesquisador-autor ao criador, gerador ou responsável 
pela criação de dados primários. No bojo do compartilhamento e colaboração 
é enfatizada a troca de saberes com vários autores, colaboradores e instituições, 
além de propósitos e contextos distintos, configurando a não exclusividade da 
propriedade, mas o reconhecimento autoral pela criação. A garantia da paternidade 
é realizada pela atribuição e citação ao pesquisador-autor dos dados primários 
originais. Assim, o pesquisador-autor é o autor originário (primário).

A segunda abordagem pressupõe que dados científicos, informações e 
resultados de pesquisa são usados, reusados e ressignificados. Assim, o reuso de dados 
científicos gera novas criações intelectuais a partir de processos de transformação, 
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incorporação, ressignificação, complementação, redução ou adição de dados 
primários (originais). As derivações dos feitos científicos por outro pesquisador, 
colaborador ou grupo de pesquisa configuram-se em uma autoria colaborativa. Na 
acepção moderna, entendeu-se que a abordagem conceitual se adapta à criação 
derivada a partir do reuso dos dados científicos.

Esse axioma é norteador para a compreensão de que na e-Science as 
novas dinâmicas de colaboração científica geram mudanças no status da autoria 
tradicional. Preconiza a acepção de uma autoria colaborativa constituída por 
diferentes colaboradores.

 
2.4.3 Terceiro Axioma baseado no paradigma subjacente do commons e nos 
dados científicos como bens intelectuais

  
O axioma é direcionado a modalidade de autoria colaborativa independente 

do domínio específico. Tal autoria é constituída pela colaboração científica, divisão 
de tarefas, parcerias entre pares e instituições e espaços interdisciplinares, que:

a) Admite contribuições, focos, naturezas, graus e contextos científicos 
diversos;

b) Abrange diferentes profissionais, tais como: pesquisadores, autores, 
curadores, bibliotecários, cientistas de dados, indexadores, especialistas tecnológicos 
e outros profissionais que são colaboradores em diferentes estágios do ciclo;

c) A figura individualista e proprietária do autor é redirecionada para 
a sua condição de autoria colaborativa. A idealização, criação e materialização de 
novos significados e conhecimentos consideram a responsabilidade epistemológica, 
ética e intelectual no processo investigativo;

d) A criação colaborativa é representada por quilts intelectuais de 
verdadeira criação e responsabilização, resultando em um trabalho divisível e 
complementar. O reconhecimento, mérito e recompensa autoral são realizados pela 
atribuição e citação proporcionais à parte responsável;

e) A autoria colaborativa é distinguida pela independência, 
responsabilização, colaboratividade, coletividade e atribuição. Ela exclui os 
requisitos da exclusividade e individualidade.

Esse axioma reforça o pressuposto que na cultura colaborativa e do 
compartilhamento científico, o autor é um interlocutor e contribuidor em um 
espaço coletivo, colaborativo, pluralista e interdisciplinar de criação.
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2.4.4 Quarto axioma com ênfase na recompensa autoral

A ênfase do novo paradigma científico direciona a recompensa autoral 
por meio do reconhecimento, responsabilização, atribuição e citação. Esse axioma 
traz a reflexão de como a recompensa autoral é conduzida na e-Science.  

As práticas vigentes de recompensa e reconhecimento autoral são 
reconfiguradas a partir:

a) Da forma de recompensa autoral compartilhada entre diferentes 
colaboradores, reconhecida e atribuída imediatamente na devida proporcionalidade. 
Realidades, contextos e culturas distintas estão integrados no mesmo propósito 
investigativo;

b) Do reconhecimento realizado pela atribuição e citação de acordo com 
a sua responsabilidade. É uma característica de singularidade em um ambiente 
colaborativo sem a predominância da posse e propriedade individualizada;

