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Sin concreciones o problemas no cabe hablar. Este es un principio 
comúnmente aceptado en cualquier discusión. Ello es así porque sobre  generalidades 
sólo es posible construir vaguedades, o lo que es lo mismo afirmaciones 
descontextualizadas de difícil comprensión y, por lo mismo, de escaso interés para 
el que las escucha o lee. Es por esto que, a la hora de elaborar un libro de carácter 
académico como el presente dirigido a la propuesta de líneas de investigación que 
sirvan de referencia para la elaboración de tesis doctorales o trabajos que continúen 
tesis ya aprobadas sobre un tema general como “Derecho y tecnología”, los editores 
de la publicación decidieran proponer un programa que permitiera producir una 
fructífera conversación entre doctorandos, recientes doctores  y lectores interesados, 
a partir de aportar soluciones a problemas que tienen lugar en contextos y lugares 
determinados y en estos momentos. De ahí el título de la obra: “Direito, governança e 
tecnologia: princípios, políticas e normas do Brasil e da Espanha”.

Pero el título ¿no es también vago? Como cabe observar en el contenido 
de los trabajos la vaguedad no existe: los trabajos proponen concretas y detalladas 
soluciones, en parte hipótesis de futuros trabajos, en parte tesis fundamentadas, a 
problemas vinculados al título del libro como luego precisamos. La razón reside en 
que trabajos y obra no son una respuesta ocasional sino el producto de una fructífera 
colaboración académica realizada entre los grupos de investigadores editores que 
desarrollan conjuntamente actividades en América y Europa, más concretamente 
Brasil y España, desde noviembre de 2004.

Efectivamente, desde esta fecha, tomando como referencia inicial 
la manifestación de la expresión “Derecho y tecnología” en el surgimiento y 
establecimiento de lo que se denomina Gobierno electrónico/Administración 
electrónica en los respectivos países, desde la Universidad Federal de Santa 
Catarina en Florianópolis/Brasil y la Universidad de Zaragoza en España, los 
grupos interdisciplinares de investigación sobre “Governo eletrônico, Inclusão 
digital e Sociedade do conhecimento” y “Protección de datos y firma electrónica”, 
respectivamente, han llevado adelante varias investigaciones orientadas a discurrir 
sobre, en especial, “Gobierno electrónico e inclusión digital”. Estas investigaciones 
son las que, habiendo generado suficientes proyectos de investigación,  reuniones 
académicas de alcance nacional e internacional, la impartición de cursos de grado 
y posgrado, la edición y publicación de libros conjuntos, la elaboración de tesis 
doctorales, la edición de una revista electrónica (“Democracia Digital e Governo 
Eletrônico”) y de una Serie de libros (la Serie LEFIS), la creación y el mantenimiento de 
un Observatorio sobre Gobierno electrónico y la publicación de numerosos artículos 
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en Revistas, han permitido la confección de un libro como el presente que quiere ser 
una referencia, un programa,  para explicar el sentido de investigaciones pasadas, 
coordinar investigaciones presentes y diseñar futuras actividades, suficientemente 
contrastadas, sobre “Derecho y tecnología”, teniendo en cuenta que en la actualidad 
las necesidades sociales, los hechos, y las reglas, las normas, expresan que dicha 
conexión no puede realizarse sin atender a prácticas, usos, principios y reglas de 
“gobernanza” que tienen lugar en países concretos como es el caso de Brasil y España. 

A estos efectos el libro se compone de tres secciones diferenciadas: 1) los 
principios, 2) gobierno electrónico y 3) justicia electrónica. Las secciones son diferentes 
objetos de investigación: la propuesta de generalidades y métodos (los principios) y 
la propuesta de aplicaciones de los principios a necesidades concretas  o campos de 
investigación emergentes (gobierno electrónico y justicia electrónica). En todo caso 
son métodos y aplicaciones objeto y producto de investigaciones interdisciplinares,  
que están correlacionadas, aportándose influencias e interdependencias mutuas. A 
continuación resumimos las propuestas básicas de los trabajos contenidos en las 
diferentes secciones.

Los principios, no podía ser menos, hacen referencia a la necesidad de 
utilizar métodos propios de las ciencias sociales para el estudio de la trilogía “Direito, 
governança e tecnologia”. La crísis y la subsiguiente reorganización de las instituciones 
estatales  y empresariales mediante la idea de Nueva Gestión Pública y accountability 
como parte de la Gobernanza (Mezzaroba, Bernieri, Bier), requieren el uso de  recursos 
tecnológicos y  procedimentos de control típicos de la transparencia como puede 
ser la construcción de sistemas destinados a la gestión de contratos administrativos 
(Bier, Andrade)  de las respectivas actividades estatales y empresariales, además de la 
necesidad de promover una ética abierta a la generación de nuevas empresas (Carvahlo, 
Mezzaroba) en conformidad con el aire de los tiempos que preconiza, desde una 
perspectiva neoliberal, la multiplicación de emprendedores. 

Todo lo cual no impide recordar que los princípios propios de la democracia 
actualizados en la sociedad de la información y el conocimiento, establecidos en 
revoluciones y constituciones que han tenido lugar desde finales del XVIII hasta la 
actualidad dando a luz al Estado de Derecho y sus princípios de funcionamiento,  
constituyen el eje fundamental de la acción política en nuestras sociedades (Cella, 
Braga). Principios de la democracia que hasta se hacen más realidad por medio de 
las tecnologías: es el caso del voto electrónico, la experiencia de su implantación en 
Brasil y la continua necesidad de reformas legislativas que requiere su uso (Lorenski, 
Mezzaroba). En el mismo sentido los principios regulativos de  Internet: las reglas 
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de la gobernanza empresarial usadas como tales en todo tipo de actividades, han de 
estar sometidos a las reglas establecidas por las instituciones internacionales como 
las del Consejo de Europa que son generadas a partir de la actividad democrática 
de los Estados (Gascón). Igualmente las reglas y costumbres sociales que forman 
el contenido de los derechos fundamentales han de ser recordadas como limite 
en múltiples casos y problemas relacionados con Derecho y Tecnología, dada la 
expansión del uso de las aplicaciones tecnológicas y las reglas de la gobernanza  hasta 
en el ámbito biológico  en temas como la fecundación artificial, la investigación 
biomédica, el aborto o la eutanasia (González Varas).

Con la expresión Administracion electrónica/Gobierno electrónico 
se hace alusión, en la mayor parte de las ocasiones por la doctrina y por los 
propios gestores responsables de las Administraciones, al hecho de que estas 
Administraciones públicas, es decir el ejercicio del poder ejecutivo por las diferentes 
instancias organizativas de los sistemas políticos, ya no se entiende sin el uso de 
las tecnologias, los procedimentos de modelización o sistémicos, los programas de 
ordenador, y los princípios propios de eficiencia cuyo uso implica, una vez producida 
la reorganización y modelización “sistémica” del funcionamento de las instituciones 
administrativas realizado atendendo a los princípios de la denominada “Nueva 
Gestión Pública”. Es por ello que la sección segunda de esta obra, denominada 
“Governo electronico”, contiene trabajos que explican tanto cambios introducidos 
por la ingeniería del conocimiento en las Administraciones públicas tomando como 
referencia concreta la evolución experimentada por la Administración del Estado de 
Santa Catarina (Souza, Rover, Galindo), como propuestas de cambio de la gestión de 
dichas Administraciones coherentes con el desarrollo de las herramientas dedicadas 
a la gestión del conocimiento y a la aparición de la posibilidad de implantación del 
denominado “Gobierno aberto” (Araújo). Novedades que están justificadas, como es 
natural, por los avances que se están produciendo en el acceso de los ciudadanos a 
las Administraciones utilizando las tecnologias de la información y la comunicación, 
como se muestra en el trabajo que se ocupa de comprobar mediante un ejemplo, 
empíricamente, el grado de generalización y satisfacción de este uso por jóvenes 
generaciones en Brasil, Portugal y España (Da Silva, Santos, Galindo, Rover). 

El hecho de que el “Gobierno electrónico” tenga  realidad tanto en 
España como en Brasil permite realizar aproximaciones a las plataformas generales 
tecnológicas establecidas para  el uso de la firma electrónica y la interoperabilidad 
que la misma requiere cuando son instituciones públicas las que la utilizan (Silveira), 
algunos problemas jurídicos que implica la regulación de la firma electrónica en el 
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caso de que en ella no se atienda a los princípios y reglas propios de los ordenamentos 
jurídicos democráticos en relación a todos los sectores de la vida económica (Barrio), 
y la modernización del contenido de registros que se produce con la introducción de 
pautas modelizadoras y  tecnologias informáticas en la vida de las Administraciones 
Públicas (Jarné). Un trabajo recopilador de bibliografia sobre “Democracia eletrônica 
e governo eletrônico” señalando avances y deficiências observadas cierra la segunda 
sección (Pessini, Rover).

La tercera sección está dedicada a la organización de la “E- justiça”. Es 
decir a tratar del proceso de modernización del ejercicio de la Justicia por parte de los 
Tribunales y Juzgados. Fundamentalmente los trabajos de la sección presentan y explican 
las características y situación de este proceso en Brasil aportándose políticas para la 
revisión y comprensión del mismo. Uno de los trabajos explica desde la consideración del 
proceso español las similitudes, avances, retrocesos, dificultades y límites de los procesos 
sucedidos en la Administración de Justicia de ambos países, tomando como referencia, 
básicamente, las experiencias y regulación españolas (González). 

Los trabajos referidos a  las reformas de la E- justiça en Brasil se fijan en  
aspectos políticos y aspectos tecnológicos.

Se ocupan de los aspectos políticos cuatro de los artículos recogidos en el 
volumen. Uno de ellos muestra como la accountability ha de considerarse como uno de 
los  objetivos de promoción de la eficiencia y la actualización de la democracia por parte 
del Consejo Nacional de Justicia, objetivo que ha de lograrse mediante la promoción 
por ese Consejo de la reforma de la Administración de Justicia en cuanto instrumento 
efectivo para la consecución de los principios democráticos (Paludo, Mezzaroba).  

El segundo de este tipo de trabajos propone el uso de los criterios de nueva 
gestión pública y gobernanza con el fin de valorar la actividad del Consejo Nacional 
de Justicia en relación a la dinamización de la reforma de la E- justiça (da Rosa, Rover). 

El tercer trabajo se ocupa de presentar una visión del sistema judicial 
brasileño como organización, y en cuanto tal expresa la necesidad de cambios de 
su estructura que son precisas frente al nuevo ambiente de modernización que es el 
“fluxo digital ou virtual” (Rodrigues, Rover).

El cuarto trabajo elaborado desde una perspectiva política  (Vasconcellos, 
Rover) entra a considerar si el proceso judicial electrónico opera como medio de 
aceleración de los procesos judiciales y por tanto se le puede considerar como un 
medio de potenciación de la democracia, en concreto de las respuestas/servicios que el 
ciudadano espera del Estado.  

Los dos trabajos finales tienen un carácter tecnológico. 
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El primero de ellos muestra que el proceso judicial electrónico, al ser un 
sistema con una fuerte interacción social, hace uso de artefactos tecnológicos creados 
para satisfacer el objetivo de  interacción con el poder legislativo, pudiendo ser 
caracterizado, por tanto, como un sistema teleológico (Sewald, Rover).  

El segundo trabajo expresa  que el desarrollo de una decisión judicial 
es una actividad intensiva en conocimiento, lo que tiene como consecuencia que  
la aplicación al estudio de las decisiones judiciales de funciones y herramientas 
propias de la Ingeniería del Conocimiento como CommonKADS, web semántica y 
ontologías, puede suministrar información adecuada ejemplar para la consecución 
de los principios propios de la Administración electrónica (Ribeiro, Rover).

Fernando Galindo
Orides Mezzaroba

Aires José Rover
Março de 2014, Zaragoza - Espanha.
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1 Introdução

No Brasil, o processo de democratização ganhou forças a partir da década 
de 1980 e possibilitou o desenvolvimento da cidadania e da democracia. Além 
disso, esse período permitiu a criação de condições para a inovação da Governança. 
Reformas Estatais foram então idealizadas e implementadas no Brasil, desde a 
chegada da Família Real. 

As Reformas Estatais, oriundas do Poder Executivo, também refletiram 
em outros Poderes, como o Judiciário e o Legislativo. O Poder Judiciário aproveitou-
se muito desse cenário de reformas para se modernizar e se tornar mais célere, tendo 
em vista o grande número de demandas judiciais que movimentaram a máquina 
estatal nos últimos dez anos. A questão da modernização tomou forma e avançou 
com a chegada de novas tecnologias, visando ao processamento mais rápido dos 
trâmites e visando dar uma resposta mais rápida ao cidadão. 

Percebeu-se então que nas últimas décadas, a Nova Gestão Pública 
tornou-se a doutrina hegemônica nas reformas da Administração Pública e seus 

Os desafios da governança no novo século, 
as reformas estatais e a accountability

Orides Mezzaroba
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 

oridesmezza@gmail.com
Juliana Bernieri

Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC 
bernierij@gmail.com

Clerilei Bier
Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC

clerilei.bier@udesc.br

Resumo
O objetivo deste artigo é abordar as principais caraterísticas presentes nas reformas administrativas do 
Brasil desde a chegada da Família Real, até se chegar à Nova Gestão Pública. Mais especificamente, 
busca-se dialogar com essa Nova Gestão Pública, a partir de seus ideais e de que maneira tal Gestão 
vai interferir na Governança. Vai-se destacar também que o instituto da Accountability é uma das 
dimensões da Governança. A contribuição do presente artigo, portanto, é a de trabalhos que buscam 
explorar e caracterizar institutos transversais do campo da Administração Pública, do Direito e do 
Governo Eletrônico. O caminho para explorar o pressuposto central mencionado acima, será o de uma 
análise teórica. Ao final se vai concluir que o instituto da Accountability está intrinsicamente conectado 
à Nova Gestão Pública e que há possibilidade de convergência desses institutos para fortalecer a 
cidadania em um espaço democrático.
Palavras-chave: Nova Gestão Pública. Governança. Accountability.
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ideais foram fortemente incorporados. No entanto, em um cenário de crise global, 
surgem indagações a respeito desse modelo de Administração Pública e se esse 
corresponderia ou se encaixaria diante dos novos desafios de Governança pautada 
na Accountability. 

No Brasil, esse modelo surgiu na tentativa de dar respostas a um 
modelo burocrático ineficiente. Será importante, então realizar um levantamento 
das principais características das reformas administrativas e do instituto da 
Accountability, para identificar alguns dos desafios que a Governança Pública 
Brasileira enfrenta no novo século, principalmente relacionados às novas tecnologias 
e aos novos atores que atuam na arena pública.

2 As reformas administrativas no Brasil

As organizações públicas no Brasil hoje estão se desenvolvendo cada vez 
mais no sentido de atender a demanda dos cidadãos com eficiência e Accountability. 
Buscam-se hoje serviços públicos de qualidade e que atendam aos anseios de novos 
paradigmas (ANDION, 2012) da Administração Pública. 

Deve-se frisar que as organizações públicas afetam de certo modo o 
“desenvolvimento e a implementação das políticas públicas de várias maneiras e, 
por consequência, influenciam a alocação de valores na sociedade” (DENHARDT, 
2010, p. 16) e em busca de maior eficiência, a Administração Pública brasileira sofreu 
algumas reformas ao longo dos anos. Com essas reformas surgiram também temas 
acerca do fortalecimento da capacidade de governo e melhoria da qualidade dos 
serviços públicos prestados aos cidadãos. 

Adiante será realizado um estudo exploratório do tema das reformas 
administrativas no Brasil, para se ter uma noção das características de cada época e 
de que maneira cada reforma contribuiu com o atual cenário.

2.1 A chegada da Família Real ao Brasil

Desde a chegada da Família Real em 1808 e o Estado brasileiro iniciou 
a gestão pública com características oriundas da colonização portuguesa. Esse foi 
considerado um marco para a construção do Estado nacional (PALUDO, 2012).

Num primeiro momento, constatou-se que a transferência da corte e 
mais tarde a elevação do Brasil a parte integrante do Reino Unido de Portugal 
constituíram as bases do Estado nacional com todo o aparato necessário à afirmação 
da soberania ao funcionamento do chamado autogoverno. É de se ressaltar que a 
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comitiva que chegou ao Brasil naquela época veio acompanhada de cinco a dez mil 
pessoas (COSTA, 2008).

Foram criados cargos e honrarias para esses súditos que chegaram com a 
Família Real e também criadas instituições e organismos necessários para o funcionamento 
administrativo do período, tais como “a Academia de Marinha, a de Artilharia e 
Fortificações, o Arquivo Militar, a Tipografia Régia, a Fábrica de Pólvora, o Jardim Botânico, 
a Biblioteca Nacional e Academia de Belas-Artes.” (PALUDO, 2012, p. 78).

Nesse período a Governança que reinava no Brasil tinha características 
de um Estado oligárquico, o qual era dominado por uma elite se senhores de terra e 
políticos patrimonialistas. Além disso, a função primordial do Estado era garantir 
empregos para a classe média pobre ligada aos proprietários rurais (PEREIRA, 2001).

Apesar de crises e revoltas no cenário político e da abdicação do trono 
em favor de Dom Pedro II no ano de 1889 o Marechal Deodoro da Fonseca declara 
proclamada a República do Brasil e em 1891 é instituída a segunda Constituição 
Federal a qual reduziu para três o número de poderes do Estado, tal como os atuais, 
bem como instituiu o Tribunal de Contas da União (PALUDO, 2012). 

Além disso, é importante destacar as características administrativas e 
políticas desse período:

No período compreendido entre a proclamação da República e a era 
Vargas (1889-1930), o Brasil não teve uma Administração Pública 
organizada. A ação estatal sofria forte influência do coronelismo, que 
atendia aos interesses da burguesia rural em detrimento dos interesses 
puros do Estado e da sociedade. As políticas sociais eram relegadas a um 
segundo plano e, em regra, assumidas por organizações religiosas [...]. 
A partir de 1894 há uma mudança representada pela presença efetiva 
dos militares do Exército na aliança do poder (PALUDO, 2012, p. 79).

Nesse período, apesar de não haver tal organização houve uma mudança 
significativa no campo político quando a Constituição de 1891 promoveu a 
descentralização política e os governadores locais aumentaram o seu poder. Percebeu-
se, no entanto, que até a década de 30 o referido campo permaneceu inalterado. 

A partir da década de 30 houve então um crescimento dos movimentos 
e demandas sociais no sentido de pressionar os governos para realizar reformas 
administrativas, tendo em vista que foram percebidas, neste cenário, necessidades 
de combate à corrupção, combate ao nepotismo e a “necessidade de organizar a 
Administração Pública para alavancar o desenvolvimento da nação brasileira.” 
(PALUDO, 2012).

Tais movimentos surgiram em resposta às mudanças culturais, 
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administrativas e jurídicas da época. Além disso, ao longo de toda a sua história, vai-
se percebendo que se começou a repensar o papel do Estado a partir da sua relação com 
a sociedade. Algumas dessas dimensões são as seguintes: Dimensão institucional/
legal, Dimensão cultural (cultura política e dimensão da governabilidade) e Dimensão 
econômica/técnica (ANDION, 2012).

É de se ressaltar que a dimensão institucional legal tem a ver com a “reforma 
do sistema jurídico e das relações de propriedade”, permitindo mudanças estruturais 
no funcionamento do aparelho do Estado. Já a dimensão cultural está focada na 
“transição de uma cultura burocrática para uma gerencial.” (PALUDO, 2012, p. 118).
 Adiante serão destacados aspectos do modelo de administração 
burocrática que emergiu a partir dos anos 30. 

2.2 O modelo de administração burocrática

O modelo de administração burocrática emerge então a partir dos anos 30, 
num cenário de aceleração da industrialização, de crescimento de cidades brasileiras 
e de uma atuação estatal preocupada com o setor produtivo de bens e serviços. 

Ocorre que não foi só no Brasil que o modelo burocrático ganhou força, 
mas em todo o mundo durante o século XX. Constatou-se que tal modelo foi 
chamado de weberiano, oriundo de Max Weber, tendo em vista que ele foi quem 
analisou tal modelo e sintetizou suas principais características. Além disso, tal 
modelo burocrático foi marcado por três fortes características: “a formalidade, a 
impessoalidade e o profissionalismo” (SECCHI, 2009, p. 350-351).

É de se ressaltar que esse período concebeu muitas transformações sociais e 
políticas, pois, com a revolução de Vargas, novos grupos oligárquicos tomaram o poder e 
consequentemente enfraqueceram a burguesia rural. Esse período significou a passagem 
do Brasil agrário para o Brasil industrial e já que o Presidente Getúlio Vargas era visto 
como um apaixonado pela missão de mudar o Brasil, liderou com muita competência 
política e administrativa, apesar de no início de sua legislatura haver muito poder 
concentrado nas mãos do Poder Executivo (COSTA, 2008; PEREIRA 2001).

Com o advento da Constituição Federal de 1934, restauraram-
se os direitos dos cidadãos, restabeleceu-se o Poder Legislativo e os estados 
federados ganharam autonomia. No ano de 1936 foi criado então o Departamento 
Administrativo do Serviço Público – DASP com o objetivo de realizar a modernização 
administrativa, pois, a Administração Pública sofria, nesta época, influência da 
teoria da administração científica de Taylor, “tendendo à racionalização, mediante a 
simplificação, padronização e aquisição racional de materiais, revisão de estruturas e 
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aplicação de métodos na definição de procedimentos.” (PALUDO, 2012, p. 83).
Os principais objetivos do DASP eram, portanto, centralizar e reorganizar 

a Administração Pública mediante ampla reforma, definir políticas para a gestão de 
pessoal, racionalizar métodos administrativos, bem como estabelecer mecanismos 
de controle da crise econômica e promover a racionalização burocrática do serviço 
público (LIMA JUNIOR, 1998).

Quanto à reforma administrativa do Estado Novo, esta objetivou superar 
uma Governança pautada no patrimonialismo e no clientelismo, introduzindo assim 
no aparelho administrativo do país a centralização, a impessoalidade, a hierarquia, o 
sistema de mérito e a separação entre o público e o privado. Além disso, tal reforma 
almejou uma Administração Pública mais eficiente e que pudesse conduzir o processo 
de desenvolvimento do país (PALUDO, 2012).

A partir da segunda metade da década de 1960 houve a expansão do 
modelo burocrático com a administração indireta. O marco legal importante da 
época foi o Decreto 200 de 1967.

Referido Decreto 200 de 1967 se tornou um marco em virtude de ser 
chamado de “Lei Orgânica da Administração Pública”, já que fixou princípios, 
estabeleceu conceitos e determinou algumas providências no campo administrativo, 
tendo em vista que se apoiava em uma doutrina consistente e prescreveu.

Primeiramente ele estabeleceu que a Administração Pública deveria 
se guiar pelos princípios do planejamento, da coordenação, da descentralização, 
da delegação de competências e do controle. Além disso, estabeleceu também a 
distinção entre Administração direta e indireta, bem como fixou a estrutura do 
Poder Executivo Federal, desenhou os sistemas de atividades auxiliares, definiu 
bases de controle interno e externo, indicou diretrizes gerais para um novo plano 
de classificação de cargos e constituiu normas de aquisição e contratação de bens e 
serviços (COSTA, 2008).

Ocorre que tais reformas propostas pelo Decreto 200/67 não resultaram 
em mudanças no âmbito da administração burocrática central, tendo em vista que 
continuaram a coexistir núcleos de eficiência e competência na Administração 
indireta e formas atrasadas e ineficientes no plano da administração direta. 
(PALUDO, 2012). 

Em resposta a essas ineficiências, surgem nos anos 70 e 80 novas tentativas 
de reformar a burocracia, tendo em vista que tal período estava imerso em uma crise 
do nacional-desenvolvimentismo e as críticas ao patrimonialismo e autoritarismo do 
Estado brasileiro estimularam a emergência de um consenso político de caráter liberal.
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2.3 O modelo de administração gerencial

A Administração Pública Gerencial emergiu então como um modelo ideal 
para o gerenciamento do Estado reformado pela sua adequação ao diagnóstico da 
crise do Estado realizado pela aliança social-liberal e por seu alinhamento em relação 
às recomendações do Consenso de Washington para os países latinos americanos 
(PAULA, 2005).

Um expoente gerencialista no Brasil foi o ex-ministro Luiz Carlos Bresser 
Pereira, que ao ser indicado para dirigir o Ministério da Administração e Reforma do 
Estado (MARE), manifestou seu interesse pelas experiências gerencialistas realizadas 
em outros países, tendo em vista que viajou para o Reino Unido a fim de estudá-las e 
formular uma proposta de adaptação desse modelo ao contexto nacional.

É importante destacar que essa nova administração pública se diferenciou 
da administração pública burocrática por seguir os princípios do gerencialismo e 
para alcançar seus objetivos, o novo modelo de gestão, que serve de referência 
para os três níveis governamentais – federal, estadual e municipal –, enfatizou a 
profissionalização e o uso de práticas de gestão do setor privado. Percebeu-se que 
tal modelo gerencialista foi efetivamente implementado durante o governo do ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso (PAULA, 2005).

Uma das explicações para as falhas constantes do modelo burocrático é 
que a burocracia tradicional é ineficaz porque seus controles focam recursos e não em 
resultados e isso conduz à ineficiência. O modelo da Nova Gestão Pública surgiu então 
para escapar dessa ineficiência, no sentindo de que é necessário controlar os resultados, 
pois, o modelo de mercado é superior ao modelo burocrático do setor público e, 
portanto, deve ser emulado por este para atender às demandas sociais (ROCHA, 2011). 

Com o advento da Constituição Cidadã de 1988 percebeu-se um novo 
espaço democrático de interação entre o Estado e o cidadão. Além dessa 
interação, constatou-se ainda a inclusão de princípios norteadores da 
Administração Pública nos atos de seus agentes, como a supremacia 
do interesse público sobre o privado, a indisponibilidade do interesse 
público, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a 
eficiência (BRASIL, 2012).

Outro marco no cenário das reformas administrativas do Brasil foi a 
criação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado em 1995, viabilizado 
por emenda constitucional com o fito de reformar e reconstruir o Estado Brasileiro. 
Assim, a reforma administrativa brasileira ocorrida na segunda metade dos anos 
1990 teve como objetivos: a alteração do papel do Estado, a redução de custos e a 
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definição de um novo desenho institucional. Dessa forma, pretendeu-se mudar 
o modelo burocrático da administração pública para um modelo orientado pelo 
desempenho (REZENDE, 2004).

Além disso, no âmbito dessa reforma, os administradores públicos deveriam 
se tornar mais autônomos e responsáveis e as agências executoras dos serviços sociais 
mais descentralizadas. Neste sentido, o modelo gerencial implantado no Brasil buscou 
então responder com maior agilidade e eficiência os anseios da sociedade, insatisfeita 
com os serviços recebidos do setor público (PEREIRA, 2001; ABRUCIO, 1998). 

No ano de 1995, no escopo da reforma do Estado brasileiro, foi criado o 
Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), responsável 
pelo desenvolvimento do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 
(PDRAE), que tinha como proposta a criação de organizações sociais, entidades 
privadas com autonomia e flexibilidade de gestão e descentralização da prestação de 
serviços públicos. A partir desse ponto abriu-se espaço para a privatização de órgãos 
públicos e para a introdução de mudanças no modelo de administração pública 
(SAUERBRONN e LODI, 2012). 

Neste sentido, tal reforma administrativa deu-se com a tentativa 
de incorporação de um modelo gerencial focado em eficiência, qualidade no 
atendimento ao cidadão, Accountability e transparência, que teve origem no New 
Public Management (NPM) (PEREIRA, 2000). Ao se preocupar com o serviço 
que presta ao cidadão, o Estado incorporou ferramentas de gestão típicas das 
organizações empresariais e passou a se interessar também pela definição de sua 
imagem institucional.

Quanto ao fortalecimento da capacidade do governo em dar respostas aos 
cidadãos, mais adiante serão abordadas as características, limites e possibilidades 
dessa nova Governança pautada em Accountability.

3 A Governança

A modernização do Estado que ocorreu nos últimos anos foi, 
principalmente, uma reforma interna, voltada para o mercado, para a gestão na 
prática, para o cumprimento de metas com o objetivo de obter mais eficiência. 
Isso se deu a partir de um reconhecimento que o Estado estava em crise e que seu 
funcionamento deveria ser repensado. 

As reformas administrativas que ocorrem no Brasil, discutidas anteriormente 
e o esgotamento de um paradigma burocrático fizeram com que discussões acerca 



24

da Governança e da governabilidade entrassem na pauta, pois a questão da reforma 
do Estado possibilitou rever papéis, rever mecanismos de funcionamento, funções e 
cargos. O momento de transformação impôs novas exigências à sociedade como um 
todo, incluindo aí seus diversos segmentos (FERREIRA, 1996).

O termo Governança traduz no âmbito do setor privado, o modo de realização 
de atividades administrativas, de atividades de controle de ainda, o modo de interação 
entre as partes envolvidas no negócio e isso abrange as políticas que são adotadas pelas 
organizações privadas, a estratégia e até mesmo a cultura (PALUDO, 2012).

No âmbito público a Governança traduz o modo como as prioridades 
governamentais são definidas, as decisões tomadas e de que maneira os cidadãos e 
as instituições interagem. Além disso, a Governança pode ser compreendida como a 
competência ou a capacidade do Governo em decidir as políticas públicas, ou ainda 
pode ser considerada como a capacidade financeira e capacidade administrativa do 
Governo em sentido amplo (PEREIRA, 2007).

É de se destacar, em linhas gerais, que dependendo do modelo de Estado 
a Governança vai ter um caráter determinante. Por exemplo, em um Estado com 
traços clientelistas/patrimonialista a Governança vai realçar o uso da máquina 
pública em prol de interesses privados, a relação de favoritismo. Já em um Estado 
Neoliberal/Gerencial a Governança vai realçar as privatizações, Estado Mínimo, 
foco nos resultados, práticas da administração empresarial, cidadãos como clientes, 
terceirização e repasse das atividades do Estado para Terceiro Setor. Por fim, em 
um Estado participativo, democrático/deliberativo, a Governança vai realçar uma 
pluralidade de atores que atuam na promoção das políticas públicas, descentralização 
política e flexibilidade.

A Governança gerencial está intimamente ligada com os preceitos da Nova 
Gestão Pública que chegou ao Brasil com Bresser Pereira no governo de Fernando 
Henrique Cardoso, nos anos 1995, em um momento crítico de repensar a gestão 
pública brasileira, tendo em vista que o modelo burocrático não estava mais dando 
conta das demandas sociais.

No Reino Unido, esse modelo de Administração Pública derivou da 
revolução de Margareth Thatcher, momento da queda do Muro de Berlim. Em outros 
países também se observou um movimento no mesmo sentido como na Austrália, 
Nova Zelândia e Canadá.

Deve-se ressaltar ainda que a Governança tem a ver com mensurabilidade, 
já que não dá para pensar em transparência das ações de Governo sem pensar em 
comparação e medida. Deste modo, o conceito de transparência deve permitir ao 
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receptor das informações tomar decisões a partir daquilo que ele enxerga. No 
entanto, deve-se questionar: qual é o resultado da governança pública? O que o gestor 
faz que está beneficiando o cidadão? 

O gestor público está operando ativos públicos de diferentes setores como 
o meio ambiente, a cultura, a educação e a segurança. O resultado de sua ação é aquilo 
que vemos como uma melhora ou piora de prática de Governança. Esse núcleo de 
ações vai impactar a estratégia pública, vai ser o fazer acontecer de cada setor. A 
partir dessas ações é que decorre a satisfação do cidadão: mais saúde, mais educação, 
mais segurança e mais transparência nas ações, por exemplo.  

A Governança tem a ver também com competência técnica, já 
exemplificada anteriormente como a capacidade gerencial, financeira e técnica 
propriamente dita e tem nos agentes públicos e nos servidores públicos a sua fonte de 
origem (PALUDO, 2012).

Ademais, deve-se ressaltar que a governança é instrumental já que é o 
braço operacional da governabilidade. Neste sentido Araújo (2002) afirma que ela 
pode ser traduzida como outra face de um mesmo processo, ou seja, como os aspectos 
adjetivos ou instrumentais da governabilidade.

Além disso, a Governança é também considerada um instrumento de 
governabilidade para a realização dos fins do Estado. Neste sentido, ela pressupõe 
condições mínimas de governabilidade, pois em situações de crise ou grave ruptura 
institucional, que afetem a governabilidade, a Governança ficará comprometida, em 
virtude do seu aspecto instrumental. 
 Em 1995, foi lançado no Brasil o Plano Diretor da Reforma do Aparelho 
do Estado – PDRAE, Governo de Fernando Henrique Cardoso. Por tratar-se de um 
documento institucional elaborado pela Câmara da Reforma do Estado vinculada à 
Presidência da República, este não possuiu um autor individual, sendo produto do trabalho 
deste organismo. O grande coordenador deste processo - pela posição de Ministro da 
Administração e Reforma do Estado e pelo fato de ser um dos maiores teóricos na área no 
Brasil e próximo ao Presidente - foi Luiz Carlos Bresser Pereira (ARAÚJO, 2002).
 Segundo este Plano, o governo brasileiro não carecia na época de 
“governabilidade” ou seja, de capacidade conferida pela sociedade civil para governar, 
dada a sua legitimidade democrática advinda da consagração eleitoral e o apoio partidário-
parlamentar com que conta. O que o governo enfrentava, contudo, era um grave problema 
de governança, pois a sua capacidade de formular/implementar as políticas públicas era 
limitada pela rigidez e ineficiência do aparelho burocrático do Estado. 

É importante deixar claro aqui também a distinção entre governabilidade 
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e a governança que o autor Pereira (1998) comenta em uma de suas obras, na qual tece 
explicações sobre este Plano, as suas raízes e orientações teóricas e o trabalho que 
executou diante do extinto MARE. Ele diz de maneira textual que a governabilidade 
e a governança são conceitos mal definidos, tendo em vista que a governabilidade 
traduz uma capacidade política de governar derivada da relação de legitimidade 
do Estado e do seu governo com a sociedade e a governança traduz a capacidade 
financeira e administrativa, em sentido amplo, de um governo implementar políticas.

Serão tratados a seguir alguns aspectos destacados da Governança, 
tomando por base o Relatório Cadbury do International Federation of Accountants 
– IFAC (2001).

3.1 Dimensões da Governança

Segundo a proposta da International Federation of Accountants – 
IFAC (2001) adaptado do Cadbury Report, a Governança possui três dimensões: 
Transparência, Integridade e Accountability (dimensão: prestação de contas). 
 Em relação à transparência, isto é muito mais do que acesso à informação 
pelo cidadão. O cidadão deve ficar mais opinativo e questionador a partir das 
informações que lhes são oportunizadas. Tal informação deverá ser o motor-chave para 
a facilitação de seu entendimento sobre o processo decisório da Administração Pública.
 Além disso, essa transparência vai ser a base para a Accountability, além 
de permitir uma verificação da má gestão e corrupção a partir de indicadores como a 
ineficiência, a baixa eficácia, a confiança e a participação “informada” do cidadão.
 Em relação à dimensão integridade, esta compreende procedimentos 
honestos e perfeitos. É baseada na honestidade, objetividade, normas de propriedade, 
probidade na administração dos recursos e na gestão dos negócios de cada entidade. 

Já em relação à Accountability, sob a ótica da prestação de contas, esta 
dimensão traduz um processo em que as entidades do setor público e seus agentes são 
responsáveis por suas decisões e ações, incluindo a administração dos fundos públicos 
e todos os aspectos de desempenho, e submissão ao escrutínio externo apropriado.

Deve-se salientar, no entanto, que uma das dimensões mais importantes 
da Governança Pública é a relativa à prestação de contas. É o mesmo dizer que uma lei 
para um jurista não significada nada se ela não possui uma pena. Governança que não 
possui a dimensão prestação de contas, não é boa Governança. Aqui vamos perceber 
que esta dimensão é que vai fazer a diferença.

3.2 A Governança Pública
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Ocorre que, devido aos descontentamentos dessa modernização Estatal 
é que surgiu um novo modelo: a Governança Pública (public governance), com o 
intuito de regular as relações de troca entre os setores público e privado, entre Estado, 
mercado e sociedade (KISSLER E HEIDEMANN, 2006).

Além de incluir a participação do mercado e da sociedade civil nas decisões 
essa nova Governança seria uma espécie de ponte entre os interesses desses atores e a 
governabilidade, pois, a Governança ultrapassou de fato todos os aspectos operacionais 
de políticas, incluindo mecanismos de agregação de interesses, de decisões políticas, de 
redes informacionais e de definições estratégicas (ARAUJO e GOMES, 2006).

Assim, surgem novos termos nos discursos como alianças, parcerias, 
cooperação entre governos, entre mercado e sociedade, nas três instâncias de 
governo. É de se destacar também que esses novos termos são oriundos dessa nova 
Governança que, contemplou a possibilidade de múltiplas participações (diversos 
atores) na tomada da decisão governamental, bem como na implementação e no 
controle de políticas públicas, gerando um sentido de corresponsabilidade. 

Deve-se ressaltar, porém que a interação entre Governo, Mercado e 
Sociedade Civil deve ser sempre estudada de forma ampla. 

A sociedade é dinâmica, portanto, movimentos sociais são dinâmicos, e, em 
muitas vezes, as teorias não conseguem acompanhar essa dinamicidade, tendo em vista que 
há articulação de relações sociais (ação coletiva) e influências e escolhas comportamentais 
que vão influir diretamente nesses movimentos (SCHERER WARREN, 2012).

Tais movimentos vão então impactar nas outras interações, fazendo com 
que a Governança Pública seja fluida e coerente com os anseios sociais. 

Além disso, se percebe que essa Governança Pública trouxe mais 
participação para a esfera pública não estatal, incitando mais a sociedade civil a se auto-
organizar. Além disso, tal Governança propiciou um deslocamento de legitimidade, 
de um poder constituído para canais institucionalizados de participação popular.

Essa participação popular, então, representou um processo de cogestão ou 
coprodução, combinando democracia direta e democracia representativa, fazendo 
com que a própria sociedade civil chancelasse a legitimação do Estado e seu papel de 
ente regulador da relação dos diversos atores sociais e políticos (GRIN, 2008). 

Contudo, deve-se ter sempre cautela quando se estuda o conceito de 
sociedade civil. Scherer Warren (2012) comentou que em sociologia política referido 
conceito é compreendido sob uma ótica tripartite da realidade, ao separar Estado, 
mercado e sociedade civil e isso deve ser repensado, tendo em vista que poderá haver 
conflito dentro dessas esferas e não poderiam ser consideradas isoladas da realidade. 
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Nem todas essas “realidades” são reais se percebidas de forma fechada.

3.3 A Governança Eletrônica

 A Governança Eletrônica é outro instituto proveniente das discussões de 
Governança. É considerado recente, já que abarca o termo de Governo Eletrônico.  
Não se pode deixar de mencionar aqui algumas de suas peculiaridades, tendo em 
vista sua relevância no novo século.

 Deve-se ressaltar que as novas tecnologias vêm sendo utilizadas como 
instrumentos para o incremento da Governança Pública e destacam-se a divulgação 
de informações públicas, a facilitação de acesso aos serviços públicos, o suporte à 
elaboração de políticas públicas e a abertura de canal para a participação do cidadão 
no processo decisório. 
 Neste sentido, vai se percebendo na atualidade que o fortalecimento da 
cidadania está se dando também nesse âmbito eletrônico. É como se se tal canal 
fosse um potencializador de boas práticas de governança e catalisador de mudanças 
profundas na estrutura governamental, além de propiciar mais transparência tanto 
para o cidadão quanto para o próprio governo (RUEDIGER, 2003).

A Governança Eletrônica engloba, portanto, políticas, estratégias e 
recursos necessários à efetivação do Governo Eletrônico, para sua utilização 
político-social. Através de meios eletrônicos promove a interação entre governantes 
e governados (PALUDO, 2012).

Ademais, é de se destacar que as “redes” são formas utilizadas pela 
Governança Eletrônica para facilitar, ou melhor, propiciar maior participação cidadã 
no meio público, bem como propiciar canal de luta pela solução e atendimento das 
suas demandas.

As redes permitem, portanto, horizontalizar a articulação de demandas 
e se servem das modernas tecnologias de informação para disseminar seus 
posicionamentos, denúncias e propostas, como referencial cada vez mais legítimo da 
presença de uma emergente sociedade civil global (JACOBI, 2000).

Além disso, cumpre ressaltar que tradicionalmente os estudos se focam 
no papel do Estado e nos seus poderes. Ocorre que é preciso ir além, já que o Estado 
reflete a organização e a correlação de forças que interagem – forças essas oriundas de 
diversos novos atores e que constituem a sociedade do novo século.

Essa sociedade do novo século assume então uma nova configuração, 
podendo ser caracterizada como uma Sociedade em Rede (CASTELLS, 1999). Um 
estudo já realizado por Damázio (2012) analisou como essas novas temáticas oriundas 
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da Governança representam novas “aberturas” e que proporcionam uma “invasão” 
dos saberes nos espaços que eram restritos a um saber oficial e, assim significam um 
conjunto mais amplo de intervenção política por parte da sociedade.

Além disso, é importante ressaltar que as novas tecnologias proporcionam 
um ambiente propício para a Governança em rede, já que cresce o número de 
associações da Sociedade Civil em âmbito nacional e de Organizações Não-
Governamentais, pois, articulam-se ganhando mais liberdade e legitimidade nesse 
cenário democrático. 
 Por um lado, é de se destacar que se o Governo Eletrônico busca cumprir 
sua função de informar os cidadãos sobre os investimentos realizados pelos 
governantes, facilitar sua vida por meio do acesso a documentos, reclamações e 
solicitações de seu interesse com mais transparência, por outro lado tal instituto só 
possibilita a ação do cidadão após a tomada da decisão pelo governante. É como se 
houvesse um déficit de representatividade política nessa forma de decisão, porque 
falta transparência em todas as tomadas de decisão (ROVER e MEZZAROBA, 2010).

Essa sociedade do novo século está se tornando, portanto, cada vez mais 
complexa em virtude da multiplicidade de atores e forças. É necessário consolidar 
alianças que assegurem sinergia, a partir da ampliação da consciência de cidadania, 
de democracia, de Governança, de Governança Pública e Governo Eletrônico, bem 
como da proposição de soluções criativas e inovadoras que garantam legitimidade e 
viabilidade às transformações exigidas por essa sociedade.

Adiante será tratado sobre o instituto da Accountability. Será realizado 
um breve relato sobre tão importante instrumento que surgiu durante os discursos 
reformistas do Estado, bem como serviu como dimensão de Governança. Não há 
mais que se falar em Reformas do Estado, participação cidadã, Governança, Governo 
Eletrônico, transparência, sem se falar neste instituto multidimensional e complexo. 

4 O instituto da Accountability

A incorporação da noção de Accountability na democracia brasileira é 
fragilizada por características históricas, os avanços políticos vividos no país, nos 
últimos 25 anos (PINHO, 2009), mas por outro lado os anseios sociais atuais se 
refletem em regras e formas de controle diversas e que contribuem para que a noção 
de responsabilização permanente esteja mais presente no cotidiano de governantes e 
cidadãos (SCHOMMER e MORAES, 2010).

Um artigo muito importante e que foi considerado um marco no estudo 
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desse campo foi o de Campos (1990), quanto tratou da possibilidade de se traduzir 
o termo Accountability para o português. A autora em seu artigo comenta sobre a 
dificuldade que teve para entender os aspectos da palavra Accountability quando 
estava estudando Administração Pública nos Estados Unidos. Além disso, ela discorre 
sobre diversos aspectos dos mecanismos de controle e padrões de Accountability 
governamental e que este, não é garantido somente por um controle burocrático.

Em decorrência de suas pesquisas e constatações, Campos (1990) incitou 
novos pesquisadores a tentar compreender a complexidade do termo e as dimensões que 
este envolve. Neste sentido, Pinho e Sacramento (2009) publicaram um artigo referente 
à possibilidade da tradução do termo Accountability vinte anos depois do artigo escrito 
por Campos (1990) e constataram que o referido termo envolve: responsabilidade, 
controle, transparência, obrigação de prestação de contas, justificativas para as ações 
que foram ou deixaram de ser empreendidas, premiações, entre outros.

Pinho e Sacramento (2009) analisaram também a conjuntura política, social 
e institucional do Brasil nesses últimos vinte anos e concluem que, apesar de muitas 
mudanças no cenário brasileiro com a criação de novas instituições, ficou caracterizado 
que no Brasil o surgimento de um novo valor não implica na extinção dos velhos.

Logo, a tradução do termo para o português é desafiadora, já que não há 
uma palavra específica na língua que seja capaz de reunir as suas várias dimensões. 
Além disso, a cultura política brasileira não favorece a presença desta noção. 

Assim, é imprescindível tratar aqui de algumas dessas dimensões, para 
se ter uma noção do referido instituto, já que se revela um conceito complexo e 
multifacetado (KLUVERS e TIPPETT, 2010; DENHARDT e DENHARDT, 2003).

A Accountability envolve, portanto, dimensões materiais e instrumental, 
técnica e políticas, e uma variedade de abordagens e mecanismos, em um processo 
de aprendizagem contínua (ABRUCIO e LOUREIRO, 2005 , ETZIONI, 2009; 
HEIDEMANN, 2009).  Referido instituto tem sido utilizado com frequência em 
estudos no campo das ciências políticas, do direito, da administração pública e 
economia. Constatou-se que originalmente foi utilizado na literatura de língua 
inglesa, e posteriormente, disseminou-se pelo mundo (ROBL FILHO, 2013).

No Brasil, o instituto da Accountability foi inicialmente trazido a partir 
da terceira onda de reformas do Estado, período este compreendido entre os anos 
de 1980 a 1990, já que um dos objetivos dos regimes democráticos é aumentar a 
responsabilização dos governantes. Além disso, o Caderno Mare nº 01 deixava 
claro que quanto maior fosse a “responsabilidade do político perante os cidadãos, 
e a cobrança destes em relação ao governante, mais democrático será o regime.” 
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(PALUDO, 2012, p. 143).
Percebeu-se que a utilização de recursos públicos e a questão da prestação 

de contas desses recursos sempre foram objeto de debate e de preocupação, tendo 
em vista as situações relatadas de desvios de verbas públicas e má aplicação de 
recursos públicos e para combater tais desvios, buscaram-se soluções para, por um 
lado, fortalecer o controle, e por outro, trabalhar a questão da conscientização da 
correta utilização dos recursos e da necessidade de prestação de contas transparentes 
(PALUDO, 2012).

A Accountability consiste, portanto, em uma relação obrigacional que 
determina que quem recebeu um múnus de alguém deve prestar contas de seus atos, 
motivá-los e se sujeitar a uma sanção em caso de algum desvio. Percebe-se que essa 
descrição, portanto, refere-se à contrapartida do poder de tomar decisões e de utilizar 
recursos públicos com a preocupação de prestar contas. Além disso, há presente 
traços de uma responsabilização pela correta utilização de tais recursos (MOTA, 
2006). No mesmo sentido observa Paludo (2012) que a noção de Accountability se 
encontra conectada com o uso de poder e uso de recursos públicos, em que o titular 
da coisa pública é o cidadão e não o político eleito.

O conceito de Accountability é multidimensional, tendo em vista a 
existência de três dimensões: informação, justificação e punição, as quais, antes 
de denotar uma técnica específica para domesticar o poder, constituem, portanto, 
três maneiras de evitar e corrigir o abuso do poder político: a) obrigando que seu 
exercício seja transparente, b) obrigando que os atos praticados sejam justificados e c) 
sujeitando o poder à ameaça de sofrer sanções (SCHEDLER, 1999).

Outro termo utilizado em relação à Accountability é a responsividade, que 
pressupõe que governantes responsivos obedeçam aos desejos ou às determinações 
dos cidadãos. Deve-se destacar ainda que os governos são responsivos quando 
promovem então, os interesses dos cidadãos, adotando, para tanto, políticas 
escolhidas pelos próprios cidadãos (ARAÚJO; GOMES, 2006).

A responsividade não é um termo autônomo do elemento Accountability. 
Pelo contrário, é um de seus elementos, assim como a responsabilidade. Além disso, 
deve-se destacar sobre a questão da responsividade, que traduz a execução fiel das 
políticas do dia a dia, traduz a satisfação das necessidades dos grupos, traduz a 
comunicação e traduz o uso de políticas atuais para satisfazer as necessidades dos 
cidadãos envolvidos (BRAGA, ALVES, FIGUEIREDO e SANTOS, 2008).
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4.1 Modelos de Accountability

Deve-se destacar que alguns modelos de Accountability surgiram para 
expressar características de responsabilização dentro de determinado contexto da 
sociedade e do Estado, tais como: vertical (eleitoral, social), horizontal/institucional, 
legal, judicial, judicial decisional, judicial comportamental e institucional (ROBL 
FILHO, 2013). Assim, serão tratados alguns conceitos básicos a seguir.

A Accountability legal decorre das normas jurídicas vigentes. Na 
literatura há menção a três tipos: horizontal, vertical e societal (O´DONNEL, 1998; 
PALUDO, 2012).

A Accountability horizontal ocorre através de mútua fiscalização e 
controle existente entre os poderes (os freios e contrapesos já mencionados no início 
do projeto da presente pesquisa), ou órgãos, por meio dos Tribunais de Contas ou 
Controladorias Gerais e agências fiscalizadoras. Tal modelo pressupõe uma ação 
entre iguais ou autônomos e se refere à questão da transparência de ações da gestão 
pública em relação aos agentes que podem fiscalizá-la e puni-las (AMARAL, 2007). 
Em outras palavras, a ação entre iguais ocorre entre os poderes (freios e contrapesos) 
e a ação entre autônomos se dá mediante as agências e órgãos dos poderes ou 
independentes (PALUDO, 2012). 

Além do modelo, uma definição importante para o contexto da 
presente pesquisa é o da Accountability democrática, aquela entendida como a 
responsabilização contínua dos governantes por seus atos e omissões perante os 
governados (ABRUCIO e LOUREIRO, 2005). O autor Robl Filho (2013, p. 31-32) 
elaborou um quadro síntese sobre o termo Accountability e seus desdobramentos e 
que servirá para uma visão sistêmica das suas variantes:

Accountability:
conceito analítico

Possibilidade de alguém (principal ou agente) exigir informações 
e justificação pela prática de atos, pelas omissões e pelos 
resultados de um agente, sendo possível aplicar sanções.

Cidadãos sancionam por meio da eleição os agentes estatais 
pela avaliação de seus atos e pelos resultados promovidos por 
representantes e autoridades eleitas.

Variação da Accountability vertical, a sociedade civil e a 
imprensa sancionam (por meio de denúncias e exposição 
pública) agentes estatais eleitos ou não eleitos.

Modelos de accountability na sociedade e no estado

Accountability vertical 
(eleitoral)

Accountability vertical 
(social)
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Deste modo, as variantes servem para elucidar as diferentes situações 
de responsabilização de pessoas físicas ou jurídicas que receberam atribuições ou 
delegação de poder, e que, portanto, devem prestar informação e justificação sobre 
cada uma de suas ações ou atividades. 

Adiante serão destacadas as cinco dimensões de Accountability.

4.2 As cinco dimensões da Accountability

De acordo com Koppell (2005), a Accountability pode significar 
separadamente ou em simultâneo, a transparência, a confiabilidade, controlabilidade, 
responsabilidade e responsividade ou capacidade de resposta. Tais categorias ou 
dimensões não são mutuamente exclusivas, isto é, as organizações podem ser 
responsáveis   por mais de um sentido.

Para cada dimensão de prestação de contas, uma questão crítica está 
articulada. Esta questão é a extensão prática do conceito. Isto é, para cada dimensão 
de responsabilização há uma pergunta a ser feita de uma organização ou indivíduo 
para determinar a sua responsabilidade nesse sentido. 

Assim, para a concepção de transparência a questão estaria relacionada 
se, de fato, a organização revelou o seu desempenho. 

Trata-se de uma forma específica de Accountability a qual 
se submete o Poder Judiciário. Essa forma de Accountability 
é exercida por meio de instrumentos dos modelos de 
Accountability na sociedade e no Estado.

Possibilidade de requerer informações e justificações dos 
magistrados pelas decisões judiciais, além de aplicar uma 
sanção por essas decisões. 

Receber informações e justificações sobre o comportamento 
dos magistrados (honestidade, integridade, produtividade e 
outros), também sendo autorizada a atribuição de sanção.

Informações e justificações sobre ações institucionais não 
jurisdicionais (administração, orçamento, relações com outros 
poderes), assim como a sanção pela realização de processos 
institucionais inadequados.

Accountability judicial 
decisional

Accountability judicial 
comportamental

Accountability judicial 
institucional

Accountability judicial

Agentes estatais ou supranacionais (individuais ou coletivos) 
podem requerer informações e justificações de outros agentes 
estatais, além de poder sancioná-los.

Fornecimento de informações e justificações sob o cumprimento 
da lei, além da sanção no caso no caso de sua violação.

Accountability horizontal/
institucional

Accountability legal
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Em relação à concepção de confiabilidade a questão estaria relacionada 
com as consequências sofridas pela organização para mostrar o seu desempenho.

Em relação à controlabilidade a questão estaria relacionada ao cumprimento 
de metas desejadas da organização. Já para a concepção de responsabilidade, a questão 
estaria relacionada ao cumprimento de regras pela organização. 

Por fim, para a dimensão responsividade ou capacidade de dar respostas, a 
questão estaria relacionada à capacidade de resposta da organização em cumprir as expectativas. 

Tal concepção de Koppell (2005) tenta extrair, em linhas gerais, o máximo 
de informações da realidade de determinada organização para investigar se, de fato, o 
instituto da Accountability está ali presente. É uma análise complexa, multidimensional 
e que para trabalhos futuros renderia ricos estudos de caso.

Por fim, é de se ressaltar que, por um lado a Accountability é fundamental para 
a preservação da democracia, e por outro é indispensável à participação dos cidadãos 
para que ela se realize. Ser cidadão num regime democrático significa possuir uma série 
de direitos, entre os quais a prerrogativa de participar da escolha de seus governantes 
e de influir nas suas decisões. Mas significa, também, “uma série de obrigações sociais, 
entre as quais a de participar daquelas atividades diretamente vinculadas à seleção dos 
governantes e da vigilância sobre as suas ações” (ROCHA, 2011, p.84-85).

Em Estados democráticos se percebe um forte aspecto político na 
Accountability, tendo em vista que nos governos há Accountability quando os cidadãos 
têm a possibilidade de discernir aqueles que agem em seu benefício ou ainda, são 
capazes de lhes conceder aprovação ou impor sanção (PALUDO, 2012).

Deve-se destacar ainda que o despertar da consciência popular para o 
controle do governo é tarefa que também incumbe aos juízes, insuspeitos e imparciais 
nas suas decisões, e ainda incumbe ao Ministério Público. 

É de se ressaltar que referidos atores são privilegiados para a Accountability 
do serviço público e, esse controle sobre o Estado, em qualquer das suas divisões 
(Legislativo, Executivo e Judiciário) “só vai ocorrer efetivamente se os seus atos 
e as suas ações forem verdadeiramente fiscalizados pelos cidadãos, ou por quem 
responsavelmente os represente.” (ABREU, 2009, p. 47)

5 Considerações finais

Percebeu-se que a dependendo do modelo de Estado predominante em cada 
época histórica a Governança traduziu características próprias. O modo de conduzir 
as políticas foi muito influenciado pela cultura política e pela participação ou não da 
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sociedade de forma democrática. Com isso, foram surgindo movimentos e reformas no 
sentido de traduzir os anseios sociais em políticas mais democráticas. 

Constatou-se que instituto da Accountability está intrinsicamente conectado 
à Nova Gestão Pública e que há possibilidade de convergência desses institutos para 
fortalecer a democracia e a cidadania, tendo em vista a Governança que emerge no novo 
século. Mas, o que se chamaria então de uma boa Governança no novo século? Seria 
aquela somente caracterizada por processos decisórios transparentes, gestão financeira 
saudável, Accountability, alocação equitativa dos recursos, democracia eletrônica, 
convergência de forças, harmonia entre Estado, Empresas e Sociedade Civil? 

No novo século, tal Governança implica em melhorias sustentáveis dos 
indicadores de desenvolvimento e de qualidade de vida de forma sistêmica entre essas 
três esferas: público, privado e sociedade civil. Nenhum deles pode ser visto e estudado 
de forma separada. Apesar de que a mera presença de uma sociedade civil em uma 
relação como essa não vai garantir de fato a participação. Esta deve ser sempre buscada e 
articulada em forma de redes. Além disso, o papel das tecnologias na nova Governança 
não pode ser deixado de lado, em virtude do crescimento da Governança Eletrônica e 
da sua possibilidade de abertura à participação.

Nesse sentido, a boa Governança Eletrônica implica na existência de 
um ciberespaço e este para se materializar necessita de universo de comunicação e 
linguagem acessível para todas as partes envolvidas (ROVER e MEZZAROBA, 2010). 

Não se pode mais falar em ação estatal sem transparência, sem prestação de 
contas, enfim sem Accountability de uma maneira ampla. Além disso, verificou-se que o 
objetivo comum em uma reforma estatal é o de encontrar alternativas de superação das 
desigualdades, ampliando o espaço de inclusão na vida social, política e econômica na direção 
do desenvolvimento, a partir da internalização dos conceitos de cidadania e equidade. 

Isso, certamente, obrigará à adoção de abordagens não convencionais 
na construção da estratégia de enfrentamento da crise, o que passa, seguramente, 
pela construção e fortalecimento de mecanismos de parceria Estado-Sociedade. 
Isoladamente, as forças direcionadas para a mudança perdem vitalidade e objetividade, 
conforme já mencionado.

Além disso, o que se pode esperar de uma governança no novo século é 
poder ultrapassar os desafios da pseudoparticipação cidadã, a ausência de comunicação 
entre as partes e a ausência de prestação de contas pelos atos. 

O instituto da Accountability se mostra fundamental para a preservação da 
democracia, tendo em vista as suas dimensões de responsabilização, seus aspectos e 
características que convergem para um bom funcionamento estatal. O cidadão em num 
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regime democrático possui direitos e deveres. Os direitos devem ser principalmente 
voltados para uma possibilidade de participação e cobranças das ações dos governantes. 
O controle social deve ser permitido e não retalhado. 
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Resumo
O presente estudo teve a finalidade de verificar a possibilidade de utilização do sistema de gerenciamento 
de contratos administrativos “Módulo de Gerenciamento de Contratos” do Estado de Santa Catarina 
como instrumento de controle social, transparência pública e accountability. As temáticas transparência 
pública, controle social e accountability, são relativamente recentes na evolução da Administração 
Pública. Estas têm sido fomentadas pelas novas perspectivas da Administração Pública – de ampliação 
da participação dos cidadãos, de maior controle sobre as ações governamentais, de aproximação entre 
o Estado e a sociedade. O Módulo de Gerenciamento de Contratos em desenvolvimento, vislumbrado 
como mecanismo de controle, pode ter seu escopo ampliado para também atender este viés tão 
importante na gestão pública, e então propiciar maior controle social e transparência na gestão pública 
estadual. A pesquisa fez uso do método qualitativo, sendo caracterizada como exploratório-descritiva 
e de avaliação. Com a análise e interpretação dos elementos identificados tanto na base teórica como 
nos dados coletados e analisados da população pesquisada, elaborou-se a proposição de adequação do 
sistema para ser utilizado como mecanismo de aprimoramento do controle social e da transparência 
pública na gestão do governo do Estado de Santa Catarina. Os resultados obtidos indicam que é 
possível a utilização do Módulo de Gerenciamento de Contratos como instrumento de transparência, 
controle social e accountability, apesar de serem necessárias adequações no referido Módulo.
Palavras-chave: Transparência pública. Controle Social. Accountabillity. Contratos Administrativos. 
Módulo de Gerenciamento de Contratos.

Introdução

As transformações do Estado e da Administração Pública que ocorreram 
principalmente nos dois últimos séculos têm modificado de forma significativa os va-
lores e características da gestão pública. Ao observar a história da Administração Pú-
blica podem-se verificar modificações nas suas principais características. As primeiras 
décadas do século XX foram caracterizadas pela Administração Pública Burocrática, 
ao passo que nas últimas décadas do mesmo século,  centrou-se na busca de eficiência, 
redução dos gastos públicos  e cortes orçamentários inviabilizando o estado de bem 
estar social  e passando a orientar-se pelas técnicas gerenciais do setor privado, carac-
terizando-se como Administração Pública Gerencial, segundo a visão de autores como 
Denhardt (2012), Bresser-Pereira (2006) e Salm e Menegasso (2006, p. 1.. 



40

Segundo Abrucio (2006, p.173) “em âmbito mundial, a administração 
pública encontra-se hoje num contexto que os historiadores chamam de “revolucio-
nário”. Novos conceitos surgem para combater os antigos”. E neste sentido, Santos 
(2004, p.1) corrobora apontando que “a interação Sociedade Civil – Mercado – Esta-
do sofre diversas alterações”, estas, conforme o autor, provocam “aumento e diver-
sificação de demandas e a mudança, às vezes dramática, dos papéis desempenhados 
pelos atores nesse complexo sistema” (SANTOS, 2004, p.1).  

Com relação ao papel da Administração Pública, atualmente nosso pro-
blema fundamental segundo Osborne e Glaeber (1995, p.25), consiste no “fato de 
termos o tipo inadequado de governo”, não é o caso em ter mais ou menos governo, 
“precisamos de melhor governo [...], precisamos de melhor atividade governamen-
tal”. “Atividade governamental é o processo mediante o qual solucionamos coletiva-
mente os nossos problemas e atendemos as necessidades da sociedade” (OSBORNE; 
GLAEBER, 1995, p.25). Na perspectiva dos referidos autores a Administração Públi-
ca tem o papel de catalisadora junto à comunidade e não mais de produtora, sendo 
flexível para reagir as condições complexas do mundo contemporâneo. Segundo os 
autores, no mundo contemporâneo, os governos têm compartilhado mais a respon-
sabilidade com a comunidade através da participação democrática, têm sido catalisa-
dores em vez de executores, têm possibilitado a competição na prestação de serviços, 
têm se orientado mais por resultados, têm voltado mais a atenção para os cidadãos e 
menos para as burocracias.

Concomitantemente a esta nova perspectiva de Administração Pública, 
conforme Tristão (2002, p.1) “tem havido uma crescente mobilização no sentido de 
que os administradores públicos ampliem a transparência sobre as suas ações”. 

No que concerne à transparência pública, na Constituição Federal Brasilei-
ra, nos direitos e garantias fundamentais, art. 5º inciso XXXIII, encontra-se previsto o 
acesso dos cidadãos a informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo. 
A legislação brasileira tem exigido a transparência nos governos. O advento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), a Lei nº 101 de 04 de maio de 2000, trouxe novas pers-
pectivas para a gestão de recursos públicos e responsabilização dos agentes públicos 
nas atividades do Estado. A LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal. Também se destaca a Lei Complementar nº 131 de 27 
de maio de 2009, que estabelece normas que visam à disponibilização, em tempo real, 
de informações sobre a “execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios”. As previsões desta Lei dão maior ênfase para a 
transparência na gestão pública e para o controle social. Observa-se na legislação bra-
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sileira a previsão de prestação de contas à sociedade e a possibilidade de controle por 
parte de qualquer cidadão. Estas exigências juntamente a previsão de disponibilização 
das informações para todo cidadão referentes às despesas geradas e processadas nos 
entes da Federação, faz com que a Administração Pública busque mecanismos para 
atender ao cumprimento de tais exigências.  

 Neste contexto, também se tem ampliado o debate sobre a temática ac-
countability. Conforme destaca Abrucio e Loureiro (2005, p.5), “a temática da ac-
countability ganhou força dentro da ciência econômica  só muito  recentemente,  a  
partir  de  estudos  sobre  reforma  de Estado  e  dos  efeitos  das  boas  práticas 
governamentais  no  crescimento  econômico”. Apesar das dificuldades de tradução 
da palavra, conforme aponta a literatura, a accountability na Administração Pública 
pode ser entendida como a responsabilização ininterrupta dos atos e omissões dos 
governantes (ABRUCIO; LOUREIRO, 2005). 

 Diante das transformações do Estado e da Administração Pública e das 
demandas da sociedade, observa-se que os governos tem se esforçado para “moder-
nizar” a administração pública. Segundo Tristão (2002, p.1), em resposta a essa de-
manda contemporânea, “estão sendo introduzidas modificações operacionais nos 
governos, com uso intensivo da Tecnologia da Informação e da Internet”. 

 No Estado de Santa Catarina pode-se observar que vem ocorrendo mu-
danças operacionais neste sentido. Várias atividades de governo já contam com o 
apoio e utilização de tecnologias da informação. Atualmente, através de convênio 
com o Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Bra-
sileiros – PNAFE, cuja finalidade é a modernização das Secretarias de Fazenda dos 
Estados, o Estado de Santa Catarina adquiriu por meio do Convite nº 01/2004 - SPG/
SEF-SC, o SIGEF, Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal.

 Este sistema é caracterizado como um sistema corporativo do Estado, e 
tem o intuito de atender a diversos objetivos – de otimização da gestão fiscal, contá-
bil, financeira; de racionalização dos processos; de organização das informações; de 
subsídios para as decisões. Dentre os dezessete (17) módulos que compõem o SIGEF, , 
destaca-se o “Módulo de Gerenciamento de Contratos”, que está em desenvolvimen-
to e deverá ser implantado e utilizado pelos órgãos estaduais da administração direta 
e indireta a partir do ano de 2012. 

 O Módulo de Contratos tem o propósito de efetivar/promover a gestão 
dos contratos administrativos de aquisição e serviços do Estado. Visa o cadastro 
unificado dos contratos e suas alterações contemplando o acompanhamento físico 
e financeiro, possibilitando o gerenciamento individual por órgão responsável pelo 
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contrato, relatórios gerenciais e o rastreamento de todos os contratos (de materiais e 
serviços) estaduais firmados. 

Tendo em vista as atuais demandas da sociedade - por uma Administra-
ção Pública mais transparente, com a disponibilização de informações em tempo 
real e passíveis de controle por parte de qualquer cidadão - seria apropriada a ade-
quação do módulo de gerenciamento de contratos para servir como instrumento de 
transparência pública, de controle social e accountability. 

Neste diapasão é que se propôs neste estudo verificar a possibilidade de 
utilização do sistema de gerenciamento de contratos administrativos “Módulo de 
Gerenciamento de Contratos” do Estado de Santa Catarina como instrumento de 
controle social, transparência pública e accountability.  A partir da descrição da atu-
al situação do referido sistema e a análise de sistemas similares em outros Estados, 
elaborou-se uma proposta de adequação do sistema de gerenciamento de contratos 
para ser utilizado como mecanismo de aprimoramento do controle social e da trans-
parência pública na gestão do governo do Estado de Santa Catarina. 

Formas e Mecanismos de Accountability 

 Na pesquisa sobre accountability verificou-se que o termo não é recente, 
e que a maior parte das referências constam em estudos relativos à gestão pública. 
Constatou-se ainda que no Brasil, a ampliação do debate sobre a temática tem ocor-
rido principalmente nos últimos 20 anos. Conforme destacam Abrucio e Loureiro 
(2005, p.5, grifo nosso), “a temática da accountability ganhou força dentro da ciência 
econômica só muito recentemente, a partir de estudos sobre reforma de Estado e dos 
efeitos das boas práticas governamentais no  crescimento econômico”. Mas já vinha 
sendo discutida em áreas como ciência política e administração. 

 Segundo os autores a accountability pode ser entendida como a responsa-
bilização política ininterrupta do Poder Público em relação à sociedade, e é através 
da accountability que o mundo atual visa “garantir os ideais democráticos”, partindo 
da orientação de três princípios: “Primeiro: o governo deve emanar da vontade po-
pular, que se torna a principal fonte da soberania. Segundo: os governantes devem 
prestar contas ao povo, responsabilizando-se perante ele, pelos atos ou omissões co-
metidos no exercício do poder.  E, terceiro: o Estado deve ser regido por regras que 
delimitem seu campo de atuação em prol da defesa de direitos básicos dos cidadãos, 
tanto individuais como coletivos” (ABRUCIO; LOUREIRO, 2005, p.2 -6).

Não obstante, porém com outros elementos, Rocha (2007, p.3) compre-
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ende a accountability “como a responsabilização permanente dos gestores públicos 
em termos da avaliação da conformidade/legalidade, mas também da economia, da 
eficiência, da eficácia e da efetividade dos atos praticados em decorrência do uso do 
poder que lhes é outorgado pela sociedade”. Nesta concepção o autor enfatiza a ques-
tão avaliação e infere elementos de desempenho da gestão pública.  

Diante dos entendimentos e conceitos de accountability expostos e em 
função das constantes mudanças na realidade social, pode-se dizer que a compre-
ensão de accountability, além de complexa, se apresenta ainda em construção, e tem 
forma inexaurível. Conforme Pinho e Sacramento (2009, p.1.354), as várias qualifica-
ções que os estudos acrescentaram a palavra accountability evidenciam “sua elástica 
capacidade de ampliação para permanecer dando conta daquilo que se constitui na 
razão de seu surgimento: garantir que o exercício do poder seja realizado,  tão  so-
mente, a serviço da res publica”.

Contudo, quando se trata de delimitar seus objetos, sujeitos, meios e es-
copo, o debate torna-se acalorado (CENEVIVA, 2006, p.1, grifo nosso). Pois, várias 
são as formas, mecanismos e instrumentos que possibilitam, promovem e efetivam 
a accountability, tanto na forma institucionalizada como através dos cidadãos indi-
vidual ou coletivamente.

Com relação às dimensões da accountability,  de acordo com  Guillermo 
O’Donnell  pode ser entendida como bidimensional, sendo classificada estas dimen-
sões em accountability vertical e accountability horizontal. Conforme a visão dos 
autores Pinho e Sacramento, a classificação de O’Donnell “ocorre de acordo com o 
lugar ocupado pelos atores que participam do processo” (Pinho e Sacramento, 2009, 
p. 1.350). E, para Ceneviva (2006, p.5), esta classificação é “considerada até hoje uma 
das principais referências na literatura de ciência política”, estabelecendo “uma di-
ferenciação espacial”. 

A accountability vertical na visão de O’ Donnell consiste na fiscalização, 
na premiação ou punição por parte do cidadão e da sociedade civil organizada atra-
vés das “eleições, reivindicações sociais que possam ser normalmente proferidas, 
sem que se corra o risco de coerção, e cobertura regular pela mídia ao menos das 
mais visíveis dessas reivindicações e de atos supostamente ilícitos de autoridades pú-
blicas” (O’DONNELL, 1998, p. 28).

Na visão deste autor, o processo eleitoral é o principal canal da accounta-
bility vertical. Através das eleições, os cidadãos podem punir ou premiar um manda-
tário votando contra ou a favor dele. Já as reivindicações sociais ocorrem a partir das 
informações disponíveis à sociedade associadas às liberdades de opinião e associação.
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No que diz respeito à accountability horizontal, esta conforme O’Donnell 
compreende “a existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que 
estão de fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão 
de rotina a sanções legais ou até o impeachment contra ações ou emissões de ou-
tros agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas” 
(O’DONNELL, 1998, p. 40).

Desta forma, ocorre então a accountability horizontal quando mecanis-
mos institucionalizados de controle e fiscalização e, agências governamentais de 
monitoramento de órgãos e do poder público, dentro da esfera do aparato estatal, 
exercem a supervisão, premiação ou punição dos administradores ou órgãos gover-
namentais. Como exemplo de órgão de accountability horizontal pode-se citar os 
Tribunais de Contas brasileiros, cuja competência é fiscalizar a aplicação dos recur-
sos públicos e o cumprimento da legislação pertinente. 

De forma sucinta, Pinho e Sacramento (2009, p.1.351) sintetizam as dimen-
sões da accountability, afirmando que “enquanto a dimensão vertical pressupõe uma 
ação entre desiguais — cidadãos versus representantes — a dimensão horizontal pres-
supõe uma relação entre iguais —checks and balances entre os poderes constituídos”.

Outras formas de accountability serão aprofundadas na sequência,  salien-
ta que estas não são concorrentes nem contraditórias a classificação abordada mas 
podem ser trabalhadas de forma complementar a classificação de O’Donnell. 

Na pesquisa relativa às formas, mecanismos e instrumentos de accounta-
bility ressaltaram-se os estudos de Abrucio e Loureiro (2005), de Pinho e Sacramento 
(2009), de Ceneviva (2006), Schommer e Moraes (2010) e do Conselho Científico 
do Centro Latino Americano de Administración para El Desarrollo (CLAD). Ini-
cialmente, como principal referencial é considerado o estudo de Abrucio e Loureiro 
(2005), pois este apresenta uma visão abrangente e orienta outros diversos estudos 
sobre o assunto. Posteriormente são tratadas outras concepções sobre o assunto.

Na visão de Abrucio e Loureiro (2005), as formas que visam garantir a 
accountability são: 

a) o processo eleitoral (garantidor da soberania popular); 
b) o controle institucional durante os mandatos (fiscalização 

contínua dos representantes eleitos e da burocracia com responsa-
bilidade decisória); 
c) a criação de regras estatais intertemporais (limitando o poder 

governamental a fim de se garantir os direitos dos indivíduos e da 
coletividade).
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Para os autores, estas três formas de accountability existem em todos os 
países democráticos, sendo que podem se apresentar em maior ou menor grau de 
sucesso.  E para que as formas aconteçam, é necessária “a utilização de instrumentos 
institucionais e da existência de condições mais gerais (sociais, políticas, culturais 
etc.) capazes de dar um alicerce estrutural à democracia e a suas formas de responsa-
bilização política” (ABRUCIO; LOUREIRO, 2005, p.7). 

Das formas mencionadas, destaca-se, convergentemente à questão norte-
adora deste estudo, o controle institucional durante os mandatos, pois estes con-
troles dependem da transparência e divulgação dos atos do Poder Público, principal-
mente pela divulgação de informações confiáveis visto que “sem informações con-
fiáveis, relevantes e oportunas, não há possibilidade de os atores políticos e sociais 
ativarem os mecanismos de responsabilização” (ABRUCIO; LOUREIRO, 2005, p.9).  
O controle institucional durante os mandatos é aquele que visa o exercício do contro-
le durante todo o período em que os mandatários estão no governo, acompanhando e 
controlando todas as decisões governamentais.

Quanto aos mecanismos para o exercício da accountability, no que diz res-
peito a instrumentos relativos ao controle institucional, Abrucio e Loureiro (2005) 
classificam em cinco instrumentos de controle: parlamentar, judicial, administrati-
vo procedimental, de desempenho dos programas governamentais e controle social.  
Neste último é de elevada importância a qualidade da relação governo – cidadão, e 
a disponibilização de informações confiáveis à sociedade. O controle social na pers-
pectiva de Abrucio e Loureiro (2005, p.10) “é uma  forma de  ccountability  vertical 
que não se esgota na eleição, atuando ininterruptamente, sem, no  entanto, contradi-
zer ou se contrapor aos mecanismos clássicos de responsabilização”.

 Segundo os autores o controle social é o controle exercido pela sociedade, 
de forma individual ou coletivamente, sobre os atos governamentais. E tendo em 
vista o caráter da accountability, o controle social como instrumento de accounta-
bility visa também a possibilidade de responsabilizar os agentes pelos atos. Há uma 
diversidade de meios de controle social, geralmente ocorre por meio de alguma arti-
culação da sociedade, por meio da participação da sociedade em consultas populares 
(conselhos consultivos/deliberativos de políticas públicas, plebiscito), canais de ou-
vidoria, participação em processo orçamentário, espaços de diálogo com o governo, 
organizações não governamentais, Observatórios Sociais.

 Este último, segundo os estudos de Schommer e Moraes (2010, p.301) “ao mo-
nitorar sistematicamente as ações de certo setor ou órgão, um tema de interesse coletivo ou 
um território, exerce  controle social e pode contribuir para avanços em accountability”.
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As condições para garantir a accountability através do controle social 
conforme Schommer e Moraes (2010, p.306) são as mesmas “para que os mecanis-
mos de accountability como um  todo sejam efetivos e contribuam para a qualidade 
da democracia”. E ainda, segundo os autores, se incluem as seguintes:

a possibilidade de se obter e divulgar diversidade de informações públi-
cas, com  transparência e fidedignidade, a existência de imprensa livre e de espaços 
de debate entre cidadãos, regras que incentivem o pluralismo e coíbam privilégios, 
respeito ao império da lei e aos direitos dos cidadãos, mecanismos institucionaliza-
dos que  garantam a participação e o controle da sociedade sobre o poder público, e  
possibilidade de que a sociedade acione instituições de fiscalização, as quais tenham 
poder de impor sanções. (SCHOMMER; MORAES, 2010, P.306).

Destas, ressalta-se os espaços de debate entre cidadãos, a importância da 
transparência e da possibilidade de sanção. Na visão de Ceneviva (2006, p.10), o que 
distingue o controle social das outras formas de responsabilização é “a possibilidade 
de ampliação do espaço público, ponto fundamental para que os governantes sejam 
controlados mais atentamente e respondam de maneira mais efetiva às demandas e 
aspirações dos cidadãos nos períodos entre as eleições”. Esta ampliação do espaço 
público aproxima os cidadãos às ações de governo. Neste controle vislumbra-se a 
accountability através da fiscalização não só dos órgãos competentes para tal, mas a 
fiscalização por parte dos cidadãos, institucionalizados ou não. 

 
Prática e Possibilidades de Controle Social

A participação popular e o controle social surgiram inicialmente com 
pouca expressão, e num momento de grande expansão do aparelho estatal, após a 
segunda guerra mundial. Nesta época predominavam o controle dos procedimentos 
e o controle parlamentar. O controle dos procedimentos referia-se ao “controle da 
constitucionalidade das decisões, garantia dos direitos dos cidadãos frente aos gover-
nantes, fiscalização e auditorias das contas públicas e ação de promotores públicos no 
controle dos políticos” (SANTOS, 2004, p.2). A partir da fase de reformas do Estado e 
dos novos pressupostos da administração pública, ampliaram-se as formas alternati-
vas de controle das ações governamentais, passando para a inserção da sociedade na 
fiscalização e verificação das atividades e decisões do governo.

A realização do controle social se dá “por um particular, por pessoa estra-
nha ao Estado, individualmente, em grupo ou por meio de entidades juridicamente 
constituídas, sendo que, nesse caso não há necessidade de serem estranhas ao Esta-
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do” (SIRAQUE, 2005, p.99).  Assim, qualquer pessoa ou grupo pode exercer o con-
trole social. No entanto, Segundo Pires (2011, p.61) “para poder bem exercer este pa-
pel é essencial que sua composição abrigue o contraditório das partes interessadas”. 
Este contraditório visa a crítica e o debate de forma objetiva e construtiva da atuação. 

Além disto, tendo em vista o tamanho e a complexidade dos sistemas so-
ciais, econômico e estatal, o exercício do controle social exige também mecanismos 
de divulgação, conforme afirma Santos (2004, p.9):

“o exercício do controle social somente pode ocorrer quando existem ins-
trumentos de divulgação e controle da consistência das informações governamen-
tais (acesso fácil a informações referentes a licitações, contratos, programas gover-
namentais, avaliação do resultado de políticas), assim como canais de reclamações 
da população para o governo.”  

O exercício do controle social não se restringe, porém, a obter informa-
ções e a fiscalizar o executado. Mais do que isso, requer que “a sociedade se organize 
politicamente para controlar ou influenciar situações sobre as quais não tem poder 
formal, ou que se instituam mecanismos de cima para baixo, especialmente na forma 
de conselhos diretores de instituições públicas não-estatais” (SANTOS, 2004, p.19). 
Desta forma, influenciando e fiscalizando as tomadas de decisões governamentais. 

As possibilidades de atuação do controle social são muitas, pode-se sa-
lientar que o controle pode ocorrer através da descentralização do poder, da partici-
pação democrática e via sistemas informatizados. Para Silva (2002, p.133) “a infor-
mação é um elemento básico para o controle social e, pelo volume de dados presentes 
nos processos do governo, isso só pode ser conseguido via informatização”. 

Para o exercício/atuação do controle social é de extrema importância o 
desenvolvimento de canais de atuação que aproximem as partes interessadas e pos-
sibilitem o controle. Apresenta-se a seguir alguns canais de atuação abordados por 
Silva (2002, p.130):

•	 conselhos populares, canais institucionais de participação e reconhecimento dos di-

versos atores sociais;

•	 canais de participação individuais, combinados com um processo de informação me-

diante a informatização, transparência;

•	 canais formais de acolhimento de denúncias e disponibilização de informação simples, 

consistente e por meio de regras claras;

•	 canais de participação na gestão local, que consistem em espaços institucionalizados 

(conselhos)  ou não criados na esfera local;

•	 ouvidorias, com procedimentos processuais definidos;



48

•	 a Internet como um importante canal de controle efetivo das ações e projetos das ins-

tituições públicas;  

•	 sistemas de informação comum que propicie informações claras da execução dos gastos 

públicos.

Destes canais, tendo em vista o objetivo do presente estudo, vale salientar 
as possibilidades de atuação do controle social via sistemas informatizados, sistemas 
de informação que propiciem informações claras da execução dos gastos públicos 
e a utilização da internet como canal de controle são instrumentos de grande rele-
vância no contexto atual. Conforme Silva (2002, p.133) os “controles formais, antes 
exercidos com normas e procedimentos escritos, agora passam a ser padronizados 
nos sistemas informatizados, tornando-se arma poderosa no acompanhamento dos 
resultados”. Esse acompanhamento feito através da informatização amplia as possi-
bilidades de controle social, permitindo através da uniformização e padronização 
das informações um canal ágil de aproximação das partes interessadas no controle, e 
de fácil compreensão das informações.  

Instrumentalização

Na administração pública, em âmbito federal, estadual ou municipal exis-
tem mecanismos já institucionalizados que permitem o controle social e a partici-
pação do cidadão. Esse monitoramento legal é feito a partir de instituições como 
o Tribunal de Contas da União  (TCU), a Controladoria-Geral da União  (CGU), o 
Ministério Público e tribunais são mecanismos que na visão de Pires (2011) privile-
giam o controle social efetivo da ação. 

O Tribunal de Contas visa fiscalizar as questões financeira, contábil, or-
çamentária, operacional e patrimonial da União, Estados e Municípios, e das enti-
dades da administração direita e indireta, também nos três níveis de governo. As 
irregularidades e ilegalidades identificadas contra o patrimônio público podem ser 
denunciadas aos tribunais por qualquer cidadão.  Já a Controladoria-Geral da União 
realiza atividades de auditoria pública, correição, ouvidoria, controle interno, com-
bate e prevenção à corrupção, visando assistir de forma direta ao Presidente da Repú-
blica com relação à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência 
da gestão. E o Ministério Público tem atribuição de defender os direitos da sociedade 
e proteger os direitos individuais, fiscalizar o cumprimento da lei e defender a demo-
cracia, desta forma se caracterizando como um vigilante da sociedade. Outro órgão 
que também é relevante na promoção do controle social é a Defensoria Pública, este 
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órgão visa prestar assistência jurídica ao cidadão sem recursos para pagar. De forma 
gratuita realiza a defesa e orientação em diversas matérias, como Direitos Humanos, 
Direitos do Consumidor, Direitos do Estrangeiro, questões trabalhistas entre outras. 

Conforme observa Santos, (2004, p.20) “na esfera federal, a legislação or-
dinária tem instituído, com alguma frequência, órgãos colegiados para permitir a 
participação e o controle social no processo de formulação de políticas e no acom-
panhamento e avaliação da ação governamental”.  Estes órgãos são os Conselhos, 
Grupos de Trabalho, Comitês, Comissões, Juntas, Câmaras, Colégios, Equipes, além 
de outros. Nestes há representantes tanto do setor público como do privado, como 
visto anteriormente na seção de institutos de participação popular. 

A exemplo dos Conselhos tem-se o Ministério da Educação que conta com 
os Conselhos de Educação, o Ministério da Justiça que conta com os Conselhos Tute-
lares, e o Ministério da Saúde que conta com os Conselhos de Saúde. Para demonstrar, 
pode-se citar um instrumento que, mesmo em condições precárias, tem se tornado um 
instrumento “cada vez mais visível de controle social sobre a aplicação da legislação”, 
são os conselhos tutelares “responsáveis pela fiscalização do cumprimento do Estatuto 
da Criança e do Adolescente” (Santos, 2004, p.21). Com a atuação destes conselhos, 
cidadãos e servidores públicos são submetidos a considerarem a observância dos di-
reitos constantes na legislação pertinente. Vale salientar também as Leis 8.080 e 8.142 
relativas ao Sistema Único de Saúde, que  estabelecem a existência de Conselhos de 
Saúde, conselho em âmbito federal, estadual e municipal. Na perspectiva de Santos 
(2004, p.24), o Conselho “consubstancia a participação da sociedade organizada na 
administração do Sistema de Saúde, propiciando o  controle social desse sistema”.

Outros mecanismos como os institutos de participação popular –orçamen-
to participativo, audiências públicas, organizações sociais – também podem ser carac-
terizados como instrumentos de controle social, pois permitem as partes interessadas 
o controle em ações governamentais. Na legislação brasileira encontra-se também di-
versas Leis e dispositivos que se caracterizam como instrumentos de controle social. 
Os instrumentos judiciais são ação civil por improbidade administrativa, ação civil 
pública, ações ordinárias (lesões de direito individual), mandado de segurança indivi-
dual ou coletivo (a título de proteção dos direitos individuais ou coletivos), ação penal e 
a ação popular (garante legitimidade ao povo na defesa dos interesses públicos). 

Contudo, existem também os mecanismos de controle social que se procede 
de forma autônoma. Como as organizações não governamentais, os observatórios so-
ciais, os sindicatos, as universidades, os partidos políticos e ouvidorias independentes. 
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 Perspectivas do controle social

Para o efetivo exercício do controle social sobre as ações de governo há 
ainda muitos desafios a serem enfrentados tanto pela sociedade quanto pelo aparato 
estatal.  Estes desafios para Santos (2004, p.32) decorrem da “dispersão das compe-
tências constitucionais para a proteção dos direitos da cidadania em diversos órgãos 
[...], do desinteresse e despreparo da grande massa da população [...], além da existên-
cia de uma cultura de não-participação”. Além disto, outros problemas dificultam o 
exercício do controle social. 

 Apesar dos avanços na área tecnológica, as organizações públicas ainda 
dispõem de poucos recursos e informações estruturadas que possibilitem o controle 
social; ainda é pouca a integração entre os poderes e os órgãos de controle interno e 
de controle externo; e, conforme Silva (2002, p.120), a “política do jeitinho e a inefi-
cácia da aplicação da lei torna a possibilidade de responsabilização do gestor público 
pouco provável no Brasil, criando um ambiente favorável ao descontrole”.  

Já na visão dos autores Lopez e Alencar (2011, p.259), na atual experiência 
cotidiana da administração pública o controle social efetivo e satisfatório e a trans-
parência pública ainda não se realizam, pelo fato de ainda haver níveis de governo 
nos quais a publicização não avançou. Outro problema ressaltado pelos autores é a 
falta de ativismo cívico, que propiciaria que se tomasse “as rédeas da  iniciativa de 
fiscalizar o poder público [...] bem como o problema de que o “patrimonialismo e 
práticas de corrupção são ainda práticas relevantes no interior da administração pú-
blica, conspurcando a práxis republicana” (LOPEZ; ALENCAR, 2011, p.260).

Contudo, encontram-se atualmente vários mecanismos e canais de atuação 
que vem promovendo e possibilitando o controle social. Conselhos, instituições, orga-
nizações sociais, canais de participação individual ou coletiva, canais de participação 
local, ouvidorias, sistemas informatizados. Mas ainda, como afirma Silva (2002, p.129) 
“há espaço para valorização do controle social”.  Para tanto o autor salienta a impor-
tância de promover ações no Brasil que visem a ampliação da discussão da legislação 
sobre controle. Segundo Silva (2002, p.129) “discutir os dispositivos legais e mecanis-
mos institucionais que versam sobre controle dos gastos públicos é a própria discussão 
dos meios para controle social pois é onde mais precisamos avançar”. 

Na visão de Lopez e Alencar (2011, p.261) para valorização do controle 
social, os autores enfatizam a importância da publicização de informações alterna-
tivas e de informações oficiais, por meio de imprensa livre. Conforme os autores 
o exercício da publicidade e a transparência “subsidiar as atividades de discussão 
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e deliberação que constituem o controle social em suas diversas formas” (LOPEZ; 
ALENCAR, 2011, p.261). 

Assim, considerando as sugestões de valorização do controle social apre-
sentadas, sabe-se também que buscar o aperfeiçoamento dos mecanismos de contro-
le é fundamental para aumentar as possibilidades de controle social. Conforme San-
tos (2004, p.19), é necessário buscar o aperfeiçoamento, “sob pena de produzirem-se 
situações em que as instituições públicas ou semipúblicas, subitamente autonomi-
zadas, tornem-se organizações auto-referentes, insubmissas ao controle político, 
por um lado, e imunes ao controle social, por outro”. Ressalta-se também a comple-
mentaridade entre os mecanismos de controle burocrático e controle social, tendo 
em vista que no contexto atual os controles formais não poderiam ser substituídos 
pelo controle social, pois segundo afirma Lopez e Alencar (2011, p.259) “no estágio 
atual de desenvolvimento de nossa práxis republicana e de nosso ativismo cívico, 
mecanismos de controle social e de controle burocrático caminham em um sentido 
complementar e são indispensáveis”.  É um momento de ampliação do controle social 
e não necessariamente de predominância do mesmo. Existem diferentes níveis de 
desenvolvimento do controle social em nosso país.

Na concepção de Santos, a ampliação do controle social no contexto bra-
sileiro emerge diante dos problemas enfrentados atualmente,  além de ser imperativo 
na construção de uma sociedade democrática, conforme o autor:

A ampliação do controle social,  da responsabilização dos agentes públi-
cos e a busca de maior transparência, além de ser imperativo da constru-
ção da democracia, vincula-se, no Brasil, à necessidade de enfrentar um 
problema de graves  proporções: a corrupção na esfera pública. Sem tal 
enfrentamento, instrução de mecanismos flexibilizadores da gestão  e do 
controle, orientados  para a introdução de uma administração orientada 
para resultados poderão produzir disfunções ainda mais graves do que a 
perda de eficiência na alocação dos recursos (SANTOS, 2004, p.13).

Tem-se atualmente como perspectiva para o controle social a sua am-
pliação nas diversas dimensões da sociedade. Através da promoção de canais e 
instrumentos de controle social, juntamente ao desenvolvimento da atitude cívica 
dos cidadãos, ampliar-se-ão as possibilidades de controle. No Brasil, uma iniciativa 
interessante que está em curso e vem se expandindo é a Consocial – Conferência 
Nacional sobre Transparência e Controle Social, coordenada pela Controladoria Ge-
ral da União, que tem o objetivo de promover a transparência pública e estimular a 
participação da sociedade corroborando com o controle social.  
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Transparência Pública no Brasil

No geral, os debates acerca da transparência na administração pública 
brasileira se reportam à  Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei Complementar 
nº 101/2000.  Esta é considerada como um marco para a transparência dos atos e das 
contas da gestão pública no Brasil, pois exige da Administração Pública, em níveis 
federal, estadual e municipal, a transparência da gestão fiscal. Conforme Culau e 
Fortis (2006, p.3), a LRF “instituiu o planejamento e a transparência como seus pi-
lares”. E ainda, dentre suas principais características, “cabe destacar que se trata de 
uma lei complementar e, portanto, os requisitos necessários para a modificação dos 
seus dispositivos são mais rígidos e exigentes” (CULAU e FORTIS, 2006, p.3).

A LRF determina a ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público dos instrumentos de transparência, sendo estes: planos, orçamentos, 
leis orçamentárias, as prestações de contas e respectivos pareceres prévio, o Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal (LRF, art. 48). 
Com a redação alterada pela Lei Complementar 131 (LC 131), promulgada em 27 de 
maio de 2009, foi previsto ainda que a transparência é assegurada através do incen-
tivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos 
de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamen-
tos. E ainda determinou-se que a União, os Poderes (Executivo, Legislativo e Judici-
ário), Estados, Distrito Federal e Municípios disponibilizem em meios eletrônicos 
de acesso público a qualquer pessoa física ou jurídica, em tempo real, informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira. 

Contudo, estas leis vieram a normatizar uma previsão já constitucional. 
De acordo com Cruz et al (2010, p 2) a “transparência na gestão pública é obrigação 
imposta a todos os gestores públicos, visto que existe previsão na carta maior, na 
Constituição Federal de 88,  art.37, que trata da publicidade a fim de atender a demo-
cracia e possibilitar o exercício da cidadania”.  

Vale destacar ainda a Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a 
Lei Estadual de Santa Catarina nº 15.617 de 10 de novembro de 2011. A primeira, co-
nhecida como Lei de Acesso a Informação, trata sobre os procedimentos a serem ob-
servados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o 
acesso a informações, conforme o previsto na Constituição Federal. E a Lei nº 15.617, 
de Santa Catarina, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de todos os atos 
oficias, por todos os Poderes e órgãos da administração direta e indireta. E exige a 
manutenção de uma página na rede mundial de computadores (internet), sob a de-
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nominação de Portal da Transparência, que possibilita o acesso de qualquer pessoa. 
Observando-se pesquisas recentes relativas à transparência pública no Bra-

sil, verifica-se que um maior número de pesquisas tratam sobre a transparência nos 
portais municipais. No geral, podem-se fazer algumas observações sobre a transparên-
cia pública no Brasil: existe carência de transparência nas informações governamentais 
relativas a detalhes das despesas públicas (metragem, quantidade, preço de produtos 
ou serviços); geralmente as informações menos disponibilizadas são relacionadas à 
execução e à apuração de indicadores e metas físicas; os portais apresentam alta capa-
cidade de transparência, média capacidade de prestação de contas e baixa capacidade 
de  participação/interação dos cidadãos (INESC, 2011; RAUPP; PINHO, 2011).

Com relação à transparência dos Estados brasileiros, se destaca além 
da legislação pertinente, iniciativas como o Índice de Transparência Brasil visam 
fomentar a transparência governamental. Esta iniciativa visa implementar um 
ranking, que elenca portais de transparência (sites governamentais) com maior ou 
menor grau de transparência. A partir da análise dos resultados apresentados pelo 
Índice de Transparência Brasil verificou-se que a minoria dos portais dos Estados 
disponibilizam informações sobre os contratos administrativos firmados. Com base 
nesta constatação observou-se que o nível de transparência com relação a contratos 
administrativos estaduais é baixo nos Estados brasileiros. 

Para Matias-Pereira (2010, p.180), “é perceptível que a prática da democra-
cia no Brasil tem se manifestado, entre outros aspectos, pela cobrança cada vez mais 
intensa de ética e transparência na condução dos negócios públicos”. No entanto, esta 
prática tem ainda um longo caminho pela frente. A promoção da transparência pú-
blica, além de auxiliar no controle social, pode evitar e coibir desvios dos rescursos 
públicos, evitando atos indevidos por parte dos gestores públicos e possibilitando a 
accountability. Mas a prática não deve se restringir a externar as informações através 
das pressões da sociedade, ela deve sim ocorrer tanto para as organizações públicas 
serem transparentes para com os cidadãos, a sociedade, como também para a gestão 
e controles internos, auxiliando os gestores públicos nas tomadas de decisões.  

Procedimentos Metodológicos

A realização deste estudo se deu por meio da abordagem exploratório-
-descritiva e de pesquisa qualitativa, visto que se tratou de avaliar o Módulo de Ge-
renciamento de Contratos em desenvolvimento para o gerenciamento dos contratos 
administrativos do Estado de Santa Catarina, buscando descrever, compreender e 
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avaliar o Módulo como instrumento de transparência pública e na perspectiva do 
controle social e accountability. 

A pesquisa foi realizada entre 2011 e 2012, perpassando por cinco impor-
tantes momentos, quais sejam: busca de referenciais teóricos sobre accountability, 
controle social e transparência pública; descrição da atual situação do “Módulo de 
Gerenciamento de Contratos”; análise de sistemas similares em outros Estados, atra-
vés de pesquisa exploratória com os 27 Estados brasileiros; identificação das caracte-
rísticas necessárias para que o Módulo de Gerenciamento de Contratos seja utilizado 
de forma a obter maior controle social e transparência na gestão pública, através de 
pesquisa de campo na qual os dados foram extraídos por meio de entrevistas; e, por 
fim, proposição de adequação do sistema. 

Na pesquisa de campo a população pesquisada foi formada por uma amos-
tra de participantes definida intencionalmente, segundo alguns critérios. O primeiro 
deles baseia-se nos interessados na gestão dos contratos identificados na caracteri-
zação da gestão dos contratos em Santa Catarina, do presente trabalho. Além disto, 
buscou-se selecionar a amostra no sentido de obter a realidade sob diversas perspec-
tivas: na perspectiva de futuros usuários do módulo de gerenciamento de contratos, 
na perspectiva de controle interno, na perspectiva de controle externo (horizontal), 
na perspectiva da sociedade, na perspectiva da controladoria, na perspectiva de de-
fensor da sociedade, na perspectiva do portal da transparência. Estas perspectivas 
foram construídas com base na compreensão que se infere do estudo bibliográfico 
acerca das temáticas accountability, transparência pública e controle social.

 Também se considerou como critério na seleção da amostra, a experiên-
cia, o conhecimento e o envolvimento dos entrevistados com a gestão e fiscalização 
de contratos administrativos estaduais, este critério foi bastante relevante tendo em 
vista o objeto da pesquisa. Assim, os participantes da pesquisa definidos intencional-
mente foram órgãos e instituições e a unidade de análise foram seus representantes 
(CERVO; BERVIAN, 1996; MAY, 2004; KIDDER et al., 1987; RICHARDSON,1999; 
VASCONCELOS,2002). 

Contratos Administrativos no estado de Santa Catarina e Módu-
lo de Gerenciamento de Contratos

Para Meirelles (2010, p.246), contrato administrativo é “o ajuste que a Ad-
ministração Pública, agindo nessa qualidade, firma com o particular ou com outra 
entidade administrativa, para a consecução de objetivos de interesse público, mas 
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nas condições desejadas pela própria Administração”. 
Numa visão mais abrangente, Justen Filho (2010, p. 402) define contrato ad-

ministrativo como “um acordo de vontades, apto a gerar direitos e obrigações, de que 
participa um sujeito integrante da Administração Pública”.  O autor salienta que a con-
cepção de contratos administrativos pode ser ampla ou restrita. Numa visão restrita, “o 
contrato administrativo é um acordo de vontades, em que a Administração Pública é 
parte, diferenciado em vista de um regime jurídico particular” (JUSTEN FILHO, 2010, 
p.402). Na visão ampla estariam enquadrados os contratos de delegação (por exemplo, 
concessão de serviço público) e de colaboração (por exemplo, contrato de obra públi-
ca) e contratos de direito privado. E no sentido restrito os contratos administrativos 
abrangeriam apenas os contratos de colaboração e de delegação.

Com relação aos contratos estaduais, gerados pelas aquisições e contra-
tações de obras ou serviços, utiliza-se o sentido amplo de contratos administrati-
vos, pois geralmente estes contratos são classificados como contratos de colaboração 
(bens e serviços) e contratos de direito privado (seguro, locação de imóvel, etc.).

É importante salientar que os contratos administrativos não são instru-
mentos estáticos, pois são passíveis de alterações pela Administração Pública, visando 
o melhor atendimento do interesse público. “A variação do interesse público é que au-
toriza a alteração do contrato e até a extinção, nos casos extremos em que sua execução 
se torna inútil ou prejudicial à comunidade” (MEIRELLES, 2010, p.260). As alterações 
contratuais mais comuns são: as alterações das quantidades contratadas e de prazo de 
vigência (limitando-se ao que prevê a Lei de licitações e contratos); alterações visando o 
reequilíbrio financeiro do contrato e alterações de cláusulas contratuais. Esta dinâmica 
dos contratos administrativos exige um gerenciamento por parte da Administração 
Pública, visando realizar as operações e controles corretamente.  

Além disto, em função do poder administrativo, o controle dos contratos 
administrativos “fica sempre a cargo da Administração, ainda que as partes silen-
ciem a respeito na redação de suas cláusulas”, conforme afirma Meirelles (2010, p. 
273). O autor enfatiza ainda, que faz parte do poder  de  administração a supervisão, 
o acompanhamento, a fiscalização e a intervenção “na execução do contrato, para 
assegurar a fiel observância das cláusulas e a perfeita realização de seu objeto, nota-
damente nos aspectos técnicos da obra ou serviço, no cronograma dos trabalhos e na 
qualidade dos materiais” (MEIRELLES, 2010, p.273).

Atualmente, os contratos administrativos firmados pelo Estado de Santa 
Catarina são gerenciados e controlados de forma independente pelos órgãos con-
tratantes. Não há no Estado um banco de dados unificado referente aos contratos 
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administrativos do Estado de Santa Catarina. Apenas os contratos de obra tem um 
gerenciamento mais unificado no Estado, e isto é viabilizado pela utilização de um 
sistema de acompanhamento de obras, chamado SICOP – Sistema Integrado de Con-
trole de Obras Públicas. 

Desta forma, não é possível afirmar precisamente o número total de 
contratos administrativos que o Estado de Santa Catarina tem firmado e nem pa-
rametrizar os valores mínimos, médios ou máximos ou totais dos contratos firma-
dos. Também não é possível realizar estatísticas, emitir relatórios gerenciais ou de 
acompanhamento individual ou geral dos contratos administrativos estaduais. Estas 
mensurações poderiam subsidiar a tomada de decisão dos gestores públicos. No en-
tanto, atualmente, quando há necessidade de relatórios gerais, se faz necessário le-
vantamento de dados via pesquisa com os diversos órgãos estaduais, o que despende 
tempo e pessoas no processo. 

Apesar de não ser possível quantificar o volume atual dos contratos, tendo 
em vista o tamanho do Estado de Santa Catarina e de sua estrutura organizativa, o 
gerenciamento de contratos se infere como uma questão complexa, e acredita-se que 
é bastante grande o número de contratos firmados. Além disto, os contratos admi-
nistrativos são dinâmicos e de diversas naturezas - contratos de materiais, contratos 
de serviços, contratos de locação, contratos de obras, entre outros. Todos estes apre-
sentam particularidades no acompanhamento, na execução e na fiscalização. 