c) Da atribuição que é feita à parte responsável. A abrangência da 
atribuição se estende a todos os colaboradores responsáveis, não se limita à pessoa 
física, podendo ser designada a um pesquisador, grupo de pesquisa, instituições 
científicas, universidades, agências de fomento, repositório de dados, bibliotecas 
ou a outra parte responsável que contribuiu no processo investigativo. É possível 
também em domínios específicos, atribuição e citação serem realizadas a partir de 
ideias preliminares, prevendo o período de embargo;

d) Da citação que é creditada a cada colaborador a partir de sua 
participação e responsabilidade pela parte que lhe cabe. A identificação apropriada e 
completa permite que dados compartilhados e reusados estejam acessíveis, citados, 
interoperáveis e abertos a longo prazo;

e) Dos créditos que são atribuídos quando a citação for completa. 
Utilizam-se identificadores persistentes, aplicação de licenças, descrição de 
metadados, interoperabilidade e sistemas de recompensa. O crédito deve ser 
expresso, explícito e direcionado ao responsável pela colaboração como garantia 
autoral;

f ) Da citação que prevê também a recompensa autoral e os méritos por 
meio de mecanismos de medição do fator de impacto da qualidade de publicações 
científicas em nível mundial e local. O crédito pessoal para pesquisadores e 
colaboradores, como progressão de carreira ou captação de recursos de financiamento, 
é medido pela citação. Prêmios, méritos e honrarias podem ser concedidos a partir 
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de resultados de pesquisa de grande valia, mensurados por sistemas de recompensa 
autoral.

Esse axioma estabeleceu a recompensa autoral a partir da responsabilidade, 
atribuição e citação de forma reconfigurada para a e-Science. A atribuição e citação 
são modalidades existentes no contexto da comunicação científica, mas foram 
reconfigurados pela colaboração, responsabilidade e proporcionalidade no bojo da 
dinâmica contemporânea.

 
2.4.5 Quinto axioma com ênfase na responsabilidade da autoria colaborativa

 
        A responsabilidade da autoria colaborativa pressupõe comportamento 

e conduta ética. Mais uma vez leva-se em consideração a honestidade acadêmica e 
os valores morais necessários ao comprometimento ético e moral dos envolvidos. 
O desvio de conduta é percebido através da falsa atribuição de autorias, plágio 
(fraude e violação), apropriação indébita de conteúdos alheios e expropriação 
econômica por terceiros sem autorização. Nas práticas estejam em consonância 
com recomendações éticas previstas em códigos de conduta, com:

a) A adoção de processos que estimulem exatidão, integridade, 
confidencialidade e clareza nas pesquisas;

b) A implantação de sistemas de autoria e contribuição que promovam 
as boas práticas;

c) O estímulo ao uso dos códigos de conduta que desencorajam a autoria 
fantasma, convidada ou coagida;

d) O incentivo à originalidade das submissões e adoção de sistemas de 
detecção de plágio;

e) A elaboração de instrumentos normativos para as declarações de 
consentimento e impedimentos legais.

Quanto ao comportamento ético do pesquisador ou colaborador a 
rigorosa conduta é baseada em princípios morais, tais quais:

a) Requer o consentimento, anonimização e regulação de acesso dos 
dados científicos antes do uso ou reuso;

b) Questões de privacidade relacionadas aos dados científicos devem 
ter a autoria atribuída corretamente, observando-se quanto houver o sigilo, a 
fragilidade e a fidedignidade dos conteúdos;
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c) Deveres e responsabilidades quanto à confiabilidade dos 
dados pessoais, dados sensíveis e exceções legais são observados. É necessário o 
consentimento prévio dos participantes antes do compartilhamento para a 
preservação da confidencialidade assegurada;

d) O uso e reuso de dados pessoais só são acessíveis a partir da garantia 
de sigilo, respeito ao indivíduo vivo, lealdade, licitude e justiça. Recomenda-
se proceder com a identificação pessoal e qualquer expressão de opinião emitida 
mediante autorização prévia do envolvido. A divulgação só poderá ser realizada 
após consentimento expresso e procedimentos legais cumpridos. A manipulação 
dos dados pessoais é para fins estritamente específicos, adequados e pertinentes ao 
domínio da pesquisa. Para o reuso dos dados pessoais requer nova autorização para 
uma finalidade específica de pesquisa;

e) Os dados sensíveis possuem conteúdos relacionados a cor, raça, 
etnia, opiniões políticas, crenças religiosas, filiação sindical, saúde física ou mental, 
vida sexual, processos ou condenações penais. Recomenda-se que para o uso e reuso 
em pesquisas haja previamente o consentimento expresso por escrito ou digital. 
Quando se tratar de conteúdos relacionados à saúde, ao sexo e ao processo judicial, 
seja emitido parecer por profissional habilitado em obediência aos critérios de 
confidencialidade, anonimização e sigilosidade.

Quanto aos aspectos culturais, muitas vezes, arraigados aos processos 
vigentes, representados, em certa medida, pela desonestidade ética, plágio, cultura 
do produtivismo intelectual desenfreado são levados em consideração nos códigos 
de conduta. 

Os costumes e atitudes comportamentais mudam de acordo com os 
contextos, sejam institucionais ou nacionais. Entretanto, o código de conduta 
busca minimizar as discrepâncias culturais e direcionar para a conformidade no 
comportamento dos envolvidos.

3 MODELO CONCEITUAL DE AUTORIA COLABORATIVA PARA
DADOS  DE  PESQUISA  ABERTOS

O redesenho em favor de uma cultura colaborativa, presente na essência 
da ciência aberta requer um pensar diferenciado e apregoa um novo empoderamento 
de diversos sujeitos, constituídos por pesquisadores-autores, colaboradores, 
instituições e empresas que configuram diferentes responsabilidades, e, por 
conseguinte, atribuições e citações distintas que representam a recompensa autoral 
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contemporânea. Esse axioma refletiu a dimensão ético-legal-cultural presente em 
todos os estágios do ciclo de vida da pesquisa aberta e colaborativa.

Ademais, considerando que a ciência aberta preconiza a diversidade 
de contextos, culturas e propósitos enseja um novo pensar para a Autoralidade 
no cerne das práticas científicas da e-Science. A representação visual através do 
modelo conceitual, é portanto, a materialização da nova acepção de Autoralidade 
colaborativa para os dados científicos na pesquisa aberta. O Modelo Conceitual de 
Autoralidade Colaborativa é representado na Figura 2.

 

Figura 1 – Modelo conceitual de Autoralidade Colaborativa 

Fonte: Elaborado pela autora (2016)

O modelo conceitual é apoiado pelos pressupostos do compartilhamento, 
colaboração e do paradigma do commons que dão sustentabilidade a nova 
compreensão dos direitos de propriedade intelectual vigentes. 
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3 CONCLUSãO

Entendeu-se que a Ciência Aberta requer um olhar contemporâneo com 
diferentes dimensões que convergem entre si, e para tanto não pode ser conduzida 
sem um olhar multidimensional. Os padrões constitutivos do modelo conceitual 
tiveram a finalidade de atender aos objetivos geral e específicos. 

A questão de pesquisa foi respondida através dos padrões constitutivos 
do modelo. Os axiomas que constituem cada padrão são direcionamentos como 
requisitos mínimos que norteiam à práxis da e-Science com vistas a proporcionar a 
recompensa autoral de todos os envolvidos. 

O objetivo geral foi contemplado através dos direcionamentos norteadores 
em cada padrão que estão em conformidade internacional e reforçam a garantia de 
uma recompensa autoral adequada. 

Assim, o capítulo que se finda trouxe a visão multidisciplinar e 
multidimensional pautada na essência da Ciência Aberta, com um recorte para a 
ressignificação dos Direitos de Propriedade Intelectual vigentes e as novas acepções 
da autoria nas práticas científicas contemporâneas.
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