No intuito de modernizar a gestão dos contratos administrativos, o Esta-
do de Santa Catarina busca a implantação do Módulo de Gerenciamento de Contra-
tos. Vislumbra-se que num futuro breve o Estado, os gestores e a Sociedade possam 
conhecer e mensurar de forma mais clara e precisa os números referentes a contratos 
administrativos no Estado de Santa Catarina. 

O Módulo de Gerenciamento de Contratos visa cadastrar de forma unifi-
cada todos os contratos do Estado de Santa Catarina; gerenciar os contratos de forma 
individual, por órgão responsável; monitorar e acompanhar a execução física e finan-
ceira dos contratos; garantir a execução financeira dos contratos; rastrear 100% dos 
contratos firmados; realizar alterações contratuais; gerar relatórios do ciclo de vida 
dos contratos e relatórios gerenciais unificados e por órgãos.

 Dos objetivos descritos, garantir a execução financeira dos contratos 
administrativos é um objetivo que se configura como um diferencial do sistema. A 
garantia da execução financeira denota que para a execução de um contrato é neces-
sário empenhar o valor do contrato para o ano exercício, vinculando-se assim a exe-
cução física de um contrato as disponibilidades efetivas de caixa do Estado. Significa 
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também evitar contratar ou comprar sem ter recursos financeiros disponíveis para 
tal. Caso contrate ou compre, bloqueiam-se no orçamento e na programação finan-
ceira os valores respectivos para a execução física do contrato para o ano exercício, 
valores estes devidos aos contratados pelo Estado. Organizando a execução física dos 
contratos em função da disponibilidade financeira possibilita garantir o pagamento 
em dia aos fornecedores.

 Outro ponto importante é a previsão das despesas que o controle dos con-
tratos administrativos proporciona. Muitos contratos ultrapassam um ano exercício, 
através do prazo contratado ou mesmo por prorrogação. E é fundamental para a 
saúde financeira do Estado a previsão dos seus compromissos com terceiros de curto, 
médio e longo prazo, bem como para os contratados. Além disto, a previsão possibi-
lita o planejamento de novas compras e contratações tendo em vista o acompanha-
mento do término dos contratos firmados.

 Por outro lado, não obstante aos objetivos, o sistema visa ser um meca-
nismo eficaz no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo maior 
transparência da execução dos gastos públicos.

Análise de Sistemas Similares em Outros Estados

 Para identificação de sistemas similares em outros governos, exploraram-
-se os sites dos governos estaduais e realizaram-se entrevistas informais através do 
contato via telefone com a administração direta dos 27 Estados. Primeiramente fo-
ram explorados os sites, a fim de conhecer as estruturas governamentais para a pos-
terior abordagem via telefone. Esta última foi fundamental para identificar a exis-
tência de sistemas de contratos, visto que poderia algum Estado utilizar sistema de 
gerenciamento de contratos, mas não dispor informações sobre o mesmo na internet. 
Dos Estados que tinham sistemas, foram consultados também os respectivos manu-
ais disponíveis na internet, para conhecer melhor as funcionalidades dos sistemas. A 
pesquisa foi realizada na primeira semana do mês janeiro de 2012.

Para tal exploração foi elaborada planilha de orientação, onde constam 
os Estados brasileiros, os possíveis órgãos responsáveis pela gestão dos contratos 
administrativos de cada Estado (para direcionamento das ligações) e as questões 
destinadas a identificar a existência de sistema de gerenciamento de contratos. Os 
questionamentos feitos no contato foram: a utilização de sistema de gerenciamento 
de contratos, o nome do sistema se caso utilizava, características principais, a dispo-
nibilidade dos dados relativos a contratos para o público externo, e a existência de 
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44%

56%

Estados com sistema (software) de gestão de 
contratos

Tem sistema

Não tem sistema

relação com o empenho. Esta última questão foi elaborada em função do Módulo de 
Gerenciamento de Contratos (desenhado para Santa Catarina) realizar os empenhos, 
sendo assim apresentando ligação direta do contrato com o empenho, e possibilitan-
do o acompanhamento financeiro. Foram abordados via telefone todos os Estados.

O órgão ao qual é atribuído o controle geral dos contratos variava de Es-
tado para Estado, em alguns era atribuído a Secretaria de Administração, outros a 
Secretaria da Fazenda, outros a Secretaria de Gestão Pública, outros a Secretaria de 
Planejamento e Gestão, dentre outros. Na coleta de dados foram encontradas algu-
mas dificuldades como localizar os servidores que pudessem informar sobre os siste-
mas e, encontrar os manuais para compreender melhor os sistemas. 

A partir da pesquisa realizada, constatou-se que cada Estado apresenta 
uma situação particular de gerenciamento de contratos. Em alguns Estados todos 
os órgãos estaduais do poder executivo utilizam um sistema único para o registro 
e gerenciamento de contratos, em outros Estados o sistema é único, porém focaliza 
apenas o registro dos contratos, e há ainda Estados que nem todos órgãos utilizam. 
Por fim, existem também Estados que não tem um sistema (software) para a gestão 
dos contratos. No Gráfico 1 é possível visualizar a proporção de Estados que utilizam 
sistema de gerenciamento de contratos.

Gráfico 1 -  Estados com sistema de gestão de contratos

                              Fonte: dados da pesquisa
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Identificou-se que dos 27 Estados brasileiros, 12 (doze) Estados, ou seja, 
44% dos Estados brasileiros utilizam um sistema de gerenciamento de contratos. 
Sendo que cada sistema apresenta especificidades distintas uns dos outros. Verificou-
-se também que destes sistemas, dois estão em fase de implantação, o sistema do 
estado de Mato Grosso do Sul e de Pernambuco.

Com relação à aprendizagem dos governos que já implantaram sistema de 
gestão de contratos, pode-se observar que um fator importante para o registro e ma-
nutenção dos contratos no sistema é a integração que é feita com as informações de 
empenho. Na maioria dos sistemas existe a associação do contrato com o empenho, 
e neste sentido exige-se que para a realização do empenho dos valores do contrato, 
o mesmo deve estar previamente cadastrado no sistema de contratos. Desta forma, 
obriga-se através de mecanismo operacional a utilização efetiva do sistema. 

As formas de associação do contrato com empenho são variadas, dentre 
as formas destaca-se a associação do contrato ao número de empenho, como é o caso 
do Estado de Mato Grosso do Sul. Vale destacar a associação ao empenho realizada 
pelo sistema  SGC – Sistema de Gestão de Contratos, do Estado Amazonas, este apre-
senta um nível de associação maior. Neste sistema é realizada a associação do empe-
nho ao cronograma mensal, a ligação que existe é em percentual: um percentual (%) 
do físico mensal corresponde a um percentual (%) do financeiro mensal. Contudo, 
observou-se que em alguns Estados o sistema ainda não apresenta a associação com o 
empenho. O Estado do Mato Grosso é um desses casos, porém, embora ainda não te-
nha a associação com empenho, o Estado tem a intenção de integração com o mesmo.

Em termos de transparência, constatou-se que muitos dos Estados mesmo 
utilizando sistema de contratos não disponibilizam as informações sobre os contra-
tos firmados na internet, para a sociedade em geral. No geral, a utilização do sistema 
foca a gestão interna dos contratos nos órgãos, não disponibilizando as informações 
dos contratos para a sociedade. Verificou-se que dos doze (12) Estados que utilizam 
sistema, apenas três (3) disponibilizam informações na internet, o Estado Ceará, 
Espírito Santo e Paraíba, além destes, o Executivo Federal também disponibiliza. 
Analisando os dados disponibilizados por estes Estados e pelo Executivo Federal, 
identificou-se o Quadro 1, que apresenta as informações disponibilizadas na internet 
relativas a contratos.
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Quadro 1 - Informações de contratos disponibilizadas na internet

Fonte: Dados da pesquisa

 Observa-se que o Estado Ceará e o Executivo Federal, são os que dispõem 
mais informações de um contrato de forma sintetizada na internet. Já o Estado de 
Espírito Santo não dispõe de um quadro resumido do contrato, como nos outros três 
casos, este apenas dá a possibilidade de acesso ao contrato digitalizado, na íntegra, 
através de download. 

A partir desta pesquisa, pode-se inferir que os Estados brasileiros apresen-
tam situações bastante diversificadas com relação à gestão dos contratos administra-
tivos. Constatou-se também que mais da metade dos Estados ainda não possuem um 
sistema informatizado para a gestão dos contratos. Observa-se ainda, que no geral os 
Estados estão pouco transparentes, com relação às informações de contratos, sendo 
que apenas três disponibilizam informações para a sociedade por meio da internet.

Modalidade de Licitação
Situação (Adimplente/ 
Inadimplente)
Início
Término
Publicação
Valor Original
Valor Aditivo
Valor Ajuste
Valor Empenhado
Valor Pago
Valor Atualizado
Integra do Contrato
Aditivo
Ajustes
Nota de emprenho
Nota de pagamento

Data final do contrato

Valor Original
Início Vigência
Término Vigência
Nº Aditivo
Início Aditivo
Valor Aditivo

Contratante

Objeto
Fundamento Legal
Vigência
Valor total
Data de assinatura
Nº Empenho
Órgão
Uasg
Período
UG
Gestão
Programa
Aditivo
Apostilamento

N‘ do Processo - SPU
Secretaria
Órgão
Nº do Sistema Integrado de 
Contabilidade
Contratado
Objeto

NºContrato
Íntegra do contrato
Contratado

CNPJ Contratado
Objeto
Complemento

Modalidade
Nº do Processo
Modalidade de Licitação

Data da publicação
CNPJ/CPF Contratado
Contratado

Integra do Contrato

ceará espírito santo paraíba executivo Federal
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Características Necessárias ao Módulo de Gerenciamento de 
Contratos

Na investigação dos requisitos, características que devem estar incluídas no 
Módulo de Gerenciamento de Contratos para que este privilegie a transparência, o 
controle social e a accountability, foram realizadas 7 entrevistas, buscando compreen-
der a realidade, os significados e percepções dos entrevistados. O grupo pesquisado foi 
composto por representantes das seguintes instituições: Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina, Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina, Se-
cretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, Ministério Público de Santa Catarina, 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e Observatório Social de Florianópolis.

As questões trabalhadas com os entrevistados abordaram o significado 
de um sistema de gestão de contratos administrativos, a participação dos cidadãos 
no desenho de um sistema, as expectativas dos entrevistados quanto à utilização do 
Módulo de Gerenciamento de Contratos, e as características/elementos necessários 
ao Módulo visando à transparência pública, o controle social e a accountability.

Evidenciou-se que os entrevistados têm boas expectativas com relação ao 
Módulo de Gerenciamento de Contratos. As expectativas permeiam acerca de um 
aumento de controle, onde os administradores públicos terão maior controle sobre o 
que estão administrando. Espera-se que o Módulo de Gerenciamento de Contratos 
venha proporcionar uma maior organização das informações, possibilitando admi-
nistrar melhor e maximizar a eficiência na gestão, contando com base de dados que 
possibilite a qualquer tempo acessar as informações dos contratos firmados, de for-
ma rápida e com precisão. 

Acredita-se também que o sistema possibilitará a fiscalização em qual-
quer etapa de execução do contrato, e ainda, facilitará o trabalho dos órgãos fisca-
lizadores, bem como irá dinamizar o trabalho do controle interno. Por fim, têm-se 
expectativas de inovar a gestão os contratos, padronizando registros e operações, e 
promovendo mudança na cultura dos envolvidos na gestão dos contratos. 

Com relação as características necessárias com relação ao que deve con-
templar o Módulo de Gerenciamento de Contratos para ser utilizado como ins-
trumento de transparência pública, foi possível estabelecer, a partir da análise dos 
dados, quatro (4) categorias de características que  Módulo de Gerenciamento de 
Contratos deve contemplar enquanto instrumento de transparência pública. O Qua-
dro 2, consolidado das características/requisitos do Módulo de Gerenciamento de 
Contratos enquanto instrumento de transparência, apresenta os resultados obtidos.
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Quadro 2 – Consolidado das características/requisitos do Módulo de Gerencia-
mento de Contratos enquanto instrumento de transparência

Fonte: Dados da pesquisa

A partir da análise, foi possível também desenvolver um quadro com uma 
visão geral das sugestões dos entrevistados quanto ao que se deve contemplar no Módulo 
de Gerenciamento de Contratos para que este privilegie, possibilite, o controle social. 
O quadro abaixo apresenta uma visão consolidada das sugestões identificadas:

Permitir acessar a qualquer momento aquele dado que você por algum motivo percebeu que
pode ter problema

Fazer a interface através da perspectiva de quem vai consultar, se é para o cidadão é uma, se
for para o controlador é outra, para o gestor é outra

Disponibilizar as informações em portal de fácil acesso ao público

As informações elas não podem simplesmente ser disponibilizadas de qualquer forma na
internet, verificar o que vai disponibilizar, nem tudo pode ser transparente
Linguagem simplificada

Deve possuir relatórios e gráficos que demonstrem todos os dados do contrato

Deve ser estruturado para gerar relatórios atualizados dos contratos e seus aditivos
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Divulgar que as informações de contratos estão disponíveis na internet, pode ser através de
campanha de divulgação, informando a sociedade que ela pode acessar

Histórico organizado das ocorrências dos contratos

Tornar transparente o processo à medida que ele vai acontecendo pra que o cidadão e
também as organizações possam verificar e acompanhar

Disponibilização das principais informações de contrato para o público externo

Informações desde o edital até o pagamento, informações de todo o processo de compra ou
contratação, informação integrada

Ter ferramenta que permita ao cidadão acompanhar os contratos

Ter uma interface final de linguagem social, de fácil acesso, em web, sem necessidade de
cadastramento prévio, para extração de relatórios
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na perspectiva de controle social o Módulo de gerenciamento de contratos deve:

Possibilitar ao cidadão acompanhar a evolução do contrato, para ele saber o que está acontecendo e 
então interferir de alguma forma em tempo real no que está acontecendo

Criar um canal de comunicação, alguma ferramenta em que o cidadão possa entrar em contato  e 
diagnosticar alguma situação, divergência, dúvida

Realizar campanha, divulgação, com vistas a estimular, fomentar e disseminar o controle social 

Fazer parcerias com outros órgãos, instituições ou entidades, com a finalidade de promover o 
controle social

Linguagem acessível pra promover controle social e transparência, simplificar a linguagem que 
comunica as informações a sociedade

Permitir aos órgãos de controle a fiscalização, o controle aqui aplicado a palavra num sentido de 
fiscalizar

Divulgação no portal prestando contas, dando maior visibilidade desses contratos

Promover a educação do cidadão pra que ele possa exercer o controle social

Informações acessíveis a toda a população

Possibilitar contato direto com a ouvidoria e com o fiscal de cada contrato para denunciar eventu-
ais desvios

Quadro 3 – Características que o Módulo de Gerenciamento de Contratos deve 

contemplar na perspectiva de controle social

                                               Fonte: Dados da pesquisa

Pode-se observar que algumas das sugestões para o Módulo de Gerencia-
mento de Contratos privilegiar o controle social são convergentes com as caracterís-
ticas apontadas como necessárias para que o sistema seja instrumento de transpa-
rência pública. Características como a disponibilização de informações relativas a 
contratos, a criação de canais de comunicação, acesso dos cidadãos as informações, 
a linguagem de comunicação, divulgação em portais. 

Estas constatações vêm ao encontro do levantado na literatura, de que 
para o exercício do controle social é necessário transparência das informações go-
vernamentais e dos atos dos gestores públicos.

Buscando estabelecer uma síntese das sugestões quanto às características 
que Módulo de Gerenciamento de Contratos devem  contemplar para ser utilizado 
como instrumento que possibilite a accountability, foi desenvolvido um quadro con-
solidado que interpreta os dados obtidos nas entrevistas. Observar Quadro 4.
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Quadro 4 – Características que Módulo de Gerenciamento de Contratos deve con-

templar na perspectiva da accountability.

Fonte: Dados da pesquisa

A partir dos resultados obtidos, observou-se que a grande questão na vi-
são dos entrevistados é a segurança das informações do sistema. As informações que 
estão no sistema não podem ser manipuláveis, podendo ser alteradas apenas com 
registro de alteração e justificativas. Responsabilização é uma questão que necessita 
de provas, fatos concretos para ocorrer, neste sentido conforme aponta um dos en-
trevistados “requisitos de segurança são imprescindíveis para eventuais apurações”. 

As informações que constam no sistema tem que ser informações precisas 
e fidedignas da realidade, além disto quem inseri, alimenta estas informações no sis-
tema deve ter competência e responsabilidade para tal, pois num futuro poderá res-
ponder por alguma transação efetuada no sistema. Desta forma, se mostrou bastante 
importante a questão de nível de acesso, perfis de acesso. Muitas vezes o indivíduo 

Deve contemplar segurança, segurança das informações que estão sendo inseridas no sistema, o adminis-
trador que detém o poder de informar o sistema, ele não possa informar de qualquer modo esse sistema, ele 
tenha algum controle sobre ele já nessas informações

Ter segurança de sistema pra permitir a accountability, seria o nível de segurança interno, com senhas de 
acesso, níveis de acesso diferentes conforme o perfile as responsabilidades dos usuários 

Ter ferramenta de auditoria de sistema, ou trilha de sistema, o sistema permitir fazer uma trilha de todo 
mando que acessou, alterou aquela informação ao longo da história 

na perspectiva da accountability o Módulo de gerenciamento de contratos deve: 

Possibilidade de acionar outros mecanismos institucionais pra responsabilizar os gestores públicos, ter 
comunicação com outros órgãos de controle, fiscalização 

Ter assinatura digital, ou mesmo, uma confirmação de senha 

Todos os usuários devem ter os seus passos registrados 

O sistema não pode ser manipulável. não pode criar dados 

Justificativa das alterações contratuais 

Permitir a checagem das informações, a informação do contrato não pode ser suprimida, tem que manter as 
informações de forma consistente 

Ter um sistema de aviso, que aquele prazo de execução foi cumprido ou não, se não foi cumprido se teve 
responsabilização por parte do órgão se houve algum processo administrativo pra responsabilizar a 
empresa e a aplicação de penalidades, tipo multa e as outras restritivas de direito 

Deve garantir que todos os “Iogs” realizados fiquem registrados e possam servir de suporte a eventuais 
investigações instauradas para apurar desvios funcionais que gerem danos ao erário ou firam os princípios 
administrativos 

Estar parametrizado para observar o princípio da segregação, onde não se misturam funções de 
operação e controle 
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que cadastra um contrato pode não ter as mesmas responsabilidades de quem realiza 
a certificação da despesa e o pagamento do contrato. Contudo, evidenciou-se que 
cada passo, informação inserida ou alterada no sistema deve ser possível identificar 
quem a fez, para assim possibilitar a visão de tudo que ocorreu com determinado 
contrato e os responsáveis pelas transações efetuadas. 

Adequação do módulo de contratos

Após a análise e interpretação dos elementos identificados tanto na base 
teórica como nos dados coletados e analisados, foi possível elaborar a proposta de 
adequação do sistema para ser utilizado como mecanismo de aprimoramento do 
controle social, da transparência pública e da accountability na gestão do governo do 
Estado de Santa Catarina.

Analisando o Módulo de Gerenciamento de Contratos observa-se que o 
sistema atualmente está voltado para o controle e gestão dos registros e execução dos 
contratos administrativos estaduais. Porém para ser factível que o Módulo de Geren-
ciamento de Contratos seja utilizado como instrumento de transparência pública e 
controle social, o mesmo deverá ser aprimorado. Neste sentido, apresenta-se a seguir 
as sugestões de adequação do Módulo de Gerenciamento de Contratos com base no 
estudo realizado.

Quadro 5 – Proposta de adequação do Módulo de Gerenciamento de Contratos

                                                             Fonte: Elaborado pela autora

 

Criação de ferramenta que permita à sociedade acessar as informações de 
contratos

Disponibilizar informações em tempo real, atualizadas, e de períodos anteriores
Criação de filtro das informações que serão disponibilizadas para a sociedade
Informações em linguagem social, de fácil compreensão 
Possibilitar a disponibilização das informações em várias formas, com diversas 
possibilidades de relatórios e gráficos que demonstrem todos os dados dos 
contratos
Criação de assinatura digital, ou confirmação de senha
Criação de auditoria de sistema
Criação de sistemática de avisos
Criação de funcionalidade para registro de penalidades, sanções, multas e 
restrições
Criação de canal de comunicação com a sociedade, dúvidas, sugestões
Criação de canal de acesso especial para os órgãos de controle

Sistema
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Conclusão
A pesquisa realizada teve como objetivo verificar a possibilidade de utili-

zação do sistema de gerenciamento de contratos administrativo “Módulo de Geren-
ciamento de Contratos” do Estado de Santa Catarina como instrumento  de  controle 
social,  transparência pública e  accountability.  

Para atingir este objetivo alguns alguns passos prévios,se fizeram neces-
sários, a saber: descrever a atual situação do sistema de gerenciamento de contratos 
administrativo “Módulo de Gerenciamento de Contratos” nos órgãos do Estado de 
Santa Catarina; analisar sistemas similares em outros Estados; identificar as carac-
terísticas necessárias para que o  sistema “Módulo de Gerenciamento de Contratos” 
seja utilizado  de forma  a obter maior controle social e transparência na gestão públi-
ca; e, por fim, propor a adequação do sistema de gerenciamento de contratos para ser 
utilizado como mecanismo de aprimoramento do controle social e da transparência 
pública e da accountability na gestão do governo do Estado de Santa Catarina.

Como resultado final, o estudo  permitiu  verificar  que é viável a utiliza-
ção do Módulo de Gerenciamento de Contratos como instrumento de transparência 
pública, de aprimoramento do controle social e de promoção da accountability. Mas, 
para tanto, a investigação apontou que Módulo deve sofrer algumas adequações. 
Adequações em termos de disponibilização de informações para a sociedade, em ter-
mos de segurança de sistema e em termos de criação de canais de comunicação entre 
os órgãos e entre os cidadãos e órgãos.

Destacada tal constatação, outros resultados foram ainda obtidos com a 
pesquisa. Primeiramente constatou-se que o Estado de Santa Catarina até o momen-
to não detém de um sistema informatizado único para o gerenciamento dos contra-
tos administrativos de materiais e serviços. Sendo que cada órgão gerencia de forma 
independente os seus contratos. Atualmente, não é possível relatar de forma precisa 
quantos contratos o Estado tem firmado, pois não existe ainda um banco de dados 
único de onde possa se extrair ou consolidar esta informação. No geral, na maioria 
dos órgãos estaduais, o controle dos contratos é realizado de forma manual ou por 
meio de planilhas de Excel. 

Uma segunda constatação diz respeito à utilização de sistema de gestão de 
contratos nos Estados brasileiros. Pelo estudo exploratório foi possível verificar que 
menos da metade,   44%, dos Estados brasileiros utilizam um sistema de gerenciamen-
to de contratos. Sendo que cada sistema apresenta especificidades distintas uns dos 
outros. Constatou-se também que em termos de transparência, muitos dos Estados 
mesmo utilizando sistema de contratos não disponibilizam as informações sobre os 



67

contratos firmados para a sociedade. Verificou-se que dos doze (12) Estados que utili-
zam sistema, apenas três (3) disponibilizam informações na internet, o Estado Ceará, 
Espírito Santo e Paraíba, além destes, o Executivo Federal também disponibiliza.

Com relação à identificação de características necessárias para que o 
Módulo de Gerenciamento de Contratos seja utilizado de forma a obter maior con-
trole social e transparência na gestão pública, as entrevistas realizadas apontaram 
interessantes evidências que propiciaram a elaboração da proposta de adequação do 
Módulo. Observou-se durante a pesquisa, principalmente no tocante a informações 
de contratos, que o Módulo de Gerenciamento de Contratos deve disponibilizar in-
formações em linguagem acessível para a sociedade, a partir de ferramentas como 
portal em web, onde a mesma tenha acesso e compreenda estas informações. Eviden-
ciou-se também a importância de canais de comunicação para possibilitar o controle 
social e a segurança das informações constantes no sistema para que seja passível a 
responsabilização dos gestores.  

Ao longo da pesquisa, descobriu-se que, embora o Módulo de Gerencia-
mento de Contratos não exerça a responsabilização direta das ações dos gestores 
públicos, a disponibilização de suas informações para a sociedade pode permitir e 
instigar outros mecanismos de accountability (como controles administrativos, o 
controle social, os controles externos) a promover a responsabilização dos agentes 
públicos. (ABRUCIO; LOUREIRO, 2005).

O estudo permitiu observar ainda que a transparência das informações 
dos atos e ações governamentais tem se tornado cada vez mais um forte requisito 
frente às questões que urgem com a nova perspectiva da administração pública. 
Questões como proximidade entre o Estado e o cidadão, de descentralização de 
poder, maior envolvimento do cidadão nas deliberações públicas, de avaliação das 
políticas públicas, exercício da cidadania, exercício da accountability, dentre outros. 
Contudo, as informações relativas a contratos administrativos disponibilizadas para 
a sociedade ainda podem ser consideradas pouco transparentes. Convergentemente, 
outras pesquisas também apontaram esta situação, pode-se citar a pesquisa realizada 
pelo INESC (2011), na qual se constatou a carência de transparência nas informações 
governamentais relativas a detalhes das despesas públicas (metragem, quantidade, 
preço de produtos ou serviços).

Com relação ao controle social, percebeu-se que o mesmo tem sido bas-
tante debatido na sociedade. E o leque de possibilidades e instrumentos de controle 
social tem aumentado à medida que se aumenta a transparência na Administração 
Pública (SANTOS, 2004). Tem-se atualmente como perspectiva para o controle social 
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a sua ampliação nas diversas dimensões da sociedade. Através da promoção de canais 
e instrumentos de controle social, juntamente ao desenvolvimento da atitude cívica 
dos cidadãos, podem ser ampliadas as possibilidades de controle. Neste caminho, vis-
lumbra-se o Módulo de Gerenciamento de Contratos como instrumento que amplia as 
possibilidades de exercício do controle social sob as atividades governamentais.
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1. Considerações Iniciais
 
 O intuito de identificar novos pressupostos ao conceito do direito na socie-
dade contemporânea se faz necessário, uma vez que a atual civilização se forma sob a 
marcante influência da ciência, tecnologia, e da incidência da virtualização nas rela-
ções cotidianas. Esta transformação nas dependências entre os vínculos sociais desde 
o início de século XXI, em sua essência decorrem das interações humanas realizadas 
por meio de artefatos tecnológicos digitais, com poder sobre a realidade política das 
sociedades. Exemplos destes influxos são as manifestações da chamada Primavera Ára-
be, conhecida internacionalmente como a série de manifestações no Oriente Médio e 
Norte da África com aspirações democráticas, e, mais recentemente, a série de mani-
festações populares em meados do ano de 2013 no Brasil, com repercussão em todo 
planeta através das redes sociais na Internet.
 O ponto central desta discussão é assegurar uma visão crítica dos 
acontecimentos que deram origem à compreensão de fatos políticos e jurídicos na forma-
ção de uma regulamentação legislativa sobre a era das interações humanas por meio de 
redes computacionais como a Internet. Deste modo, a evolução de uma sociedade cujos 
pressupostos estão condicionados a tecnociência e princípios do normativismo positivis-
ta são de grande importância para o entendimento do momento em que vivemos.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo identificar pressupostos ao direito na sociedade contemporânea 
sob a influência das ciências e tecnologias, especificamente, após o surgimento da internet. Desse modo, 
das concepções políticas inerentes à democracia, apresentam-se as considerações próprias ao Estado de 
Direito e a Democracia Participativa. Com a influência da globalização o direito enfrenta inúmeros 
desafios, dentre eles, os da sociedade baseada na informação e conhecimento, onde a acessibilidade à 
informação tem importância fundamental do desenvolvimento de um país. No Brasil, a promulgação 
da Lei de Acesso às Informações e as temáticas discutidas pelo Supremos Tribunal Federal evidenciam 
as políticas públicas deste novo contexto. Por fim, o direito e os valores éticos desta nova sociedade são 
descritos como fatores de um novo marco civilizatório. 
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 As evidências desta mudança social são os reflexos das concepções políti-
cas com bases aristotélicas, da transformação revolucionária do direito civil no século 
XIX, e crises do século XX com os acontecimentos nas grandes guerras mundiais, as 
catástrofes genocidas nas diversas partes do mundo, que ocasionaram instabilidades 
nas concepções sobre valores jurídicos e éticos. As dicotomias existentes entre o jus-
naturalismo e o positivismo jurídico, com suas respectivas antíteses universalidade/
particularidade e imutabilidade/mutabilidade (BOBBIO, 2006, p.22), a evolução das 
ciências e tecnologias, com a recorrente pretensão do direito positivo em acompanhar 
as dimensões científicas, todos estes pontos de tensão, tornam imensuráveis as refle-
xões teóricas sobre esses conflitos.

Assim, buscar-se-á um entendimento fundamental à estruturação do dis-
curso envolto neste novo contexto social-tecnológico. As contribuições da linguagem 
visam tornar válidos os possíveis paralelos entre dois caminhos, o primeiro, com sua 
essência na linguagem da política do dia-a-dia, em constante variação de sentidos, mui-
tas vezes relevantes em suas mudanças. O alicerce deste entendimento está nos verbetes 
“democracia”, “direito”, “tecnologia”, “poder” e “virtualização”, todos eles formando um 
conjunto de indagações sobre o objeto deste estudo. O segundo caminho estabelece 
prerrogativas à dogmática jurídica formada originariamente por sentidos filosóficos, 
com indicações aos fenômenos históricos, estes sim, suscetíveis de diversas interpreta-
ções doutrinárias, ideológicas e éticas.

2. Política, Democracia e Direito

 Ao se indagar a concepção do entendimento jurídico, referente as relações 
sociais do período contemporâneo, deve-se ressaltar a classificação descrita dentre as 
célebres abordagem aos princípios da vida plena e ética em Aristóteles.  O filósofo esta-
belece como precedentes às relações sociais a natureza do homem político, como o ser 
que se diferencia de um estado natural utópico, manifestando-se em ordem e instituído 
através de um conjunto de vínculos sociais que o permite desenvolver com plenitude 
suas potencialidades inatas.
 A descoberta deste homem, inserido em comunidade, ordena o novo traça-
do ao futuro deste indivíduo coletivo. A saída de instâncias em que a força bruta ratifica 
quaisquer ações necessárias à sua sobrevivência, dão origem as heteronomias, substi-
tutas ao arbítrio, onde a lei toma o lugar da autotutela. Os modelos destes conceitos 
resultam na celebre frase do autor clássico: 



72

É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem 
é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e que 
aquele que, por instinto, e não por que qualquer circunstância o inibe, deixa 
de fazer parte de uma cidade, é um vil ou superior ao homem. Tal indivíduo 
merece, como disse Homero, a censura cruel de ser sem família, sem leis, 
sem lar. Porque ele é ávido de combates e, como as aves de rapina, incapaz 
de se submeter a qualquer obediência. (ARISTÓTELES, 2012, p.18)

 A partir desta definição estrutural, e seu teor seguindo a ética aristotélica 
na comparação da vida teórica à natureza humana – zoón politikón –, as comparações 
à vida prática constroem-se a partir das associações políticas, e com estas as conexões 
necessárias a um diálogo contemporâneo, que visa o entendimento dos reflexos deste 
pensamento em um sistema político atual e de múltiplas faces.

Por meio deste contexto, surge na sociedade grega a forma indissociável en-
tre a cidade justa e o cidadão virtuoso, onde o homem torna-se o centro desta relação, 
pois detêm em sua essência o logos que o permite deliberar sobre o justo e o injusto e 
enumerar as leis que regem uma vida digna.

Logos é um conceito central da filosofia grega que se presta a uma 
diversidade de interpretações e traduções. Usualmente traduzido por 
razão, significa também lei, discurso, linguagem, proporção nas trocas, 
nexo. Derivado do verbo legein, ler, pode também significar a leitura – 
a percepção do nexo que liga entre si as palavras... (FARIA, 2007, p.15).

Na passagem descrita sobre suas concepções políticas, o filósofo grego as re-
presenta em momentos individualizados e de pretensões históricas evolutivas, sob a força 
e a mercê das decisões governamentais, onde, segundo a interpretação contemporânea, as 
formas de organizações sociais se transformam de maneira gradual, do clã às vilas, destas 
à pólis, da pólis monárquica passa-se à aristocracia, e desta à democracia. Neste momento 
o conceito de democracia se desenvolve, aflora então a origem das manifestações políticas 
participativas e os princípios às virtudes éticas evolucionistas e à justiça social.
 O ponto de encontro da democracia ateniense com a ética e a justiça, acon-
tece no momento em que Atenas esta tomada pela demagogia e a corrupção de seus 
governantes, ressaltam-se as ideias sobre a possibilidade de imprimir à cidade uma or-
ganização justa, dando a cada um o que lhe é devido, nem mais nem menos. A partir 
disso a reflexão aristotélica sobre o fato político, rejeita a teoria das ideias e se afasta das 
concepções baseadas nos fatos históricos e realidade social da época, se direcionando, 
ao que segundo Aristóteles, seria a realização concreta da cidade justa, da ideal a plu-
ralidade real. É necessário que se compreenda o único mundo a que temos acesso, que 
a realidade permita aos homens a felicidade (eudaimonía) – “como os homens podem 
sê-lo”, e estes possam viver de uma forma digna (eû zên) (FARIA, 2007, p. 27).
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Segundo esta posição, o autor defende a hipótese de que o homem só será 
capaz de ter uma vida plena através da cidade bem governada. Este lugar da vida co-
mum compartilhada é configurado por características que vão além da simples definição 
dos limítrofes territoriais. A cidade é reconhecida também por sua história, seus rituais, 
tradições e oportunidades de convívio entre seus habitantes, com suas idiossincrasias e 
dependências emocionais afetivas criadas por laços familiares, de amizades entre outros.
 Deste modo, a partir destas concepções fundamentais, estabelecem-se aos 
gregos uma política, que naquela época possuía um sentido de valor ao homem e não 
de um simples fato social. A existência política era uma finalidade intrínseca a vida hu-
mana, e vista sob os olhos de Aristóteles como uma qualidade indivisível, onde o poder 
político se iguala a um bem participável, no interior e pluralidade da pólis.

Existem, pois, dois tipos de justiça na cidade: a distributiva, referente aos 
bens econômicos partilháveis; e a participativa, referente ao poder político 
participável. A cidade justa saberá distingui-las e realizar ambas. A justiça 
distributiva consiste em dar a cada um o que é devido e sua função é dar 
desigualmente aos desiguais para torná-los iguais. (CHAUI, 2009, p.358).

No entanto, esta justiça social se adapta e respeita as prerrogativas cultu-
rais estabelecidas pelas tradições de determinada sociedade, segundo o julgamento que 
cada cidade estabelece à forma ideal de governo aos seus cidadãos. A monarquia acre-
dita que o poder delegado a um só, é a honra mais alta nesta sociedade. Na aristocracia 
é justo que somente alguns governem, por fim, a democracia, que valoriza a igualdade, 
considera a diferença econômica e não política entre ricos e pobres, e julga que todos 
possuem o direito de participar do poder de maneira decisória.

3. Transição Política à Democracia Participativa

 O legado deixado pela democracia grega rege os fundamentos de uma cons-
trução moderna, onde o conceito democrático clássico evolui concomitantemente ao ci-
vismo da sociedade contemporânea. A constituição como essência à aplicação objetiva 
do pensamento político, por meio das normas e sua legitimidade, instaura uma divisão 
equitativa de deveres e obrigações aos cidadãos, na busca de um ideal comum igualitário 
e pacificador. Por este modo, a prerrogativa democrática estabelece em suas aspirações 
teóricas a diminuição dos conflitos nos interesses entre governantes e governados.
 As leis como mecanismos concretos à interação cívica nos governos demo-
cráticos, criam uma importante vertente deste sistema político, e trás ao contemporâ-
neo a democracia representativa. Este modelo, aceito nos tempos modernos, é carac-
terizado por normativas constitucionais e regras de poder aos cidadãos por meio da 
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escolha dos seus representantes. Assim, o governo representativo é regido pela presença 
de um sistema sujeito à regras jurídicas estabelecidas em uma sociedade.
 Segundo Montesquieu, um dos fundadores do pensamento político mo-
derno, a causa para a aceitação do modelo representativo, da escolha pela população 
daqueles que iriam decidir e querer em nome de todos, era de que o povo possuía exce-
lência nas escolhas, entretanto, era péssimo para governar-se por si mesmo. O Estado 
moderno já não é a cidade estado vivenciada pelos gregos nos primórdios da civiliza-
ção, hoje a evolução das sociedades modernas trás ao homem da democracia uma série 
de questionamentos e problemas adjuntos  ao desenvolvimento tecnológico, onde as 
conexões entre os diferentes países obriga os governos a uma interação mútua com seus 
habitantes, e também, com as diferentes sociedades do existentes.

O homem do Estado moderno é homem apenas acessoriamente político, 
ainda nas democracias mais aprimoradas, onde todo um sistema de garan-
tias jurídicas e sociais fazem efetiva e válida a sua condição de “sujeito” e 
não apenas “objeto” da organização política. (BONAVIDES, 2010, p.293). 

 O período pós duas grandes guerras mundiais, seguido pela disputa bipolar 
entre duas superpotências bélicas, nos ensina a partir da história recente do século XX, 
que tais acontecimentos de âmbito global estimularam os governos no mundo ocidental a 
uma busca hesitante à democracia. Esta opção aos governos democráticos é reconhecida 
durante o século XX como o lugar central no campo político. A questão em aberto é se 
durante este século que se inicia a democracia continuará a ocupar este lugar de destaque.
 O conflito entre capitalismo e democracia, no sentido de que nestes gover-
nos da social democracia o capital se acumula entre uma pequena parcela da população, 
criam-se conflitos e originam-se desigualdades. Segundo os doutrinadores marxistas, 
estes entendiam que a chegada da democracia deveria sofrer as descaracterizações neces-
sárias à implicação dos ganhos distributivos para setores sociais desfavorecidos, uma vez 
que no capitalismo é reduzida a possibilidade de democratizar a relação fundamental em 
que se assentava a produção material, ou seja, a relação entre o capital e o trabalho.

Dai que, no âmbito desse debate, se discutissem modelos de democracia 
alternativos ao modelo liberal: a democracia participativa, a democracia 
popular nos países da Europa de Leste, a democracia desenvolvimentista 
dos países recém-chegados à independência. (SANTOS, 2002, p.41). 

 A partir da tomada ideológica dos governos nestas últimas décadas, com 
a chegada da social democracia ao poder, exige-se um debate mais profundo sobre a 
democracia, e a proposição de um roteiro contra-hegemônico à síntese capitalista e sua 
representação elitista.
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 Essa extensão ao pensamento crítico, indaga o procedimentalismo demo-
crático e seu arranjo institucional para se chegar a decisões políticas e administrativas. 
É possível a existência de um governo do povo? Norberto Bobbio dá um passo impor-
tante em defesa do governo representativo. Segundo este autor:

A democracia se constitui de um conjunto de regras para a formação de 
maiorias, entre as quais valeria a pena destacar o peso igual dos votos e a au-
sência de distinções econômicas, sociais, religiosas e étnicas na constituição 
do eleitorado. (SANTOS, 2002, p.45). 

 Há ainda uma percepção sobre a hegemonia democrática e seus questiona-
mentos no que diz respeito a suas representações, Robert Dahl amplia o assunto e fala 
sobre as democracias em grande escala.

[...] quanto menor for uma unidade democrática maior será o potencial 
para a participação cidadã e menor será a necessidade para o cidadãos de 
delegar as decisões de governo para os seus representantes. Quanto maior 
for a unidade, maior será a capacidade para lidar com problemas relevantes 
para os cidadãos e maior será a necessidade dos cidadãos de delegar deci-
sões para o seus representantes. (DAHL, 1998, p.110). 

 A representação, entretanto, não garante a decisão da maioria, que grupos 
minoritários tenham seus interesses atendidos. E sob este aspecto uma concepção não
-hegemônica da democracia surge nas sociedades democráticas, em busca de soluções 
alternativas ao problema da democracia e as formas de convivência, organização e 
pluralidade humana. Esta abordagem coloca em evidência a importância do discurso 
contemporâneo sobre as formas de representação social, à transformação na atuação 
do Estado, através de seus procedimentos, levando em consideração a relação entre 
representação e diversidade cultura e social.

4. Social Democracia e Globalização do Estado de Direito

A origem do estado de bem estar remete a criação dos “serviços sociais”, 
fornecidos pelos Estados industrializados em fins do século XIX, nos governos da Ale-
manha e Inglaterra, especificamente. Destaca-se, entretanto, o jogo de interesses entre o 
“novo liberalismo” e suas tendências conservadoras, também se inclui a comoção mar-
xista em busca dos ideais socialistas, que se entrecortavam as vésperas das revoluções e 
guerras do início conturbado do século XX. Foi durante e após a II Guerra Mundial que 
se revelou a percepção de que o estado de bem estar social, não era apenas assistencia-
lismo aos mais pobres, mas garantia à sociedade civil de alguns fundamentos essenciais 
ao combate das origens de mazelas sociais como a escassez, a doença, a ignorância, a 
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miséria e a ociosidade, garantindo o mínimo básico de segurança, habitação, oportuni-
dade, emprego e saúde, daquele período e das gerações futuras.

O Estado de bem estar segundo a perspectiva do sociólogo T. H. Marshall, 
passou a se ocupar não mais das pontualidades remediadoras mas dos alicerces que o 
manteria operante, a afirmação dos direitos civis, a luta pelos direitos políticos, e, final-
mente, a identificação e o estabelecimento dos direitos sociais como garantia de direitos 
humanos. Por volta dos anos 50 aparecem os primeiros indícios de uma desordem jun-
to aos gastos dos estados de bem estar social, o que num segundo momento se agravaria 
devido a períodos inflacionários de proporções astronômicas e da busca incessante pela 
paz e reconstrução de países dilacerados pelas conseqüências da guerra. Como resulta-
do, Asa Briggs descreve as consequências desta política do estado de bem estar social: 

A ameaça transformou-se em reação durante os anos 70, quando a in-
flação fez subir as despesas e se realizaram esforços para cortar os gastos 
públicos. O resultado foi a chamada “crise do estado de bem estar”, uma 
crise tanto de valores quanto de finanças ou gerenciamento. Nas palavras 
de um documento do governo britânico sobre segurança social (1988), “o 
suprimento por parte do estado desempenhou um papel importante em 
apoiar e sustentar o indivíduo; mas não deve desestimular a autoconfiança 
ou colocar-se no caminho do suprimento ou da responsabilidade indivi-
duais”. (OUTHWAITE, 1996, p. 262).

O surgimento do neoliberalismo, fenômeno distinto ao liberalismo clássico, 
e supostamente estabelecido após o período dos ideais do Estado Social de Direito, 
ganha notoriedade e se institui como ideologia preponderante em grande parte dos 
países capitalistas industrializados do norte, após meados do século XX. Esta teoria 
político-econômica decorre a partir do término da II Guerra Mundial e ganha força nas 
economias hegemônicas durante a crise do petróleo em 1973. Neste momento os pre-
ços do petróleo sobem, juntamente com a percepção sobre a dependência das potências 
industriais a respeito das oscilações no preço deste produto.

Durante o desenrolar deste período de grave instabilidade na economia 
mundial foram decretadas políticas econômicas com ênfase no livre mercado, objeti-
vando a recomposição do capitalismo em crise. Com esta prerrogativa a globalização 
financeira e produtiva tomou conta dos discursos governamentais em grande parte da 
Europa e da America do Norte. Propagava-se o regimento da vida econômica através de 
uma ordem natural formada a partir das livres decisões individuais. As palavras de or-
dem naquele momento eram a abertura da economia por meio da liberalização finan-
ceira e comercial, e a eliminação de barreiras aos investimentos estrangeiros diretos.

No que se refere as ações do Estado, o neoliberalismo acreditava que, este, 
deve priorizar sua atuação nas áreas da saúde, segurança e infra-estrutura, diminuindo 
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a interferência estatal no mercado a fim de permitir maior autonomia do setor privado. 
Como conseqüência desta política, se articula a migração das industrias em direção 
aos países da periferia, com o objetivo de explorar uma mão de obra regida por baixos 
níveis salariais, e refém da ausência de legislação social capaz de regular as relações 
de trabalho (VIZENTINI, 2006, p. 296). Como resultado deste enfrentamento à crise, 
aperfeiçoam-se as tecnologias de telecomunicações e informações, e os métodos de 
transporte a baixo custo por contêineres são desenvolvidos, permitindo o crescimento 
eficaz da distribuição das etapas da produção numa dimensão global.

O emblemático jargão criado por Marshall McLuhan (1962), o conceito de 
“aldeia global”, enfatiza com perspicácia aquilo que a partir de determinado momento 
da história contemporânea, passou a reger os caminhos de uma sociedade pós-indus-
trial. No plano das relações culturais, critica-se o multiculturalismo como pressuposto 
a homogeneidade e globalização de uma cultura de massa. Nas relações econômicas 
internacionais o neoliberalismo alcança após vários embates seus objetivos-meios de-
limitados pelo thatcherismo1 em oposição ao welfare state keynesiano: diminuição dos 
impostos e da inflação, a regulamentação financeira e comercial, e o retrocesso do sin-
dicalismo. Surgem com evidências concretas os efeitos colaterais de tais políticas, como 
a inexistência de conjunturas propícias ao desenvolvimentismo dos países reféns da 
desmedida exploração capitalista, e que não alcançaram as condições mínimas para 
se manterem no grupo daqueles com as mesmas perspectivas dos Novos Países Indus-
trializados (NPIs), como é o caso dos tigres asiáticos Taiwan e Coréia do Sul, exemplos 
desta impulsão dinamizadora de longo prazo. 

Com este ponto de vista, Martin Albrow delimita um novo espectro so-
bre a importância e o necessário reconhecimento de que a interação do econômico, 
do cultural e até mesmo do político estão sendo ultrapassados por um novo proces-
so de transformação social no mais amplo sentido possível (OUTHWAITE, 1996, p. 
341). Ainda não reconhecido pela sociedade civil globalizada, mas num movimento 
de transformação constante, a percepção desta abertura à nova organização mundial 
garante um espaço de atuação e pensamento ocupado por iniciativas de indivíduos que 
perpassam as fronteiras dos Estados.

Embora a globalização permita a atividade coletiva de âmbito internacional, 
o direito em sua essência possui como pressuposto o ordenamento normativo vincu-
lado aos limites de um domínio específico. A abrangência de normas reguladoras das 
condutas sociais constituem uma unidade às relações fundamentais para o convívio e 

1 O thatcherismo foi o paradigma de tal modelo, tendo concentrado a renda e elevado o índice de 
pobreza de 10% para 20% da população britânica (VIZENTINI, 2006, p. 298). 
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sobrevivência de um  grupo em sociedade. Além disso, segundo Norberto Bobbio o 
Estado é considerado do ponto de vista do ordenamento jurídico como uma complexa 
rede de regras, cujas normas constitucionais são o teto e o fundamento.

(…) as leis, os regulamentos, as providências administrativas, as sentenças 
judiciais são os vários planos (para repetir ainda uma vez a feliz metáfo-
ra kelseniana do ordenamento jurídico como uma estrutura piramidal), 
como o conjunto dos poderes exercidos no âmbito dessa estrutura (o 
assim chamado Estado de Direito no mais amplo sentido da palavra) e 
enquanto tais, e só enquanto tais, são aceitos como poderes legítimos. Este 
processo de convergência entre estruturas jurídicas e poder político teve 
como consequência a redução do Direito ao Direito estatal (no sentido de 
que não existe outro ordenamento jurídico além daquele que se identifica 
com o ordenamento jurídico coativo do Estado) e, ao mesmo tempo, a 
redução do Estado a um Estado jurídico (no sentido de que não existe o 
Estado senão como ordenamento jurídico). (BOBBIO, 1998, p.349).

As Constituições dos Estados soberanos visam em última análise assegu-
rar liberdades, subsidiadas pelos preceitos dos direitos fundamentais. Em essência, as 
Constituições almejam a garantia de direitos aos cidadãos e, principalmente, criar me-
canismos de acesso contidos em um documento formal, com normas hierarquizadas 
onde, em comparação à simbologia de Kelsen, a Constituição estaria no topo da pirâ-
mide do ordenamento jurídico.

5. O Direito na Era Digital
 
 No Brasil, os aspectos jurídicos envolvidos no acesso às informações pú-
blicas, por meio das tecnologias da comunicação e informação, corroboram com os 
princípios constitucionais dos direitos fundamentais. A Internet esta inserida no con-
texto da globalização e acesso às informações, atualmente, com o objetivo primordial 
de possibilitar, por meio da transmissão de informações, pesquisas, análises fáticas da 
sociedade e, principalmente, permitir a troca de experiências entre indivíduos, empre-
sas, instituições e governos. É diante de tal conjuntura que pode se identificar novos 
entendimentos do direito numa sociedade marcada pelas interações em meios digitais. 
 A legislação brasileira sobre o marco de regulamentação da Internet é sub-
sidiado pelos valores das liberdades inerentes aos direitos fundamentais constitucio-
nais. Alguns pontos importantes desta regulamentação permeiam as questões concer-
nentes ao monitoramento dos passos cibernéticos, a noção de privacidade e autoria 
no direito, o âmbito da propriedade imaterial, o entendimento da virtualização das 
relações patrimoniais nas transações financeiras online, o acesso a bens de consumo 
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mediante plataformas e empresas virtuais, todas estas indagações fazem parte desta 
nova sociedade interconectada e interativa. Ademais, o desafio do direito é se relacionar 
com estes desafios da sociedade contemporânea, inserida numa evolução tecnológica 
sem precedentes, a Sociedade Pós-Industrial dá origem a Sociedade da Informação, 
culminando na Sociedade do Conhecimento2. 
 As discussões sobre o assunto originaram o Projeto de Lei 2.126/2011, de 
autoria do Poder Executivo, cuja ementa “Estabelece princípios, garantias, direitos e 
deveres para o uso da Internet no Brasil”. Como resultado desta iniciativa acontece a 
promulgação da Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, a chamada Lei de Acesso à 
Informação, destinada a regulamentar as obrigações e procedimentos à obtenção de 
informações de caráter público. Com a entrada em vigor da Lei 12.527 os órgãos e en-
tidades públicas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nas esferas municipais, 
estaduais e federal, se comprometem a realizar as diretrizes estabelecidas ao acesso das 
informações públicas.
  A Constituição Federal já garantia o direito à informação em seu artigo 
5º, inciso XXXIII, porém, não havia norma infraconstitucional que regulamentasse tal 
acesso. A Emenda Constitucional nº45, de 2004, insere no ordenamento jurídico brasi-
leiro os princípios sobre a regulamentação dos Temas de Repercussão Geral3 dentro do 

2 O entendimento sobre a Sociedade do Conhecimento está relacionado ao termo em inglês (noe-
tic), “noética” vem do grego noos, que significa “conhecimento, inteligência, espírito”. Este termo 
é utilizado pelo autor Marc Halévy na obra A era do conhecimento: princípios e reflexões sobre a 
revolução noética no século XXI. Em uma de suas passagens o autor destaca: “A noosfera é essa “ca-
mada” de saberes e de conhecimentos que cobre toda a Terra e suas redes, e sobrepõe-se à sociosfera. 
A palavra foi criada por Teilhard de Chardin (1881-1955), que a definia do seguinte modo: “Noos-
fera (ou esfera pensante) superposta coextensivamente [...] à biosfera”, em La place de l’homme dans 
la nature (Paris: Plon, 1995). A noosfera designa genericamente o conjunto das redes de ideias e 
de conhecimento em que se desenvolvem os processos de criação, memorização, transformação e 
transmissão dos noemas. É o lugar de suas proliferações autônomas. A noosfera é uma “camada” 
imaterial plantada acima da sociosfera humana, mas distinta dela (como a árvore é plantada no 
húmus, mas distinta dele)”. (HALÉVY, 2010, p.14)
3 Segundo o glossário jurídico disponível no website do Supremo Tribunal Federal, o verbete Reper-
cussão Geral é descrito pela seguinte descrição: “A Repercussão Geral é um instrumento processual 
inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, conhecida como 
a “Reforma do Judiciário”. O objetivo desta ferramenta é possibilitar que o Supremo Tribunal Fe-
deral selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância 
jurídica, política, social ou econômica. O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do nú-
mero de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão 
geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada poste-
riormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. A preliminar de Repercussão Geral é ana-
lisada pelo Plenário do STF, através de um sistema informatizado, com votação eletrônica, ou seja, 
sem necessidade de reunião física dos membros do Tribunal. Para recusar a análise de um RE são 
necessários pelo menos 8 votos, caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte. Após o relator 
do recurso lançar no sistema sua manifestação sobre a relevância do tema, os demais ministros têm 
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Supremo Tribunal Federal (STF). Dentre os assuntos discutidos no Tribunal Superior a 
Internet ganha notoriedade quando em análises os seguintes temas:

Tabela 1 - Pesquisa sobre Repercussão Geral (STF), Tema: Internet.

20 dias para votar. As abstenções nessa votação são consideradas como favoráveis à ocorrência de 
repercussão geral na matéria.”. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.
asp?letra=R&id=451>, Acesso em 7 de setembro de 2013.

teMa

208

título

Competência jurisdicional 
para processar e julgar 
ação de reparação de 
danos causados por 
crítica veiculada pela 
internet.

DescriçÃo

Recurso extraordinário em que 
se discute, à luz do art. 220, § 1º, 
da Constituição Federal, qual o 
foro competente para processar 
e julgar ação de reparação de 
danos causados por crítica 
veiculada pela internet.

relator

Min. 
Luiz Fux

leaDing 
case

RE/
601220

393

483

Competência para 
processar e julgar 
suposto crime de 
publicação, na 
internet, de imagens 
com conteúdo 
pornográfico 
envolvendo criança 
ou adolescente.

Responsabilidade 
civil do Estado 
por dano moral 
decorrente de 
publicação da 
remuneração 
de servidor 
público em site na 
internet.

Recurso extraordinário em que 
se discute, à luz do art. 109, V, da 
Constituição Federal, a definição 
do juízo competente – se a Justiça 
Federal ou a Justiça Estadual – 
para processar e julgar a suposta 
prática do crime de publicação de 
imagens com conteúdo pornográfico 
envolvendo adolescentes (art. 241-A 
da Lei nº 8.069/90), por meio da rede 
mundial de computadores – internet.

Recurso Extraordinário com Agravo em 
que se discute, à luz dos artigos 5º, XIV 
e XXXIII; 31, §3º; 37, caput e §3º, II; 39, 
§6º; e 163, V, da Constituição Federal, a 
configuração, ou não, de responsabilidade 
civil da administração pública por dano 
moral, em virtude de publicação do nome 
de servidor público e sua respectiva 
remuneração, em site da internet, 
considerando-se o direito fundamental à 
intimidade e à vida privada.

Min. 
Marco 

Aurélio

Min. 
Teori 

Zavascki

RE/
628624

ARE/
652777
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Fonte: Website do  Supremo Tribunal Federal (Tema: Internet)4

4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal: Repercussão Geral. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso 
em: 07 de setembro de 2013.

teMa título DescriçÃo relatorleaDing 
case

533 Dever de empresa 
hospedeira de 
sítio na internet 
fiscalizar o conteúdo 
publicado e de 
retirá-lo do ar 
quando considerado 
ofensivo, sem 
intervenção do 
Judiciário.

Agravo em recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos artigos 5º, II, IV, 
IX, XIV, XXXIII e XXXV; e 220, §§ 1º, 2º 
e 6º, da Constituição Federal, se, à falta 
de regulamentação legal da matéria, 
os aludidos princípios constitucionais 
incidem diretamente, de modo a existir 
o dever de empresa hospedeira de sítio 
na rede mundial de computadores de 
fiscalizar o conteúdo publicado em seus 
domínios eletrônicos e de retirar do ar 
informações consideradas ofensivas, 
sem necessidade de intervenção do 
Poder Judiciário.

Min. 
Luiz Fux

ARE/
660861

668 Declaração de 
inconstitucionalidade 
de norma prevista 
em resolução do 
Comitê Gestor 
do Programa de 
Recuperação Fiscal — 
que regulamentou a 
forma de notificação 
de contribuinte sobre 
sua exclusão do Refis 
— após julgamento 
do Supremo Tribunal 
Federal que concluiu 
pela natureza 
infraconstitucional da 
controvérsia.

Recurso extraordinário interposto 
com fundamento no art. 102, III, a e b, 
em que se discute à luz do art. 5º, LV, 
da Constituição federal, a validade 
da notificação de contribuinte 
sobre sua exclusão do Programa 
de Recuperação Fiscal por meio do 
Diário Oficial ou da internet, prevista 
no art. 1º da Resolução CG/REFIS 
20/2001, cuja inconstitucionalidade 
fora declarada pela Corte Especial 
do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, no julgamento de arguição 
de inconstitucionalidade, por 
violação do devido processo legal, do 
contraditório, da ampla defesa e de 
garantias estabelecidas no art. 37 da 
Constituição da República. Questiona-
se, ainda, a subsistência do precedente 
do referido órgão especial, em face 
dos arts. 97 e 102 da Constituição, 
considerando a declaração de 
ausência de questão constitucional 
referente ao tema, firmada pelo 
Supremo Tribunal Federal em leading 
case de repercussão geral (RE 
611.230-RG, Tema 291).

Min. 
Dias 

Toffoli

RE/
669196
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As análises do STF sobre o tema em destaque têm como alicerces os direi-
tos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal que, dentre outros 
assuntos, assegura aos cidadãos as garantias relativas ao acesso à informação pública 
(Art. 5º, XXXIII), liberdade de manifestação de pensamento (Art. 5º, IV), liberdade de 
expressão (Art. 5º, IX),  além de prerrogativas contra formas de censura (Art. 220, § 1º). 
Por conseguinte, conclui-se que enquanto as bases jurídicas sobre o marco regulatório 
da Internet no Brasil se consolida, resta à sociedade identificar os caminhos sólidos a 
percorrer, em épocas de riscos, excessos e incertezas. O atual cenário de uma sociedade 
com acesso imensurável à informações e redes de conhecimento consolida a preocupa-
ção sobre os valores éticos da sociedade envolvidos na complexidade dos tempos atuais.

6. A Complexidade e o Problema Axiológico: Ética, Ciência e 
Tecnologia

 Ainda que distante de uma argumentação que fundamente a magnitude dos 
problemas éticos e axiológicos envolvidos no tempo presente, a instabilidade diante 
da complexidade e dos riscos da vida contemporânea não apresenta caminhos cuja 
elucidação se dê por alternativas simples, mas pela aceitação da complexidade das in-
terconexões físicas e intelectuais atinentes às novas tecnologias, em que a formulação 
de um conceito de virtualização se faz necessário para uma melhor compreensão do 
que se presencia nas relações sociais do século XXI. 
 É importante destacar alguns princípios conceituais sobre a ética, palavra 
esta que tem relação à cultura grega estabelecendo significados entre a noção de hábi-
to, costume, ou como mostra a filologia grega o“ethos”. Dentre os usos deste conceito 
destacam-se as relações sociais ou religiosas, consciência que perpassa o racionalismo, 
uma doutrina sobre o consentimento daquilo que é certo e errado; bom ou mau, uma 
proposta à condução dos homens sob os olhares da ética religiosa. 

“É semelhante à ética normativa filosóficas em sua pretensão de validade 
geral, mas difere na medida em que não tem a pretensão de ser estabeleci-
da apenas com base na investigação racional.” (MAUTNER, 2005, p. 201).

O texto original assim dispõe: “It is similar to philosophical normative 
ethics in its claim to general validity, but differs from it in so far as it does 
not claim to be established merely on the basis of rational inquiry.” 

Intrínseca a sua estrutura analítica e filosófica, a ética como conhecemos na 
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contemporaneidade, faz vínculo direto entre aquilo que chamamos moral. Segundo o 
que nos mostram os acontecimentos, o conceito de ética está mais limitado no tempo 
que em relação a história das ideias morais da humanidade, visto que o objeto da ética 
se manifesta em períodos diversos e sob determinadas circunstâncias culturais e regio-
nais. José Ferrater Mora, em seu Dicionário de Filosofia, argumenta sobre a ideia da 
moral no percurso da humanidade, 

“(...) compreende o estudo de todas as normas que regularam a conduta do ho-
mem desde os tempos pré-históricos até os nossos dias. Esse estudo não é só 
filosófico ou histórico-filosófico, mas também social.” (MORA, 2001, p.245) . 

Em torno do que o homem comum entende como sua religião, Freud ini-
cialmente desenvolve argumentos com pressupostos de um sistema doutrinário cujo 
intuito é desvendar o enigma deste mundo. Sob a figura de um pai engrandecido, este 
homem religioso, busca com tal projeção, a saída para todas as vicissitudes encontradas 
durante seu percurso existencial. Surgem então os questionamentos sobre o propósitos 
das ações humanas na vida.
 Segundo o teórico da psicanálise, com uma visão equivocada da realidade o 
homem comum manifesta sua percepção à leitura do que seria uma visão da vida, e, pos-
sivelmente, grande parte dos seres humanos não supera essa insustentável credulidade 
muito próxima daquilo que conhecemos como dogma ou mito. Em confluência a esta 
última ideia, traça-se uma antítese entre a religião, a ciência e a arte como grandes reali-
zações da humanidade, estas duas últimas, ainda ausentes na vida do homem comum. 
 A presunção ontológica dos homens sobre a existência de um propósito 
à vida descarta qualquer possibilidade da inexistência de um ideal maior ao próprio 
homem. A busca por um domínio do meio se restringe a nossa própria constituição, 
contudo, a infelicidade se revela por ameaças em três direções: “do próprio corpo, do 
mundo externo e das relações com os outros seres humanos” (FREUD, 2010, p. 31). 
Diante de tais pressões os homens se acostumaram a moderar suas exigências na busca 
de uma ética tradicional antropocêntrica. Os relacionamentos humanos são fontes do 
maior sofrimento entre os homens, e em defesa mais imediata surge o isolamento vo-
luntário, a felicidade da quietude contra o terrível mundo externo. 
 Neste sentido, a satisfação irrestrita de todos os prazeres conduz a vida dos 
homens, alguns, agindo por meio do isolamento na autoproteção decorrente das rela-
ções humanas, outros, buscam na ciência a submissão da natureza aos desejos humanos. 
Decorre deste procedimento em encontrar a satisfação por meio de processos internos, 
a intenção de tornar-se independente do mundo exterior, entretanto, percebe-se que no 
uso desta ideologia de vida, o lado humano referente às relações interpessoais se torna 
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ainda mais fraco, pois a realidade passa a ser criada por meio de elaborações internas.
 Em nossa civilização atual as descobertas científicas e os avanços tecnoló-
gicos não foram capazes de dar aos homens a satisfação necessária, ou apontar cami-
nhos à plena felicidade. É evidente a percepção sobre a insatisfação em torno da atual 
civilização, a diminuição da mortalidade infantil ante a “benéfica” seleção natural, o 
telefone facilitando as comunicações instantâneas, os aviões alterando a percepção das 
distâncias, porém nada disso fez os homens se sentirem mais felizes. Definitivamente, a 
felicidade é algo subjetivo. 
 Sobre a essência da civilização identificamos a cultura como início e pres-
suposto às atividades e valores que são úteis ao ser humano, este, por meio de suas 
criações tecnológicas desenvolve seu patrimônio cultural que perpassa entre as gera-
ções. Estas concepções definem sua onipotência e onisciência, inspirada nas semelhan-
ças com Deus. As exigências culturais, importantes à vida, como o domínio natural, 
não põem em segundo plano três modelos desta cultura que possibilita a renovação 
e esplendor das atividades humanas: a beleza, a limpeza e a ordem, que ocupam lugar 
especial nas necessidades civilizatórias. 

Entretanto, nenhum traço nos parece caracterizar melhor a civilização do 
que a estima e o cultivo das atividades psíquicas mais elevadas, das realiza-
ções intelectuais, científicas e artísticas, do papel dominante que é reserva-
do às ideias na vida das pessoas. Entre essas ideias se destacam os sistemas 
religiosos, as especulações filosóficas, e por fim o que se pode chamar de 
construções ideais dos homens, suas concepções de uma possível perfeição 
dos indivíduos particulares, do povo, de toda a humanidade, e as exigências 
que colocam a partir dessas concepções. (FREUD, 2010, p. 55). 

 Resta a identificação sobre um último aspecto da civilização, e não menos 
importante que os já apresentados, o das relações sociais. Freud exemplifica em dois 
momentos tais características em torno de um equilíbrio adequado, que traga equilí-
brio entre as exigências individuais e aquelas do grupo. 

“é impossível não ver em que medida a civilização é construída sobre a 
renúncia instintual, o quanto ela pressupõe justamente a não satisfação 
(supressão, repressão, ou o quê mais?) de instintos poderosos. Essa “frus-
tração cultural” domina o largo âmbito dos vínculos sociais entre os ho-
mens; já sabemos que é a causa da hostilidade que todas as culturas têm 
de combater.” (FREUD, 2010, p. 60). 

 Não existem dúvidas sobre os benefícios do progresso civilizatório em ter-
mos materiais, onde o desenvolvimento nas ciências e tecnologias - indissoluvelmente 
unidas - identifica sua continuidade rumo à eficiência nos resultados. Entretanto, deve-
se resaltar que na obtenção da ciência através da especialidade em determinada área 



85

do conhecimento, os indivíduos na busca por este conhecimento específico renuncia 
os demais. Deste modo “na medida em que cresce o patrimônio cognitivo coletivo, o 
conhecimento individual se torna cada vez mais fragmentário” (JONAS, 2006, p. 270).
 Quanto ao progresso da técnica e sua transformação do mundo e modo 
de vida dos homens, destaca-se a ambivalência ética envolvida no discurso tecnológi-
co, onde o mérito sobre o êxito contínuo é evidente, prometendo dar continuidade ao 
futuro. No entanto, o mesmo princípio evolucionista sobre a técnica demonstra o con-
trassenso das conquistas tecnológicas da humanidade, a bomba atômica é um exemplo.

7. Considerações Finais
 
 O processo civilizatório da humanidade fez surgir no direito a concepção 
das liberdades intrínsecas à condição humana. Durante a evolução das sociedade, ao 
longo das décadas que sucederam o entendimento do homem político, foram diversos 
os desafios enfrentados pela humanidade no sentido de delinear normas e argumentos 
jurídicos que regulassem o convívio social e com suas idiossincrasias.
 Há que se ressaltar a genialidade dos pensadores políticos durante o per-
curso da história, Aristóteles, Montesquieu, entre outros, que contribuiram ao enten-
dimento das relações políticas e direitos inerentes às épocas, premeditando estruturas 
jurídicas capazes de resistir aos períodos de crises e instabilidades. Tanto a democracia 
quando os direitos fundamentais das Constituições foram alguns dos ideais jurídicos 
sólidos no processo de desenvolvimento das sociedades contemporâneas. A sociedade 
atual demonstra que as transformações na política, ciências e tecnologias influenciam 
o entendimento sobre a ética voltada às instabilidades, inerentes ao período das redes 
informacionais, do conhecimento colaborativo entre as nações do planeta, da insegu-
rança perante o futuro.
 O comportamento humano neste contexto trata de um ensejo do direito 
inato ao homem, fruto de ações reiteradas e valorizadas pela capacidade de liberdade 
dos indivíduos no sentido de encontrar saídas aos confrontos inerentes à condição hu-
mana. Neste sentido o direito apresenta como essência seu ideal normativo, cuja força 
das leis num sistema jurídico estabelece condições à evolução social entre as diferenças.
 Por conseguinte, assegurar as liberdade e o acesso ao conhecimento são 
pressupostos essenciais ao progresso ético, mediante a acepção da ciência do direito 
numa época de interação virtual globalizada. Assim, a dialética existente entre normas 
e valores nutre o vasto argumento interdisciplinar sobre o direito em épocas e locais 
distintos, influencia sobretudo as grandes decisões sobre a vida social.
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1 Introdução

Tratar de questões essenciais à democracia, como a ciberdemocracia, o 
voto eletrônico, os meios de participação popular, bem como os benefícios trazidos 
pela introdução da tecnologia neste meio que se busca aperfeiçoar é extremamen-
te importante no momento tecnológico em que se vive.  Em especial, dando maior 
ênfase, quando se trata da segurança do voto eletrônico, ferramenta através da qual 
os cidadãos cumprem com o seu poder de representação da democracia direta ao 
escolherem seus representantes.

Mais especificamente, neste texto serão apresentados alguns dos princi-
pais conflitos decorrentes deste sistema cem por cento informatizado de votação e 
os meios criados na tentativa de regulação do que é atualmente a dor e a delícia do 
cidadão brasileiro. Dor, por que ainda não lhes garantiu uma segurança total de que 
a sua vontade está realmente sendo expressada no resultado final da votação e delícia, 
por ter permitido maior agilidade e rapidez no memento da escolha dos governantes.

Sendo o voto eletrônico, hoje, o instrumento através do qual os cidadãos 
brasileiros efetivam o seu poder de interferência e escolha quando se fala em demo-
cracia plena, o mínimo que se espera deste sistema é que ele funcione conforme a 
necessidade da população; que seja um sistema seguro e confiável, cumprindo assim 
com o objetivo para o qual foi criado além de, é claro, permitir maior rapidez e fun-
cionalidade durante todo o processo. Eis a importância de se discutir isso de forma 
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recorrente e eis o porquê das constantes discussões e críticas, devida inadequação 
dos atuais regulamentos existentes.

Portanto, falar em Democracia, em um século com tantos avanços tecno-
lógicos, incide em tratar também das ferramentas democráticas possibilitadas por 
eles. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) são as principais aliadas 
para a efetivação desta necessidade democrática ampla e plena. São elas os instru-
mentos pelos quais a população as aproxima do governo e dos governantes; são os 
meios pelos quais os cidadãos podem acompanhar o desenvolvimento do seu país; 
foram elas que diminuíram o abismo antes existente entre a ideia/opinião do cidadão 
comum com o contato com o governante capaz de pô-la em prática.

Entretanto é importante salientar que o governo eletrônico, tido como go-
vernança pública por meios tecnológicos, precisa fomentar projetos de redes sociais, 
melhorando assim a prática da participação popular e, em consequência, da própria 
democracia, cuja desta forma será ampliada aumentando a qualidade das decisões 
governamentais (MEZZAROBA, 2010, p. 43).

Entende-se que para haver uma verdadeira democracia participativa, não 
bastam as políticas de acesso à informação, precisa-se também criar e permitir que 
hajam espaços de discussão, locais onde os cidadãos reúnam-se (seja física ou eletro-
nicamente) para discutir assuntos polêmicos, questionar sobre o que está sendo feito 
para melhorar a vida em sociedade e até mesmo para garantir que seja realizada de 
forma ampla e plena esta democracia em que vivemos. E ainda mais importante é o 
cidadão não esquecer da importância do seu papel nestes espaços, pois é ele quem 
os alimenta e mantém, sendo o principal responsável pelo fracasso ou sucesso desta 
estrutura (MEZZAROBA, 2010, p.46).

Já afirmava Mezzaroba (2010, p. 41) que “tingir-se-á a plena e-cidadania 
no país, quando os cidadãos se tornarem conscientes de seus direitos e deveres so-
ciais e, isto pode ser oportunizado pelo estímulo a e-participação”.

Como se pode utilizar das Tecnologias em prol da garantia de uma de-
mocracia efetiva? E, principalmente, como garantir a segurança do Voto Eletrônico?

Este assunto tem sido causador de muitas discussões e alterações legisla-
tivas desde a sua implantação no processo eleitoral brasileiro, no ano de 1996. Desde 
então, tal sistema vêm sofrendo modificações em busca de garantia da segurança, 
confiabilidade e sigilo do voto, cujas ainda não foram alcançadas.

No decorrer deste trabalho serão tratadas algumas das principais falhas 
que este processo cem por cento informatizado tem apresentado, bem como algu-
mas das modificações que já sofreu, de propostas de mudanças não efetivadas e por 
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fim das modificações incluídas pela Lei 12.034 de  29 de setembro de 2009, as quais 
deverão ser postas em pratica a partir das eleições do ano de 2014, cuja esta será res-
ponsável pela eleição do novo Presidente (a) da República, bem como de Senadores, 
Governadores e Deputados.

Esta questão das brechas deixadas pela atual regulamentação do processo 
eleitoral, decorrente da má fiscalização do mesmo e da falta de interesse demons-
trada pela própria população é assunto de que deveria sem amplamente discutido, 
visto que deste procedimento é que se faz, de dois em dois anos, a escolha dos nossos 
representantes, pessoas que serão a “voz” do povo e, portanto, devem no mínimo, ser 
idôneas e trabalhar em benefício do popular.

O uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) cada vez 
mais amplia estes espaços de discussão e aumenta as possibilidades de controle da 
população, divido à acessibilidade permitida às informações públicas. No entanto, a 
informatização do sistema, ao mesmo tempo em que traz inúmeros benefícios, pode 
se tornar também um problema desmedido, como quando não há efetiva regulação 
e controle. Diante disso, a última medida efetivamente tomada como tentativa de 
ajuste, temos a Lei 12.034/09. Tal lei representa hoje a esperança para uma maior 
proteção das garantias dadas pela Constituição. 

2 Ciberdemocracia

Trabalhar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) como 
instrumento democrático foi um grande passo dado quando se fala em participação 
popular direta ou ativa.

O Governo Eletrônico, criado como meio de regulamentação e conexão 
das relações entre órgãos públicos e cidadãos, tem por finalidade a promoção dessa 
cidadania de forma mais ágil e objetiva, podendo-se dizer que:

Em termos gerais e otimistas, o governo eletrônico tem se constituído 
em uma infra-estrutura de rede compartilhada por diferentes órgãos 
públicos a partir da qual a gestão dos serviços públicos é realizada. A 
partir da otimização desses serviços o atendimento ao cidadão são re-
alizados, visando atingir a sua universalidade, bem como ampliando a 
transparência das suas ações.  (ROVER, 2008, p. 19).

Com as novas tecnologias, surge a necessidade de adequação da sociedade 
para acompanhar as demandas. Como resposta a este processo, ocorre grande disse-
minação do uso de ferramentas digitais, proporcionando interação instantânea entre 
os cidadãos (MEZZAROBA et al, 2010). Desta forma torna-se essencial também tra-
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balhar a democracia neste contexto tecnológico novo, criando um canal de interação 
social que traga novas perspectivas para a sociedade. Logo, 

A ciberdemocracia é um espaço de aprofundamento da comunicação e 
cooperação, que promove o incremento da transparência do processo 
político, eleva o compromisso direto e participativo do cidadão e me-
lhora a qualidade da informação da opinião pública, abrindo novos 
espaços de informação e deliberação (MEZZAROBA et al, 2010, p. 57).

Conforme Lévy (2003), citado por Mezzaroba (2010, p. 57), “o alarga-
mento do ciberespaço para a área política traz consigo mais liberdade (individual 
e coletiva) e maior comunicação e interdependência”. Dentro desta temática da de-
mocracia eletrônica encontra-se o voto eletrônico, a interação dos cidadãos com os 
representantes políticos, bem como a própria transparência e a participação popular. 
(MEZZAROBA, 2010, p. 58)

Segundo Mezzaroba (2010, p.59), é neste cenário que as tecnologias de 
informação e comunicação são usadas, cada vez mais, para democratizar o acesso 
à informação, bem como ampliar as discussões e dinamizar a prestação de serviços 
públicos. Assim sendo, o governo eletrônico é “forma puramente instrumental de 
administração das funções do Estado”, (ROVER, 2009, p. 21)

Salienta Mezzaroba (2010, p. 60-61), que o grande desafio que se tem é o 
de encarar o fato de que o governo eletrônico não se limita a dispor informações via 
internet, mas sim busca assegurar a participação popular quando da tomada de deci-
sões políticas. E que, para que esta democracia eletrônica seja alcançada, o “ciberes-
paço, enquanto locus público aberto e de livre discussão,” ilimitado à comunicação 
entre as pessoas, deve ser respeitado.

3 Considerações sobre Democracia

O termo Democracia tem sua origem na palavra grega “demos” que signi-
fica povo. Tal regime de governo prevê a detenção do poder soberano pelos cidadãos 
sobre os poderes Executivo e Legislativo, promovendo a descentralização do poder 
estatal. É um governo de maiorias, que permite que a população opine e escolha o 
que lhe for mais razoável, alicerçado na garantia das liberdades fundamentais. Pode-
-se dizer ainda que, num regime democrático, o governo apenas executa o que seus 
cidadãos decidiram anteriormente.

Para Bobbio (1986, p. 171), “democracia é o governo das leis por exce-
lência”. Conforme o autor, o regime democrático é embasado por um conjunto de 
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regras que definem quem detém o poder da tomada de decisões comunitárias e de 
que modo deve fazê-las. São as regras de competência e procedimento, cujas servem 
como instrumento de limitação formal da supremacia dos Estados, a fim de evitar o 
abuso na aplicação da força e do poder e de meio de concessão do monopólio da “vio-
lência legítima” (Weber) ao aparato estatal, bem como conferem a um alto número de 
membros da sociedade o direito de tomada de decisões, o direito de voto.

Norberto Bobbio (1986, p. 12) diz que “por regime democrático entende-
-se primariamente um conjunto de regras de procedimento para a formação de de-
cisões coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível 
dos interessados.” Neste contexto entram instituições como os Partidos Políticos, 
criados com o objetivo de conectar os interesses do povo com o seu governo, escolhi-
dos sob os critérios de elegibilidade através de voto popular.

Há grande dificuldade na realização de uma democracia plena e verdadei-
ra, isto por que mesmo em pleno século XXI ainda se vê uma forte predominância de 
interesses por parte de alguns, normalmente com maior poder aquisitivo; um déficit 
em educação de qualidade, a qual é fator principal para a formação do pensamento 
crítico dos cidadãos; bem como limitação dos espaços políticos, dificultando a par-
ticipação popular, a discussão dos problemas de interesse comum. São estes alguns 
dos ideais democráticos descumpridos quando da adequação da teoria com a prática 
exigida. Uma crítica de Bobbio (1986, p. 11) à reação da sociedade frente a realidade 
vivida é de que “ninguém pensa hoje em confutar a democracia sustentando, como se 
vem fazendo há anos, que o voto é uma mercadoria que se cede ao melhor ofertante”.

São exatamente questões como estas que as Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs) tentam amenizar. O avanço tecnológico usado em benefício 
popular permite que a eficiência do regime democrático seja aumentada, por meio da 
disseminação da informação com a extensão do acesso a ela, do aumento do número 
de espaços públicos cibernéticos que permitem a troca de ideias abrangendo cada vez 
mais um maior número de pessoas e de serviços, usando como instrumento políticas 
como o Governo Eletrônico (e-government), a Democracia Eletrônica (e-democracy) 
e a Inclusão Digital.

A e-democracy, também denominada “democracia digital”, “democracia 
virtual”, ou “ciberdemocracia”, é a utilização das TICs como instrumento nos proces-
sos democráticos. Desta forma, segundo Mezzaroba (2013, p. 67) “a expressão ‘demo-
cracia eletrônica’ pode ser definida então como toda relação política que se estabelece 
entre indivíduos a partir de redes virtuais”. Estas redes são instrumentos de comunica-
ção e interatividade entre os sujeitos num espaço virtual conhecido como ciberespaço.
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Quanto à democracia em si, Bobbio (1986, p.20) ainda afirma que
“mesmo para uma definição mínima de democracia, como é a que acei-
to, não bastam nem a atribuição a um elevado número de cidadãos do 
direito de participar direta ou indiretamente da tomada de decisões co-
letivas, nem a existência de regras de procedimento como a da maioria 
(ou, no limite, da unanimidade). É indispensável uma terceira condi-
ção: é preciso que aqueles que são chamados a decidir ou a eleger os que 
deverão decidir sejam colocados diante de alternativas reais e postos 
em condição de poder escolher entre uma e outra”.

Assim faz referência, o autor, aos direitos fundamentais das liberdades em ge-
ral – de expressão, de opinião, de reunião, defendidas pela Constituição Federal de 1988 
– direitos estes que compõe a base do Estado Liberal e formaram a “doutrina do estado de 
direito”, um estado que opera seu poder sub lege dentro dos limites formais de proteção 
de direitos ditos invioláveis pela supracitada constituição (Bobbio. 1986, p. 20).

Tais liberdades são expressas por meio do instrumento democrático do 
voto popular previsto pela Constituição Federal de 1988, no seu capítulo IV, onde 
trata “Dos direitos políticos”, bem como nas legislações que regulamentam todo o 
processo eleitoral.

4 Participação Democrática Popular: Mecanismos

Há diferentes mecanismos através dos quais o cidadão pode pleitear seu 
poder de participação na democracia da sociedade: o plebiscito, o referendo, a inicia-
tiva popular, bem como o próprio direito de voto quando da escolha dos represen-
tantes que irão governar o país, o estado ou o próprio município. Os três primeiros 
instrumentos supracitados são previstos pelo artigo 14 da Constituição Federal de 
1988 (CF/88), onde deixa claro que “A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular”, cabendo ao Congres-
so Nacional, conforme o exposto no artigo 49, XV da CF/88, “autorizar referendo e 
convocar plebiscito”.

Observa-se que a Constituição de 1988 foi redigida com enorme preocu-
pação em consolidar e aprimorar a democracia popular participativa, fazendo com 
que os cidadãos pudessem exercer o poder político, do qual possuem titularidade. 
Desta forma, a população deixa de apenas interferir no processo de eleição dos seus 
representantes e passa a participar expondo suas opiniões no exercício de direitos 
políticos quando da propositura de leis, bem como decidindo sobre modificações 
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relacionadas a assuntos de interesse comum dentro da sua sociedade.
Segundo o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 9.709 de 18 de novembro de 1998, 

o plebiscito é a realização de consulta prévia ao ato legislativo ou administrativo. Cabe 
à população em geral, através do voto, aprovar ou denegar os assuntos que lhes tenham 
sido submetidos. Temos como exemplo de previsão expressa do uso de consulta me-
diante plebiscito na Constituição, quando se tratar de caso de divisão, fusão ou criação 
de municípios, conforme previsto nos parágrafos 3° e 4° do artigo 18 da CF/88.

Da mesma forma que o plebiscito, o referendo também se trata de uma 
consulta à opinião pública, porém este é realizado posteriormente ao ato legislativo 
ou administrativo, também cabendo ao povo a ratificação do assunto discutido (con-
dição suspensiva) ou a rejeição, seguida da retirada da eficácia provisória atribuída 
ao mesmo (condição resolutiva). 

Gilmar Mendes (2012, p.778) critica dizendo que estes instrumentos semi-
diretos ou diretos de democracia, plebiscito e referendo, tem como objetivo diminuir o 
caráter formal da democracia representativa. Mas que, no entanto, para que a sua uti-
lização seja efetiva, necessita-se que a população tenha nível adequado de politização.  
A população precisa usar dos mecanismos democráticos que possui, usar dos direitos 
que lhe são atribuídos e atuar concretamente na sociedade, decidindo, escolhendo, 
opinando sobre o que lhe é mais conveniente, sobre o que proporcionará o bem de 
todos. É aqui, em momentos como estes, que a ciberdemocracia e o governo eletrônico 
tem seu papel de maior importância, como instrumentos de politização social, sendo 
responsáveis por aumentar e permitir uma maior interação entre governo e sociedade.

Já a Iniciativa Popular é basicamente o poder que os cidadãos possuem 
de sugerir projetos de lei, ou seja, o cidadão possui direito de participar da proposi-
tura e da criação de lei de forma direta. Este mecanismo está previsto no artigo 61, 
parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, onde se lê que tal projeto de lei deve 
ser apresentado à Câmara dos Deputados, assinado por, ao menos, “um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de 
três décimos por cento dos eleitores de cada um deles”.

Estas são as formas de participação popular e de garantia democrática. 
Contudo cabe muita discussão sobre a consolidação desta democracia quando se fala 
em escolha dos representantes, por meio do “voto direto e secreto”, devido à preocu-
pação que se tem em garantir o sigilo e a confiabilidade do processo eleitoral, desde o 
voto de papel e com ainda maior atenção tratando-se do atual voto eletrônico.



94

5 Voto Eletrônico

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, versando sobre 
o Estado Democrático de Direito, do qual se constitui este país, prevê, no parágrafo 
único do seu artigo 1° que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. O voto popu-
lar é o meio pelo qual o povo provê esta democracia, cuja aplicação gera inúmeras 
discussões desde os tempos do voto de papel, as quais têm persistido (se é que não 
sofreram aumento) com a informatização do mesmo.

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) tentam amenizar 
os problemas que dificultam o acesso do cidadão à democracia plena. Para tanto 
foi introduzido ao processo democrático eleitoral, a partir do ano de 1996, o voto 
eletrônico, com o intuito de aumentar a segurança e a efetividade do voto popular, 
tentando-se desta forma eliminar as fraudes decorrentes do antigo sistema.

A Justiça Eleitoral possui um papel de extrema importância neste contex-
to, visto que se torna essencial a existência de um sistema efetivo e confiável para a 
aplicação do processo eleitoral, cujo problema tem-se tentado resolver com a imple-
mentação de políticas inteligentes, como a utilização conjunta das Tecnologias de 
Informação e Comunicação com o voto popular, constituindo assim o que se chama 
de Voto Eletrônico. 

Esta ferramenta faz parte da universalização de serviços objetivada pelo 
governo eletrônico. Todo este processo vem sendo construído juntamente com o de-
senvolvimento tecnológico e sendo aprimorado conforme as necessidades devido às 
falhas sistemáticas que vão sendo expostas a cada processo eletivo, principalmente 
em se tratando de garantir a segurança do sistema. 

Para se começar a discutir a segurança no processo democrático de esco-
lha dos representantes através do voto, seja ele eletrônico ou por meio de cédulas de 
papel como antes era feito, primeiramente precisa-se falar no pensar político que é 
instigado, permitido e desenvolvido nos cidadãos.

Para que se tenha um verdadeiro sistema democrático o voto tem de ser 
direto e secreto. Este “direto” envolve a expressão da vontade dos interessados (elei-
tores), a escolha do candidato que lhes pareça mais adequado, cujo processo de cons-
trução argumentativa para que se tome a melhor decisão cabe, especialmente, ao 
próprio eleitor. 

O acesso às informações necessárias pelos eleitores neste processo de de-
cisão foi ampliado com o uso da internet como instrumento de comunicação. Atra-
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vés dela se pode acompanhar a campanha eleitoral dos candidatos, visitar as páginas 
dos seus respectivos partidos, pesquisar a respeito dos ideais destes, bem como da 
formação acadêmica, das qualificações e do histórico dos aspirantes aos cargos pú-
blicos. Através da rede é possível também discutir opiniões, trocar ideias e informa-
ções, sobretudo por meio de redes sociais como o Facebook, o Twitter, dentre outros.

No entanto, apesar de ser dever do governo a garantia do acesso à infor-
mação aos seus cidadãos (Lei de Acesso à Informação n° 12.527, de 18/11/2011), cabe 
ao eleitor o interesse de buscar tais informações, de promover estas discussões, de se 
incluir politicamente, de instigar o pensamento crítico seu e dos demais em busca 
da melhor escolha, em busca do que chama Pierre Lévy apud Mezzaroba (2010, p. 
32) de “inteligência coletiva”, sendo que o desenvolvimento desta inteligência deve 
ser arquitetado de modo orgânico partindo do interior para o exterior da sociedade 
(MEZZAROBA. 2013, p. 72-73). 

Assim sendo, tem-se que o papel da tecnologia é o de instrumento que obje-
tiva o aprimoramento da ação política em sociedade, visto que ela só será útil se guiada 
pela vontade humana (MEZZAROBA. 2013, p. 73). Dentro desta ideia instrumental, as 
tecnologias servem para acelerar o processo eleitoral. Cabe, no entanto, observar que 
todo e qualquer sistema informatizado enquanto benéfico, também pode fazer eclodir 
novas preocupações, sobretudo com relação à confiabilidade dos programas utilizados, 
situação que vêm sendo discutida desde a implantação do voto eletrônico.

 
5.1 Discussões decorrentes do sistema informatizado de voto eletrônico

Desde o voto por cédulas de papel já se podia apontar diversas falhas na 
segurança do sistema oferecido aos eleitores. Assim sendo, sempre existiu grande 
preocupação na implantação de um sistema eficiente e seguro, o que vem provocando 
constantes modificações a fim de adequar o sistema às necessidades dos eleitores e 
de garantir a democracia.

A máquina de votar foi incrementada nas eleições brasileiras no ano de 
1996, buscando ampliar a participação popular no processo eleitoral e nas demais 
consultas populares. Entretanto, o uso destas tecnologias no processo democrático 
manteve a atenção em questões importantes como a segurança, a transparência e a 
confiabilidade. (MEZZAROBA. 2013, p. 69). 

O parágrafo sétimo do artigo 18, da Lei Federal n° 9.100 de 29 de setembro 
de 1995, orientava que “A máquina de votar imprimirá cada voto, assegurado o sigilo 
e a possibilidade de conferência posterior para efeito de recontagem”. Entretanto, 
estas recomendações deixaram brechas quando da tentativa de prover a confiança 
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no sistema, visto que não previa a possibilidade de conferência visual do voto pelo 
eleitor, decorrente dos votos serem impressos diretamente na parte interna da urna 
(SILVA, 2002). Assim sendo, mesmo com a possibilidade de recontagem de votos, 
não havia como o eleitor comprovar que o seu voto havia sido impresso conforme a 
sua escolha, deixando insatisfação na confiabilidade do sistema. 

O engenheiro Amílcar Brunazo Filho (1999) critica o sistema de voto to-
talmente informatizado aderido pelo Brasil, salientando que, mesmo os países mais 
ricos e desenvolvidos tecnologicamente do mundo não adotam este sistema por 
desconfiarem da capacidade de garantia de segurança e sigilo promovidas nas suas 
diferentes etapas. Diz ele que o Brasil, ao adotar este sistema, foi imprudente e preci-
pitado, visto que não se tem uma solução satisfatória para o problema da segurança, 
da garantia da honestidade dos softwares. O autor sugeriu ainda, naquela época, a 
adoção de um sistema misto de votação como a mais ampla solução para a questão 
da salvaguarda da técnica.

Segundo destaca Mônica Corrêa da Silva (2002, p. 58), dentre as princi-
pais vulnerabilidades que o sistema apresentou estão a impossibilidade “de fiscalizar 
a apuração informatizada”, bem como a “possibilidade de quebra de sigilo do voto e 
de manipulação dos resultados eleitorais”, falhas que poderiam acarretar fraudes de 
difícil verificação.

Brunazo Filho (1999) aponta que, o único meio de garantir que estas falhas 
não ocorram seria certificar que os programas instalados nas urnas são idôneos e não 
promovem alterações dos dados enviados. Salienta ainda que, para tornar isso possível:

não basta que os fiscais dos partidos tenham conhecimento apenas do pro-
grama-fonte do software aplicativo de apuração. Eles têm, adicionalmente, 
que validar os programas compilados por meio de análise e testes exausti-
vos e têm que se certificar que os programas carregados nas urnas foram 
gerados pela compilação dos mesmos programas-fonte que foram valida-
dos [visto que é possível inserir um vício de programação antes, durante 
ou depois da compilação do programa-fonte] (BRUNAZO FILHO, 1999).

Tal questão demonstra a complexidade do problema a ser resolvido, devi-
da dificuldade de solução. Para sanar esta questão, todos os fiscais e auditores teriam 
que ter conhecimentos técnicos sobre todo o sistema utilizado e acompanhar todo 
o processo desde a compilação dos programas até o momento da sua utilização no 
dia da eleição sem se afastarem nem ao menos por um instante, para garantir uma 
fiscalização efetiva, impedindo que qualquer terceiro tenha acesso às urnas antes da 
votação. Seguindo esta lógica percebe-se que este processo de auditagem, validação e 
certificação do verdadeiro contento das urnas faz-se extenso, complexo e exagerada-
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mente caro, tornando-se inexequível (BRUNAZO FILHO, 1999).
O sistema de voto eletrônico solveu antigos problemas como o voto-de-ca-

bresto, a lentidão no momento da contagem dos votos e a possibilidade de substituição 
física de votos neste último momento, entretanto não impede a fraude de documentos 
e de registros do eleitorado e vem avultado com um hodierno problema ainda mais 
grave, o da possibilidade de implantação de um programa devasso que causaria uma 
alteração muito maior do que seria possível com o antigo sistema de voto de papel, 
visto que antes qualquer alteração teria de ser feita de urna em urna, o que demandaria 
o envolvimento de um grande número de pessoas. Já com a utilização de um sistema 
totalmente informatizado, umas poucas, com acesso aos programas certos (inidôneos), 
seriam capazes de causar estragos desmedidos. (BRUNAZO FILHO, 1999).

No ano de 1999, o então Senador Roberto Requião do PMDB/PR tentou 
solucionar as questões de insegurança do voto eletrônico através do Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 194/99. Tal projeto buscava alteração da Lei n° 9.504/97, a qual era 
responsável por estabelecer as normas eleitorais, a fim de aumentar a fiscalização e 
a segurança do processo de voto eletrônico, por meio da introdução de um sistema 
de impressão do voto, com previsão de conferência visual prévia por parte do eleitor 
a fim de permitir a recontagem dos votos, e ainda a proibição de uso de um sistema 
de identificação do eleitor ligado à urna eletrônica, para impedir qualquer tipo de 
mapeamento e quebra do sigilo do voto.

Fruto deste PLS – mas não reflexo do mesmo, visto que tal Projeto sofreu 
diversas alterações em sua redação original, bem como diversos adiamentos quando 
em fase de votação no plenário, requisitados pelos Presidentes do TSE, inicialmente o 
Ministro José Néri da Silveira e posteriormente o Ministro Jobim – é a Lei 10.408/02. 
Conhecida popularmente como Lei Jobim, esta acabou por confiar muitos poderes 
ao TSE, dando-lhe certa autonomia e liberdade de decisão, fator que permitiu um 
aumento da influência de possíveis interesses externos. Tal situação fica claramente 
evidenciada na contraposição da redação original do Projeto do Senador Requião, 
cuja proposta original de mudança do artigo 59 da Lei 9.504/97 era: “§ 5º (...) Caso 
reitere a discordância (...) a urna será submetida a teste por, pelo menos, dois fiscais de 
diferentes partidos ou coligações concorrentes”, entretanto a redação aprovada depois 
das alterações foi “§ 5º (...) Caso reitere a discordância (...) seu voto será colhido em 
separado e apurado na forma que for regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral”.

A nova lei voltou a deixar brechas na confiabilidade do sistema. Não garan-
tiu o sigilo do voto, devido ao fato de manter o sistema de identificação do eleitor co-
nectado com a máquina de votar e de não prever um programa de embaralhamento dos 
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votos, para impedir a já discutida possibilidade de mapeamento dos mesmos – isto por 
que suprimiu a proposta de parágrafo único do PLS supracitado, que seria anexado ao 
artigo 61 da lei em vigor, cuja redação provia estas garantias – bem como não garantiu 
a segurança sobre o sistema utilizado, visto que, no parágrafo sexto, anexado ao artigo 
59 da lei que “Estabelece normas para as eleições” (Lei 9.504/97), previa que, apenas no 
dia anterior ao da votação haveria um sorteio de “três por cento das urnas de cada zona 
eleitoral” que deveriam ter seus votos impressos contados a fim de conferência, ou seja, 
um dia antes da eleição já se sabia quais as urnas seriam verificadas, o que não garantia 
que estes resultados não pudessem ser alterados antes mesmo da votação ocorrer.

Cabe salientar que detalhamentos como motivos e interesses que serviram 
de base para tantas modificações textuais ocorridas desde o Projeto original até a apro-
vação da lei e o tempo decorrido para todo o processo não são os temas a serem dis-
cutidos no presente trabalho, visto que são assuntos extensos, capazes de render outro 
artigo, quando não uma obra inteira.

No entanto, sendo resultado de nova modificação na lei que regulamenta o 
voto eletrônico, a Lei n° 12.034, de 29 de setembro de 2009 trouxe uma importante e 
esperada redação, quando, em seu artigo quinto prevê a implantação de novas medi-
das para aumento da segurança do voto eletrônico a partir das eleições de 2014. Im-
plementa o voto impresso, com depósito automático na urna (não havendo contato 
manual com o mesmo), porém com prévia conferência visual por parte do eleitor. Tal 
documento será impresso com número de identificação associado à assinatura digital, 
processo possibilitado pelo atual cadastramento biométrico, realizado através da im-
pressão digital do candidato. 

Outra medida implantada é a realização de audiência pública posterior ao 
fim do horário de votação, auditoria desvinculada do sistema das urnas (software) “me-
diante o sorteio de 2% (dois por cento) das urnas eletrônicas de cada Zona Eleitoral, 
respeitado o limite mínimo de 3 (três) máquinas por município”, as quais terão conta-
dos os seus votos impressos e o resultado comparado aos respectivos boletins de urna 
(art. 5º, parágrafo 4º Lei 12.034/09).

E ainda, a partir do próximo ano eletivo, a identificação do votante poderá 
ser feita pelo sistema biométrico ou por digitação do número do documento de eleitor. 
Entretanto o equipamento que fará esta verificação, não poderá mais ter conexão com 
a própria urna eletrônica (art. 5º, parágrafo 5º Lei 12.034/09).
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6 Considerações Finais

É possível perceber o quanto tem se discutido a questão da democracia e 
das garantias previstas pela Constituição. Passaram-se anos desde a implementação do 
voto eletrônico e o referido sistema ainda não foi totalmente regulado conforme os 
requisitos de segurança e sigilo, principalmente.

Como já salientava Mezzaroba,
Para o eleitor não basta que a urna eletrônica cumpra a formalidade nor-
mativa, é necessário que o sistema lhe proporcione: a) confiabilidade do 
sistema; b) segurança do sistema; c) inviolabilidade do sistema; d) neutra-
lidade do sistema; e) impessoalidade do sistema; f) agilidade do sistema; 
g) rapidez do sistema; enfim h) que o sistema reflita a realidade de cada 
voto depositado nas urnas eletrônicas pelo eleitor, nada mais do que isso. 
(MEZZABOBA, 2013, p. 83).

São estas as garantias buscadas pelas tentativas de regulamentação efetiva des-
te sistema, cujas têm sido observadas com todas as alterações sofridas pelas leis que regu-
lam o voto eletrônico, as quais servirão para promover uma verdadeira democracia plena.

Observa-se, com as medidas implantadas pela Lei 12.034/09, possibilidade 
de significativo aumento na segurança do voto. O simples fato da auditoria para con-
ferência dos votos ser realizada posteriormente à votação já permite ao cidadão uma 
maior garantia de confiabilidade na realização da mesma. A separação do equipamento 
de identificação da urna eletrônica torna menores as chances de quebra de sigilo do 
voto, visto que impede o antes possível mapeamento da ordem do número de identifi-
cação do eleitor X ordem dos votos depositados.

Tais conquistas são praticamente as mesmas já buscadas pelo Senador Ro-
berto Requião em seu Projeto de Lei do Senado 194/99. Ou seja, estes meios de prote-
ção do sistema já poderiam tem sido implantados há 14 (quatorze) anos e comprovadas 
a sua eficácia ou não. No entanto, estas políticas ainda vão ser aplicadas, para então se 
verificar o quão efetivamente promovem de segurança.

Fica claro o desinteresse em regular o sistema eletrônico de voto. As mudan-
ças atuais só ocorreram com muita luta e persistência, depois de muito tempo desde a 
primeira tentativa de regulação real. Já está passando da hora da população em geral 
parar para discutir estas situações, estes porquês. Há sim, como já apontava Bobbio, o 
tratamento do voto como mercadoria, mas não só ele em si, mas todo o seu processo.

Bom exemplo disso se tem no financiamento de campanha, em especial por 
parte das pessoas jurídicas. Estas, em regra, não declaram o valor real de suas contri-
buições para a campanha eleitoral e não doam para apenas um candidato, mas sim para 
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vários, quando não todos, mesmo que em diferentes proporções (de acordo com a pos-
sibilidade de vitória dos mesmos). Desta forma, após a posse do vitorioso, a empresa 
tem garantida a preferência em processos licitatórios, por exemplo. Tal situação deve 
ser regulada pelo projeto de reforma política Eleições Limpas, proposto pelo mesmo 
movimento que criou o denominado Ficha Limpa, o qual prevê a impossibilidade de 
doações feitas por empresas privadas e limita o valor em R$ 700,00 (setecentos reais).

Mesmo tendo passado tantos anos desde a exposição da crítica de Brunazo 
Filho, o Brasil (e o mundo) ainda não estão preparados para a informatização completa 
do voto. Até em países com a melhor tecnologia do mundo, o voto informatizado em 
todas as suas etapas não é considerado seguro, visto a dificuldade de garantia da segu-
rança dos sistemas. Diante disto é estranho pensar que o Brasil que, infelizmente, ainda 
não é detentor das melhores tecnologias, ache este método confiável.

Novas esperanças surgem para as próximas eleições. Em tese, tais modi-
ficações aumentarão o controle eleitoral, entretanto há muito o que se regular ainda, 
principalmente em se tratado do pensamento crítico do próprio eleitorado e este se 
dará através da educação, a base de tudo.
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Introdução

A realidade contemporânea implica no reconhecimento de que a revolu-
ção tecnológica (RIFKIN, 2012) é a orientadora das mais diversas searas: humanas, 
econômicas, socais, estruturais, etc. Fala-se em organizações, incluindo as crimino-
sas, são consideradas globais e informacionais. É a tecnologia da informação que se 
apresenta como a mola propulsora da sociedade informacional. 

Trata-se de um sistema de comunicação que é trazido em uma língua uni-
versal digital, moldurando a vida ou sendo por ela moldada por meio, por exemplo, 
de redes interativas de computadores: “neste contexto há uma abundância de bens 
culturais e intelectuais e diante disto a velha economia agoniza, baseada que é na 
defesa irracional da indústria cultural, em detrimento da cultura e dos verdadeiros 
produtores da cultura, os autores intelectuais”. (ROVER, 2006, p.36).  

Essas mudanças confusas e descontroladas levam as pessoas a se reagru-
parem em torno de identidades primárias, ou seja, as religiosas, as étnicas, as terri-
toriais ou simplesmente nacionais. A riqueza, o poder e a imagem, nesse contexto, 
estão materializados em um mundo de fluxos na busca de uma identidade coletiva ou 
individual com uma fonte de significação pessoal.

1 Uma sociedade informacional

Os indivíduos são responsáveis pela tomada de decisões estratégicas em 
redes de intercâmbios instrumentais responsáveis pela conexão ou desconexão de 
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pessoas, grupos ou países. É uma sociedade estruturada entre a rede e o ser (CASTE-
LLS, 2007), materializada por vezes em uma “esquizofrenia” estrutural. 

A ausência de comunicação promove uma alienação entre os grupos so-
ciais e indivíduos, na medida em que o “outro” seria considerado uma ameaça. Tra-
ta-se da “geração internet” (TAPSCOTT, 2010). Com isso, a fragmentação social se 
propaga por meio de uma racionalidade, uma ação social significativa e uma política 
transformadora, tudo orientado pela tecnologia, o atual contexto social: 

Este novo conceito de informação gerador de conhecimento não surgiu 
por acaso. É fruto de uma nova sociedade, tecnologicamente complexa e 
cuja velocidade no trânsito de dados e, por conseguinte, as necessidades 
urgentes do novo superam a cada minuto décadas inteiras outrora expe-
rimentadas pela humanidade. Esta nova sociedade que conduziu a um 
novo conceito de informação também fez surgir novas formas de contro-
le, armazenamento e distribuição desta informação. A informação é uma 
palavra que enseja uma complexidade que a torna de difícil definição no 
contexto da Revolução da tecnologia da informação. Isto porque, para fa-
zer uso da informação, faz-se necessário que ela exista que seja conhecida 
e que se encontre disponível. (WACHOWICZ, 2006, p.40).

Vale mencionar, entretanto, que a tecnologia não determina a sociedade, 
haja vista que uma somatória de fatores como a criatividade, a iniciativa empreende-
dora, a descoberta científica e a inovação tecnológica devem ser levadas em conside-
ração nesta complexa análise.

A interação com o mundo, neste formato, representa um novo estilo de 
produção, comunicação, gerenciamento e vida social. (GUARREIRO, 2006). A for-
mação de redes é o resultado imediato desta interação. Pela lente econômica, pode-
se afirmar que as inovações tecnológicas são objeto de apropriação pelos países, na 
medida em que considera a tecnologia, a sociedade e as transformações históricas 
como orientadores deste processo, realidade vela pela intervenção estatal, uma fun-
damental força nesse âmbito (v.g. China, Japão e a extinta URSS). 

Importante salientar a diferença entre os modos de desenvolvimento – o 
industrialismo e o informacionalismo – e os modos de produção – capitalismo e socia-
lismo (ou estatismo). O chamado pós-industrialismo é o palco da tecnologia da infor-
mação. Poderia ser considerada uma reestruturação do sistema capitalista? Análises 
mais direcionadas para a era da informação apontam para uma resposta afirmativa. 

Surge uma nova ordem estrutural social, ordenada pelo modo de desen-
volvimento do informacionalismo. As relações sociais – produção (relações entre as 
classes), experiência (históricas, familiares) e poder (institucionalização da repre-
sentatividade estatal) – ganham robustez no que se relaciona com a complexa rede de 
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comunicações que conecta o mundo.  
Formam-se as culturas e as identidades coletivas, por meio de uma comu-

nicação por vezes simbólica entre os seres humanos, promovendo o relacionamento 
destes com a natureza e, principalmente, com o fator tecnologia.  Alia-se o conheci-
mento à informação. 

Tem-se um princípio de desempenho estruturante, calcado no industria-
lismo – crescimento da economia e maximização da produção – e o informacio-
nalismo – desenvolvimento tecnológico, acumulação de conhecimentos, níveis de 
complexidade do processamento da informação. Seria uma “perestroyka capitalista” 
para Manuel Castells (2007).

Não se deve olvidar o palco em que desfila a sociedade da informação: 
uma economia de mercado. O Neoliberalismo consiste em um conjunto de ideias 
políticas e econômicas capitalistas que defende a mínima participação estatal nos 
rumos da economia de um país: “para manter os lucros, o capital precisa estar cons-
tantemente explorando novos mercados”. (HELD, McGREW, 2001, p.16).  

Prega-se a minimização do Estado, tornando-o mais eficiente pela abertu-
ra da economia para o capital internacional e a sua desburocratização. Contraria-se 
a tributação excessiva, a favor do aumento da produção, como objetivo básico de 
atingir o desenvolvimento econômico. 

Os críticos mais atentos ao sistema afirmam que a economia neoliberal só 
beneficia as grandes potências econômicas e as empresas multinacionais. Os países 
pobres ou em processo de desenvolvimento sofrem com os resultados de uma polí-
tica neoliberal, marcados por consequências devastadoras dessa ideologia: desem-
prego, baixos salários, aumento das diferenças sociais, monopólios, dependência do 
capital internacional, afastando-se de possíveis soluções para esses problemas, v.g. 
uma melhor distribuição de renda para diminuir a pobreza, melhorias na educação, 
a responsabilidade do capital e do trabalho, diretrizes para o bem-estar social, etc.

Ao seguir a orientação neoliberal, a globalização pode ser concebida como 
um fenômeno que possui tanto um lado positivo (desenvolvimento geral das popula-
ções) como negativo (males sociais, políticos, econômicos, exclusão social)1. Enquanto 
as distâncias físicas e virtuais encolhem, aumenta-se a velocidade da interação social, 
de modo que os acontecimentos mundiais possuem uma reverberação quase imediata 
a nível global. Fabio Wanderley Reis destaca os malefícios, ao apontar que:

Essa estrutura [globalizada] revela mesmo traços que podem ser descritos 

1  Cf. SILVA JÚNIOR, Ary Ramos. Globalização, Estado Nacional e Democracia: as transformações 
do capitalismo e seus impactos econômicos, sociais, políticos e espaciais. Economia & Pesquisa. 
Araçatuba, n. 6, mar. 2004, p. 25. 
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como próprios de uma sociedade de castas, em que se superpõem mundos 
sociais radicalmente distintos, separados por profundo fosso quanto a con-
dições de vida e unidos somente por formas de intercâmbio antes precárias 
e restritas a determinadas esferas de atividade. A dinâmica tecnológica e 
econômica que se afirma como parte das tendências novas da globalização 
não autorizam qualquer otimismo no que se refere à sua eventual contri-
buição para melhorar esse quadro de desigualdade. Ao contrário, o que 
temos com ela, mesmo nos países economicamente mais avançados, são 
o aumento da desigualdade social, níveis inéditos de desemprego, a ‘nova 
pobreza’, o aumento da violência urbana. (REIS, 1997, p.49). 

A globalização é um processo não pede licença. Nem precisaria. Por conta 
disso, será mais dispendioso para alguns, mas, com o tempo, as vantagens surgirão 
para a maioria. Lembra também que se trata de um dado da realidade, de modo a 
exigir uma visão estratégica que preveja os custos e benefícios dos seus resultados. 

Pela ótica da Psicanálise social (BARGLOW, 2013), a tecnologia está ajudan-
do a desfazer uma visão de mundo por ela desprovida no passado, por conta desta nova 
conectividade promovida em uma identidade partilhada, reconstruída. Quando a rede 
desliga o ser – individual ou coletivo – é erguido um significado sem a identificação 
instrumental global. Nesse contexto, a desconexão promove a exclusão social. 

A necessidade da dinâmica do capitalismo de formar uma “aldeia global” 
2 que permita maiores mercados para os países centrais impulsiona a globalização, 
no que diz respeito à forma como ocorre uma maior interação e aproximação entre 
as nações, interligando o mundo e, para isso, levam-se em consideração os aspectos 
econômicos, sociais, culturais e políticos3. 

Trata-se de uma realidade em que é possível a realização de transações fi-
nanceiras, a expansão de negócios até então restritos a pequenos mercados de atuação 
para outros mais distantes e emergentes, sem necessariamente um investimento alto de 
capital financeiro, proporcionado pela eficiente comunicação do mundo globalizado. 

George Ritzer (2007, p.01-33) define a globalização como a difusão das 
práticas capitalistas, expansão de relações através de continentes, organização da 
vida social em uma escala global e crescimento de uma consciência mundial com-
partilhada, a que chama “sociedade civil global”.

Em outras palavras, a globalização é um fenômeno que se apresenta como 
um processo de internacionalização das práticas capitalistas, uma interligação de 
mercados nacionais e internacionais com a diminuição das barreiras alfandegárias e 
liberdade expressiva para o fluxo de capital no mundo.

Não há uma dissociação radical entre o “global” – representado pelas 

2 Cf. IANNI, Otávio. Era do globalismo. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1996, p. 50. 
3 Cf. HÖFFE, Otfried. Visão republicana mundial: democracia na era da globalização. Revista Tri-
mestral de Filosofia da PUCRS (Veritas). Porto Alegre, v. 47, n. 04, dez., 2002, p. 555.



106

multinacionais, pelo terrorismo internacional, pela indústria do entretenimento, 
pela rede mundial de computadores – e o “local” – marcado pela noção de cidade, de 
etnicidade, de fontes tradicionais de identidade. Para corroborar seu raciocínio, en-
fatiza que a globalização pode ser apontada como uma das razões do ressurgimento 
de identidades culturais locais em várias partes do mundo.

O movimento de internacionalização do capital é excludente, por nature-
za. Está em curso um nítido movimento tendente à conexão dos países desenvolvidos 
e em desenvolvimento, haja vista que o discurso ideológico da globalização, o qual 
procura mostrar que a abertura econômica é uma das possíveis soluções para a crise 
econômica - atualmente em grande evidência - vem conseguindo cumprir seus obje-
tivos, acentuando cada vez mais as ligações sócio-econômicas. 

2 A economia criativa

Antes de adentrar no complexo tratamento da economia criativa, cumpre 
apresentar alguns conceitos fundamentais para a compreensão da temática. Inicial-
mente, demonstra-se a diferença entre um bem – relacionado com a ideia de circula-
ção, agregando-se, portanto, um valor econômico adequado ao respectivo mercado 
- e uma obra – conectada diretamente com a criação, valores estéticos e culturais. 

Reputa-se salutar um retorno a década de 40, quando surgem as primeiras 
considerações sobre a denominada Indústria da Cultura, alvo de severas críticas pela 
Escola de Frankfurt, mais precisamente por Theodor Adorno (2002). Está intima-
mente relacionada com a cultura das massas, com um cunho ideológico preponde-
rante no que diz respeito aos novos métodos de industrialização na esfera cultural. 

Nesse contexto, surge a criatividade como a mola propulsora da Terceira 
Revolução Industrial, nas palavras de Jeremy Rifkin (2012). Este é o ponto de partida 
da economia criativa, ou seja, seu principal insumo: a criatividade. O patrimônio 
cultural apresenta-se como um complexo de bens culturais valorados. O mercado 
seria a “palavra-chave” para a inserção desta categoria jurídica no cenário social e 
econômico, gozando de proteção legal pela importância e repercussões que surgem 
desta relação entre a coisa criada e o seu criador. Para Celso Furtado:

Evidentemente, [a criatividade] não se trata de um ato lúdico, e sim de uma 
ação que visa satisfazer uma necessidade humana, mesmo que esta seja tão 
somente virtual, ainda que não concretizada pelos contemporâneos. Neste 
caso, o ato criativo amplia as possibilidades do ser humano, enriquece-lhe 
a vida. As necessidades humanas se apresentam em ordens diversas e ten-
dem a uma crescente complexidade. (FURTADO, 2012, p.91-92).
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Cumpre ressaltar que a criatividade, entendida como a movimentação do 
intelecto humano com objetivo de criar algo novo, remonta desde a Idade da Pedra 
Lascada (ou Período Paleolítico da História Antiga), até mesmo como um fator de 
sobrevivência para os seres daquela época. Naturalmente, não havia que se falar em 
resguardo jurídico nesta época.

Na sociedade contemporânea, porém, a criatividade é tratada como um 
fator de produção: “o ato criativo se manifesta na produção de obras excepcionais, 
que enriquecem o patrimônio da humanidade, como obras que se incorporam ime-
diatamente ao viver cotidiano de certas comunidades”. (FURTADO, 2012, p.95). 

 E é neste ponto que a economia criativa surge propondo e reverberando a 
necessidade do surgimento de novos modelos de produção, crucial para a manuten-
ção do próprio sistema de mercado. A circulação de informação, recorde-se, é a base 
da sociedade informacional. Trata-se de um conceito ainda em construção, variando 
as definições de acordo com o contexto em que o termo é proposto. 

Em linhas gerais, a economia criativa representa os setores criativos, que 
agregam novos valores inerentes a sociedade da informação. Esses novos modelos 
de relações requerem uma proteção jurídica que legitime esta conexão e, principal-
mente, exista para limitar e condicionar as condutas humanas nesse sentido. Fala-se 
ainda em uma Economia da Cultura (TOLILA, 2007).

O principal objetivo desta modificação sistêmica seria a inclusão social e dos 
setores que estão fora do mercado, sendo a economia criativa um modelo de negócios, 
além de um compartilhamento e, por via de consequência, um desenvolvimento sus-
tentável. Assim, por meio de uma visão reducionista, os bens intelectuais seriam con-
siderados commodities primárias, mas a mudança de estratégias do desenvolvimento 
convencionais promove o surgimento de novos agentes. Esta análise, conforme restou 
demonstrada, deve ser interdisciplinar (Economia, Antropologia, Direito, Cultura). 

A proteção desta espécie de direitos, principalmente os denominados 
direitos autorais, pressupõe uma diversidade cultural, quesito considerado direito 
fundamental pela Constituição Federal de 1988. A inserção e a incorporação das 
tecnologias como fatores de produção têm por função estimular a inclusão social. 

Este aquecimento social e econômico, temperados com a força da socie-
dade da informação, torna possível o surgimento de novos bens culturais. O avanço 
é veloz. A economia criativa representa categorias dos setores criativos, com uma 
volátil estrutura de mercado cultural. Apresentam-se, naturalmente, as justificativas 
e consequências das políticas culturais, na medida em que o cenário da economia da 
cultura renova as considerações sobre o real valor para a sociedade, presentes nas 
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mais diversas formas de vida. 
Vale ainda mencionar o impulso que a promoção da cultura fornece para 

uma determinada sociedade em formato de empregos, geração de renda para os en-
tes federativos que explorem a cultura de forma setorial, com a cobrança de preços 
muitas vezes módicos e, com esta movimentação, a oferta de subsídios. Essa (re)
orientação demonstra a diferença entre o consumidor racional – ligado à economia 
padrão – e o consumidor cultural, na medida em que, nesta seara, a propriedade seria 
usufruída coletivamente. 

Ainda há de se observar o caráter da remuneração variável nos chamados 
“empregos culturais”, o que poderia ser considerado um desestímulo para a imer-
são neste tipo de mercado. (BENHAMOU, 2007). Os museus, por exemplo, possuem 
como fontes de financiamento o Estado, o mecenato e as receitas próprias, ao mesmo 
tempo em que convive com as dificuldades inerentes a administração e os custos 
elevados com as aquisições, exposições e manutenções necessárias. As obras de arte, 
vale dizer, possuem um valor de mercado, agregado ao prazer da contemplação, ad-
miração, coleção. 

Nesta toada, pode-se afirmar que o direito autoral encontra guarida na ló-
gica da escassez da sociedade industrial, mas não se encaixa abundancia e velocidade 
da economia criativa. Não se deve olvidar que a titularidade destes bens é a coletivi-
dade. Essas indústrias culturais, pela sua dinamicidade, promovem a implantação de 
politicas públicas, por meio também da diversidade cultural, um terreno fértil para a 
criatividade. Celso Furtado salienta que:

Numa sociedade democrática, já não basta tornar mais intensa a acu-
mulação. É igualmente importante garantir a abertura de espaços para 
a participação de todos. Se é verdade que o crescimento econômico 
pode se fazer, em geral, pela importação de modelos estrangeiros, o 
desenvolvimento cultural, em contrapartida, implica sempre na per-
cepção da identidade de um povo, sem o que ele jamais terá autonomia 
indispensável à criação. (FURTADO, 2012, p.187).

Paul Tolila (2007) argumenta que é fundamental esta relação entre a cul-
tura e a economia, haja vista que existem cinco fases em que essa ligação pode ser 
percebida na produção de um bem cultural: a criação, a edição/produção, a fabri-
cação, a distribuição e a comercialização pública. (TOLILA, 2007, p.38-39). Ao lado 
disso, percebe-se uma ampliação do setor cultural pelo turismo, pelo valor espiritual 
que a cultura desperta. Assim, a economia se transforma como a emblemática “eco-
nomia do conhecimento” (TOLILA, 2007, p.92), onde a interpretação dos símbolos 
se mostra determinante. 
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Nesta oportunidade, apresenta-se uma crítica a auto regulação da econo-
mia, na medida em que se vive em uma sociedade complexa. Seria uma superação ou 
uma adaptação do livre mercado? A resposta é indefinida. O que se pode afirmar é o 
surgimento de uma nova proposta metodológica de uma análise econômica da cultura 
(TOLILA, 2007, p.124), sem a pretensão de fornecer respostas exatas a um conceito ain-
da em construção. O método se traduz no fornecimento de incentivos, estímulos para o 
conhecimento, sempre velando por uma padronização teórica (TOLILA, 2007, p.115). 

A Convenção da Diversidade Cultural, lançada em 2005 pela UNESCO, 
afirma que as politicas e medidas culturais são traduzidas nos seguintes termos: cria-
ção, produção, difusão, distribuição das atividades em forma de bens ou serviços e, 
principalmente, o acesso. 

De uma maneira ou de outra, qualquer indivíduo se insere num proces-
so econômico (quando compra, vende, troca, empresta, aluga, doa, recebe, enfim, 
quando realiza qualquer negociação sobre algum objeto). A propósito disso, os pro-
cessos econômicos do mundo contemporâneo não se restringem a limites territoriais 
e, portanto, qualquer indivíduo de hoje é um ator econômico integrado à economia 
de todo o planeta. Assim, a repercussão de um ato negocial, por mais simples que 
pareça, já não se exaure num encadeamento de eventos simples. 

Nas palavras elucidativas de Peter Berger e Thomas Luckmann (1996, p. 45), 
a estrutura temporal da vida cotidiana é extremamente complexa, porque os diferentes 
níveis de temporalidade, empiricamente presentes, devem ser continuamente correlacio-
nados. Assim também considerava Keynes (CARDOSO; LIMA, on line, 2013):

As consequências não devem ser o meio pelo qual se julga o valor de 
determinada ação, mesmo porque o caráter infinito delas impede que 
se infira com certeza qual será o seu resultado final. O importante en-
tão – partindo da ideia de que se deve fazer a pergunta certa ao invés 
de tentar chegar a verdades absolutas – é definir qual é o resultado de-
sejado, qual seja, o bom estado da mente. A abordagem da complexi-
dade, recentemente aplicada à economia, tem como uma ideia central 
a de que as ações individuais promovem consequências não intencio-
nais como resultado de um processo de auto-organização, permitindo 
o funcionamento do sistema. Ou seja, o todo, enquanto propriedade 
emergente, não é dedutível imediata e diretamente a partir de um certo 
componente representativo. Em verdade, uma vez que a abordagem da 
complexidade representa um esforço intelectual ambicioso de análise 
e compreensão do funcionamento de sistemas altamente organizados, 
porém descentralizados e compostos de um número muito grande de 
componentes individuais, heterogêneos, a própria noção de componen-
te representativo é insuficientemente representativa.

A Teoria da Complexidade (Edward Lorenz), haurida da Física, aplicada à 
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economia4, demonstrou, matematicamente, que sucessões de irrelevantes atos eco-
nômicos podem redundar em maremotos financeiros. Com esse paradigma, merece 
destaque também a denominada Teoria do Caos (PRIGOGINE, 2002), pela qual o 
funcionamento dos sistemas dinâmicos e complexos que são condicionados por fa-
tores ou variáveis instáveis e se apresentam seus resultados pelas ações e interações 
aleatórias dos elementos formadores destes sistemas5. (PRIGOGINE, 1997).

Com esse paradigma assentado, a economia compreendeu que a partici-
pação de um ator econômico, por menor monta que tivesse, representaria propulsão 
geral das riquezas circulantes ou, em termos vulgares, o bolo econômico cresceria à 
medida que todos os nichos comerciais se aglutinassem. E então, como num hologra-
ma, um ponto isolado passou a não representar quase nada, mas a união dos mesmos 
seria uma condição essencial à formação do todo.

Ainda na década de 20, mais precisamente 1925, o biólogo austríaco Karl 
Ludwig von Bertalanffy (1975) traçou os primeiros enunciados do que viria a ser a 
teoria geral dos sistemas. Nesse contexto, afirmava que um sistema representa um 
conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um 
todo unitário com determinado objetivo e desempenham uma determinada função 
(OLIVEIRA, 2009, p. 35) ou ainda pode representar uma interdependência de ele-
mentos que interagem entre si, permanecendo em plena comunicação as partes e o 
todo respectivos. 

Por meio desta abordagem multifocal, apresenta-se a teoria geral dos 
sistemas (TGS) como uma contribuição abstrata fenomenológica, a qual engloba 
princípios comuns tendo como foco as entidades complexas. O próprio exaurimen-
to do modelo iluminista-cientificista de explicação da realidade, denunciado, por 
exemplo, pela Teoria Crítica Social (Escola de Frankfurt)6, já pressentiu que todos 

4 Vide ARTHUR, W. Brian. Competing technologies, increasing returns and lock-in by historical 
Events. In: The Economic Journal, 1989, v. 99, nº 394. Disponível em: <www.res.org.uk/econ.html>. 
Positive feedbacks in the economy. In: Scientific American, edição de Fevereiro de 1990 (disponível 
em www.santafe.edu/arthur/Papers/Pdf_files/SciAm_Article.pdf). Ainda, Increasing returns and the 
new world of business. In: Harvard Business Review, edição de Jul./Ago. de 1996 (disponível em 
http://www.santafe.edu/~wbarthur/). Mais sobre o tema: KELLY, Kevin. Novas regras para uma nova 
economia. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. E, por fim, SAWHNEY, Mohanbir. PARIKH, Deval. Har-
vard Business Review magazine. Disponível em: www.hbrbr.com.br/. 
5 Carlos Siffert (2010, on line) discorre a respeito: Da previsão do tempo ao mercado de ações, das 
colônias de cupins à Internet, a constatação de que mudanças diminutas podem acarretar desvios 
radicais no comportamento de um sistema veio reforçar a nova visão probabilística da física. O 
comportamento de sistemas físicos, mesmo os relativamente simples, é imprevisível. (...) Mas a se-
gunda constatação é ainda mais estranha: há padrões, regularidades por trás do comportamento 
aleatório dos sistemas físicos mais complexos, como a atmosfera ou o mar. 
6 Theodor Wiesengrund-Adorno, Herbert Marcuse, Jüngen Habermas, Karl-Otto Apel, Walter Benja-
min, Axel Honneth, Max Horkheimer, dentre outros autores, são representantes da Escola de Frankfurt. 
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os modelos e mecanismos criados para a nova compreensão da realidade são novos 
modelos e novos mecanismos. Assim, ganhando novos e adequados nomes. 

Com a adoção espontânea das práticas neoliberais ou com a imposição 
delas, por intermédio das economias centrais do capitalismo, todas as estruturas 
econômicas do mundo se imbricaram de uma tal forma, a não existir mais empresas 
de um país apenas, ou bolsas de valores de uma comunidade econômica isoladas e, 
enfim, indivíduos que não atingidos com o influxo da macroeconomia mundial em 
seu cotidiano. 

Em meados dos séculos XVIII, o liberalismo clássico contava com um su-
porte ideológico de que a economia conseguiria, através da liberdade de se auto-re-
gular, o enriquecimento de todas as nações. Contudo, hoje, o novo liberalismo não 
precisa de promessas: trabalha adequando-se a metas e possibilidades. É o interesse 
de crescimento de cada concorrente do sistema que fica, constantemente, em ação.

O desafio que se lançou, neste caso, foi às novas formas de organização 
econômica (e social), para encontrar falhas num capitalismo que se fluidifica de acor-
do com as necessidades de cada momento e utiliza todos os instrumentos possíveis 
para continuar prevalecendo. 

O contexto da crise em 2008 que assolou primeiro o setor imobiliário e 
creditício dos Estados Unidos, depois, continua, até então, assolando todos os se-
tores de todas as economias planetárias, demonstra, a despeito de ser um momento 
complicado para o capitalismo, a dificuldade em se derrubar as práticas neoliberais. 
Não se trata de um cisne-negro (TALEB, 2012, p. 214-215): um evento imprevisível, 
que ocasiona resultados impactantes e, uma vez ocorrido, surgem formas de torná-lo 
menos aleatório e mais explicável, como o encararam este período algumas vozes 
precipitadas, haja vista que a História não se arrasta, dá saltos (TALEB, 2012, p. 39).

Conclusão

O ser na sociedade informacional possui uma identidade, que se manifes-
ta em instrumentalidades e comunicação via comunidades virtuais. Assim, o atribu-
to mencionado apresenta o indivíduo como um ator social e constrói seu significado 
por um atributo cultural, referências calcadas em estruturas sociais. Todo esse pro-
cesso de (re)construção recebe o incremento indispensável da globalização. 

Os maremotos consequenciais no contexto social, político e econômi-
co são esperados, porem não se sabe ao certo, até o momento em que realmente se 
manifestam, quais rumos seguirão. Diante desta mensagem, como se depreende, a 
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miséria urbana, os salários irrisórios, as longas jornadas, a exploração do trabalho, 
o agravamento da desigualdade, a decadência das pequenas cidades, o maciço êxodo 
rural, começaram a exigir atitudes dos governos, visto que poucos empresários se 
preocupavam com filantropia. (SARMENTO, 2008).

Theodor Roosevelt (presidente americano de 1901-1909) chegou a execrar 
as corporações gigantes como “malfeitores de grande riqueza”. Com a insustentabi-
lidade da situação, começaram a se desmembrar os grandes grupos econômicos, em 
unidades menores, especialmente através do Judiciário.

Em 1909, Herbert Croly, jovem político e estudioso, propõe em seu livro 
The Promisse of American Life, a regulação das empresas. Surgem as primeiras agên-
cias reguladoras: Interstate Commerce Comission (ICC); Civil Aeronautics Board; Fe-
deral Comunications Comission; Federal Power Comission; Securities and Exchange 
Comission; Farm Bureau; Federal Marine Comission etc.

Merece destaque, nesta oportunidade, uma contribuição alemã (HO-
FMEISTER, 2005) que culminou no surgimento do que se convencionou chamar 
Sociologia do Conhecimento (Wissenssoziologie), que trata das relações entre o pen-
samento humano e o contexto social dentro do qual surge, representando o foco 
sociológico da determinação existencial (Seinsgebundenheit) e sendo fundamental 
para analisar a construção social da realidade, respeitando, desta forma, a relativi-
dade presente nas mais diferentes culturas. A globalização traz em si a força de uma 
nova reordenação das relações mundiais. Nesse contexto, unilateralmente imposto, 
o discurso democrático não tem um porta-voz que o represente, tornando-se ob-
soleto, pois a sua proposta de diminuir as desigualdades sociais e econômicas não 
conseguem se impor, deficiências estas que tornam o ideal democrático inoperante. 

Neste cenário, acrescente-se que “o princípio da função social não teve vida 
fácil. Defrontou a hostilidade do liberalismo e individualismo a que se opunha; mas foi 
também combatido pelo colectivismo ascendente, para o qual representava uma estra-
tégia para obstar à supressão pura e simples da propriedade”. (ASCENSÃO, 2006, p.89). 

O exame realizado a partir desta breve pesquisa buscou, através de certos 
parâmetros doutrinários, criticar a condução irresponsável do modelo neocapitalista, 
indicando que a cidadania ativa deve tomar a dianteira do processo político e econô-
mico mundial, em prol de uma ética no consumo e nos investimentos e, para além, em 
prol de uma ética na inauguração de espaços públicos constantes de discussão demo-
crática, posicionando cada sistema em seu lugar: a economia junto aos consumidores 
responsáveis e a política próxima dos cidadãos comprometidos. Um caminho possível 
seria a economia criativa.
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Os seus próprios discursos, carregados pelas suas próprias contradições, 
apresentam-se sem capacidade para entender e justificar as novas manifestações da 
exclusão social que acontecem mundialmente, impedindo-os de apresentar soluções 
realmente viáveis. 
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Resumo
Este estudio va a analizar la aportación del Consejo de Europa a la gobernanza de Internet. Brasil está 
liderando el avance en este tema a nivel internacional, por eso es importante conocer la contribución 
de los distintos organismos interesados. El trabajo del Consejo de Europa en este ámbito destaca por 
ser una organización internacional especializada en la protección de los derechos humanos y que crea 
estándares a nivel europeo, pero con vocación de llegar más allá de sus fronteras. Se analizarán las 
principales contribuciones de la Organización en este tema.  Especialmente relevante es el decálogo 
de principios para la gobernanza de Internet elaborado por el Consejo de Europa y su estrategia de 
puesta en práctica. También es importante su partenariado con el sector privado, su papel crucial en 
la creación de EuroDIG que es el foro europeo para el diálogo sobre la gobernanza de Internet y la 
labor que realiza en la actualidad para crear un compendio de los derechos de los usuarios de Internet. 
Desgraciadamente, su labor no es muy conocida por el gran público.
Palabras clave: Gobernanza, Internet, Consejo de Europa

1. Introducción

La gobernanza de Internet se ha convertido en un aspecto de gran inte-
rés para Brasil. La revelación del espionaje sufrido por parte de su presidenta, Dilma 
Roussef, así como de sus asesores y de la petrolera Petrobras supusieron la cancela-
ción de la visita de estado que ésta iba a hacer a Estados Unidos, donde debía encon-
trarse con su homólogo el Presidente Barack Obama en octubre de 2013.  

A estos hechos les siguió el discurso de la Presidenta en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas donde dijo que las tecnologías de la información y de 
la comunicación no pueden ser un nuevo campo de batalla entre Estados, ni Internet 
usada como un arma para la guerra. Pero fue más allá instando a la creación de un 
auténtico marco civil multilateral para la gobernanza y utilización de Internet que 
debe estar regida por principios tales como: la protección de los derechos humanos 
(la libertad de expresión, la privacidad, etc.), la gobernanza democrática multilateral, 
la universalidad, la diversidad cultural y la neutralidad de la red. Además, Brasil 
redactó junto con Alemania (cuya Canciller también había sido víctima del espionaje 
de Estados Unidos) una propuesta de Resolución sobre “El derecho a la privacidad 
en la era digital” que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por consenso1 

1 Para conseguir el apoyo de todos los Estados miembros de la Organización fue necesario ceder 
en algunos puntos y llegar a una solución de compromiso aceptable para Estados Unidos o el 
Reino Unido.
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el 18 de diciembre de 20132. En ella se insta a los Estados a establecer o mantener 
sistemas de vigilancia nacional independientes y transparentes, que rindan cuentas 
sobre sus operaciones, incluidas la interceptación de comunicaciones y la recolección 
de datos personales3. 

Tras una reunión mantenida entre Dilma Roussef y Fadi Chehadé, 
presidente y director ejecutivo de la Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (en adelante ICANN), ambos anunciaron que en abril de 2014 se celebrará 
en Brasil un encuentro internacional sobre el futuro de la gobernanza de Internet. 
Será una reunión multinivel que reunirá a Gobiernos, empresarios, ONG, sociedad 
civil y académicos.

Dentro de este debate a nivel internacional, merece la pena dedicar 
un estudio a la labor realizada respecto a la gobernanza de Internet por parte del 
Consejo de Europa4. Esta Organización se ha dedicado durante décadas a asegurar 
que en sus 47 Estados miembros5 se respetaban los derechos humanos, el Estado de 
Derecho y la democracia participativa, creando estándares internacionales aplicados 
más allá de sus fronteras6. La importancia cada vez mayor de Internet supone nuevos 
y complejos retos en este ámbito a los que la organización les intenta dar una respues-
ta. Su labor a pesar de su relevancia no es muy conocida por el gran público7. Por ello, 
en este trabajo se va a analizar los distintos pasos dados por la Organización para 
mejorar la gobernanza de Internet y crear principios que rijan la misma. A su vez 
también se estudiará la relación del Consejo de Europa con algunas de las principales 
partes interesadas (Estados, sector privado, usuarios e ICANN) y el papel que juega 
en algunos de los principales foros donde se debate en torno a este tema.

2 A/RES/68/167.
3 La Resolución pedía a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que 
elaborara un informe sobre la protección y promoción del derecho a la privacidad en el contexto 
de la vigilancia nacional y extraterritorial, incluidas las interceptaciones a escala masiva. Dicho 
informe deberá ser presentado a la Asamblea General en 2014. 
4 Es muy importante no confundir el Consejo de Europa con otra organización internacional de 
carácter europeo, la Unión Europea, ni con sus instituciones el Consejo y el Consejo Europeo.
5 Sus miembros por orden alfabético son: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, 
Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Letonia, «Antigua República Yugoslava de Macedonia», Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, República de Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, 
Turquía y Ucrania.
6 Por ejemplo, Brasil es miembro de la Comisión para la Democracia a través del Derecho, 
más conocida como Comisión de Venecia, un órgano del Consejo de Europa dedicado al 
asesoramiento sobre aspectos constitucionales.
7 <http://hub.coe.int/a-free-and-safe-internet> (Último acceso: 10 feb. 2014).
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2. Los principios de la gobernanza de internet y su estrategia de 
implementación  

La gobernanza de Internet es un tema que lleva varios años centrando la 
atención de la sociedad internacional y al ya se le intentó dar respuesta en la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003 y 2005), pero que sigue siendo 
una cuestión abierta.

A nivel europeo, también se ha constatado esta preocupación y el 
Consejo de Europa se ha implicado en el tema. Fue concretamente en su contribución 
al Foro sobre la Gobernanza de Internet celebrado en Río de Janeiro del 12 al 15 de 
noviembre de 2007 titulada “Construyendo una Internet libre y segura” donde puede 
verse la perspectiva del Consejo de Europa sobre este tema8. 

La organización subraya como aspectos clave: los valores democráticos 
y los derechos humanos, el valor de servicio público de Internet, la diversidad, los 
recursos críticos de Internet y el papel de los Estados. Además, mencionaba algunas 
de las respuestas concretas dadas por parte de la Organización en ámbitos como: las 
herramientas electrónicas para la participación pública, la educación y el acceso al 
conocimiento, la lucha contra el ciberdelito, la trata de seres humanos, el terrorismo, 
la falsificación de productos farmacéuticos o los abusos contra menores. En sus con-
clusiones el Consejo de Europa resaltaba el gran potencial de Internet para impulsar 
nuestros derechos y libertades, dándonos acceso a una cantidad de información e 
ideas sin precedentes mientras que nos permite ser creativos y participar en la toma 
de decisiones democrática. El Consejo de Europa opinaba que para ello era necesario 
promover y proteger el valor de servicio público de Internet, dando respuesta a nue-
vas cuestiones como el uso e impacto de las medidas técnicas de filtrado o los papeles 
respectivos de los actores estatales y no estatales. 

En 2009, la Organización decidió convocar la primera Conferencia de 
Ministros responsables de medios y nuevos servicios de comunicación en Reikiavik. 
Esta conferencia aprobó una declaración política y varias resoluciones, una de las 
cuales se centraba en la gobernanza y los recursos críticos de Internet9. En esta 
Resolución los ministros de los 47 Estados miembros ponían de manifiesto que los 
derechos fundamentales y los estándares creados por el Consejo de Europa debían 

8 <http://www.coe.int/t/informationsociety/documents/h-inf%282008%292_en.pdf> (Último 
acceso: 10 feb. 2014).
9 <http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/MCM%282009%29011_en_final_web.pdf> 
(Último acceso: 10 feb. 2014).
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ser respetados también en línea con las obligaciones positivas que de ello dimanan 
para los Estados. Se reconocía que varias entidades y personas, algunas estatales, 
pero en su mayoría no estatales, habían contribuido a crear, desarrollar y dar forma a 
Internet, y que su buena voluntad y continuos esfuerzos para promover la universa-
lidad de Internet y la resiliencia de sus redes debían ser loados, porque contribuyen a 
la seguridad y estabilidad de Internet ayudando así a crear un gran potencial econó-
mico y a desarrollar los procesos democráticos. 

Los ministros invitaron al Consejo de Europa a explorar la viabilidad de 
elaborar un instrumento para preservar y reforzar la protección del flujo de tráfico 
transfronterizo de Internet. También se plantearon buscar maneras a través de las 
cuales el Consejo de Europa pudiera dar asesoramiento a las varias corporaciones, 
agencias y entidades que gestionan recursos críticos de Internet y que tienen una fun-
ción transnacional para asegurarse de que éstas toman en cuenta el Derecho interna-
cional y en especial los Derechos Humanos  y promover la supervisión internacional 
de la gestión de esos recursos.

En respuesta a este mandato, el Comité de Ministros decidió invi-
tar al Comité Director de Medios y Nuevos Servicios de Comunicación (Steering 
Committee on the Media and New Communication Services) a trabajar en este tema. 
Para asegurarse de que se conseguía la participación de los distintos actores impli-
cados el Comité creó un Grupo Consultivo Ad- Hoc sobre Internet transfronteriza 
(Ad-hoc Advisory Group on Cross-border Internet o MC-S-CI). Este Grupo estaba 
formado por expertos en la gobernanza de Internet y el Derecho internacional que 
incluían representantes gubernamentales, de la industria, la sociedad civil y de la 
Universidad10. Este Grupo elaboró un borrador de principios que debían regir la 
gobernanza de Internet que elevó al Comité que a su vez lo presentó al comité de 
Ministros. A su vez estos principios debían recibir las sugerencias y comentarios de 
un mayor número de actores para lo que la Organización, teniendo presentes te-
mas como la libertad en Internet, su universalidad y el impacto de fenómenos como 
WikiLeaks, decidió celebrar una conferencia multinivel. Esta conferencia sobre la 
libertad en Internet tuvo lugar en 2011. En ella se dieron cita más de 150 participan-
tes que representaban a Estados miembros del Consejo de Europa, pero también a 
terceros Estados y miembros de la sociedad empresarial y técnica, activistas de la 

10 En concreto, Bertrand de la Chapelle (diplomático francés que ha representado a su Estado en 
diversos foros relacionados con las nuevas tecnologías, especialmente en la ICANN), Wolfgang 
Kleinwächter (profesor universitario y muy relacionado con los esfuerzos a nivel internacional por 
mejorar la gobernanza de Internet), Christian Singer (representante del Gobierno austriaco), Rolf 
H. Weber (profesor universitario) y Michael V. Yakushev (relacionado con varias empresas ligadas 
a Internet y con el Gobierno ruso).
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sociedad civil. En ella se debatió sobre los marcos normativos necesarios para asegu-
rar la libertad en Internet, los principios que debían regir la gobernanza de Internet, 
así como el papel de los distintos actores. Un tema especialmente discutido fue la 
forma en que todo esto debía cristalizar, es decir, las diversas opciones que ofrecía 
el Derecho internacional y si se debía recurrir al soft law o a la celebración de un 
acuerdo internacional.

Sin descartar del todo esta última opción, se decidió empezar por el soft-
-law. Así el 21 de septiembre de 2011, el Comité de Ministros adoptó su Declaración 
sobre los principios de gobernanza de Internet11. En la que establecía un decálogo de 
principios que son los siguientes: 
1. Derechos humanos, democracia e imperio de la ley; 
2. Gobernanza multiactores; 
3. Responsabilidades de los Estados; 
4. Empoderamiento de los usuarios de Internet; 
5. Universalidad de Internet; 
6. Integridad de Internet; 
7. Gestión descentralizada; 
8. Principios de arquitectura 
9. Apertura de la red; y
10. Diversidad cultural y lingüística12.

El Comité de Ministros se comprometió a seguirlos, además de subrayar 
que debían ser seguidos por los Estados miembros de la Organización en su contexto 
interno, pero también en el desarrollo de políticas internacionales. Además, animaba 
al resto de los interesados a asumirlos en el ejercicio de sus propias responsabilidades.

Esta Declaración no se limitó a ser un mero texto programático, sino que 
su puesta en práctica se intentó asegurar a través de la Estrategia para la Gobernanza 
de Internet13. Un documento que proponía cuarenta líneas de acción que debían ser 
puestas en marcha entre 2012 y 2015.

En concreto los objetivos de la Estrategia son:
- proteger la universalidad, integridad y apertura de Internet;
- maximizar los derechos de y las libertades de los internautas; 
- avanzar en protección de datos y privacidad; 

11 <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835773> (Último acceso: 10 feb. 2014).
12 Como se puede observar estos principios tienen mucho en común con los recientemente 
propuestos por Brasil.
13 Previamente a su adopción esta Estrategia fue discutida con diversos actores en una conferencia 
celebrada en Austria, cuyas principales conclusiones pueden consultarse en: <http://www.coe.int/t/
informationsociety/Conf2011/ViennaConferenceSummary_en.pdf >  (Último acceso: 10 feb. 2014).
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- profundizar en el estado de derecho y la efectiva cooperación contra el cibercrimen;
- maximizar el potencial de Internet para promover la democracia y la diversidad 
cultural; y
- proteger y empoderar a los niños y los jóvenes.

3. El consejo de europa y su colaboración con distintos actores 
que juegan un papel importante en el desarrollo de internet

3.1 El Consejo de Europa y los Estados

El Consejo de Europa es una organización intergubernamental, así que su 
relación principal es con los representantes de los Gobiernos de los Estados miem-
bros que lo forman. Sus comités son foros de diálogo que permiten reunirse, debatir 
y buscar soluciones a los expertos en los diferentes temas. En esta línea, en su marco 
se han elaborado varios acuerdos internacionales que vinculan a los Estados que los 
han ratificado y que buscan ser estándares internacionales, habiendo atraído incluso 
a Estados no miembros de los mismos14, además también contribuye a la creación de 
soft-law a través de las recomendaciones de su Comité de Ministros. 

En lo relativo a Internet, son especialmente conocidos su Convenio so-
bre la ciberdelincuencia  (Convenio de Budapest), al que Brasil podría plantearse 
adherirse, y su Convenio para la protección de las personas físicas en relación con el 
tratamiento automatizado de datos personales (también conocido como Convenio 
108). Pero ambos han sido ya ampliamente analizados por la doctrina (Kaspersen, 
2008), así que baste simplemente mencionarlos en este estudio. 

En 2012, el Consejo de Europa adoptó dos recomendaciones en las que 
intentaba encarar el desarrollo de las nuevas tecnologías y su impacto en los ciuda-
danos, llamando a los Estados a proteger los derechos humanos, especialmente la li-
bertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de asociación y el derecho 
a  la vida privada, en relación a los motores de búsqueda y las redes sociales. 

En la Recomendación sobre motores de búsqueda (CM/Rec(2012)3), el 
Comité de Ministros invitó a los Estados a dialogar con los proveedores de motores 
de búsqueda para aumentar su transparencia en la manera en que se facilita el acceso 
a la información, en particular los criterios que se utilizan para seleccionas, ordenar 
o eliminar resultados. El Comité de Ministros pidió más transparencia y respeto por 
el derecho de los usuarios a la hora de procesar sus datos- por ejemplo, con relación 

14 Brasil, por ejemplo, ha ratificado el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal y su Protocolo modificativo.
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a las “cookies”, direcciones IP e historiales de búsqueda.  Todo esto no hace sino 
recordar los problemas existentes en algunos Estados europeos y de la propia Unión 
Europea con Google, el secretismo sobre su algoritmo de búsqueda, sus presuntas 
prácticas anticompetitivas y la polémica sobre la existencia del “derecho al olvido”.

En la Recomendación sobre redes sociales (CM/Rec(2012)4), el Comité de 
Ministros invitó a los Estados a trabajar con los operadores para elevar la conciencia 
de los usuarios sobre sus derechos usando un lenguaje claro y comprensible. También 
recomendaba ayudar a los usuarios a entender las configuraciones por defecto de sus 
perfiles (que deberían proteger su privacidad) y hacer elecciones informadas sobre sus 
identidades en línea. Además, la recomendación contiene una serie de medidas para 
proteger a los niños y a los jóvenes de contenido y actividades perjudiciales, como la 
creación de mecanismos fácilmente accesibles para denunciar contenidos o activida-
des que puedan parecer inapropiados o ilegales. Esta recomendación está en relación 
con la cada vez mayor cantidad de información personal vertida en las redes socia-
les y su gestión. Esta misma preocupación, entre otras razones, ha llevado a la Unión 
Europea a proponer una modificación de su marco de protección de datos personales15.

A pesar del rechazo de los pioneros de Internet a que los Estados con-
trolaran el ciberespacio y crearan limitaciones excesivas (Kleinwächter, 2007), és-
tos deben jugar un papel importante, ya que son ellos los encargados de asegurar 
el respeto por los derechos humanos de las personas. Pero ésta es una labor que no 
pueden llevar a cabo solos, sino que deben colaborar con el sector privado para poner 
en marcha las medidas necesarias, asegurando así una efectividad mucho mayor, 
previniendo las violaciones de derechos y no sólo castigándolas. Teniendo en cuenta 
que en muchos casos se trata de grandes multinacionales las negociaciones con ellas 
serán mucho más sencillas si se hace un frente común, en vez de que cada Estado 
actúe por su cuenta. Estas Recomendaciones son otra muestra de la necesidad de 
un acercamiento plurilateral, ya que se invita a los Estados (cuyos representantes no 
debe olvidarse son los que votan en ese órgano)16 a que influyan en empresas para que 
éstas implementen cambios en sus servicios.

15 Propuesta de Directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las autoridades competentes a efectos de la prevención, 
investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones 
penales, y a la libre circulación de estos datos (COM(2012) 10 final) y Propuesta de Reglamento 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos (COM(2012) 11 final).
16 En lo que se refiere a la Gobernanza de Internet, los Estados en ciertas ocasiones toman de 
manera consciente la decisión de que un determinado tema no sea gestionado por ellos de manera 
directa sino que lo hacen a través de Organizaciones Internacionales Intergubernamentales o 
Organizaciones No Gubernamentales (Drezner, 2004).
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Por último cabe resaltar que el Consejo de Europa no se limita a interac-
tuar con sus Estados miembros, sino que en ocasiones también se ve obligado a mani-
festarse respecto a la actuación de Estados terceros, y así lo hizo tras el escándalo de 
las escuchas en Estados Unidos. En la Declaración de su Comité de Ministros sobre 
los riesgos planteados por la vigilancia digital y otras tecnologías de control para los 
derechos fundamentales de 11 de junio de 2013 se recalcaba que las leyes que autori-
zan una vigilancia excesiva de los ciudadanos pueden interferir en su vida privada e 
inhibir la libertad de expresión y la libertad de los medios.

3.2 El Consejo de Europa y el sector privado

Como ya se ha visto, el Consejo de Europa influye en el sector privado 
indirectamente a través de sus recomendaciones a los Estados (por ejemplo, en el 
ámbito de los motores de búsqueda y las redes sociales), pero en ocasiones también 
lo hace dirigiéndose a ellos de manera directa. El Consejo de Europa ha desarrollado 
distintas guías sobre cómo actuar respetando los derechos humanos para distintos 
tipos de empresas del sector. Desarrolló una para los Proveedores de Servicios de 
Internet (o ISP) 17 en estrecha colaboración con la Asociación Europea de Proveedores 
de Servicios de Internet (European Internet Services Providers Association o EuroISPA). 
En ella se subrayaba el importante papel de estas empresas para dar acceso a los usua-
rios a contenido en línea, e-mails, pero también la influencia que su proceder puede 
tener en derechos humanos tales como la libertad de expresión o la privacidad. Algunas 
de sus medidas se aplican a todos los proveedores de servicios, mientras que otras sólo 
a aquellos que se encargan del acceso y otras a los que ofrecen otros servicios de la 
sociedad de la información como “hosting”, aplicaciones o contenido, ya que tienen 
diferentes responsabilidades. También han elaborado una guía para los proveedores de 
juegos en línea en colaboración con la Federación de Software Interactivo de Europa 
(Interactive Software Federation of Europe o ISFE)18.

El Consejo de Europa también colabora con el sector privado en actividades 
concretas. Por ejemplo, existe un acuerdo entre la Organización y Microsoft que lleva 
contribuyendo al Proyecto Global contra la cibercriminalidad desde 2006.

3.3 El Consejo de Europa y los usuarios de Internet

Probablemente la manera más directa de interacción entre el Consejo de 

17 <http://www.coe.int/t/informationsociety/documents/HRguidelines_ISP_en.pdf> (Último 
acceso: 10 feb. 2014).
18 <http://www.coe.int/t/informationsociety/documents/HRguidelines_OGP_en.pdf> (Último 
acceso: 10 feb. 2014).
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Europa y los usuarios de Internet son los recursos que resuelve el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Cada vez se presentan más recursos ante este Tribunal relacionados 
de una manera u otra con Internet. Teniendo esto en cuenta, el Consejo de Europa ha 
decidido elaborar una Guía sobre Derechos Humanos para Usuarios de Internet. Esta 
Guía busca que los usuarios de Internet sean conscientes de sus derechos y conozcan 
las herramientas que les permitan hacerlos valer, llevando a los gobiernos a centrar sus 
esfuerzos en ellos y promoviendo que el sector privado actuar de manera responsable y 
respetando a la gente con la que contratan. La Guía es todavía un borrador19 que recien-
temente se ha sometido a consulta pública para que todo el que quisiera pudiera hacer 
comentarios o sugerencias. La guía ha sido elaborada por el Comité de Expertos sobre 
Derechos de los Usuarios de Internet (Committee of Experts on Rights of Internet Users o 
MSI-DUI) un órgano subordinado del Comité Director de Medios y Nuevos Servicios de 
Comunicación formado por siete representantes de los Gobiernos de Estados miembros 
y seis expertos independientes cuyo mandato finalizó en diciembre de 2013. La guía se 
centra en el acceso y la no-discriminación; la libertad de expresión e información; la li-
bertad de asamblea, asociación y participación; la privacidad y la protección de datos; la 
educación y la alfabetización digital; los niños y los jóvenes; y los remedios efectivos. Se 
espera que esta guía sea aprobada por el Comité de Ministros en 2014.

El Consejo de Europa protege los derechos de los internautas a través de otros 
convenios, como ya se ha explicado. En concreto en el ámbito de los menores, podríamos 
hacer referencia al Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra 
la explotación y el abuso sexual en el que se establece, entre otras medidas, que los Estados 
parte deberán informar a los menores de los peligros de las tecnologías de la información 
y la comunicación. En el ámbito de la protección de los menores, el Comité de Ministros 
en 2008 adoptó una Declaración sobre la protección de la dignidad, seguridad y priva-
cidad de los niños en Internet. Además, también aprobó en 2008 una Recomendación 
sobre medidas para promover el respeto de la libertad de expresión e información en 
relación a los filtros de Internet (CM/Rec(2008)6), con disposiciones específicas para los 
menores, y otra en 2009 sobre medidas para proteger a los menores contra los contenidos 
y comportamientos perjudiciales y para promover su participación activa en el nuevo 
contexto de la información y la comunicación (CM/Rec(2009)5). 

El Consejo de Europa lleva a cabo distintas actividades y campañas como el 
juego “Through the Wild Web Woods”  que enseña a los niños a navegar por Internet 
de manera segura a la par que promueve el conocimiento de los principales valores de 

19 <http://www.coe.int/t/informationsociety/Rights%20of%20Internet%20Users/Draft%20
Council%20of%20Europe%20Guide%20on%20Human%20Rights%20for%20Internet%20Users.
pdf> (Último acceso: 10 feb. 2014).
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la Organización. 

3.4 El Consejo de Europa y la ICANN

La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet 
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers o ICANN) es una entidad sin 
ánimo de lucro creada en 1998 según las leyes del Estado de California, cuya función, 
expresada de manera sencilla, es la coordinación del sistema de nombres de Internet. 
La naturaleza de esta entidad, así como su sistema de rendición de cuentas y su relación 
con los Estados Unidos es polémica.

En 2007, la Secretaria General Adjunta del Consejo de Europa,  Maud de 
Boer-Buquicchio, se entrevistó con el Presidente de la ICANN, Paul Twomey. Para 
concretar lo hablado y poner sobre la mesa propuestas concretas, la Secretaria General 
Adjunta decidió escribirle una carta en la que planteaba que el impacto de las decisio-
nes y actividades de la ICANN en el derecho internacional y los derechos humanos 
debía ser un tema importante para ambas organizaciones. Por lo que proponía que 
la ICANN creara un grupo consultivo en el que dialogara, y buscara el consejo, de 
expertos y funcionarios de las organizaciones internacionales relevantes (tales como el 
Consejo de Europa) en este ámbito. Sin embargo, el Presidente de ICANN se mostró 
renuente a introducir modificaciones en la estructura de la organización y respondió 
que en su caso el Consejo de Europa podía estar interesado en participar en el GAC, 
que es lo que finalmente ocurrió, como se verá a continuación.

En 2009 en la ya citada Resolución de los ministros responsables de medios 
y nuevos servicios de comunicación sobre Gobernanza y Recursos Críticos de Internet, 
se criticaba que, aunque en sus documentos constitutivos y estatutos se requería que 
ICANN colaborara con las organizaciones internacionales relevantes y que llevara a 
cabo sus actividades de conformidad con los principios de derecho internacional, los 
convenios internacionales aplicables y las leyes nacionales, no había mecanismos que 
pudieran de manera formal controlar que así se estaba haciendo.

Esto llevó a que el Comité de Ministros adoptara en 2010 una Declaración sobre 
una participación mayor de los Estados miembros en los temas relacionados con la gober-
nanza de Internet y el Comité Asesor Gubernamental de la ICANN (conocido como GAC). 
En ella el Comité de Ministros animaba a todos los Estados miembros del Consejo de 
Europa a tener una participación activa en el GAC y el resto de las actividades de la ICANN 
promoviendo los valores del Consejo de Europa; además de invitar al Secretario General a 
que llevara a cabo todas las medidas pertinentes para que la Organización se convirtiera en 
observadora del GAC lo que concluyó con la concesión de este estatuto.
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El GAC es un comité asesor integrado por representantes de Gobiernos y 
organizaciones intergubernamentales principalmente. Su objetivo es ser un foro de de-
bate de los temas que interesan y preocupan a estos actores y así poder asesorar a la 
Junta Directiva de la ICANN a la que presenta sus conclusiones y recomendaciones. La 
aportación del Consejo de Europa en este órgano se refleja por ejemplo en los comenta-
rios que remitió a la reunión del mismo celebrada en octubre de 2012 en Toronto sobre 
la libertad de expresión y la libertad de asociación con respecto a los nuevos dominios 
de nivel superior genéricos (Top Level Domains)20. 

De todas maneras, las relaciones entre el Consejo de Europa y la ICANN se 
han visto dañadas por la decisión de la ICANN de posibilitar la compra de dominios de 
primer nivel sin proteger previamente las siglas de las organizaciones internacionales, 
preocupación que comparte con otras organizaciones como la OCDE, por ejemplo.

4. La aportación del consejo de europa a los foros internacionales
4.1 La aportación del Consejo de Europa al Foro para la Gobernanza 

de Internet
Uno de los puntos de la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información 

era la convocatoria en 2006 de una reunión del nuevo Foro para la Gobernanza de 
Internet (en adelante IGF). Este foro debía promover el diálogo abierto sobre políticas 
relacionadas con Internet de todas las partes interesadas en pie de igualdad, aunque no 
toma decisiones vinculantes sirve como una especie de “laboratorio” o “mercado de 
ideas” (Kummer, 2009). Se ha convertido en una cita anual organizada por las Naciones 
Unidas en la que se reúnen representantes de los Gobiernos, del sector privado, de la 
sociedad civil y de la comunidad técnica, así como ciudadanos a título individual, algo 
muy singular (Weber, 2009, p.68). 

El Consejo de Europa apoya esta iniciativa y envía sus contribuciones a la 
misma. Ya se ha mencionado su aportación a la reunión de Río de Janeiro de 2007 
titulada “Construyendo una Internet libre y segura”, en 2008 en Hyderabad trató sobre 
“Internet: un recurso crítico para todos”, en 2009 en Sharm El Sheikh sobre “Internet: 
creando oportunidades para todos”, en 2010 en Vilna sobre “Desarrollando el futuro 
juntos”. En 2011 en Nairobi, el Consejo de Europa puso especial énfasis en presentar sus 
Principios para la Gobernanza de Internet, ya mencionados. Pero el Consejo de Europa 
no sólo aporta sus contribuciones escritas sino también ponentes y moderadores, en 

20 <http://www.coe.int/t/informationsociety/documents/DG-I%20%282012%29%204%20
FINAL%20pdf.pdf> (Último acceso: 10 feb. 2014).
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los últimos años podemos mencionar la participación de la Secretaria General Adjunta 
o del Comisario de Derechos Humanos. También organiza distintos talleres y eventos 
sobre diferentes temas, sola o asociada con otras entidades ya sean otras organizaciones 
intergubernamentales u ONG. En 2012 en Azerbaiyán, organizó eventos sobre:

•	 El artículo 15 del Convenio de Budapest sobre cibercriminalidad;
•	 ¿Qué herramientas usar para empoderar a los usuarios de Internet?;
•	 La seguridad de los actores que utilizan los medios de comunicación en línea 

como precondición para la pluralidad de los medios y la libertad de expresión 
(coorganizado con la Unión Europea de Radiodifusión, la OSCE y la UNESCO);

•	 Libre flujo de tráfico de Internet;
•	 Libertad de expresión y libertad frente al discurso del odio;
•	 Cómo ser consciente de quién sigue las huellas de los usuarios en Internet (orga-

nizado en colaboración con la Sociedad de Internet (Internet Society o ISOC); y
•	 Terrorismo, Internet y los derechos humanos: cómo prevenir el uso de Internet 

para fines terroristas.
En 2013 en Bali, el Consejo de Europa se centró en presentar la Guía de 

Derechos de los Usuarios de Internet, ya mencionada, que está elaborando para poder 
recibir comentarios y sugerencias. Además, coorganizó con la OCDE un taller sobre 
grandes cantidades de datos (big data) y cómo su procesado puede suponer un gran im-
pulso para la innovación y el desarrollo, creando a la vez nuevos retos para la privacidad 
y otro con  la ISOC sobre “Privacidad: ¿de las regulaciones regionales a las conexiones 
globales?” poniendo de manifiesto lo aprendido de iniciativas como la modernización 
del Convenio 108 del Consejo de Europa, la revisión de las Guía de la OCDE sobre 
privacidad, el Sistema de Reglas de Privacidad Transfronteriza de la APEC y las pro-
puestas para reformar el marco de protección de datos de la Unión Europea.  También 
coorganizó un foro abierto con la Unión Europea de Radiodifusión y la OSCE sobre el 
“Periodismo independiente en Internet”.

Por su parte, si comparamos la participación de representantes europeos con 
la de los de la región latinoamericana en el Foro para la Gobernanza de Internet la de estos 
últimos es muy reducida. En su primera reunión, sólo un 5% de los asistentes provenía de 
América Latina. Este porcentaje creció en la segunda reunión, ya que tuvo lugar en Río de 
Janeiro por razones de cercanía geográfica, pero en los siguientes ha sido escasa (Cavalli, 
2009). En la reunión de 2013 provenían de esta región un 7% de los participantes21.

4.2 La aportación del Consejo de Europa al EuroDIG

21 <http://www.intgovforum.org/cms/2013-bali/attendance-statistics> (Último acceso: 10 feb. 
2014).
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En la línea de lo que se estaba haciendo a nivel mundial con el Foro para 
la Gobernanza de Internet, se consideró que podía ser interesante tener un diálogo de 
este tipo a nivel europeo. Así surgió el Diálogo Paneuropeo sobre la Gobernanza de 
Internet (The Pan-European dialogue on Internet governance o EuroDIG). Fue creado 
en 2008 por varios de los actores interesados en este ámbito entre los que jugó un papel 
de especial relevancia el Consejo de Europa, ya que la primera reunión se organizó en 
su sede en Estrasburgo y además proporcionándole su secretariado junto con otras 
instituciones de la Unión Europea y de otras organizaciones. 

El objetivo de EuroDIG está muy ligado al Foro para la Gobernanza de 
Internet, tanto en el plano ascendente como descendente. En el plano ascendente, bus-
ca ayudar a todos los actores interesados europeos (ya sean representantes de Estados, 
de la sociedad civil, del sector privado o de otras organizaciones) a intercambiar sus 
puntos de vista y mejores prácticas que luego se discutirán en el foro para que los in-
tervinientes puedan elaborar opiniones comunes, pero también ser conscientes de sus 
diferentes aproximaciones. En la fase descendente, se trata de mejorar el conocimiento 
a nivel europeo de lo discutido en el Foro. En definitiva, la idea es que exista una pla-
taforma para que los interesados a nivel europeo puedan debatir sobre lo relativo a la 
gobernanza en Internet.

En 2008, en la sede del Consejo de Europa, se debatió sobre seguridad, pri-
vacidad y el acceso a Internet. En 2009 en Ginebra, se habló sobre acceso a Internet, 
privacidad y redes sociales en línea, recursos críticos de Internet, neutralidad de la red, 
la calidad y fiabilidad del contenido y los temas relacionados con los medios de comu-
nicación que son servicios públicos y contenido generado por los usuarios, aspectos 
relacionados con los derechos de autor, y la alfabetización digital. En 2010 en la sede 
de Telefónica en Madrid, el acento se puso en que  Internet debe ser un espacio, donde 
los usuarios, operadores y Gobiernos tengan claramente delimitados sus derechos y 
responsabilidades. Además, se subrayó la importancia del acceso abierto a contenidos 
y servicios, evitando la sobrerregulación, y promoviendo los procesos democráticos 
en línea como parte del valor público de Internet. Una novedad fue que sesenta de los 
participantes siguieron el evento e intervinieron de manera remota a través de “hubs” 
en diez ciudades, sobre todo de Europa del este. 

En 2011 en Belgrado, se habló sobre la necesidad de mejorar la protección 
de la privacidad en Internet, lo que debe hacerse mejorando la conciencia de los usu-
arios sobre sus derechos y las consecuencias de sus acciones cuando se gestionan sus 
datos personales en línea. Esto es una responsabilidad compartida de las autoridades 
públicas, la industria y la sociedad civil. 
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Otro tema que también se debatió fue la protección de los recursos críticos 
de Internet en Europa y de que el acceso a Internet debía ser considerado un derecho 
fundamental. Otros asuntos que también se debatieron fueron: estándares para definir la 
piratería, mayor inclusión de los individuos en los procesos de desarrollo de Internet, éti-
ca y responsabilidad corporativa, nuevos modelos de negocio en Internet, alfabetización 
digital, delitos en Internet y la presencia de idiomas diferentes al inglés en la red global. 

En 2012 en Estocolmo, la reunión se centró en discernir quién establece 
las reglas de Internet y el propio Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn 
Jagland, hizo el discurso de apertura centrándose en las amenazas que presenta Internet 
a los Derechos Humanos, a la seguridad y a la privacidad. Algunos de los temas trata-
dos en la reunión fueron los derechos de propiedad intelectual en el contexto digital; el 
acceso abierto a la información del sector público; la retención de datos y los derechos 
humanos frente a las exigencias del gobierno a través de la regulación del mercado 
de las telecomunicaciones; la inclusión digital; la territorialidad, la jurisdicción y las 
leyes relacionadas con Internet; si es necesaria una regulación europea para defender la 
neutralidad de la red; la cooperación público-privada para luchar contra el ciberdelito; 
la ciudadanía digital y el trabajo realizado en 2011 para crear principios sobre la gober-
nanza de Internet, como los que ya se ha explicado que elaboró el Consejo de Europa. 

En 2013 en Lisboa, la reunión se tituló “Internet para la sociedad – cómo 
servir al interés público” y se trataron temas tales como: conseguir una Internet libre, 
abierta y segura; el futuro del acceso al contenido digital en Europa; la búsqueda de un 
modelo común europea de neutralidad de la red; la privacidad y el comercio electrónico 
y sus implicaciones para niños y jóvenes; jurisdicción sobre las actividades en línea; etc.

Puede considerarse que EuroDIG se ha convertido en un éxito, ya que se ha 
convertido en una importante cita anual, cuya participación ha ido subiendo cada año hasta 
estabilizarse en los dos últimos en torno a los seiscientos. Se intenta privilegiar el enfoque 
multilateral, por ejemplo, cada año se abre un período para proponer los temas del siguiente 
EuroDIG que posteriormente se eligen a través de una votación en línea y, además, en las 
distintas sesiones se abre el turno de palabra para que todo el mundo pueda intervenir.

5. Conclusiones

El Consejo de Europa es una organización intergubernamental llamada a 
fomentar la cooperación entre los Estados. Sin embargo, a nivel internacional cada vez 
están tomando mayor importancia actores distintos a los Estado como el sector privado 
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o la sociedad civil22. Esto es así especialmente en el ámbito de la gobernanza de Internet 
en el que por su propia naturaleza estos han jugado un papel fundamental desde el 
principio dada la gran importancia de la comunidad técnica y de los propios usuarios 
que en muchos casos se asocian para defender sus derechos y su concepto de lo que 
debería ser Internet. Por ejemplo, un actor singularmente importante que, sin embargo, 
es una entidad privada es la ICANN. Por eso el Consejo de Europa tiene que encontrar 
su lugar en este enfoque multilateral, asumirlo como propio y no dirigirse sólo a los 
Estados sino que tiene que mantener relaciones con el resto de las partes interesadas. 
Esto no quiere decir que los Estados sean actores secundarios ya que siguen revistiendo 
una gran importancia, pues son lo que en último término deben garantizar que se res-
petan los derechos de aquellas personas que se encuentran bajo su jurisdicción.

El Consejo de Europa presenta un valor añadido a la hora de poder aportar 
soluciones en este ámbito por tres razones. La primera es que el Consejo de Europa se 
distingue por ser una Organización que sigue el desarrollo de los acontecimientos y 
busca responder a los nuevos retos como muestra su Convenio sobre Cibercriminalidad 
o la modernización de su Convenio para la protección de las personas físicas en rela-
ción con el tratamiento automatizado de datos personales, creando así estándares para 
los Estados europeos, pero que pueden aplicarse también más allá de sus fronteras y no 
sólo a nivel de acuerdos internacionales, sino también de las recomendaciones y decla-
raciones de su Comité de Ministros. La segunda es que el Consejo de Europa tiene una 
gran experiencia en la protección de los Derechos Humanos, lo que le hace enfocar la 
Gobernanza de Internet desde ese prisma concreto, centrando siempre su actividad en 
la protección de los usuarios de Internet, ya que se plantean nuevas amenazas a su de-
recho de expresión, reunión, asamblea, a la protección de su privacidad, etc. La tercera 
es que el Consejo de Europa tiene experiencia tratando con otros entes distintos de los 
Estados e incluyéndolos en la toma de decisiones, prueba de ello es la Conferencia de 
Organizaciones No-Gubernamentales Internacionales, y como foro de expertos.

Teniendo en cuenta que existen multitud de listas de principios sobre la 
gobernanza de Internet, ¿qué tienen de especial los del Consejo de Europa? Con se-
guridad no se trata del decálogo definitivo de los principios que deben regir Internet, 
pero sí es una aportación importante al debate ya que se han adoptado en el marco de 
una Organización con una gran experiencia en la defensa de los derechos humanos y 
con capacidad de dar respuesta a los nuevos retos y se han consensuado intentando 

22 Un ejemplo de ello sería la consulta abierta que el Consejo de Europa ha realizado para que todo el 
que lo deseara pudiera dar su opinión sobre la reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
disponible en: <http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/reformechr/consultation_en.asp> 
(Último acceso: 10 feb. 2014).
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escuchar a todos los interesados. Otro elemento clave que da peso a estos principios es 
que no se trata de un texto meramente declarativo, sino que va acompañado de una es-
trategia de puesta en práctica con medidas concretas que deben tomarse en un período 
de tiempo determinado.

Las aportaciones del Consejo de Europa al anual Foro para la Gobernanza 
de Internet también suelen ser claras e interesantes, si bien es cierto que este Foro no ha 
alcanzado a realizar todo su potencial. El papel del Consejo de Europa en la creación 
y organización de las diversas reuniones de EuroDIG también ha resultado crucial, 
ya que aunque se trate de un tema global, es oportuno que exista un foro de debate 
europeo para preparar las reuniones del foro mundial e intentar llegar a acuerdos a ni-
vel europeo que puedan defenderse luego a nivel internacional, así como intercambiar 
buenas prácticas y dar la oportunidad de encontrarse y tomar la palabra a las distintas 
partes interesadas.

El estatuto de observador del Consejo de Europa en el GAC también ofrece im-
portantes oportunidades sobre todo si se hace un buen uso de esta herramienta con aporta-
ciones significativas. Este órgano ha sido criticado en ocasiones por su falta de transparencia 
o por aplicar principios carentes de una sólida base jurídica por lo que las bien motivadas 
contribuciones del Consejo de Europa centradas en la protección de los derechos humanos, 
el Estado de Derecho y el imperio de la ley pueden resultar muy oportunas.

En ese sentido también es una iniciativa interesante el partenariado con en-
tidades del sector privado para la creación de guías que permitan que cuando estos 
diseñen sus aplicaciones sepan cómo hacerlo de tal manera que no se vulneren los 
derechos humanos y la creación de un compendio de los derechos de los usuarios de 
Internet, para que estos sean conscientes de los derechos que tienen y cómo poder 
hacerlos valer. La mayor crítica que se puede hacer a la labor del Consejo de Europa es 
que es muy poco conocida entre el público en general, y entonces ¿de qué sirve crear un 
compendio de derechos si los usuarios ignoran su existencia?

En definitiva, repasando estas iniciativas del Consejo de Europa puede con-
cluirse que está organización tiene un papel clave que jugar en lo relativo a la gobernan-
za de Internet, no sólo a nivel europeo, sino en el plano internacional en el que Brasil 
está asumiendo un rol de liderazgo. 
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Resumen
El autor analiza en este trabajo los efectos que tiene sobre los derechos fundamentales la aplicación 
de las tecnologías en el ámbito médico. Una de las primeras consecuencias es que se han pretendido 
convertir algunas prácticas en objeto de nuevos derechos. Por otra parte, los avances tecnológicos 
permiten realizar intervenciones sobre la persona que afectan a derechos como la vida, la integridad 
física y psíquica, la intimidad, o incluso la libertad religiosa y de conciencia. Las situaciones que han 
mostrado una mayor relevancia desde el punto de vista jurídico han sido la fecundación artificial, 
la investigación biomédica el aborto, y la eutanasia. El autor centra la atención la normativa 
internacional, española y brasileña.

1. Introducción

 Los avances de las tecnologías afectan al Derecho a través de sus diferentes 
aplicaciones. Entre éstas, cobran particular importancia las que tienen por objeto la 
sanidad. Este estudio se centrará en analizar el modo en que estos progresos afectan a 
los derechos fundamentales de los sujetos implicados. Para acometer esta tarea se ten-
drán en cuenta tres aspectos principales. El primero de ellos se refiere a las técnicas de 
procreación artificial y la investigación biomédica (apartado tercero). A continuación 
se prestará atención a la expedición de anticonceptivos y la difusión de las prácticas 
abortivas (apartado cuarto). Por último, se atenderá al modo en que los avances tec-
nológicos afectan a los momentos finales de la vida, pudiendo llegar a retrasar el mo-
mento natural de la muerte o manteniendo la vida de forma artificial, o que incluso se 
llegue a solicitar la muerte (apartado quinto). Todo ello se afronta teniendo en cuenta la 
necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales de los sujetos implicados. Entre 
ellos, se presta atención a la situación de los médicos y los compromisos que pueden 
reportar para su conciencia determinadas prácticas médicas.
 La adecuada comprensión de estas cuestiones requiere que se fije la at-
ención en la compleja relación que media actualmente entre biotecnología y Derecho. 
Las causas que explican esta situación se estudian en el apartado segundo. 

2. La relación entre la ética y el Derecho en el ámbito de la 
biotecnología
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2.1. Biotecnología, Derecho, y heterogeneidad de creencias

La relación entre la biotecnología y el Derecho en ocasiones entraña dificul-
tades. Los rápidos avances que adquiere aquélla, con una velocidad creciente, precisan 
que se acoten los límites de lo que puede admitirse. Para ello es necesario acudir al De-
recho. Sin embargo, esta es una solución difícil de ejecutar por diferentes motivos. Por 
una parte, se trata de cuestiones de gran complejidad, que afectan a bienes jurídicos tan 
importantes como la vida y la dignidad humana y que, por eso mismo, requieren un es-
tudio profundo que será necesariamente lento. Esta descompensación entre la celeridad 
de los avances biotecnológicos y el sosiego requerido para su estudio, además del tiempo 
que requieren los procesos legislativos, provocan que el legislador en múltiples ocasiones 
actúe con retraso. En cualquier caso, no será normalmente capaz de regular cada materia 
en toda su extensión, produciéndose lagunas. 

Junto a ello, aparece otro factor que explica el carácter dialéctico entre la 
biotecnología y el Derecho. Me refiero a que cualquier decisión jurídica adquirirá 
inevitablemente una dimensión ética o incluso religiosa que hace difícil identificar 
la mejor solución. O que, en cualquier caso, la opción jurídica requiera un juicio de 
valor previo de carácter religioso o ético que no es fácil de tomar en una sociedad 
caracterizada por la heterogeneidad en el campo de las creencias. Surge la dificultad 
de ofrecer una respuesta unívoca ante los distintos acontecimientos que afectan a 
la conciencia humana por la carencia de unanimidad de criterio en el momento de 
afrontar estas cuestiones.
 No podemos desconocer que la denominada «sociedad postmoderna» se 
define «compleja y multiética»1. De aquí deriva la dificultad de encontrar un común 
denominador ético para la sociedad que será más inalcanzable a medida que au-
menta ese pluralismo ideológico, ético y religioso. Por tanto, localizar los vínculos 
de conexión entre lo jurídico y lo ético se dificulta paulatinamente2. 
 A diferencia de cuanto sucedía en la modernidad, donde el hombre 
confiaba en la razón y en la capacidad de formular juicios y definiciones universal-

1 *ABREVIATURAS: AAM: Asociación Médica Mundial. BOCAM: Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. BOE: Boletín Oficial del Estado. CCB: Comité Consultatif de Bioéthique 
de Bélgica. CCNE: Comité Consultatif National d’Éthique (Francia). CNB: Comitato Nazionale 
per la Bioetica (Italia). CPME: Comité Permanente de Médicos Europeos. DOCE: Diario Oficial 
de la Comunidad Europea. JORF: Journal Officiel de la République Française. STC: Sentencia del 
Tribunal Constitucional. STS: Sentencia del Tribunal Supremo.
 G. Dalla Torre (1993): 14 y s.
2  J. Ballesteros (2000): 16. G. Dalla Torre (1993): 6, 7, 107 y 108. L. Palazzani (2002): 169 y s. 
Véase también R. Andorno (2013): 37-39. A. Magno – S. Guerra (2013): 176 y ss.
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mente válidos que también podían expresarse por medio de leyes, la actual «sociedad 
postmoderna» parte de la fragmentación ética, de valores, y de los distintos modos 
de desarrollarse el razonamiento humano. Esto es consecuencia del creciente proce-
so de «privatización ética» o del progresivo «particularizarse de lo moral» que da lu-
gar al «politeísmo ético»3, llegando en ocasiones a un exacerbado individualismo que 
considera que el ser humano es un sujeto aislado que agota en sí mismo su desarrollo 
y plenitud4. Se produce una situación en que el hombre se encuentra desprovisto de 
algunos de los elementos fundamentales que constituían su vida y valores, como son 
la religión, la tradición o las costumbres. Su lugar ha sido ocupado por otros entre 
los que prima el juicio personal y la autonomía de una conciencia individual que 
provoca que una de las nuevas convicciones sea el pleno dominio y modos propios de 
valorarla5. La consecuencia de este subjetivismo ético se traduce en que cada vez es 
más difícil encontrar unos valores y unas normas por todos aceptadas6.

No se predica más aquella identidad de contenido de la naturaleza hu-
mana7 que era uno de los presupuestos de la noción «moderna» de la ley. Recípro-
camente, las concepciones no relativistas son potenciales enemigos de la libertad 
y de la igualdad puesto que quien mantiene unos criterios como verdaderos puede 
pretender imponerlos a los demás8. En este sentido, las religiones, por su afán uni-
versalista, pueden ser sospechosas de fundamentalismo9. Con la exclusión del ám-
bito público de estos peligrosos elementos se puede acabar imponiendo, sin opción 
al debate, lo que algún autor ha denominado el «monoculturalismo de lo trivial»10. 
En este contexto se devalúa el debate democrático, constreñido a girar en torno a 
propuestas infundadas, «formuladas sin convicción por quienes no las consideran 
dignas de ser abordadas con particular seriedad»11.

En definitiva, el hombre postmoderno encuentra que todo es discutible, 
considera que no puede existir una verdad objetiva ni un punto de coincidencia 
común de pensamiento sobre una determinada materia, desembocando, en no raras 
ocasiones, en una cierta sensación de abandono, desconfianza y de desprotección12. 
Ni siquiera el pleno amparo que ofrecía la razón, hasta hace algunas décadas pre-

3 F. D’Agostino (2000): 18 y s. L. Palazzani (2002): 169 y s.
4 Cfr.: M.D. Vila-Coro (2003): 46. Cfr.: J.M. Serrano Ruiz-Calderón (2000): 111 y ss.
5 P. Krajewski (2001): 185 y s.
6 G. Dalla Torre (1993): 16. Cfr. R. Bertolino (1994): 39.
7 M. García-Pelayo (1999): 72 y s. Analiza someramente las causas de este proceso en la p. 71.
8 J. M. Vázquez García-Peñuela (1998): 440 y s.
9 J. Ballesteros (2000): 17. 
10 A. Ollero (2006): 200.
11 Ibid.
12 Cfr.: M.D. Vila-Coro (2003): 44.
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dicada como axioma y fundamento de la seguridad del hombre moderno, ofrece 
respuesta a todas las dudas. La razón parece que ya no lo explica todo, con lo que los 
principios racionalistas quiebran.

Ante esta situación, se produce una exaltación de lo jurídico. La disper-
sión ética existente provoca que sea difícil conciliar las distintas orientaciones. Se 
entiende que todas tienen un mismo valor y, por eso mismo, han de coexistir sin 
solaparse e incluso sin mezclarse para mantener su «integridad» o «pureza»13. El 
único modo de conciliar estas éticas es a través de un mecanismo externo basado en 
el acuerdo como es el Derecho14. Se presenta frecuentemente una sensación de nece-
sidad de una seguridad moral que guíe sus propias acciones. Es en el ordenamiento 
jurídico donde se pretenden encontrar los criterios que colmen su desorientación. 
El ciudadano encuentra que el Derecho positivo le ofrece la confianza que niega al 
Derecho natural15.
 En este proceso, la ética se divide formando sistemas dispares. A su vez, se 
separa la moral del Derecho para que no haya confusión entre ambos y, que siendo así, 
éste pueda regular la convivencia social, desde una lejanía respecto de la moral que se 
expone como la pretendida única salvaguardia de su neutralidad. No se puede produ-
cir, desde este momento, una relación entre el ser y deber-ser puesto que ésta última es 
una categoría metafísica incognoscible. La apreciación de las cosas y de los compor-
tamientos humanos no se basa en valores objetivos, sino en estimaciones subjetivas 
producidas por unos sentimientos de rechazo o de aceptación que dependerán de los 
momentos y situaciones concretas en que acaezcan16. La separación entre la moral y el 
Derecho contribuye, pues, a alejar el espectro de una temida ética común vinculante 
para todos los ciudadanos que se convierta en fundamento de las normas jurídicas17. 
Las posibilidades de organizar autónomamente la propia vida aumentan en correspon-
dencia con el grado de disminución de un tercero que emite criterios que vinculan el 
modo de actuación de cada persona o que es capaz de exigir conductas.
 De un modo u otro, es preciso regular las biotecnologías. Para ello es 
necesario adoptar decisiones que implican necesariamente previos juicios de valor 
basados en criterios religiosos, ideológicos, culturales o morales. Se abre así el debate 
sobre el modo de elegir el fundamento de las normas y de lograr que las normas 

13 Cfr.: J. Ballesteros (2000): 18 y s.
14 G. Dalla Torre (1993): 14, 15 y 113. F. D’Agostino (2000): fundamentalmente pp. 20-22. J. M. 
Vázquez García-Peñuela (1998): 441 y 443.
15 A. Bettetini (2003): 9.
16 J. Hervada (2002): 61 y ss., principalmente 66 y s. y 70-73. 
17 En este sentido, J.A. Souto Paz (2007): 317. Cfr. A. Ollero (2001): 13 y ss., en relación con la 
progresiva diferenciación entre la ética pública y la ética privada. 
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reflejen los valores mayoritariamente compartidos en la sociedad18. Si se produce esa 
correspondencia, el Derecho habrá desempeñado su función de medio de control del 
poder. De lo contrario, se habrá convertido en un instrumento del que se ha servido 
el poder para imponer a la sociedad su propia ideología o creencias. 

2.2. Relativismo y dignidad humana

 Aparece, no obstante, un nuevo dato que no debe ignorarse y que con-
tribuye de una manera importante a justificar una amplia aplicación de las biotecno-
logías con independencia de la valoración ética que pueda suscitar. Se trata de que el 
relativismo imperante da lugar a que tampoco podamos manejar un concepto claro 
de dignidad humana. A partir de aquí se está en condiciones de llevar a cabo técnicas 
dispares sobre el ser humano aun poniendo en riesgo su vida o su integridad física o 
moral. En otras palabras, se es susceptible de atentar contra la dignidad de la persona 
precisamente porque no se comparte un concepto claro de ella.
 Lo que se encuentra como trasfondo de esta tesis es la nueva interpre-
tación que la ética postmoderna ofrece a la dignidad humana en sustitución de la 
heredada de la tradición judeo-cristiana19. En este último contexto se entiende que 
el hombre nace con una dignidad que forma parte de su esencia y de la que no podrá 
ser despojado. La consecuencia es que el hombre, por ser digno, es indisponible y no 
se le puede instrumentalizar ni encontrarse sustituido en sus decisiones. Más am-
pliamente, significa que goza de libertad de decisión sobre las acciones que pretenda 
realizar u omitir y obrar en conformidad con ese criterio20. Esto supondría, por lo 
demás, un freno al ejercicio del poder y al riesgo de que la norma jurídica instru-
mentalice a la persona o pretenda transformarla21. En definitiva, porque es digno, es 
autónomo. Su dignidad exige su inmediato reconocimiento, sin que quepa esperar 
que dependa de la aceptación de los demás. 

La interpretación postmoderna ofrece, como contraste, un sentido distinto 
de la dignidad. Ahora su autonomía no depende de su dignidad, sino que se considera-
rá digna a la persona que es autónoma y no se convierte en una carga para los demás. 

18 En relación con esta cuestión, véase con mayor profundidad A. González-Varas Ibáñez 
(2009), 73-88.
19 Vid. A. Ollero (2006): 60-64 y 106.
20 F. Fernández Segado (2003): 213 y s.
21 Ibid., 207. Precisamente la dignidad humana exige el rechazo de cualquier posibilidad de 
utilización de una persona, incluida su instrumentalización como simple medio para los fines de 
una sociedad organizada en forma colectiva o tecnocrática. El individuo no puede estar al servicio 
de pretensiones de carácter absoluto, ya provengan del Estado, de un grupo de la sociedad o de otras 
personas, como indica C. Starck (2005): 490. Asimismo, Idem (2001): 139-149.
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Esto desemboca en un desplazamiento hacia el exterior del concepto de dignidad y, 
en consecuencia, de la capacidad de decidir sobre sí mismo. Sólo el hombre autónomo 
puede ser titular de la dignidad. Pero el grado de autonomía de cada cual depende del 
criterio de los demás. La dignidad no es ya innata, sino «conferida» o «heterónoma»22. 
Como resultado, «la vida humana podrá, sobre todo en sus fases iniciales y terminales, 
resultar disponible y encontrarse privada en la práctica de toda dignidad»23.

Esta situación conlleva el riesgo de que no se valoren adecuadamente de-
terminados seres. Caso paradigmático es el tratamiento jurídico que recibe el em-
brión humano o la persona enferma. Nos centraremos con más detenimiento en estas 
cuestiones en su debido momento. Antes de ello conviene observar que otra de las 
consecuencias de la compleja relación entre lo axiológico y el Derecho en este terreno 
consiste en la conversión de determinadas pretensiones en derechos subjetivos o, in-
cluso, en su elevación a la categoría de derechos fundamentales. 

2.3. La aparición de nuevos derechos

 Los avances tecnológicos permiten alcanzar resultados hasta hace poco 
tiempo insospechados, como puede ser la elaboración de píldoras anticonceptivas 
y/o abortivas, la creación de seres humanos por medios artificiales, su clonación, o 
el manejo de células madre de origen embrionario. Esta situación ha dado lugar no 
sólo al debate al que nos estamos refiriendo sobre la licitud de estas prácticas, sino 
a que distintos individuos o colectivos reclamen su realización como un verdadero 
derecho. Así ha sucedido, por ejemplo, con el nacimiento de los nuevos derechos se-
xuales y reproductivos, desconocidos hasta hace pocos lustros. Su impulso definitivo 
lo adquirieron a través de los correspondientes Informes de la Conferencia Mundial 
sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, y de la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer: acciones para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, (Beijing –
Pekín-, septiembre de 1995)24. Ambas Conferencias pretendieron incluir los derechos 
reproductivos dentro del conjunto de los derechos humanos. Su fin era garantizar a 
las mujeres el disfrute de una plena salud, especialmente de tipo sexual.
 Su significado es, en síntesis, el siguiente25. Los derechos sexuales consis-
ten en la facultad de una persona de mantener relaciones de este tipo con quien quie-

22 A. Ollero (2006): 60-64 y 106.
23 A. Ollero (2006): 62. Cursiva original. 
24 http://www.un.org/popin/icpd2.htm, y http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/
Beijing%20full%20report%20S.pdf.
25 En buena medida estos derechos se deben a la influencia de la denominada ideología de género. 
En relación con el contenido de los derechos sexuales y reproductivos, así como la mencionada 
ideología, véase. P. Durán y Lalaguna (2009): 237-252. M.J. Roca (2009): 39-79. 
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ra, cuando y como lo desee. Los derechos reproductivos, por su parte, tienen como 
objeto que su titular pueda decidir si desea tener o no descendencia. Puede ser que, 
como consecuencia de su libertad sexual, el hombre y la mujer hayan engendrado un 
hijo inesperadamente. En virtud de la titularidad del derecho reproductivo, podrían 
solicitar que ese hijo no llegara a nacer. De aquí se deriva la progresiva difusión del 
uso de anticonceptivos, y la admisión del aborto, ya sea como actividad despenali-
zada o como un derecho. Sin embargo, es posible que de esa relación sexual no surja 
descendencia, bien sea porque el hombre y la mujer que la han practicado no estaban 
en condiciones de engendrar o, bien porque se tratara de personas del mismo sexo. 
Esto último no impide que puedan reclamar la satisfacción de este deseo a través de 
sus derechos reproductivos. Es decir, que ante la imposibilidad de engendrar de un 
modo natural, puedan solicitar la creación de un hijo por medios artificiales. Los 
derechos reproductivos integrarían, por tanto, la solicitud de un conjunto de prác-
ticas26 como el aborto, tener un hijo mediante técnicas de reproducción asistida, la 
esterilización, el libre acceso a los anticonceptivos, libertad sexual y también para 
elegir la propia orientación sexual.
 Las consecuencias de este planteamiento serían varias. En relación con 
este trabajo nos interesa señalar dos de ellas. La primera es que esta situación se con-
vierte en un impulso para la extensión del aborto y para la investigación biomédica 
en el ámbito de la reproducción artificial. En segundo lugar, da lugar a la desvincula-
ción entre sexualidad y reproducción. Este resultado, a su vez, provoca otro, como es 
la desvinculación entre matrimonio y la función generativa, de claro interés social. A 
partir de aquí se facilita el camino para calificar como matrimonio a uniones entre 
homosexuales, pues también ellos -y del mismo modo que los heterosexuales- po-
drán ofrecer nuevos hijos a la sociedad, aunque no sea por medios naturales. Así ha 
sucedido en España, donde se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo 
sexo a través de la ley 13/2005, por la que se modifica el Código civil en materia de 
matrimonio27. También es lo ocurrido en Brasil, que lo tiene reconocido desde que el 
Consejo Nacional de Justicia aprobara la resolución n. 175, de 14 de mayo de 201328.
 En definitiva, esta compleja relación entre ética, creencias, avances cientí-
ficos y, finalmente, el Derecho da lugar a que determinadas prácticas que hasta hace 

26   J. Vega Gutiérrez – M. Vega – P. Martínez Baza (1995): 69.
27    Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer 
matrimonio, en BOE n. 157, de 2 de julio. A este dato se añade que el Tribunal Constitucional ha 
admitido la constitucionalidad de esta modificación en la sentencia 198/2012, considerando que la 
heterosexualidad no es un elemento esencial del matrimonio como institución.
28 Puede consultarse en http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/
resolucoespresidencia/24675-resolucao-n-175-de-14-de-maio-de-2013. 



139

un tiempo no excesivamente lejano se considerasen delictivas, hayan pasado a estar 
despenalizadas y, de allí, a convertirse más recientemente en derechos (incluso fun-
damentales). Es caso paradigmático ha sido, como se expondrá en el apartado cuarto, 
el aborto en España. También se ha intentado que la eutanasia siguiera un camino 
paralelo, si bien esta pretensión no ha tenido éxito, al menos en nuestro país.

2.4. El compromiso de conciencia de los investigadores y personal 
sanitario

 Cabe indicar, finalmente, que el Derecho no puede resultar ajeno al 
conflicto entre la conciencia de los científicos ante determinadas prácticas que los 
avances biotecnológicos permiten llevar a cabo y que en ocasiones son jurídicamente 
exigibles. Será preciso que el Derecho atienda de alguna manera a la situación de 
estas personas que, en el ejercicio de su libertad ideológica o de creencias, se niegan 
a ejecutarlas. Sería deseable que se ofrecieran soluciones que evitaran ese conflicto. 
El legislador es cierto que podría hacerlo previendo «opciones de conciencia» que 
liberaran a esa persona del cumplimiento de tal deber29. Sin embargo, como ya se 
adelantó al principio de este estudio, la ley no puede prever todos los casos y, además, 
el legislador actúa con más lentitud que los avances tecnológicos. Esto supone que no 
llegará a prever todos los casos de conflicto posibles. 
 El resultado será inevitablemente que, en múltiples ocasiones, el afectado 
oponga una objeción de conciencia en el ejercicio de su derecho fundamental de liber-
tad religiosa amparado en el artículo 16 de la Constitución30. En el ámbito biosanitario 
quizá sea más fácil que estas objeciones prosperen por diferentes motivos31. Uno de 
ellos es que la actitud de estos profesionales sea tal vez más comprensible que otros 
posibles supuestos, pues su pretensión se traduce normalmente en no lesionar la vida 
o la integridad humana, lo que supone afirmar el valor de este derecho fundamental. 
Por otra parte, la propia deontología profesional les suele impedir acometer actuacio-
nes contrarias a esos bienes. Finalmente, como profesionales que son de cada concreto 
campo científico, pueden invocar libertades profesionales concretas que les exonerará 
de cumplir con determinados mandatos legales. Tales son la libertad de prescripción 
de los médicos, o la libertad de expedición de medicamentos del farmacéutico. 

3. Procreación artificial e investigación biomédica

29 Sobre ello, cfr. M.J. Roca (2008) y A. González-Varas Ibáñez (2008).
30 Entre la amplia bibliografía sobre este tema véase, por todos, R. Navarro Valls (2007): 143-178. 
R. Navarro Valls – J. Martínez Torrón (2011).
31A. González-Varas Ibáñez (2009), 169 y ss.
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Analizadas estos aspectos generales sobre la relación entre biotecnología 
y Derecho, llega el momento de observar algunas de las situaciones concretas que 
adquieren mayor relieve. Daré comienzo por la procreación artificial y la investi-
gación biomédica, donde la biotecnología ha encontrado un campo de actuación 
particularmente fecundo. España ha regulado estas cuestiones en sendas leyes. La 
primera de ellas es la ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asisti-
da32 que deroga los precedentes textos legislativos de 198833. La segunda cuestión la 
aborda la ley 14/2007, de investigación biomédica, que deroga la anterior ley 42/1988 
sobre donación y utilización de embriones y fetos humanos34. Estas normas ofrecen 
un amplio espacio de actuación, aumentando aún más las prácticas permitidas en 
cada uno de estos campos por las mencionadas normas que las precedieron en los 
años ochenta, con un contenido avalado por el Tribunal Constitucional mediante las 
sentencias 212/1996 y 116/1999. 

Sin ánimo de ser exhaustivo, las principales novedades que aportan estas 
leyes son las siguientes. Por cuanto se refiere a las técnicas de reproducción asistida, la 
ley 14/2006 autoriza que se fecunden más de tres ovocitos en cada ciclo reproductivo, 
si bien no permite que se transplanten en el útero más tres preembriones para evitar 
gestaciones múltiples (artículo 3.2). Por otra parte, admite la posibilidad de investigar 
con preembriones que hayan sobrado de técnicas de fecundación in vitro anteriores. 
Incluso se prevé su donación automática para fines de investigación, salvo que los pro-
genitores hayan establecido expresamente otro destino distinto (artículo 11.4). Esto 
supone una cosificación del embrión humano, pues se le concibe –salvo que se indique 
expresamente otra cosa- como un objeto de investigación científica, en lugar de un ser 
humano –aun en fase embrionaria- dotado de la dignidad que le corresponde.

La ley, con el ánimo de adecuar esta materia a los avances científicos –
como expresamente indica en su exposición de motivos- autoriza la selección ge-
nética de preembriones con fines terapéuticos en beneficio de terceros por medio 

32 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, en BOE n. 126, 
de 27 de mayo.
33 Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción humana asistida, en BOE n. 
282, de 22 de noviembre.
34 Ley 42/1988, de 28 de diciembre, sobre donación y utilización de embriones y fetos humanos, o 
de sus células, tejidos u órganos, en BOE n. 314, de 31 de diciembre. Realiza un exhaustivo análisis 
del contenido de las leyes 14/2006 y 14/2007, cotejándola con las normas que derogan, M.O. Godoy 
Vázquez: Régimen jurídico de la tecnología reproductiva y la  investigación biomédica con material 
humano de origen embrionario: protección de los derechos fundamentales de los sujetos implicados, tesis 
doctoral defendida en la Universidad de Vigo (España) en septiembre de 2013, aún inédita, pp. 133 y 
ss. del texto original aún inédito al que he tenido acceso por gentileza de la autora. 
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del diagnóstico genético preimplantacional (artículo 12.2). Esta previsión aumenta 
la cosificación del embrión anteriormente mencionada, así como su finalidad instru-
mental. Es así desde el momento en que la ley permite crear un ser humano no por el 
valor que en sí mismo tiene, sino en aras de servir a una finalidad concreta, aunque 
ésta sea la curación de otra persona. Este criterio se refuerza más tras la lectura del 
artículo 1.3 que parece permitir la clonación humana con fines terapéuticos, pues 
sólo prohíbe expresamente la que guarda una finalidad reproductiva.

Se trata, en definitiva, de una ley que, con el fin de estimular el mayor 
desarrollo de la investigación y aplicación de las técnicas de reproducción asistida 
y de favorecer el ejercicio de los derechos reproductivos, presenta algunos aspectos 
oscuros. Interesa en este momento subrayar que la instrumentalización del embrión 
humano (es decir, de la persona humana) que implica la satisfacción de esos intereses 
supone una escasa consideración de la dignidad humana que ya tiene la persona aun 
en su fase embrional. Esta preocupación por la dignidad humana del embrión es algo, 
por lo demás, que suscita la preocupación en el Derecho comparado, como ha suce-
dido en Brasil donde se reclama también la protección de los «dereitos fundamentais 
do embrião» con el fin de fortalecer la idea de la «Bioconstitução»35.

Por cuanto se refiere a este país, la ley 11105 de marzo de 2005 permite en 
su artículo 5 la utilización, para fines de investigación y terapia, de células troncales 
embrionarias obtenidas de embriones humanos producidos por fertilización in vitro 
y no utilizados en el respectivo procedimiento. Habrá de tratarse, en cualquier caso, 
de embriones inviables o que estén congelados desde al menos tres años antes de la 
publicación de esa ley. 

Por otra parte, las implicaciones éticas para los científicos y personal sanita-
rio que hayan de participar en estas prácticas son relevantes. No puede resultar extraño 
que, a la vista de las prácticas que pueden llegar a ejecutarse, distintos organismos de 
representación científica hayan mostrado su criterio con el fin de salvaguardar la inte-
gridad moral de sus miembros. Ejemplo de ello son las orientaciones que aparecen en 
los artículos 15 y 16 del Código de Ética Médica de Brasil36 . Por su parte, en relación 
con la inseminación artificial, el Comité Permanente de Médicos Europeos37 recuerda 
que debe considerarse a los embriones verdaderas «personas humanas condicionadas» 

35 A. Magno – S. Guerra (2013): 169 y ss. Cfr. Marqués, R.L. (2009): 56-69.
36 Aprobado por la resolución n. 1931/2009, del Consejo Federal de Medicina. Debe añadirse que 
en n diciembre de 2010, el Consejo Federal de Medicina de Brasil aprobó la Resolución n. 1.957, que 
contiene las Normas Éticas para la Utilización de las Técnicas de Reproducción Asistida.
37 CPME: Recommandations sur les problèmes éthiques posés par les méthodes de procréation 
artificielle. 1985, en http://www.unav.es/cdb.
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y no unos materiales de laboratorio38, por lo que no admite que se experimente con los 
sobrantes durante los momentos de espera hasta que se produzca su reimplantación 
con la consiguiente posibilidad de nacimiento de la persona en un futuro. Este criterio 
refuerza la interpretación que hemos realizado del artículo 11.4 de la ley 14/2006.

Uno de los problemas éticos derivados de la inseminación artificial consiste 
en la situación en que quedan los embriones sobrantes y la posibilidad de obtener de 
ellos células troncales, comúnmente conocidas como «células madre»39. La Asociación 
Médica Mundial afirma40 que «el médico no puede violar sus principios morales y debe 
ser sensible a los principios éticos y morales de sus pacientes, y respetarlos». Final-
mente, se invoca el derecho de los médicos y demás personal sanitario a abstenerse 
voluntariamente de participar en la clonación de seres humanos41. 

Estas consideraciones nos permiten adentrarnos a continuación en el ámbito 
de la investigación biomédica. Como ya se ha indicado, la ley 14/2007 aborda su regula-
ción, de un modo cercano a los postulados de la ley 14/2006 sobre reproducción humana 
asistida. Dentro del amplio conjunto de contenidos que abarca esta ley se fijará la atención 
en aquellos que muestran un carácter más controvertido desde el punto de vista ético y 
de la salvaguarda de los derechos fundamentales. Por una parte, distingue el «preem-
brión» del embrión42. El primero de ellos es el que se crea in vitro formado por un grupo 
de células resultante de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 
catorce días más tarde. El embrión, en cambio, ya está implantado en el claustro materno. 
Cabe precisar que los primeros carecen de protección jurídica, convirtiéndose en meros 
materiales de laboratorio  que pueden producirse y congelarse para fines de investigación 
según lo establecido en los artículos 32 y 33 de la ley 14/2007. 
 Esta distinción entre embrión y preembrión no parece del todo justificada, 
al menos si atendemos a los criterios que provienen de otras instancias como el Dere-
cho comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo ocasión de pronun-
ciarse sobre estas cosas en la sentencia del caso Brüstle contra Greenpeace, de 18 de 

38 Cfr. § 1 del capítulo II. Asimismo, AMM: Declaración sobre la fecundación in vitro y transferencia de 
embriones, adoptada en la 39ª Asamblea general celebrada en Madrid en octubre de 1987.
39 Una clara y genérica perspectiva de esta cuestión la ofrece Y. García Ruiz (2004). Se centra 
en la normativa vigente sobre este tema en los distintos países de la Unión Europea Cfr. asimismo 
E. Deutsch (2004): 51-65. M. Domingo Gutiérrez (2002). M.O. Godoy Vázquez (2005). B. 
González Moreno (2007) C.M. Romeo Casabona (2006a): 75-125. J.M. Serrano Ruiz-
Calderón (2005): 201 y ss. E. Sgreccia (2007): 680 y ss.  
40 AMM: Declaración sobre la fecundación in vitro y transferencia de embriones, cit.
41 AMM: Resolución sobre la clonación, adoptada por la 147ª Sesión del Consejo en París, mayo de 
1997 y ratificada por la 49ª Asamblea General de la AMM en Hamburgo, en noviembre de 1997, en 
http://www.unav.es/cdb. 
42 Definiciones extraídas del artículo 3.s) y 3.l) de la ley 14/2007.
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octubre de 201143. En su § 38 indica expresamente que «constituye “embrión humano” 
[…] todo óvulo humano a partir del estadio de la fecundación, todo óvulo humano 
no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura y 
todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante 
partenogénesis».
 La ley española de investigación biomédica autoriza –de acuerdo con lo 
previsto en la ley 14/2006- la donación de ovocitos con fines experimentales, si bien 
no permite que se creen preembriones humanos destinados a la experimentación (artí-
culos 32 y 33.1). También permite la obtención de células troncales humanas con fines 
terapéuticos o de investigación, incluso cuando el mecanismo previsto para ello sea la 
clonación terapéutica (artículo 33). Permite asimismo la investigación o experimenta-
ción con ovocitos y preembriones sobrantes procedentes de la aplicación de las técnicas 
de reproducción asistida con el fin de obtener, desarrollar o utilizar líneas celulares 
troncales embrionarias (artículo 34). Tal como se comentó anteriormente, este tipo de 
prácticas pueden suponer un atentado contra la dignidad propia de toda vida humana, 
incluida la no nacida. Así vuelve a ponerlo de manifiesto la sentencia de Luxemburgo 
del caso Brüstle antes mencionada. En este caso, respondiendo a otra de las cuestiones 
prejudiciales elevadas por el tribunal de instancia, concluye en su § 46 que no es admi-
sible la concesión de patentes en relación con la utilización de embriones humanos con 
fines industriales o comerciales, y también con fines de investigación científica. Sólo 
pueden ser objeto de patente la utilización con fines terapéuticos o de diagnóstico que 
se aplica al embrión y que le es útil.
 Sin embargo, la sentencia no se conforma sólo con establecer este criterio. A 
mayor abundamiento, añade en sus §§ 47-52 que tampoco se podrá otorgar una patente 
cuando la información técnica objeto de la solicitud sólo pueda obtenerse mediante la 
destrucción previa de embriones humanos o su utilización como materia prima. No 
dejan de ser interesantes estas observaciones por la utilidad que pueden tener en otros 
contextos, como el brasileño, donde también se ha abierto el debate en torno a la po-
sibilidad de favorecer o comercializar la manipulación genética humana, como ya se 
ha hecho con la genética animal o vegetal44. No obstante ello, debemos recordar que el 
artículo 5 de la ley 11105 de marzo de 2005 prohíbe expresamente la comercialización 
del material biológico humano.

Dentro de los principios que han de guiar, en concreto, las investigaciones 
científicas sobre seres humanos cobran una particular importancia el Código dictado 

43 Es también de alto interés consultar el informe del Abogado General Sr. Yves Bot, de 10 de marzo 
de 2011, que sirven de fundamento a la mencionada sentencia. 
44  Sobre esta cuestión, véase V. Candeia Paz (2013), especialmente 474-478.
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por el Tribunal Internacional de Nüremberg en 194645. Persigue, como otros textos 
aprobados con posterioridad, que las investigaciones llevadas a cabo sobre seres huma-
nos respeten unos principios básicos que satisfagan la moral, la ética y el Derecho, de 
tal modo que permanezca salvaguardado el debido respeto al ser humano y garanticen 
la protección de su dignidad, intimidad, salud y derechos46. 
 Es cierto que la experimentación médica, incluida la que se efectúa sobre 
seres humanos, es en ocasiones necesaria, siempre que se respeten unos límites razo-
nables. Ofrecen resultados que redundan en un beneficio general para la humanidad y 
que a veces no es posible obtener a través de otros métodos de estudio47. Dentro de este 
contexto, el propósito principal de la investigación médica en seres humanos debería 
consistir en mejorar los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos48.
 Entre estos resultados y los riesgos para el sujeto afectado ha de existir una 
proporción. No cabe duda de que en todas estas experimentaciones el resultado es in-
cierto –por eso es necesaria la investigación- y aparece una colisión de intereses que 
requerirá la correspondiente ponderación. Por una parte49, aparece la necesidad de in-
vestigar puesto que de aquí se pueden derivar beneficios generales para la sociedad y, 
en su caso, para el propio sujeto objeto de la investigación. Por otra parte, encontramos 
el derecho de estas personas a que no se menoscabe su salud ni se ponga en peligro su 
vida. También pueden verse afectados otros intereses individuales como la libertad.
 En atención a este entrecruce de intereses se debe estimar que el grado de 
riesgo que se corre nunca podrá exceder el problema que se pretende resolver con la expe-
rimentación50, y se habrá de evitar todo daño  físico o mental innecesario51, ni se podrán 
realizar experimentos de los que haya razones a priori para creer que se puede producir la 
muerte o daños graves52. Como garantía de respeto a los principios éticos, la Declaración 

45 Puede encontrarse una versión traducida al español en http://www.unav.es/cdb/
46 Código de Nüremberg, § «experimentos médicos permisibles». AMM: Declaración sobre los 
principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, realizada en Helsinki en junio 
de 1964, enmendada por última vez en la 52ª Asamblea General reunida en Edimburgo en octubre 
de 2000, §§ 8 y 10.
47 Código de Nüremberg, § experimentos médicos permisibles y § 2. AMM: Declaración sobre 
los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, realizada en Helsinki en 
junio de 1964, cit., § 19.
48 AMM: Declaración sobre los principios éticos para las investigaciones médicas en seres 
humanos, realizada en Helsinki en junio de 1964, cit., § 6. Precisamente lo que justifica estas 
experimentaciones son las posibilidades razonables de beneficio general para la población, como 
se indica en el § 19 del mismo documento.
49 C.M. RoMeo Casabona (Dir., 2006b): 297.
50 Código de Nüremberg, § 6. AMM: Declaración sobre los principios éticos para las 
investigaciones médicas en seres humanos, realizada en Helsinki en junio de 1964, cit., §§ 16 y 18.
51 Código de Nüremberg, § 7.
52 Ibid. § 5.
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de Helsinki53 prevé el envío del proyecto –o, más exactamente, del «protocolo»- de cada 
investigación a un comité de evaluación ética independiente del investigador y del patro-
cinador54. Ese comité tendrá derecho a examinar los ensayos en curso. 
 Resta examinar si la conciencia de los profesionales que intervienen en estas 
actuaciones queda protegida de algún modo. La Declaración de Helsinki55 se anticipa al 
compromiso que pudiera surgir en estos casos. Afirma que los médicos deben abstener-
se de participar en proyectos de investigación sobre seres humanos a menos que estén 
seguros de que los riesgos inherentes han sido adecuadamente evaluados y de que es 
posible hacerles frente de manera satisfactoria. Si observan que los riesgos que implican 
son más importantes que los beneficios esperados, deben suspender el experimento 
en marcha. Se aprecia que, con esta previsión, la interrupción de la investigación por 
motivos éticos  no es sólo un derecho, sino un deber.
 Sin embargo, nuestra legislación –concretamente, la ley 14/2007 de investiga-
ción biomédica- no incorpora cláusulas de conciencia a favor de aquellos investigadores 
que se nieguen a participar en investigaciones que sean contrarias a sus principios. 
 Dentro de las vastas posibilidades de actuación que favorece la investigación 
biomédica, las que ofrecen una mayor proyección y relevancia son las farmacológicas. 
Tanto es así que, aparte de la normativa general que regula las investigaciones biomé-
dicas, la atención de las distintas instancias competentes, incluido el legislador, destilan 
declaraciones y normas jurídicas referidas de forma exclusiva a esta actividad. De este 
modo encontramos que el Derecho comunitario56 traslada a este concreto ámbito las 
previsiones anteriormente analizadas en favor de la dignidad y derechos del paciente. 

53 § 13.
54 Este comité no es aún calificado como «ético», aunque ostenta las funciones que posteriormente 
corresponderán a los futuros comités éticos que, de un modo u otro, han tomado como punto de 
referencia el diseñado en Helsinki. El objeto fundamental que persiguen todos ellos es la protección 
de los sujetos humanos que forman parte de la investigación clínica, como indican L. Ciccone 
(2005): 280 y s. Sobre el funcionamiento de estos comités cfr. también G. Dalla Torre (1993): 
141-174. M. Siota Álvarez (2002): 479-499. M. Ventura (1994): 374-379.
55 AMM: Declaración sobre los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, 
realizada en Helsinki en junio de 1964, cit., § 17. En este sentido, Código de Nüremberg, § 10.
56 Directiva del Consejo 75/318/CEE, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre normas y protocolos analíticos, tóxico-farmacológicos 
y clínicos en materia de pruebas de especialidades farmacéuticas, en DOCE L 15 de 17 de enero. 
Modifica su anexo la directiva de la Comisión 91/507/CEE, de 19 de julio de 1991, en DOCE L 270, 
de 26 de septiembre. Más recientemente, directiva del Parlamento europeo y del Consejo 2001/20/
CE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de 
ensayos clínicos de medicamentos de uso humanos, de 4 de abril de 2001, en DOCE L 121/34. La 
incorporación del contenido de esta directiva al ordenamiento jurídico español lo realiza el real 
decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, en 
BOE n. 33, de 7 de febrero. 
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Adentrándonos en este ámbito farmacológico, observamos que la compro-
bación de la efectividad de un medicamento requiere la experimentación de sus efectos 
en el ser humano una vez que se han aplicado sobre animales de modo que esté garan-
tizado que son admisibles los riesgos de la aplicación sobre personas57. Estas prácticas 
se denominan «ensayos clínicos». La legislación española, siguiendo directamente a la 
comunitaria, los define como «toda investigación efectuada en seres humanos, con el 
fin de determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos, y/o demás efectos 
farmacodinámicos y/o de detectar las reacciones adversas, y/o de estudiar la absorción, 
distribución, metabolismo y eliminación de uno o varios medicamentos en investiga-
ción con el fin de determinar su seguridad y/o eficacia»58. 

La finalidad que ha de inspirar el tratamiento con medicamentos consiste, en 
cualquier caso, en mejorar la salud y condiciones de vida del paciente59. Es evidente que, 
en caso de no obrar de este modo, se pueden plantear problemas éticos para el investi-
gador60, lo que nuevamente supone el potencial ejercicio de una objeción de conciencia.

La relevancia que adquieren actualmente estas prácticas deriva de la existencia 
de fármacos que se utilizan sin los debidos conocimientos científicos de base que debe-
rían orientar su empleo. Este hecho responde a la extendida experimentación en animales 
y hombres que, por una parte, garantizan su seguridad y eficacia. Pero, al mismo tiempo, 
retrasa su empleo y aumenta sus costes, además de suscitar dudas de carácter científico 
y ético. Estos motivos deberían impulsar el desarrollo de una investigación científica de 
base que permita conocer los fármacos a través del estudio de los fenómenos naturales y 
disminuir el recurso a la experimentación en animales y personas61.
 Como prueba del delicado carácter que presentan estos ensayos clínicos, la 

57 Artículo 60.2 de la ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, en BOE n. 178, de 27 de julio. Desarrolla esta ley el real decreto 1344/2007, de 
11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, en BOE 
n. 262, de 1 de noviembre. 
58 Artículo 2 de la directiva 2001/20/CE. Definición adoptada en el artículo 58.1 de la ley 29/2006, 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Artículo 2,a) del real decreto 
223/2004. Por su parte, el El Comité Consultivo de Bioética belga ha definido expresamente a este 
tipo de ensayos de medicamentos como una parte específica de la denominada «experimentación 
humana», en CCB: Avis n. 23, relatif aux comités d’éthique en exécution de l’article 6bis, § 2 de la loi 
du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifié par la loi programme du 24 décembre 2002, de 8 de 
septiembre de 2003, § «remarques introductives».
59 AMM: Declaración sobre las relaciones laborales  entre médicos y farmacéuticos en el tratamiento 
con medicamentos, adoptada en la 51ª Asamblea general en Tel Aviv, en octubre de 1999, en http://
www.unav.es/cdb.
60 Algunos aspectos concretos los indica el CNB en su estudio titulado Dalla farmacogenetica alla 
farmacogenomica, de 21 de abril de 2006, p. 39 y ss.
61 Advierte de esta situación el CNB: Conflitti d’interessi nella ricerca biomedica e nella pratica 
clinica, aprobado en su sesión plenaria de 8 de junio de 2006, pp. 8 y ss. Cfr. M. Arami (2003): 163.
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ley prevé que se realicen de acuerdo con las normas de «buena práctica clínica» y con 
respeto a los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos del ensayo, que prevalecerán 
sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad62. Refiriéndose de un modo más concre-
to a la vertiente ética de estos experimentos, la legislación española exige que «deberán 
realizarse en condiciones de respeto a los derechos fundamentales de la persona y a los 
postulados éticos que afectan a la investigación biomédica en la que resultan afectados 
seres humanos»63. La observancia del correcto modo de proceder está a cargo de las Ad-
ministraciones sanitarias, a las que se concede la facultad inspeccionar estos ensayos64. 
 La importancia concedida a los comités éticos en el ámbito de la investigación 
médica y farmacéutica ha dado lugar a que la ley española de investigación biomédica 
14/2007 haya creado los comités éticos de investigación65, que habrán de estar presentes 
en todo centro que realicen investigaciones biomédicas que impliquen intervenciones en 
seres humanos o utilización de muestras biológicas de origen humano. Es una muestra de 
la proyección que adquieren estas prácticas sobre las creencias y la conciencia humana.

4. El aborto

 En el apartado 2.3 se tuvo ocasión de comentar cómo el avance de las bio-
tecnologías ha hecho factibles determinadas prácticas en el ámbito sexual y reproduc-
tivo que desde determinadas esferas se han querido elevar a la categoría de derechos –
incluso derechos fundamentales-. En el apartado anterior hemos analizado la vertiente 
relativa a la procreación artificial cuando ésa no es posible por medios naturales. Ahora 
se observará la otra cara de la moneda, es decir, evitar los embarazos inesperados. No 
es éste el momento de abordar en toda su extensión el régimen jurídico del aborto en 
España u otros países66, ni tampoco todos los compromisos éticos o morales que se 
pueden derivar de su práctica. Se pretende más bien incidir en el modo en que algunos 
ordenamientos jurídicos –como el español- han «normalizado» la práctica abortiva, 
presentándola como una práctica médica ordinaria cuya solicitud es objeto de un dere-
cho subjetivo de la mujer. 
 España ha establecido la nueva regulación del aborto en la ley orgánica 
2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo67. 

62 Artículo 58.1 de la ley 29/2006. En relación con el contenido de estas «normas de buena práctica 
clínica» cfr. G. Dalla Torre (1993): 67-104 y 89-104.
63 Artículo 60.1 de la ley 29/2006.
64 Artículo 59.4 de la ley 29/2006.
65 Artículo 12 de la mencionada ley.
66 Se tuvo ocasión de profundizar en esta cuestión en A. González-Varas Ibáñez (2010).
67 BOE de 4 de marzo de 2010.
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La naturaleza jurídica del aborto muda significativamente con esta norma. De ser una 
conducta despenalizada, pasa a convertirse en un derecho. En efecto, la anterior ley 
que regulaba el aborto68 lo configurada como una despenalización de uno de los delitos 
contra las personas cuando concurrieran las indicaciones que esa misma ley establecía. 
La ley orgánica 2/2010, además de cambiar el nombre de «aborto» por el de «interrup-
ción voluntaria del embarazo», lo configura como un derecho. Se trata, además, de la 
facultad de acceder a una prestación sanitaria ordinaria, como cualquier otra de las 
que ofrece nuestro sistema sanitario. Así lo indica –entre otros artículos- el número 18, 
destinado a garantizar «el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria 
del embarazo. […] Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud».
 Por otra parte, se trata de un derecho que, como indica el propio título de 
la ley, está íntimamente relacionado con la salud sexual y reproductiva, mostrándose 
como una más de sus posibles manifestaciones. De este modo, el artículo primero ex-
plica que el objeto de esta norma consiste en «garantizar los derechos fundamentales en 
el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción 
voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes 
públicos». Desde este momento el aborto se ha convertido, prácticamente, en un medio 
anticonceptivo más entre los ya existentes hasta este momento o, desde otra perspecti-
va, en un medio de planificación familiar69. Cabe pensar que esta perspectiva no tendría 
cabida en otros sistemas jurídicos como el brasileño, pues el artículo 9 de la lay 9263 
de 1996 indica expresamente que los mecanismos de planificación familiar no podrán 
poner en riesgo la vida o la salud de las personas.
 En definitiva, con este cambio de naturaleza, el aborto no sólo pasa a ser un 
derecho, sino que incluso se le configura «como si de un derecho fundamental se tratara», 

68 Ley orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código penal de 1973. La 
disposición derogatoria única del Código penal de 1995 mantiene este artículo en vigor. En cambio, 
la ley orgánica 2/2010 lo deroga, según establece su disposición derogatoria única. 
69 Así lo acusan el Consejo Fiscal, en su dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Salud sexual 
y reproductiva y de la Interrupción del embarazo, de 23 de junio de 2009, II. 5. De confirmarse 
este concepto del aborto, el legislador español se mostraría en contra de las recomendaciones 
provenientes del Consejo de Europa. Este organismo ha declarado a través de su Asamblea 
Parlamentaria que el aborto no puede ser considerado en ningún caso como un método de 
planificación familiar, en Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2008). El informe 
del Committee on Equal Opportunities for Women and Men de 8 de abril de 2008, Doc. 11537 rev. 
del mismo título que el documento anterior –al que sirve de base-, también exponía expresamente 
esta idea en los §§ 1 y 31. Sobre la relación que existe entre el reconocimiento y la protección de 
la salud reproductiva y los derechos reproductivos y la concepción que, incluso desde instancias 
internacionales, se está difundiendo de la libertad y la sexualidad y, por otra parte, la evolución de 
la planificación familiar, cfr. A.M. Vega Gutiérrez (2009): 20-33.
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tal como indica el Consejo fiscal en el dictamen emitido sobre esta materia70. A partir de 
aquí se derivan distintas consecuencias que, como adelantaba anteriormente, no es posi-
ble más que enunciar. Por una parte, se rebaja la edad de solicitud71 del aborto de los 18 
años a los 16, que es la edad que establece el ordenamiento jurídico español para consentir 
de forma ordinaria a tratamientos médicos. Por otro lado, se sustituye el anterior sistema 
de indicaciones, por uno combinado de indicaciones y plazos72 que permiten el aborto de 
un modo prácticamente libre hasta la vigésimo segunda semana de gestación73. 
 A través de este cambio de naturaleza del aborto y de su conexión con los 
derechos sexuales y reproductivos en los términos que hemos examinado, el legislador 
español se instala en la órbita del reconocimiento de esos nuevos derechos que apare-
cieron en las Conferencias de El Cairo de 1994 y de Beijing de 1995, a pesar de que se 
trate simplemente de declaraciones sin valor jurídico y no vinculantes para los Estados. 
Se incorpora también a la corriente de la ideología de género74 que es una de las fuentes 
de donde mana este concepto de la sexualidad y de la procreación que ha dado lugar 
a estos nuevos derechos. Prueba de ello es que la polivalente ley orgánica 2/2010 tam-
bién se adentra en el terreno educativo. Su artículo quinto proclama que los poderes 
públicos garantizarán la educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre 
salud sexual y salud reproductiva. Se trata de un tipo de enseñanzas que, además de 
ser afrontadas solo y exclusivamente desde esta ideología, pretenden incluso formar a 
la persona. Así se desprende de su artículo noveno que indica que esta formación con-
tribuirá al desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores. Una edu-
cación que se presenta con estas características permite afirmar que se producirá una 
lesión del derecho fundamental de libertad ideológica, religiosa y de conciencia tanto 
de los alumnos como de sus padres75, así como  del derecho fundamental de éstos a 
elegir la formación moral y religiosa que deseen para sus hijos76. Por otra parte, cuando 

70 Dictamen del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de Ley de Salud sexual y reproductiva y de la 
Interrupción del embarazo, de 23 de junio de 2009, § II, p. 14.
71 Artículo 13.4 de la ley orgánica 2/2010.
72 Artículo 14 de la ley orgánica 2/2010
73 En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la ley orgánica 2/2010, la madre podrá solicitar 
el aborto libremente durante las catorce primeras semanas de gestación, y ello sin alegar causa 
alguna y sin necesidad de ponderar intereses en conflicto. Esta previsión no puede sino considerarse 
inconstitucional pues el Tribunal Constitucional ha entendido que los derechos de la madre sólo 
podrán prevalecer sobre la vida del nasciturus cuando así resulte de la correspondiente ponderación 
de los bienes jurídicos y derechos de madre e hijo que necesariamente aparezcan en conflicto STC 
53/1985, FJ 9. Sobre la inconstitucionalidad del sistema de plazos cfr. R. Navarro Valls (2010): 15-
17. El sistema de indicaciones previsto en el artículo 15 de la ley abre la posibilidad de solicitar el 
aborto hasta la vigésimo segunda semana de gestación siempre que concurra alguna de ellas.
74 Cfr. nota a pie de página n. 25
75 Artículo 16 CE. 
76 Artículo 27.3 CE.
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traslada la obligatoriedad de explicar esta materia con este exclusivo enfoque al ámbito 
universitario –como hace el artículo octavo- para la formación de los profesionales 
de la salud, podemos preguntarnos en qué lugar queda el derecho fundamental de la 
libertad de cátedra de los profesores, así como la autonomía universitaria consagrados, 
respectivamente, en los artículos 20.1.c) y 27.10 de la Constitución española.
 Finalmente, es evidente que la práctica del aborto continuará suponiendo 
un compromiso religioso, ético o, cuanto menos, deontológico para los médicos. Aun-
que la posibilidad de objetar en conciencia a la práctica del aborto ya se la había reco-
nocido el Tribunal Constitucional en la sentencia 53/1985, incluso cuando no estuviera 
expresamente previsto en la ley, lo cierto es que el artículo 19.2 de la ley orgánica 2/2010 
les reconoce este derecho.
 No obstante lo expuesto, existen motivos para pensar que esta regulación 
del aborto, con todos sus perfiles, está llamada a desaparecer. El Ministerio de Justicia 
español ha aprobado el 20 de diciembre de 2013 un anteproyecto de Ley orgánica «para 
la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada»77. 
Abriga el propósito de derogar la ley orgánica 2/2010 y modificar las correspondientes 
leyes con el fin de devolver al aborto –nuevamente así denominado, en lugar de «inte-
rrupción voluntaria del embarazo» su naturaleza de conducta despenalizada –con lo 
que dejará de ser un derecho-. Será así solamente en los casos expresamente indicados, 
por lo que establece únicamente un sistema de indicaciones, desapareciendo la posi-
bilidad de abortar libremente y sin manifestar causa alguna dentro de un período de 
tiempo determinado. La edad para consentirlo será la de 18 años, pudiendo hacerlo las 
menores de edad con el asentimiento de los padres o tutores. Por último, se modificará 
la 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias con el fin de mantener expresa-
mente la posibilidad de objetar en conciencia por parte del personal sanitario.
 España volverá de este modo a una situación semejante a la que tuvo antes 
de 2010 y que comparte con otros países como Brasil. También aquí existe un sistema 
de despenalización –que no legalización- e indicaciones. Según los artículos 124 a 128 
del Código penal, no era punible el aborto cuando era el único remedio para salvar la 
vida de la madre o en casos de violación.

Interesa indicar, por último, que también los farmacéuticos pueden encon-
trarse en una situación de compromiso de conciencia semejante a la del médico en aqué-
llos casos en que se ven obligados a administrar píldoras abortivas o, al menos, anti-
conceptivas. El Tribunal Supremo español ha recordado que el derecho de objeción de 

77 Se puede consultar el texto en la página web del Ministerio de Justicia, en http://www.mjusticia.
gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/ALegislativa_P/1288774452773/Detalle.html
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conciencia goza de un contenido constitucional que forma parte de la libertad ideológica 
reconocida en el artículo 16 de la Constitución. Por ello admite que los profesionales 
sanitarios con competencias en materia de prescripción y dispensación de medicamentos 
puedan plantear objeción de conciencia en casos como los descritos78. Del mismo modo 
se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía79 ante un caso semejante.

Estas referencias pueden ser un buen referente para los farmacéuticos bra-
sileños, pues podrán verse en situaciones comprometidas para su conciencia desde que 
en agosto de 2013 se aprobara la ley sobre atención obligatoria e integral a las personas 
víctimas de violencia sexual80, pues identifica la expedición de píldoras abortivas como 
uno de los servicios que haya de prestar el servicio de sanidad público.

5. La biotecnología en el momento final de la vida

Los avances biotecnológicos también afectan a la vida en su fase final. El 
hecho de que pueda prolongarse una vida por medios artificiales, retrasando de este 
modo la muerte natural, da lugar a que en ocasiones no sea fácil diferenciar la euta-
nasia pasiva de la solicitud de la aplicación u omisión de tratamientos médicos que, 
aunque no busquen directamente la muerte del paciente desahuciado, pueden producir 
un acortamiento de su vida en aras de paliar su dolor.

Es conveniente resaltar este aspecto, precisamente porque uno de los argu-
mentos que esgrimen los defensores de la eutanasia y su legalización es que no existe 
diferencia moral entre matar y dejar morir. Sin embargo, estas conductas son diferentes 
entre sí. El matar –acción ejercitada en el caso de la eutanasia activa- supone que la 
causación de la muerte es fruto de la responsabilidad humana, alterando lo que hubiera 
sido la tendencia propia de la naturaleza. En cambio, dejar morir consistiría en permitir 
a la naturaleza, representada en este caso por la enfermedad, seguir su propio decurso 
–lo cual no quiere decir que la negligencia médica quede justificada de ninguna ma-
nera-81. Se trata de distinguir, pues, la provocación de la muerte del enfermo –aunque 
sea por su solicitud – de la actividad médica que, sencillamente, pretende dejar a un 

78 STS de 23 de abril de 2005, Sala Tercera, FJ quinto.
79 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sección de Granada, n. 1, de 8 de enero 
de 2007. Cfr. especialmente los FJ segundo y quinto. 
80 Ley 12.845, de 1 de agosto de 2013, sobre atención obligatoria e integral a las personas víctimas 
de violencia sexual, publicada en el Diário Oficial da União, de 2 de agosto.
81 J.R. Flecha Andrés (1988): 164. También en relación con la diferencia entre matar y dejar 
morir, fundamentalmente considerando la transitividad del primer acto frente a la intransitividad 
del segundo, cfr.: D. Gracia (1996): 125 y s. 
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enfermo que vive artificialmente morir de su muerte natural82.
 Por otra parte, es también cierto que los avances científicos son capaces de 
mantener la vida en fase terminal, pero a costa de unos sufrimientos desproporciona-
dos que, por lo demás, no iban a sacar al paciente del estado terminal. Prolongar estas 
prácticas daría lugar a lo que se conoce como «enseñamiento» o «encarnizamiento» 
terapéutico. Parece que hay conformidad general en el rechazo de toda forma de obs-
tinación médica irracional o ensañamiento terapéutico. Ya en el año 1976 la Asamblea 
parlamentaria del Consejo de Europa había declarado que la prolongación de la vida 
no había de ser el único objetivo de la práctica médica, que debía igualmente procurar 
aliviar el sufrimiento83. Incluso ha llegado a considerar el alargamiento artificial del 
proceso de muerte como una amenaza a los derechos fundamentales y a la dignidad 
del enfermo terminal84. En el mismo sentido, el artículo 3.2 de la Declaración sobre la 
Enfermedad Terminal, adoptada por la 35ª asamblea de la Asociación Médica Mundial 
en Venecia (octubre de 1983) recomienda que el médico deba evitar cualquier medio 
extraordinario que no tenga beneficio alguno para el paciente.
 En efecto, cuando se trata de unas intervenciones médicas que, lejos de po-
der recuperar esa vida, lo único que  conseguirán es una prolongación dolorosa de una 
muerte inevitable, no existe el deber jurídico de continuar la terapia, salvo las medi-
das de carácter puramente paliativo o analgésico85. No se puede decir que rechazar la 
aplicación de unos medios terapéuticos inmorales o desproporcionados encierre una 
voluntad suicida ni homicida, sino una simple aceptación de los límites de la medicina 
y de la capacidad humana para recuperar la salud86. «Significa una aceptación serena 
de las limitaciones del organismo, de la ciencia y de la técnica, en contra de actitudes 
prometeicas y fáusticas o de un respeto sacral a la vida no razonable»87.
 Es cierto que en ocasiones la aplicación de terapias puede provocar sufri-

82 E. López Azpitarte (1990): p. 226 y s. Precisamente en la Declaración de la Asociación Médica 
Mundial sobre la Eutanasia, adoptada en la 39ª Asamblea Médica Mundial (Madrid, octubre de 
1987), se considera a la eutanasia como contraria a la ética. No obstante «ello no impide al médico 
respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase 
terminal de su enfermedad».
83 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (1976): especialmente §§ 6 a 8.
84 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (1999): § 7 iii, y 8 ii. Cfr. el «Rapport 
de la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille», de la misma organización,  
titulado Accompagnament des malades en fin de vie, documento 10455, de 9 de febrero de 2005, § I.. 
En la línea de pensamiento expuesta sobre la irracionabilidad de proseguir las aplicaciones médicas 
desproporcionadas, cfr.: J.P. Costa (1986): 158 y s. F. D’Agostino (2003): 172 y s. G. Dalla Torre 
(1993): 43. J. Hervada (1984): 17-20. A.M. Marcos del Cano (1999): 93-95, y 163 y s. J. Robert 
(1988): 175-177.
85 C. M. Romeo Casabona (1994): 442 y ss. 
86 J. Hervada (1984): 17-20. 
87 F.C. Elizari Basterra (1991): 191.
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miento moral y físico al enfermo y que eso sea la causa de que haya ciertos casos en que 
el paciente exprese su deseo de morir. Sin embargo, la mejor solución no será practi-
carle la muerte, sino mostrar un especial énfasis en proporcionarle un trato humano, 
favorecer que se encuentre acompañado, evitar los tratamientos médicos obstinados e 
irracionales y, llegado el caso, aplicar los cuidados paliativos que sean necesarios, tal 
como se está fomentando también en otros países88. Así en Brasil lo ha recomendado 
recientemente el Conselho Federal de Medicina mediante la resolución 1995/201289.

 El Consejo de Europa ha recomendado la creación de unidades de este tipo 
en los centros sanitarios de los Estados miembros, así como la necesidad de que sus 
legislaciones reconozcan expresamente el derecho a su acceso90. Con estos cuidados se 
pretenden mitigar los dolores físicos y demás síntomas, teniendo siempre en cuenta el 
sufrimiento psicológico y espiritual91. Por lo tanto, su objeto fundamental consiste en 
permitir que el proceso natural del final de la vida del enfermo se haga presente en las 
mejores condiciones, tanto para él mismo como para su familia. Evitan los tratamientos 
instrumentales inútiles, sin olvidar en ningún caso la prosecución de la comunicación 
con el enfermo, de modo que disfrute de un sostenimiento relacional adecuado92.

 En España, la ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud incluye la atención paliativa a enfermos terminales como una de sus prestacio-

88 Esto ha sido una propuesta especialmente bien recibida en Francia, como puede consultarse 
en A. González-Varas Ibáñez (2005): 24-32. Así lo afirma también la Comisión Central de 
Deontología de la OMC: Declaración sobre la eutanasia, aprobada en la Asamblea General de 
21 de junio de 1986, publicada en la Revista OMC, 16 (diciembre 1991). Comité Permanent des 
Médicins Européens, en la declaración titulada L’assistance aux mourants de 1987, en http://www.
unav.es/cdb
89 Sobre esta cuestión, y la diferencia con la práctica de la eutanasia, vid. A.C. Elaine dos Santos 
– A.A. Costa (2013). 
90 Consejo de Europa (2005): § I. Incluso ha considerado que un insuficiente acceso puede 
constituir un atentado contra la dignidad del enfermo terminal y un riesgo de que vulneración 
de los derechos fundamentales, como declara en Consejo de Europa (Asamblea parlamentaria): 
recomendación 1418 (1999).
91 Dentro del derecho comparado, encontramos que el artículo L-1110-10 del Código de la sanidad 
pública de Francia, introducido por la ley 303/2002, de 4 de marzo relative aux droits des maladies 
et à la qualité du systeme de santé, en JORF de 5 de marzo de 2002, n. 54, los define como «des soins 
actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent 
à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne 
malade et à soutenir son entourage».
92 Artículos 37 y 38 del Code de Déontologie Médicale, decreto n. 10, de 6 de septiembre de 1995 
(en JORF de 10 de septiembre de 1995, modificado por el decreto n. 503, de 21 de mayo de 1997, 
en JORF de 22 de mayo), y artículos R. 4127-37 y R. 4127-38 del Código de sanidad pública. § 
2 de la Charte du patient hospitalisé, aneja a la circular del Ministerio de Sanidad y de la Acción 
Humanitaria n. 22, de 6 de mayo de 1995. Dictamen del CCNE n. 63, de 27 de enero de 2000, § 2.1, 
http://www.ccne-ethique.fr. 
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nes especiales93. Asimismo, la normativa autonómica ha percibido la importancia de 
la función de las intervenciones asistenciales orientadas a la prestación de este tipo de 
cuidados, creando diferentes instituciones que observen su desarrollo y asesoren debi-
damente a las autoridades competentes94.
 Por último, como en los casos anteriores, hemos de tener en cuenta el compro-
miso ético, moral o deontológico que supondría para los profesionales de la sanidad la prác-
tica de la eutanasia. También en este caso se confirma el deber del médico de salvaguardar 
la vida y la salud del paciente, rechazando las prácticas que atenten contra estos bienes. Así 
se expone en la Declaración sobre la eutanasia de la Asociación Médica Mundial95, donde 
afirma expresamente que es «contraria a la ética», tal como también se afirma desde otras 
representaciones de este colectivo96. En el espacio médico español, el artículo 27.3 del có-
digo de ética y deontología médica de 1999 afirma expresamente que «el médico nunca 
provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición 
expresa por parte de éste». Se trata, nuevamente, de optar por el favor de la vida.

Consideraciones finales

 I. Los avances tecnológicos pueden presentar indudablemente importantes be-
neficios para la humanidad. Se aprecia con particular facilidad en el ámbito sanitario, pues 
son susceptibles de redundar en la recuperación de la salud y de conservar la vida humana. 
No obstante ello, también es cierto que un incontrolado manejo de estas técnicas puede dar 
lugar a la lesión de bienes jurídicos como la vida, la integridad física y moral, o la libertad 
religiosa y de conciencia, tanto de los pacientes, como de los propios profesionales que las 
aplican o que, con su esfuerzo, contribuyen al avance de la biotecnología. 
 Por otra parte, la continua evolución de estas ciencias pueda dar lugar a que 
pensemos que todo lo que es materialmente posible es también lícito. Incluso podría 
abrigarse la esperanza de que determinadas prácticas hasta poco imposibles de realizar, 
pueden ser objeto de unos nuevos derechos subjetivos. En ocasiones podrá ser así, pero 

93 Artículo 13.2.f).
94 De este modo, la Comunidad de Madrid ha creado la «Comisión Regional de Cuidados  Paliativos» 
y la «Comisión Científico-Técnica de Cuidados Paliativos» a través de la orden de la Comunidad de 
Madrid 1940/2005, de 23 de diciembre, por la que se crea y regula la comisión regional de cuidados 
paliativos y la comisión científico-técnica de cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid, en 
BOCAM de 29 de diciembre de 2005.
95 Adoptada por la 39ª Asamblea General en Madrid, octubre de 1987. Cfr. AMM: Declaración 
sobre el suicidio con ayuda médica, adoptada en la 44ª Asamblea Médica Mundial en Marbella, 
septiembre de 1992.
96 Indican que la eutanasia es contraria a la ética médica el Comité Permanent des Médicins 
Européens, en la declaración titulada L’assistance aux mourants de 1987, en http://www.unav.es/cdb.
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en otras se requerirá de la oportuna prudencia para evitar que todo deseo o voluntad se 
convierta automáticamente en un derecho. Será preciso, pues, sopesar cada caso.
 II. La salvaguarda de estos derechos y libertades fundamentales es necesaria 
si queremos que la dignidad de la persona humana siga siendo el fundamento del orden 
político y de la paz social, tal como proclama el artículo 10.1 de la Constitución. Una 
de las dificultades que se presenta en esta tarea consiste en que no es fácil relacionar 
la biotecnología y el Derecho como consecuencia del relativismo y de la heterogenei-
dad ética y religiosa que se presenta en las sociedades actuales. En efecto, teniendo en 
cuenta los bienes jurídicos afectados, la mayor parte de las decisiones en esta materia 
tendrá un insoslayable componente ético, moral, o religioso sobre el que no será fácil 
encontrar un acuerdo. No obstante ello, hemos de esforzarnos en esta tarea y descubrir 
los elementos éticos comunes en nuestras sociedades. Volver a poner la atención en los 
valores tradicionales que las han configurado y que han contribuido a su avance en los 
tiempos pasados puede ser un medio que ayude en esta tarea.
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Resumo
Este trabalho aborda a Gestão Pública estadual no Estado de Santa Catarina, uma unidade federativa 
do Brasil. Realizou-se o estudo a partir de uma pesquisa documental e pesquisa participativa. Foram 
realizadas entrevistas abertas não estruturadas com Diretores e Secretários de Estado das áreas 
da Administração, Fazenda e Planejamento do estado. Realiza-se assim um diagnóstico do nível de 
maturidade da administração pública com enfoque na questão da engenharia e gestão do conhecimento. 
Apresenta-se a estrutura de Gestão Pública Estadual em Santa Catarina, incluindo-se a as Secretarias 
de Desenvolvimento Regional (SDRs), Administração direta e indireta. Aborda-se aspectos relacionados 
a localização geográfica e fragmentação do conhecimento, indicando-se a gestão do conhecimento e 
ferramentas de gestão utilizadas no poder executivo do estado. Diagnosticou-se durante a pesquisa que 
o maior problema não é a falta de recursos, e sim a escassez de instrumentos de gestão, em especial de 
engenharia e gestão do conhecimento, bem como necessidade de assessoria mais técnica aos governantes. 
Assim, o Governo estaria mais apto a orientar melhor os recursos existentes nas diversas secretarias, 
reduzindo-se a fragmentação de esforços, o retrabalho e desperdício de recursos. Aborda-se a separação 
de Secretarias de Estado entre “Planejamento” e condução da “Administração”, um conceito e prática 
ultrapassados.  Aborda-se a profissionalização da gestão com recomendação de requisitos mínimos aos 
cargos comissionados e reforço do quadro técnico mais qualificado em Gestão Pública como um caminho 
para melhorar a governabilidade pelo prórprio primeiro escalão do Governo. Identifica-se também 
Ferramentas de gestão do conhecimento como Programa de Excelência em Gestão (PEG) da Secretaria 
de Estado da Administração (SEA) como uma forma de desintermediação hierárquica da informação, 
reduzindo o ruído político e levando informações diretamente aos secretários de Estado e Governador. 
Identificam-se como experiências bem sucedidas a formação de centros administrativos regionalizados 
e o Central ao redor do palácio do governo; a formação de grupos técnicos especializados; a utilização 
de Blogs; a implementação do PEG-SEA e suas ferramentas.  Ferramentas do PEG-SEA são apontadas 
como uma solução de gestão do conhecimento potencialmente eficazes.  As SDRs são apresentadas como 
bom modelo de Gestão: descentralizado geograficamente e com gestão coordenada e integrada entre 
Secretarias setoriais no sentido de solução de problemas. Neste sentido recomenda-se a implantação de 
equipes técnicas de administradores e engenheiros nos mesmos moldes da SEFAZ e CIASC nas SDRs e 
órgãos setoriais para que o sistema de engenharia e gestão do conhecimento esteja mais apto a auxiliar 
o Governador e governantes quanto aos projetos oficiais documentando-os e tornando informações 
prontamente disponíveis reduzindo o ruído político em projetos técnicos. 
Palavras chave: Engenharia e Gestão do Conhecimento; Gestão Pública; Boa Burocracia; Modelo 
Organizational; Desenho Organizacional
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1. Introdução

 Faz-se neste capítulo um diagnóstico do nível de maturidade da admi-
nistração pública no Brasil, com enfoque na questão da engenharia e gestão do co-
nhecimento. Esta análise é realizada especificamente na esfera estadual com base na 
análise do caso do Estado de Santa Catarina, onde um dos autores atua como admi-
nistrador. Ao final do diagnóstico são apresentadas oportunidades de melhorias.
 Para tanto o capítulo traz inicialmente uma apresentação da estrutura de 
Gestão Pública que, além do aspecto legal, é bastante peculiar em sua formação his-
tórica que resultou nas Secretarias de Desenvolvimento Regional.   
 O estudo desenvolvido neste capítulo utiliza em termos de metodologia a 
abordagem qualitativa, exploratória, consistindo em um estudo teórico empírico. Faz-
-se uso da pesquisa documental e pesquisa participativa. Algumas entrevistas abertas 
e não estruturadas foram realizadas com alguns diretores e Secretários de Estado da 
Administração, Planejamento e Fazenda do Estado. A pesquisa participativa ficou ao 
encargo de um dos autores deste trabalho que é funcionário público do corpo técnico. 
 Neste sentido o presente capítulo possui ênfase nas referências a definições 
mais práticas como legislações pertinentes e relatórios técnicos realizando pontual-
mente a alusão a bases teóricas, que estão em segundo plano. Assim, as referências 
conceituais relativas à teoria da administração e Gestão do conhecimento serão apre-
sentadas diretamente no desenvolvimento do texto quando se fizerem necessárias. 
Serão poucas, porque a complexidade da Administração pública não está no campo 
teórico ou técnico da ciência da Administração, nem tão pouco no que diz respeito 
à gestão do conhecimento, mas no campo da política. Ainda que alguns aspectos 
políticos sejam mencionados esclarece-se desde já que este não será o foco.
 Desta forma o trabalho parte da descrição “do que é” a Administração do 
Estado membro da União e por meio de uma análise indica sugestões de melhorias 
incrementais. As sugestões por sua vez não significam o ideal, mas o melhor factível 
no contexto deste momento, ou seja, com viabilidade prática, técnica e política.  
 Constatou-se que, ainda que tímido, o processo de profissionalização ini-
ciou com a contratação de administradores decorrente de concurso público realiza-
do no ano de 2006. O estudo realizado constatou também deficiências relacionadas 
à gestão do conhecimento, principalmente em termos de memória organizacional, 
documentação de procedimentos de forma geral, falta de ferramentas para registro 
do conhecimento organizacional, ainda que os artefatos de conhecimento como sis-
temas finalísticos, ou seja, os sistemas computacionais para realização dos trabalhos 
de cada setor tenham em sua estrutura alguma documentação.
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2. Administração pública Estadual de Santa Catarina

 O Brasil em relação à sua gestão pública organiza-se em três esferas de Go-
verno: o governo municipal, que é o governo local, ou seja, do município; o governo 
Estadual, que é a esfera de governo que agrupa a gestão de um conjunto de municí-
pios; e o Governo Federal que compreende a união dos estados membros e governa 
todo o território Brasileiro. Nesta forma de distribuição de poder há competências 
exclusivas e complementares. 
 A Administração Pública Estadual neste momento está definida pela 
Lei Complementar 381/2007 e suas alterações, principalmente a Lei Complementar 
534/2011. A Administração Pública Estadual em Santa Catarina, conforme Art. 8º 
da L.C. 381/2007, compreende a Administração direta e indireta. A Administração 
Direta é constituída pelos órgãos integrantes da estrutura organizacional adminis-
trativa do Gabinete do Governador do Estado, do Gabinete do Vice-Governador, das 
Secretarias de Estado e das Secretarias Especiais e Executivas. 
 Já a Administração Indireta é constituída pelas autarquias, fundações 
públicas de direito público e de direito privado, empresas públicas, e sociedades de 
economia mista. Na Administração indireta cada entidade é dotada de personalidade 
jurídica própria. Enquanto a administração indireta sobre a influência do Governo, a 
Administração direta é a própria mão do Governo estadual.

2.1 Administração indireta

 A administração indireta é composta pelo conjunto de organizações que 
possui personalidade jurídica independente, nas quais o Estado possui papel rele-
vante, como no fornecimento de energia elétrica ou abastecimento de água, que são 
serviços importantes para a população. Na administração indireta têm-se as socieda-
des de economia mista, autarquias e fundações. No Estado de Santa Catarina há uma 
ampla lista de organizações pertencentes à administração indireta, conforme consta 
no endereço eletrônico do Governo do Estado de Santa Catarina (2013): 

Sociedades de Economia Mista, Autarquias e Fundações

AGESAN Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de SC
AGESC Agência Reguladora de Serviços Públicos de SC
APSFS Administração do Porto de São Francisco do Sul
BADESC Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
BESCOR Besc S/A Corretora de Seguros e Administradora de Bens 
CELESC Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
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CEASA Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S.A
CEPA Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola - CEPA
CIASC Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.
CASAN Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
CODESC Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina
COHAB Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina
CIDASC Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC
DEINFRA Departamento Estadual de Infraestrutura
DETER Departamento de Transportes e Terminais
DETRAN Departamento Estadual de Trânsito e Segurança Viária
EPAGRI Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC
J++FAPESC Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC
FCC Fundação Catarinense de Cultura
FESPORTE Fundação Catarinense de Esporte
FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial
FATMA Fundação do Meio Ambiente
IGP Instituto Geral de Perícias
IPREV Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
IMETRO Instituto de Metrologia de Santa Catarina - Orgão Delegado do INMETRO
JUCESC Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
SANTUR Santa Catarina Turismo S.A.
SAPIENS PARQUE Sapiens Parque S.A
SCPAR Participações e Parcerias S.A.
SCGÁS Companhia de Gás de Santa Catarina
UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina

Conselhos Estaduais
Conselho Estadual de Educação - CEE / SC
Conselho Estadual de Esporte - CED / SC
Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina - CETRAN / SC
Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina - CEAS / SC

 As autarquias possuem uma razoável independência na sua atuação, boa 
parte no papel de regulação. As sociedades de economia mista têm caráter empre-
sarial com participação do Estado. Seus quadros são compostos por funcionários 
que passaram por concurso público e os gestores são indicados politicamente pelo 
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Governo. A diferença está no fato de haver uma atividade empresarial com produto, 
por exemplo, o abastecimento de água no caso da CASAN Companhia Catarinense 
de Águas e Saneamento. Importante também em alguns casos a abertura de capital e 
existência de investidores privados. 
 Isto implica em necessidade de prestação de contas aos acionistas e a neces-
sidade de atender a algumas regras típicas da iniciativa privada. Os funcionários das 
sociedades de economias mistas, ainda que tenham passado por concurso público, são 
regidos pelas normas do regime contratual da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 
ao contrário dos funcionários da administração direta, que são estatutários, servidores de 
cargo efetivo, regidos por lei específica, o estatuto dos servidores públicos. Há diferenças 
com vantagens e desvantagens em cada caso, que não é o foco neste momento. 

2.2 Administração Direta 

 Na Administração direta há ainda o nível setorial e o nível regional. O 
nível setorial diz respeito às secretarias de Estado em termos funcionais, por espe-
cialidade, cada uma com foco em sua função social, como por exemplo: Educação, 
Segurança, Saúde, Planejamento e assim sucessivamente.  

2.2.1 Administração Direta Setorial 

 As secretarias setoriais na Administração direta constituem o principal 
canal de gestão do Governo, cada uma em sua especialidade funcional.  Dentre as 
Secretarias setoriais, na prática, há secretarias de “área fim” e secretarias de “área 
meio”. As primeiras dizem respeito às atividades que são a finalidade do estado: pro-
ver e regulamentar a operação da educação, segurança, infra-estrutura e assim por 
diante. Contudo, para que seja possível a atuação do Estado, é necessária a existência 
de Secretarias do Planejamento, Administração, Fazenda, Desenvolvimento etc.  

Não existe disponível aos funcionários do Estado, até a data desta publi-
cação, em lugar algum o organograma da estrutura do governo do estado. Existem 
organogramas das secretarias individualmente, mas não há um que apresentasse to-
dos os órgãos do estado. Por tanto, com base nas leis que determinam a estrutura do 
Estado foi elaborado o organograma a seguir contemplando toda a Administração 
Direta do Governo do Estado de Santa Catarina: 
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Figura 01: Organograma do Governo do Estado de Santa Catarina. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na Lei Complementar 381/2007, LP 14.032/07; LC 
403/08; LC 405/08; LP 14.406/08; LC 412/08; LC 419/08; LC 421/08; LC 436/09; LC 437/09; LC 
438/09; LC 381/07; LC 446/09; LC450/09; LC 457/09; LC 458/09; LC 465/09; LC 466/09; LC 
468/09; LC 469/09; LC 473/09; LC 481/2010; LC 482/2010; LP 15.156/2010; LC 504/10 , LC534/11; 
LC 540/11; LC 548/11; LC557/11
* Revogada parcialmente pelas: LC 534/11; LCP 549/11 
* Ver Lei 14.272/07; 14.507/08; LC 432/08; LC 485/2010; LC 575/12 
*Regulamentação Decretos: 397/07; 406/07/; 569/07; 570/07; 593/594/595/596/597/598/07/608/60
9/ e 610/07; 617/07; 2805/09; 1178/08; 2056/09; 2974/10; 3695/10 
* ADIN/SFT 4034 – art. 57, Iº, I, d e g; art. 53 , I, VI e VII – Liminar – prejudicada. Legislação 
obtida em www.sc.gov.br e www.alesc.sc.gov.br.

 A divisão de Secretarias de Estado do Governo de Santa Catarina atual-
mente é a enunciada pela lei da reforma administrativa, Lei Complementar nº 381, de 
07 de maio de 2007:

Art. 2º A estrutura organizacional da Administração Pública Estadual 
será organizada em dois níveis:
I - o nível Setorial, compreendendo as Secretarias Setoriais e suas enti-
dades vinculadas, que terão o papel de planejar e normatizar as políticas 
públicas do Estado, voltadas para o desenvolvimento regional, específicas 
de suas áreas de atuação, exercendo, com relação a elas, a supervisão, a 
coordenação, a orientação e o controle, de forma articulada com as Secre-
tarias de Estado de Desenvolvimento Regional; e 
II - o nível Regional, compreendendo as Secretarias de Estado de Desen-
volvimento Regional, atuando como agências de desenvolvimento, que 
terão o papel de executar as políticas públicas do Estado, nas suas respec-
tivas regiões, cabendo-lhes a supervisão, a coordenação, a orientação e o 
controle, de forma articulada com as Secretarias de Estado Setoriais e as 
estruturas descentralizadas da Administração Indireta do Estado.
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 Segundo o Art. 5º da Lei Complementar 381/2007, o Poder Executivo é 
exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado. Assim 
as Secretarias de Estado são estruturadas por meio de Leis, atualmente configuradas 
conforme apresentado na figura 01. Na Administração direta, a Secretaria de Estado 
da Administração é o braço executivo do Governo, é atribuição desta secretaria im-
plementar as políticas públicas do Executivo em âmbito administrativo. Na figura 02 
apresenta-se o organograma da Secretaria de Estado da Administração – SC.

Figura 2: Organograma Secretaria de Estado da Administração - SC

                                           Fonte: Adaptado de www.sea.sc.gov.br

 Esta é uma estrutura de Administração Direta de Governo, uma vez 
que há no Estado de Santa Catarina o discutível costume de a cada troca de poder 
o novo Governo providenciar o encaminhamento de Leis com a finalidade de alterar 
a estrutura do Estado, vide o número de Leis Complementares e alterações citadas 
como fonte para a elaboração do organograma. A prática de cada governo, assim 
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que assume o poder, alterar a estrutura de Estado, historicamente trouxe muito mais 
fragmentação do Estado e duplicidade de esforços do que eficiência administrativa. 
Contudo há também o lado positivo destas mudanças, como a criação da administra-
ção direta regional através das Secretarias de Desenvolvimento Regional - SDRs.   

2.2.2. Administração Direta Regional 

 O nível de Governo Regional é exercido por meio de 36 Secretarias de De-
senvolvimento Regional - SDRs - que consistem em um braço técnico e operacional 
das secretarias setoriais cada uma em sua região, bem como um braço político de 
interação com as regiões, descentralizando e desconcentrando a gestão, articulando 
ações da esfera Estadual junto ao grupo de municípios que a abrange.  

Figura 03: Mapa das 36 Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDRs)

Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento, 2013.

As SDRs são uma peculiaridade do estado de Santa Catarina. No nível 
regional, estas secretarias realizam os Planos de Desenvolvimento Regional (PDRs) 
com o envolvimento dos conselhos regionais. Os Conselhos Regionais são compostos 
por representantes de organizações públicas privadas e do terceiro setor da socieda-
de civil de suas regiões tais como associações comerciais, industriais ou outras de 
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relevância de acordo com a conformação sócio-econômico-cultural de cada região. 

2.2.2.1 A Gênese das SDRs

 As Secretarias de Desenvolvimento Regional surgiram da junção das 
unidades regionais de algumas secretarias setoriais (Exemplo: Educação, Fazenda, 
Administração) que mantinham agências regionais devido à demanda de trabalho 
em função da natureza do seu trabalho exigir tal agência regional. Por exemplo, a 
Secretaria de Estado da Educação (Secretaria Setorial) gerencia 37 gerências regionais 
de educação (GEREDs), equivalente às 36 SDRs mais uma unidade na capital, face ao 
volume de unidades escolares a serem atendidas nestas regiões. 
 Já a Secretaria de Estado da Fazenda administra 15 unidades Regionais, 
que são postos de atendimento fiscais bem como bases de auditoria e fiscalização da 
Secretaria de Estado da fazenda. 
 A própria Secretaria da Administração possui 31 unidades de perícia mé-
dica para avaliar os funcionários do Estado que apresentam atestado médico.  Assim 
as secretarias regionais consistem em na criação de centros administrativos locais 
articulando estas gerências regionais. Criou-se um corpo de governo (cargos indica-
dos politicamente) para compor o governo regional, que ajuda articular as demandas 
da região e juntamente com o corpo técnico-administrativo, atender às demandas 
regionais. O início do processo de descentralização por meio das SDRs iniciou-se no 
ano de 2003 com a criação de 29 SDRs. 
 Mesmo após dez anos (2003-2013) ainda está em curso a aglutinação física 
destes órgãos regionais das secretarias setoriais, que em muitas regiões ainda estão 
em prédios separados. Observou-se no ano de 2012 e 2013 um esforço empreendido 
pela Diretoria de Patrimônio (Secretaria de Estado da Administração) justamente 
neste sentido, de instalar, no mesmo prédio, as unidades da mesma regional, a fim 
de economizar nos alugueis de diferentes prédios, formando centros administrativos 
regionais. Tal medida possibilitaria o aumento da eficiência econômica da gestão pú-
blica. Um exemplo é o caso da SDR de São Joaquim que construiu sede própria. 
 O procedimento é complexo: para cada uma das 36 SDRs foram realizados 
levantamentos de prédios estaduais existentes nas regiões correspondentes; reuni-
ões foram feitas com cada Secretário Regional, levantando-se questões a respeito de 
metragem dos prédios, do tipo de uso, das setoriais que mantém prédios na referida 
regional e ainda dos órgãos da Administração indireta que possuem prédios na re-
gional. Após estes levantamentos iniciou-se a negociação com todos os envolvidos, 
juntamente com o Secretário da SDR, para a aglutinação das unidades em um núme-
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ro menor de prédios ou se possível em um único centro administrativo.  
 Percebe-se que é uma negociação difícil por envolver diversas secretarias 
setoriais, diversos interesses políticos, muitas vezes opostos, bem como objetivos téc-
nicos distintos. Chegado a um acordo, ainda há um longo caminho de negociação 
dos patrimônios, que, seja para aquisição ou para alienação, exigem demorados e 
necessários trâmites administrativos envolvendo leilões, licitações dentre outros. 
 A formação das SDRs é um grande passo em termos de gestão pública, 
pois ao aglomerar diversas setoriais em um único prédio, além de gerar economia de 
escala, facilitará ao cidadão ou servidor público o acesso aos serviços públicos ofere-
cidos pelas SDRs, ao passo que estes poderão encontrar diversos órgãos em um único 
local. Neste sentido a tendência natural é a consolidação dos centros administrativos 
regionais e o reforço do número de funcionários técnicos nestas SDRs. 
 O próximo passo necessário no sentido da excelência em gestão pública 
é o de possibilitar a gestão técnica de forma integrada. Explica-se: os órgãos estão 
instalados no mesmo prédio, mas a interlocução entre eles, em termos de gestão, sofre 
carências, não é padronizada, há poucas ferramentas padrão. Da mesma forma acon-
tece com a interlocução entre as setoriais de forma geral. Neste ponto, a inserção de 
ferramentas, ainda que simples, de gestão do conhecimento é fundamental. O estado 
precisa conhecer sua própria estrutura organizacional, suas unidades de negócio e 
seus procedimentos operacionais.  

2.2.2.2 Gestão Pública – Conhecimento, Localização Geográfica e Fragmen-
tação do Conhecimento. 

As ações do poder executivo demandam uma forte interação entre seus di-
versos órgãos. Por exemplo: para realizar uma ampliação de uma ala em um Hospital 
Estadual, simplificadamente, a Secretaria da Saúde precisa interagir com a secretaria 
do planejamento, para planejar a obra; com a Fazenda para avaliar orçamento; arti-
cular politicamente com o Palácio do Governo; passar pelo Departamento de Infra-
-estrutura  - DEINFRA e depois pela Secretaria da Administração para alocar mais 
servidores naquela unidade.

Cada um destas Secretarias setoriais desempenha diferentes papéis para 
tornar possível a execução de tal projeto. Boa parte desta articulação tende a ser de-
sempenhada pelo Secretário Regional na qual a obra está circunscrita.  

Mesmo se todas estas Secretarias de Estado estivessem situadas em um 
Centro Administrativo, ou seja, no mesmo endereço, já seria uma extensa caminha-
da. Imagine necessitando ir a diversos endereços. Esta é a realidade das Secretarias 
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Regionais. Para resolução de questões da própria regional o Secretário da SDR precisa 
ir  a distintos endereços.  

Por isto a alocação das Secretarias da Administração, Planejamento, Fa-
zenda, Articulação Internacional e os Gabinetes do Governador e Vice Governador, 
no Centro Administrativo é um avanço. Abaixo fotos do Centro Administrativo do 
Governo do Estado.

Fotografia 01: Fachada do Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa 

Catarina. 

Fonte: Primária.  

 Na fotografia 01 observa-se a fachada frontal do Centro Administrativo 
do Governo do Estado de Santa Catarina, visualizado a partir das margens da Rodo-
via SC 401, em Florianópolis,  capital do Governo deste estado.  
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Fotografia 02: Pátio Interno do Centro Administrativo do Governo do Estado de 

Santa Catarina. 

Fonte: Primária.  

 Na fotografia 02 observa-se o pátio interno do Centro Administrativo do 
Governo do Estado de Santa Catarina com o Palácio do governo aos fundos, onde se 
localizam a Casa Civil, Gabinete do Governador e do Vice-Governador. À direita, na 
foto, está a sede da Secretaria de Estado da Administração, À esquerda visualiza-se 
parte do prédio da Secretaria de Estado da Fazenda. Alguns outros prédios do Centro 
Administrativo do governo do Estado estão apresentados na Placa que está em pri-
meiro plano na Fotografia.  
 A agregação das diferentes secretarias setoriais no Centro Administrativo 
do Governo Estadual facilita o diálogo e soluções conjuntas. Neste sentido seria um 
avanço a possibilidade de alocar as demais secretarias setoriais, localizadas na capital 
do estado, no mesmo centro administrativo. 
 As secretarias setoriais centralizadas na capital do estado necessitam de 
dados e informações das SDRs. Contudo as ferramentas de gestão de modo geral 
são tecnicamente escassas e frágeis. Esta é a realidade tanto das secretarias setoriais 
quanto das regionais em termos de gestão do conhecimento. Alguns aspectos deste 
processo de fragmentação do conhecimento serão retomados mais adiante.   
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3. Conhecimento e ferramentas de gestão utilizadas no poder 
executivo de SC

 A Lei Complementar 311/2005 Institui o Plano de Carreira e Vencimentos 
dos servidores públicos da Secretaria de Estado da Administração. Nesta época hou-
ve um tímido, contudo importante avanço no sentido da profissionalização da Gestão 
Pública Estadual: estabelecimento de posição técnica profissional por competência. 
Foram estabelecidos cargos técnicos de nível médio; Cargo de Engenheiro; Cargo 
de assistente jurídico (advogados e assessores jurídicos) e a partir de 2006 o cargo 
de Administrador. A denominação dada foi Técnico Analista em Gestão Pública IV, 
função Administrador.
 Em virtude das competências do Administrador, a função de Administra-
dor no governo do Estado deve ser, na atual estrutura de estado, a função de Staff e 
não de Linha, tal como a função jurídica. Em outras palavras, o Técnico em Gestão 
Pública na função de Administrador, deve ser considerado um assessor de gestão. 
Uma vez que o poder decisório está a cargo de funções de governo e que o papel do 
administrador é realizar estudos, levantamentos, análises diversas, fica caracterizada 
a função do administrador como uma função de assessoramento técnico. 
  O grupo de Administradores aprovados no concurso realizado pela Secre-
taria de Estado da Administração passou então aos poucos a trazer ferramentas de 
gestão para a prática da organização. 
 Atualmente a maioria das ferramentas de gestão, utilizadas oficialmente no 
Governo do Estado, foi inspirada no “Programa Nacional de Gestão Pública e Desburo-
cratização”, promovido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 
 Cabe aqui uma crítica ao nome do programa: deveria ser denominado 
“Programa Nacional de Gestão Pública e otimização da burocracia”, ou expressão 
similar, jamais “desburocratização”. Uma boa burocracia é necessária e benéfica em 
todas as organizações. A burocracia é indispensável à gestão pública, afinal os autores 
de direito público, a exemplo de Meirelles (2001), enunciam de forma unânime que o 
setor público só pode fazer o que está previsto em lei, ou seja, o princípio da legalida-
de previsto no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
 Blau (1956), resume a burocracia moderna como “(…) o tipo de organiza-
ção estruturada/desenhada para alcançar tarefas administrativas de grande escala 
por meio da coordenação sistemática do trabalho de muitos indivíduos”. A Burocra-
cia implica em estabilidade, certeza e previsibilidade das etapas de um processo. 
 A visão equivocada da burocracia surge quando regras burocráticas são 
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estabelecidas de forma inadequada, sem conhecimento necessário, de forma a gerar 
exigências ou procedimentos desnecessários. A burocracia no setor privado é basica-
mente o estabelecimento de padrão de qualidade e controle de gestão, enquanto no 
setor público, além disso, é o seguro dos cidadãos contra o uso da máquina pública 
para interesses particulares. Percebe-se então que “desburocratizar” no sentido stric-
to sensu  é algo extremamente prejudicial ao interesse público. 
 Logo, o setor público precisa ter melhorar sua burocracia, otimizá-la, uti-
lizar mais eficientemente as tecnologias e adequar processos para prover um melhor 
atendimento do cidadão. Contudo, jamais “desburocratizar”. Pelo contrário: o cons-
tatado no caso do poder executivo do Estado de Santa Catarina é que no momento é 
necessário um maior nível de burocracia no sentido de documentar processos ope-
racionais e projetos em andamento. Em termos de gestão e engenharia do conheci-
mento isto significa que estes processos e projetos estão carregados de conhecimento 
tácito.  No caminhar do trabalho de documentação (explicitação) deste conheci-
mento podem ser identificadas etapas ou exigências desnecessárias, ou que podem 
ser simplificadas sem prejuízo à segurança jurídica, ao processo de negócio, ou seja, 
otimização da burocracia.  
 Neste sentido o Programa de Excelência em Gestão PEG/SEA foi desen-
volvido na Coordenadoria de Planejamento (CPlan), na Secretaria de Estado da Ad-
ministração-SC, e instituído em 2005 pelo Decreto Lei n. 5.378. 
 O Programa GESPÚBLICA do MPOG/Governo Federal recomenda em 
termos de tecnologia de gestão as seguintes ferramentas, instrumentos e práticas:

•	 Avaliação Continuada, para diagnosticar continuamente sucessos e opor-
tunidades de melhorias. 

•	 Carta de Serviços ao Cidadão, uma apresentação dos serviços que o Gover-
no estabelece e em que padrões se propõe a atender. Proporciona transparên-
cia e estimula a participação do cidadão.   

•	 Gestão de Processos, para padronizar procedimentos e assegurar assim a 
qualidade enquanto padrão pré-estabelecido, bem como facilitar a rastreabi-
lidade, transparência e gestão do conhecimento organizacional.  

•	 Guia “d” Simplificação, trata-se de um guia para auxiliar as organizações 
públicas na simplificação de processos e normas, com a intenção de eliminar 
exigência de rotinas desnecessárias na tramitação de documentos. 

•	 Indicadores de Gestão, um referencial metodológico que permite que or-
ganizações públicas e suas unidades definam e mensurem seu desempenho 
possibilitando sua pactuação, avaliação e divulgação. 
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•	 Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação - IPPS, metodologia de pes-
quisa de opinião padronizada que investiga o nível de satisfação dos usuários 
de um serviço público e foi desenvolvida para se adequar a qualquer organi-
zação pública, prestadora de serviços direto ao cidadão.

  No Estado de Santa Catarina o programa GESPÚBLICA, com estas referên-
cias do MPOG, foi basicamente implementado por meio de três projetos específicos:

•	 Adoção do Modelo de Excelência em Gestão Pública - MEGP;
•	 Realização de Mapeamento e Redesenho de Processos internos - MRP;
•	 Adoção da metodologia Balanced Scorecard - BSC.

 Estes Projetos foram liderados pela Coordenação de Planejamento da Se-
cretaria de Estado da Administração e implementados por meio dos administradores 
alocados em cada diretoria da Secretaria de Estado da Administração. Constata-se 
que há duplicidade de esforços em diferentes projetos nas Secretarias Setoriais da 
Administração direta.  Esta duplicidade ocorre, em boa parte, em função da pouca 
comunicação entre Secretarias de Estado. Devido às atribuições legais como órgão 
de Administração/Gestão na administração direta do Estado, a Secretaria de Estado 
da Administração e subsidiariamente a Secretaria de Estado do Planejamento-SPG 
serão o foco abordado neste capítulo. A Secretaria de Planejamento é um órgão atu-
almente reduzido a uma secretaria de obras, o que foi aprofundado com a retirada da 
elaboração do orçamento desta para a Secretaria de Estado da Fazenda. Todo o pla-
nejamento da SPG está focado em obras, não em gestão. Neste sentido deveria em ter-
mos de gestão técnica passar por uma fusão com o Departamento de Infra-estrutura 
– DeInfra ou funcionalmente na área de planejamento de fato com a Secretaria da 
Administração para assumir em conjunto o papel de planejamento. Na prática mais 
provavelmente uma divisão sendo absorvida pela SEA e DeInfra. Afinal na literatura 
da Administração há tempo não se separa planejamento de execução.     
 Assim a implementação do GESPÚBLICA foi conduzida pelos adminis-
tradores da Cplan-SEA, com a colaboração dos administradores de cada diretoria que 
participam das reuniões periódicas, denominadas ponto de controle. Nestas reuniões 
eram apresentadas as metodologias, os instrumentos e conceitos do GESPÚBLICA e 
debatidas as metas e sugestões trazidas por todos os administradores colaboradores 
que estavam aplicando as práticas e ferramentas nas diversas diretorias e levando os 
resultados e sugestões à equipe da CPlan.
 A adoção do Modelo de Excelência em Gestão Pública engloba um con-
junto de iniciativas internas, desde a abordagem de planejamento a partir de elabora-
ção de mapas estratégicos, até a documentação de procedimentos operacionais. 
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 Neste sentido algumas práticas/ferramentas utilizadas na implementação 
do modelo de Excelência em Gestão Pública se destacaram: a gestão de projetos, a 
documentação de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e relatórios de gestão. 
 Cabe aqui uma definição básica de “negócio” bem como uma distinção 
entre processos e projetos. O termo “negócio” pode ser compreendido como con-
junto de atividades de uma organização ou unidade organizacional que gera valor 
aos clientes e agentes interessados. Para o Business Processes Management Common 
Body of Knowledge, o Guia para o Gerenciamento de Processos (BPM CBOK, 2010) 
o conceito compreende a interação de pessoas em atividades que entregam valor aos 
clientes e aos investidores e “Stake Holders”. 
 Um negócio ou unidade de negócio organizacional pode abranger diver-
sos processos de negócio (business process).  Os processos consistem em atividades de 
rotina padronizadas, formal ou informalmente, que são executadas para atender uma 
solicitação interna ou externa à organização, em um negócio ou unidade de negócio. 
Podem ser aperfeiçoadas, mas possuem um caráter permanente. 
 Para a Association of Business Process Management Professionals, (Associação 
Profissional de Gestão de Processos), a definição consolidada no BPM CBOK é a seguinte:

 (…) “processo” é um conjunto definido de atividades ou comportamen-
tos executados por humanos ou máquinas para alcançar uma ou mais 
metas. Os processos são disparados por eventos específicos e apresen-
tam um ou mais resultados que podem conduzir ao término do processo 
ou a transferência de controle para outro processo. Processos são com-
postos por várias tarefas ou atividades inter-relacionadas que solucio-
nam uma questão específica. (BPM CBOK, 2010)

 Já os projetos, de forma genérica, consistem em esforços empreendidos para 
gerar uma nova solução. Pode ser um prédio, um novo padrão, uma nova abordagem, 
que podem ou não se tornarem um novo padrão de soluções ou processos. Conforme 
o Project Management Body of Knowledge - PMBOK – (2000 p.4), “um projeto é um 
empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único”. 
 Um projeto consiste assim em um esforço empreendido com um escopo 
delimitado e distinto dos processos existentes - com início meio e fim - ainda que 
possa resultar em novo negócio ou unidade de negócio; contudo neste caso ao fim 
do projeto obtêm-se nova unidade de negócio e processos pertencentes a ela.  Mais 
adiante a documentação dos projetos e processos de negócios, por meio dos POPs 
será apresentada. Antes, porém aborda-se alguns conceitos básicos de Engenharia 
e Gestão do Conhecimento bem como a questão do conhecimento nos processos de 
negócio e o conhecimento nas organizações públicas. 
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3.1 Conceitos de Engenharia e Gestão do Conhecimento

 Gestão do Conhecimento (Knowledge Management) caracteriza-se como 
um conjunto de ações disciplinadas e sistemáticas das quais uma determinada orga-
nização se utiliza para obter retorno a partir do conhecimento disponível. Para Da-
venport & PrusaK (1998), o conceito é compreendido como o produto de experiências 
construídas dentro de um contexto de informações e valores e perspicácia do espe-
cialista que desempenha o papel de propiciar uma estrutura para avaliar e incorporar 
novas experiências e informações. Já a engenharia do conhecimento trata do planeja-
mento de técnicas e tecnologias que provém suporte para a gestão do conhecimento. 
 Assim a Engenharia e Gestão do Conhecimento, segundo Schreiber et al 
(1999),  consistem em uma arquitetura para melhorar a infra-estrutura do conheci-
mento nas organizações com o objetivo de obter o conhecimento certo para a pessoa 
certa, no formato e no tempo certo. Vale lembrar que o aumento de eficiência em uma 
burocracia pode decorrer da criação de novos conhecimentos, em forma de técnicas, 
tecnologias, instrumentos ou práticas de forma geral.  
 Para Calhoun e Starbuck (2005) o processo de criação de novo conheci-
mento ocorre por meio da organização de conhecimento anterior em novas formas, 
da combinação de informações relevantes, ou mesmo de insigths acerca da aplicação 
de conhecimento existente em novos contextos.
 O compartilhamento de conhecimento é um instrumento importante 
para o desenvolvimento de novos conhecimentos e práticas, havendo impacto na efi-
ciência da unidade de negócio da organização.  
 Compartilhar conhecimento envolve o processo de fazer com que uma pes-
soa acompanhe e compreenda o contexto no qual o conhecimento é compartilhado. 
Destaca McDERMOTT, (1999), que este compartilhamento envolve, necessariamente, 
um processo de aprendizagem por parte do receptor e não apenas a memorização. 
 Armazenamento da informação e do conhecimento é outra questão rele-
vante, implica também em uma memória organizacional. Diz respeito à representação 
da informação e do conhecimento existente de modo que eles possam ser acessados e 
transferidos. Para Milton et al. (2006), consiste na atividade de capturar informação e 
conhecimento existentes e colocá-los em repositórios de forma estruturada.  
  Já a distribuição da informação e conhecimento diz respeito ao processo 
de manter disponíveis para fácil e rápido acesso as informações e os conhecimentos 
relevantes para aqueles que deles necessitam na organização, em sua unidade de ne-
gócio ou em sua cadeia produtiva. 
 Quanto ao processo de aquisição da informação e do conhecimento, para 
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Calhoun e Starbuck (2005), trata-se do processo por meio do qual se acessa conhe-
cimento existente. As  pessoas e organizações adquirem informação e conhecimento 
por meio de sistemas informacionais/computacionais ou redes sociais. 
 A utilização da informação e do conhecimento diz respeito à efetiva inte-
gração da informação e do conhecimento por pessoas e organizações em sua prática 
diária. Segundo Pfeffer e Sutton (2000), é o resultado da compreensão e da aplicação 
da informação e do conhecimento.
 O conceito de reutilização da informação e do conhecimento consiste na 
utilização de informação e conhecimento já gerados ou utilizados no escopo da orga-
nização, com o objetivo de evitar o desperdício de esforço na solução de questões já 
resolvidas anteriormente na organização. A reutilização significa também valorizar a 
experiência anterior da organização. 
 Observação válida e bastante relevante quanto algumas ferramentas tec-
nológicas, diz respeito ao uso que se faz de determinada ferramenta.  “A tecnologia 
não é boa, nem má, e também não é neutra”, (KRANZBERG, 1986, p. 544). Ou seja, a 
tecnologia em si não é boa nem má, mas também não é neutra porque o seu uso terá 
impacto social, logo tudo depende do uso que se faz dela. 
 O avião enquanto tecnologia permite o transporte civil com uma eficiência 
fenomenal, mas também pode ser equipado com armas e se transformar em uma má-
quina mortífera. Um Satélite (artificial) de telecomunicações pode ser utilizado para a 
guerra (uso militar) ou para permitir uso da Internet em áreas remotas, unindo e co-
nectando ainda mais a sociedade. As ferramentas de tecnologia da informação seguem 
a mesma lógica. A mesma tecnologia de plataforma de rede social (Facebook, Orkut, 
MySpace) podem ser utilizadas de forma fútil ou para manter contato com amigos e 
familiares; profissionalmente como plataforma de interação colaborativa com diversos 
recursos ou até mesmo para algo perigoso (aliciamento, espionagem etc). Boa parte dos 
softwares que seguem a lógica colaborativa - típicos da web 2.0 - podem ainda ser utili-
zados como algum planejamento para a gestão de projetos e gestão do conhecimento.
 

3.2 O conhecimento nas Organizações Públicas 

 A organização é estruturada em um negócio ou em unidades de negócio. 
Esses negócios consistem em uma seqüência de processos de negócios, e os processos 
de negócio implicam em conhecimento. O conhecimento está na seqüência de ativi-
dades, nos artefatos de conhecimento – sistemas computacionais e o uso das ferra-
mentas de gestão. 
 Transformar conhecimento tácito em explícito é um dos objetivos da En-
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genharia do Conhecimento, daí a estreita relação com uma das vertentes da burocra-
cia, ambos relacionados à documentação dos procedimentos contidos nos processos 
de negócio, o Know How envolvido. Nesta vertente pode-se afirmar que o conhe-
cimento é dominado pelas pessoas, está nas pessoas, mas também nos repositórios 
tais como registros de processos, Wikis, banco de dados e sistemas computacionais. 
Todo artefato tecnológico possui uma quantidade de conhecimento embutido nele, 
no sentido de ter conhecimento técnico para produção da tecnologia ou serviços da 
unidade de negócio. A utilização do artefato - sistema computacional, por exemplo – 
leva, invariavelmente, a algum nível de aquisição de conhecimento. 
 Novos processos possibilitados pela T.I. (Tecnologia da Informação) de-
mandam explicitação do conhecimento atual, absorção desse conhecimento, mo-
delagem de novo conhecimento para estruturar novos processos de negócio, o que 
possibilita alterações na estrutura do negócio e da organização. A implementação 
de novos sistemas de informação na Secretaria de Estado da Administração – SC 
demonstrou esta realidade.   

3.3 Ferramentas e Instrumentos de Gestão no Poder Executivo 
Estadual -SC

 Em relação aos instrumentos de gestão de projetos utilizados na Secretaria 
de Estado da Administração, estes consistem em um documento padrão de descrição 
do projeto, uma planilha de acompanhamento e um relatório dinâmico atualizado 
periodicamente, disponível ao Secretário de Estado, bem como um relatório de ges-
tão consolidado publicado anualmente. 
 Uma análise de clima organizacional anual também foi desenvolvida por 
meio de pesquisa interna e divulgação em publicação específica. Ao fim de cada ano 
é então formatado e apresentado um relatório de gestão. 
   

3.3.1 Gestão de Projetos

 Seguindo a filosofia do Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP 
implementou-se a gestão de projetos existentes no Estado. A documentação e contro-
le dos projetos iniciou dentro da própria Secretaria de Estado da Administração-SC.  
 Foram utilizados dois principais instrumentos: o plano de projeto e uma 
planilha de controle. Assim, para cada projeto é elaborado um plano contendo os 
seguintes elementos: 

1. Identificação do projeto
 Título do Projeto
 Administrador Responsável pelo projeto



180

2. Objetivo do projeto
 Problema/situação motivadora do projeto
 Vinculo do projeto com o objetivo estratégico da 

diretoria a qual pertence.
3. Detalhamento do Escopo
 Produto/serviço esperado ao final do projeto
 Gestão do produto do Projeto
 Principais marcos do projeto

4. Equipe do Projeto
5. Intervenientes Internos
 Identificação da equipe do projeto 

6. Recursos
7. Mapeamento dos Riscos

Abaixo na figura 04 segue um exemplo da aparência de um plano do projeto:

Figura 04: Plano do Projeto.

Fonte: Plano padrão PEG-Cplan-SEA-SC, preenchimento elaborado por um dos 

autores em exercício na SEA-SC, 2012.

 Após o preenchimento do plano é preenchida uma planilha de controle. 
Nesta planilha são registradas as atividades a serem realizadas, um cronograma re-
sumido e dados que permitem o controle do projeto. A Planilha permite também um 
feedback em relação à execução, tanto para o gestor da alta hierarquia quanto para os 
técnicos que estão executando o projeto. A figura 05 retrata uma planilha de controle 
de um projeto do Poder Executivo Estadual.  
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Figura 05: Planilha de controle de projeto

Fonte: Planilha padrão PEG-Cplan-SEA-SC, preenchimento elaborado por um dos autores em 

exercício à época na SEA-SC, 2012.   

 Os registros são importantes enquanto instrumento de controle para a 
alta hierarquia da gestão pública, pois os dados destas planilhas preenchidas em cada 
diretoria são enviados para a CPlan que concatena os dados. O protocolo de envio/
recebimento dos dados é o EPL-EPC. 
 O protocolo EPL-EPC: Excel Pra Lá, Excel Pra Cá, é uma ironia com a 
falta de recursos. Embora rudimentar, funciona satisfatoriamente. Além disto, no 
contexto foi constatado não haver alternativa viável. 
 Assim a equipe da CPlan após receber as planilhas dos diversos projetos 
das demais diretorias colava os dados em uma planilha tabuladora. A planilha com 
dados era então disponibilizada ao Secretário de Estado periodicamente para que ele 
estivesse sempre atualizado quanto ao andamento dos projetos.
 O acompanhamento dos projetos operacionalmente é desempenhado di-
retamente pelo administrador lotado em cada diretoria. Nas reuniões de ponto de 
controle com a equipe da CPlan debate-se o andamento dos projetos e são disponibi-
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lizados os dados preenchidos nas planilhas.  

3.3.2 Procedimentos Operacionais Padrão – POPs

 Durante a parte inicial do projeto de documentação dos Procedimentos 
Operacionais Padrão (POPs) houve a participação de uma consultoria externa. A 
consultoria externa foi um reforço em termos de mão de obra significativo, o que 
acelerou a obtenção dos bons resultados alcançados. 
 A realização de Mapeamento e Redesenho de Processos internos – MRP 
tem como principal instrumento a documentação dos procedimentos operacionais, os 
“Procedimentos Operacionais Padrão” - POPs. Trata-se da gestão de processos de ne-
gócio em sua fase operacional, passo a passo. Cada POP inicia com a identificação do 
processo em termos organizacionais conforme figura 06:

Figura 06: POP ADM - 011 

Fonte: CPLAN/SEA-SC, 2013.

Após a identificação do procedimento operacional padrão, é desenvolvido 
o fluxograma contendo o efetivo registro das atividades e seus fluxos processuais, 
como mostra a figura 07.  
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Figura 07: Fluxograma.  

Fonte: Programa Excelência em Gestão – Secretaria do Estado da Administração-SC, 2012

  Os resultados da implementação da formalização dos procedimentos ope-
racionais padrão foram expostos no website do programa de Excelência em Gestão 
Pública (peg.sea.sc.gov.br): 

“Foram identificados 83 POPs, distribuídos da seguinte forma: 
Assessoria de Comunicação – ASCOM – 1 POP; 
Consultoria de Planejamento – CPLAN – 2 POPs; 
Consultoria Jurídica – COJUR – 3 POPs; 
Diretoria da Escola de Administração Pública – DEAP – 1 POP; 
Diretoria da Imprensa Oficial e Editora de Santa Catarina – DIOESC – 11 POPs; 
Ouvidoria Geral do Estado – OGE – 1 POP; 
Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços – DGMS – 2 POPs; 
Diretoria de Gestão de Recursos Humanos – DGRH – 17 POPs; 
Diretoria de Gestão do Centro Administrativo – DGCA – 1 POP; 
Diretoria de Gestão Patrimonial – DGPA – 7 POPs; 
Diretoria de Governança Eletrônica – DGOV – 1 POP; 
Diretoria de Saúde e Assistência ao Servidor – DSAS – 21 POPs; 
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Diretoria Geral – DIGE – 13 POPs; 
Gabinete do Secretário – GABS – 1 POP; 
Coordenadoria do Programa de Modernização – CPROM – 1 POP.  
Fonte: PEG/SEA (2013).

 A documentação destes procedimentos operacionais são componentes 
relevantes para a memória organizacional. Mais de 35% dos funcionários das Secre-
tarias de Estado completarão tempo para a aposentadoria nos próximos três anos. O 
registro dos Procedimentos operacionais é a certeza de que os próximos funcionários 
aprovados em concurso público poderão executar o trabalho com o mesmo padrão 
de qualidade ou identificar nos documentos oportunidades de aperfeiçoamento.

3.3.3 BLOGs

 Na Secretaria de Estado da Administração algumas iniciativas oficiais 
no sentido de cumprir requisitos burocráticos documentam minimamente alguns 
procedimentos há muitos anos. É o caso dos manuais de procedimentos relativos à 
inserção de informações nos sistemas de recursos humanos, processos administrati-
vos que foram aperfeiçoados e ajustados ao longo do tempo. 
 A palavra ‘blog’ é uma contração do termo WebLlog, um jornal online que 
pode oferecer um rico ambiente com recursos de multimídia. Os Web Logs (Blogs), 
Wikis, fóruns são ferramentas fáceis, relativamente simples e acessíveis em termos de 
Engenharia de Conhecimento, em função de haver diversos sistemas online oferecen-
do o serviço pré configurado até mesmo gratuitamente. Para utilizá-los, basta realizar 
algumas configurações básicas que são intuitivas preenchendo-se os passos para então 
ter à disposição um Blog/wiki/fórum a serviço da gestão do conhecimento. 
 Levy (2009), conclui que em relação às organizações, a utilização de Blogs 
tem implicações práticas positivas: os membros mais jovens da organização passam a 
servir de catalisadores do conhecimento, há um bom aproveitamento da experiência 
dos mais maduros com inovação advinda dos jovens.  
 No setor público, inicialmente o formalismo não estimula a estruturação 
e uso de uma ferramenta Wiki, por exemplo, mas nada impede a utilização desta e 
outras ferramentas de gestão do conhecimento. Estas ferramentas auxiliam na me-
mória organizacional e compartilham o conhecimento. 
 Em termos de gestão do conhecimento algumas ferramentas foram utili-
zadas por iniciativas, independentes com autorização da chefia imediata. Foi o caso 
da utilização dos independentes Blogs, inicialmente na implantação do sistema SIG 
RH na diretoria Sistêmica de Recursos Humanos, veja figura 08. 
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Figura 08: Blog SIGRH

Fonte: Blog SIGRH, 2012.

 Posteriormente houve a utilização da mesma estratégia de documentação 
transparente por parte da equipe de implantação do sistema de documentos eletrônicos 
do Estado – O sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico – SGP-e, com início em 2009, 
uma vez que a documentação utilizando o Microsoft Project era por demais trabalhosa e 
com resultados muito inferiores ao Blog. Observe a figura 09.

Figura 09: BLOG do Sistema de Gestão de Protocolo 

eletrônico – Sistema GED do Estado de SC.

Fonte: www.sgp-e.blogspot.com, 2012

 O Blog enquanto ferramenta per-
mitia ao mesmo tempo arquivar e divulgar as 
atas com detalhes do projeto com a vantagem 
de ser um canal de informação online a respeito 
da implantação e ainda permitir a divulgação 
de links e fotos da execução do projeto. Desta 
forma foi uma ferramenta de gestão do conhe-
cimento eficaz para o caso específico. 
 A experiência bem sucedida levou à utilização do Blog similarmente pelo 
Grupo Técnico de Acessibilidade - um grupo coordenado também inicialmente por um 
dos autores deste capítulo. A figura 10 mostra uma das reuniões deste grupo.  
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Figura 10: Blog do Grupo Técnico de Acessibilidade

Fonte: http://gt-acessibilidadesc.blogspot.com.br/

 O Governo do Estado de Santa Catarina por meio do Comitê de Obras (re-
gulamentado pelo Decreto estadual 100/2007), convocou um Grupo Técnico composto 
por servidores de diversas Secretarias de Estado para analisar e desenvolver soluções 
para prover acessibilidade  espacial nos prédios dos órgãos estaduais.  A convocação 
se deu por meio da portaria 015/2013 da Secretaria de Estado do Planejamento, cujo 
Secretário de Estado preside o Comitê.
 Foi designado para a coordenação do grupo técnico um Administrador da 
Secretaria de Estado da Administração-SC, que adotou instrumentos de gestão na co-
ordenação do projeto. Foram elaboradas atas, ofícios e relatórios para documentação 
do projeto. A maioria da documentação do projeto é disponibilizada online no Blog 
assim que assinada por todos os envolvidos. Isto trouxe proximidade e engajamento 
dos participantes e interessados no projeto.  

Figura 11: Reunião do Comitê de Obras Públicas.

Fonte: Website da Secretaria de Estado do Planejamento – 

http://www.spg.sc.gov.br/, 12/08/2013

Os resultados da atuação do Grupo 
Técnico de Acessibilidade são relatados nas reuni-
ões ordinárias do Comitê de Obras Públicas, um 
órgão colegiado do Governo do Estado. A disponi-
bilização do Blog facilitou o acompanhamento do 
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andamento do projeto e imprimiu um ritmo célere para os relatos nestas reuniões. A figura 
11 mostra uma das páginas do Blog da Secretaria do Planejamento, falando a respeito do 
Comitê de Obras.  

3.3.4 Manuais 

 Os Manuais de utilização de sistemas é o formato de documentação de proce-
dimentos mais antigo em uso. Até a documentação dos POPs os Manuais de utilização de 
sistemas eram a principal ferramenta de documentação de procedimentos operacionais. 
Na figura 12 segue uma amostra de manual: 

Figura 12: amostra de manual do PEE-SC. 

Fonte: Secretaria do Estado da Administração-SC. 

 Há manuais mais detalhados ou-
tros mais sucintos. Contudo o foco é sempre 
didático e prático, adequado ao nível opera-
cional. Enquanto os POPs constituem-se em 
uma análise de processo de negócio, os ma-
nuais têm um foco na operação do sistema 
computacional utilizado, por tanto são com-
plementares, não excludentes. 

3.4 Engenharia do conhecimento no Governo de SC

 No poder executivo do Estado de SC as práticas de Gestão são utilizadas 
sem o foco na gestão do conhecimento. A pesquisa indicou que exceto o item 5 do 
programa GESPÚBLICA (que aborda informação e conhecimento), não há ferramenta 
específica de engenharia e gestão do conhecimento. A inserção do Programa de Exce-
lência em Gestão, em grande medida pela equipe técnica de administradores, permitiu 
uma série de avanços na gestão pública do Estado de Santa Catarina. Certo é que há 
a necessidade de aprofundar o processo de profissionalização da gestão no sentido de 
que o corpo gestor político tenha mais abertura a ser assessorado por administradores 
profissionais do quadro de funcionários efetivos quanto às práticas de gestão. 
 Concomitantemente, há a necessidade de que no caso dos cargos indicados 
(comissionados) haja maior exigência quanto à formação técnica e de gestão. A ele-
vação do grau de profissionalização neste sentido permitirá uma maior utilização das 
práticas de gestão do conhecimento, para as quais naturalmente se buscará ferramentas 
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e se realizará uma determinada engenharia. 
 Atualmente a engenharia e gestão do conhecimento têm sido realizadas pela 
equipe técnica de administradores, no caso do Poder Executivo do Estado de Santa Catari-
na, dentro do processo de gestão como um todo, sem foco específico na gestão do conhe-
cimento. Em outras palavras, o processo de gestão do conhecimento é um conhecimento 
tácito e implícito, não está documentado formalmente como tal. Ao longo da pesquisa 
obtive-se dados em relação às ferramentas de engenharia do conhecimento e às práticas de 
gestão do conhecimento. Um resumo deste levantamento pode ser visualizado na figura 13:

Figura 13: Ferramentas e processos de engenharia do conhecimento para a gestão.

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Schreiber et al, 1999; Davenport & Pruzak, 1998; 

 

 A figura 13 apresenta as ferramentas e processos de engenharia do conhe-
cimento para a gestão no PEE-SC. Destaca-se (conforme a legenda da figura) como 
circuladas as ferramentas, processos e práticas que estão sendo já utilizadas pelo PEE-
-SC. Em seguida, destaca-se as ferramentas que apresentam potencial para serem utili-
zadas. Estas ferramentas, processos e práticas poderiam ser utilizados, visto que são de 
baixíssimo custo ou gratuitas, são também simples e poderosas e podem tornar muito 
mais eficiente a organização e suas unidades de negócio. Outro fator que conta como 
recomendação diz respeito aos impactos positivos, à alta gestão (governantes) com bai-
xo investimento e às possibilidades de viabilidade prática. 
 Os pesquisadores da área de engenharia do conhecimento geralmente pos-
suem um foco em ferramentas mais poderosas como sistemas complexos com alto poder 
de mineração de dados, inteligência artificial, ontologias e similares. Provavelmente seria 
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ótimo poder dispor de recursos e apoio para utilização destas ferramentas em organiza-
ções públicas ou privadas, de pequeno e médio porte. Contudo elas estão fora do espectro 
de possibilidades consideradas viáveis pela alta hierarquia, especialmente quando se trata 
de alta hierarquia não profissionalizada ou com, na média, baixa capacitação técnica. 
 Neste sentido cabe aqui uma análise quanto às ferramentas, processos e prá-
ticas já utilizados pelo PEE-SC. Para tanto, é importante ponderar um conceito prático 
de engenharia do conhecimento para a gestão de negócios como um todo. Neste con-
texto de simplificação, o papel da engenharia do conhecimento está relacionado com os 
mecanismos de buscas utilizados para recuperar dados e informações com significado 
que sejam úteis à organização ou unidade de negócio. Ou ainda que sejam úteis ao 
projeto ou procedimento operacional a ser desempenhado.
 Neste caso, softwares mais simples podem ser utilizados para recuperar 
dados e informações, o que auxilia no processo de gestão do conhecimento. Neste 
contexto específico podemos considerar softwares editores de textos e planilhas como 
ferramentas de engenharia do conhecimento, ainda que ferramentas rudimentares para 
esta finalidade. Há algumas ponderações neste ponto específico: escassez de alternati-
vas, dado momentos de pouco apoio da hierarquia superior, e ainda adequação ao uso. 
Quanto à escassez, alguma ferramenta é melhor que nenhuma. Quanto à adequação ao 
uso, em alguns momentos a simplicidade é uma virtude, ferramentas simples podem 
ser eficazes até determinado limite contextual. 
 A documentação dos projetos, bem como dos procedimentos operacionais 
padrão, explicitou muitos conhecimentos e para isso as planilhas e editores de textos 
foram eficazes. Os Blogs com certeza são uma ferramenta, ainda que simples, muito 
mais poderosa: é uma ferramenta WEB, online, pode ser acessada por meio da Internet 
por qualquer interessado e permite participação e colaboração. 
 Observou-se que de forma geral no PEE-SC as ferramentas de engenharia 
do conhecimento utilizadas são planilhas documentos e bancos de dados dos sistemas 
computacionais pré-existentes. Isto implica em utilização de ferramentas simples, o que 
não é necessariamente ruim, desde que ela funcione no contexto organizacional. 
 Dentre as ferramentas de gestão utilizadas, os Web Logs (Blogs) são as mais 
diretamente relacionadas à gestão do conhecimento.  
 No Programa de Excelência em Gestão Pública Estadual, um dos projetos é 
a adoção do GESPÚBLICA do MPOG. O GESPÚBLICA trata-se de um programa que 
possui em seu escopo sete (7) critérios:

1. Liderança
2. Estratégias e planos
3. Cidadãos
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4. Sociedade
5. Informações e conhecimento
6. Pessoas
7. Processos

 As duas práticas utilizadas na Gestão do Conhecimento na Administração 
direta do Estado de Santa Catarina são o Banco de Melhores Práticas e o Relatório de 
Gestão (vide figura 13). O Banco de Práticas reúne as melhores práticas de gestão da 
SEA divididas nos sete critérios (citados anteriormente) de avaliação do GESPÚPLICA. 
 No item de avaliação número 5, “informações e conhecimento”, são iden-
tificadas as práticas de Gestão, os padrões de trabalho e outras informações referen-
tes à prática de Gestão da Informação e do Conhecimento na organização Pública, no 
caso a Administração Direta no Governo do Estado de Santa Catarina. Na figura 14 
apresenta-se a totalidade das práticas de gestão em uma tabela adaptada da original, 
elaborada pela equipe de Administradores da CPlan com a colaboração dos demais 
Administradores lotados nas demais diretorias da SEA-SC.
 

Figura 14: Informação e conhecimento no Governo do Estado de Santa Catarina. 

Fonte: Adaptado de Programa Excelência em Gestão Pública, Cplan-SEA-SC, 2013.
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Observa-se na planilha preenchida pela equipe neste instrumento do GES-
PÚBLICA que as práticas existentes estão relacionadas a sistemas de informação, e que 
na realidade muito pouco ou quase nada há relativo à gestão do conhecimento. O Pro-
grama de Excelência em Gestão torna-se a primeira ferramenta de gestão da informa-
ção e conhecimento oficialmente aplicada no âmbito do Governo Estadual, sendo neste 
sentido um grande avanço, ainda que em proporções tímidas.  

4. Análise e oportunidades de melhorias na engenharia e gestão do 
conhecimento

 Dentre as práticas bem sucedidas destacam-se a utilização do programa ex-
celência em gestão, os Blogs e os grupos técnicos multi-setoriais como um espaço de 
“fórum presencial” - como o grupo técnico de acessibilidade.  
 A precariedade da gestão do conhecimento gera impacto na atuação dos 
gestores (políticos), pois possuem menos informação sobre a organização que estão 
dirigindo e a máquina pública é o meio existente para se governar. O Governador pensa 
que o Secretário de Estado sabe como resolver um determinado assunto, que pensa que 
o diretor sabe, que pensa que o gerente sabe, que por sua vez pensa que algum funcio-
nário técnico sabe. Algumas vezes sabe, em outras, o que o Governador solicitou é sim-
plesmente inviável tecnicamente. Seja por não haver recursos, por não haver previsão 
legal ou por outra série de motivos. A gestão do conhecimento poderia fazer com que 
assessores do Governador imediatamente consultassem a viabilidade da promessa com 
a qual o Governador está sendo pressionado a realizar e informá-lo, em tempo real, via 
tablet, quais são exatamente os limites da viabilidade.  Em função da escassez de me-
mória organizacional, há pouca documentação e pouco conhecimento do Estado em 
relação à sua própria estrutura no nível operacional. É perceptível a falta de integração 
entre as diversas partes (Secretarias de Estado). A gestão política ao mesmo tempo em 
que é parte do problema é também vítima da situação, uma gestão fragmentada.  
 Na SEA a documentação de processos foi um passo importante empreendi-
do para amenizar estas dificuldades, pois propiciou a disponibilidade de indicadores, 
promoveu o compartilhamento e disseminação do conhecimento. Propiciou também 
maior transparência na coordenação e facilitou o controle de projetos.  

4.1 Papel do Corpo Político

 A estrutura política contemporânea formada historicamente no Brasil e no 
Estado de Santa Catarina é caracterizada pela fragmentação das ações de gestão. É ca-
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racterizada assim pela falta de confiança nos dados e re-planejamento e re-estruturação 
a cada mudança de gerente, diretor, secretário e Governador.  
 Nesta abordagem, é importante evidenciar que em termos de execução de 
políticas e programas a mudança ocorre sempre que há mudança em qualquer cargo no 
Governo. O político quando indicado para assumir uma nova gerência ele precisa de 
um tempo para entender o que se passa sob sua responsabilidade, quais são os projetos, 
quais os processos estão ali em andamento. Por vezes há discordância na abordagem 
dada anteriormente e dentro dos limites que lhe compete empreende ajustes na exe-
cução de programas, projetos e processos em execução. Da mesma forma os diretores, 
secretários e Governador. 
 Percebe-se então o grau de fragmentação existente na continuidade da ges-
tão pública em que estes gestores são indicados políticos, em sua grande maioria, com 
pouco ou nenhum conhecimento do setor que estão assumindo. 
 No processo de Gestão Pública os governantes sofrem pressão e tomam de-
cisões difíceis. Uma vez que o investimento em Engenharia e Gestão do Conhecimento 
requer uma visão de médio e longo prazo, uma questão relevante neste sentido é: como 
comprometer os Governos com resultados de longo prazo? A Lei de Responsabilidade 
Fiscal foi um passo importante, contudo ainda é muito “contábil”, no sentido de que 
não amarra os impactos de gestão quanto eficácia e economicidade entre o curto prazo 
e longo prazo.  Logo, face às pressões, o comportamento natural é priorizar a governa-
bilidade no curto prazo. O grande problema é que o longo prazo torna-se um problema 
com o qual ninguém, em posição de decisão, está seriamente comprometido. A gestão 
do conhecimento, por esta lógica, só será prioridade em um Governo tecnicamente 
muito qualificado, ao ponto de enxergar os ganhos a curto, médio e longo prazos. 
 O cenário é agravado pela falta de capacitação na área. O minimamente 
aceitável em uma organização privada, do porte de um Estado, seria que o gestor tivesse 
formação técnica, seja ela tecnológica ou de graduação na área, especialização em ges-
tão ou graduação em gestão (Administração ou Economia - que aborda o planejamento 
público e desenvolvimento econômico).
 A fragmentação do planejamento e execução de programas e projetos de go-
verno prejudica, por exemplo, a gestão do conhecimento fortalecida pelas ferramentas 
do programa de excelência em gestão. É importante que haja estímulo para que aconteça 
a documentação dos processos, projetos e execução das ações do Estado para que seja 
propiciada confiança no planejamento realizado anteriormente, de forma que a melhor 
maneira de deixar uma marca positiva da atual gestão, seja do gerente, do diretor, secre-
tário ou Governador, venha da continuidade de projetos bem elaborados e bem docu-
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mentados. A adequada utilização das ferramentas de gestão e em especial de gestão do 
conhecimento, tais como as citadas do PEG-SEA e Blogs são iniciativas que podem ajudar 
neste processo de maior confiabilidade e redução de fragmentação de gestão.  
 Esta fragmentação foi reduzida com a atuação do grupo técnico congregan-
do diversos técnicos de áreas diferentes. 
 Diagnosticou-se durante a pesquisa que o maior problema não é a falta de 
recursos, mas sim  a falta de instrumentos de engenharia e gestão do conhecimento, 
bem como de gestão, que sejam eficazes para orientar os recursos existentes nas diver-
sas secretarias para que sejam mais produtivos. 
 

4.2 Melhorias na estrutura de gestão
 Amplamente conhecidas as atribuições da Administração - Planejar, Organi-
zar, Coordenar Comandar e Controlar - estas funções poderiam estar coordenadas por 
uma única secretaria. A separação entre planejamento e gestão da execução (Secretaria 
do Planejamento e Secretaria da Administração) é um atraso na gestão pública estadual.  
Por outro lado identificou-se concentração de funções em outra Secretaria de Estado, o 
que pode comprometer sua eficiência. Há também o perigo de acumular prerrogativas 
cujos interesses podem ser em alguns casos conflitantes, gerando risco moral - caso que 
ocorre com o acúmulo das atribuições de arrecadação e elaboração do orçamento, por 
exemplo - quem recebe (arrecada) não paga (elabora proposta de orçamento). 

Um sistema efetivo de controle interno requer a existência apropriada de 
segregação de encargos, isto é, que aos funcionários não sejam atribuídas 
as responsabilidades conflitantes. Um exemplo: numa grande organização, 
quem paga não recebe; quem recebe não paga. (Coelho; Duarte, 1999)

 Este é um princípio de gestão consagrado. Um fator que dificulta a Enge-
nharia e Gestão do Conhecimento e a gestão de forma geral é o plano de carreira dos 
servidores efetivos por secretaria e não por área de formação. As carreiras deveriam ser 
uniformes por área de atuação profissional, não por secretaria. 

A fragmentação de esforços para um mesmo propósito, fragmentação do co-
nhecimento e da gestão como um todo é resultado da fragmentação e distanciamento exis-
tente entre as secretarias de Estado. O que ocorre atualmente no estado de Santa Catarina, se 
for transposto para a realidade do setor privado, é como se numa empresa privada a carreira 
em uma diretoria fosse distinta de outra para algumas mesmas funções. Funcionários não 
se conversam, há pouco ou quase nenhum intercâmbio entre diversas áreas. 

 Há distorções geradas pela falta de um plano de carreira coerente e unifica-
do no Estado. Para uma profissionalização eficiente do Estado, os profissionais da mes-
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ma área de formação e atuação devem ter intercâmbio de conhecimento e atuação con-
junta. É necessária a realização de reuniões para padronização de práticas, ferramentas 
e atuação coordenada, bem como acompanhamento de implementação de soluções.  

 Além disso, como o caso das SDRs vem provando, modelos de gestão bem 
sucedidos possuem atuação descentralizada. No estado a Secretaria de Estado da Fa-
zenda é um exemplo desta descentralização, pois possui auditores que trabalham em 
diversas outras secretarias em sua função de auditoria interna, assim como a Compa-
nhia de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina - CIASC também é des-
centralizado possuindo profissionais de informática realizando a gestão da tecnologia 
diretamente em cada órgão, bem como a Procuradoria Geral do Estado, que coordena 
os assistentes jurídicos nas diversas Secretarias de Estado. O mesmo poderia ocorrer 
coordenadamente com engenheiros e administradores, no caso destes tendo a secreta-
ria da Administração e Planejamento como órgão central.  

 Para ter-se ideia da falta de coordenação técnica unificada, cita-se um 
exemplo: embora cada Secretaria de Estado tenha o seu organograma curiosamente o 
organograma do Governo do Estado, desenvolvido pelos autores a partir da legislação 
estadual (apresentado na figura 01), não é exposto em site algum, nem mesmo está 
disponível aos membros da organização. Ou seja, ou está absolutamente restrito à alta 
cúpula ou não existe. O site principal do Governo do Estado (em www.sc.gov.br) exibe 
apenas uma lista alfabética das secretarias de Estado. 

4.3 A Gestão Pública do estado de SC e a Engenharia e Gestão do 
Conhecimento

 Para a Engenharia e Gestão do Conhecimento, a existência de cargos in-
dicados, em certa medida – certamente menores que a quantidade atual - possui um 
aspecto positivo, que é a renovação do quadro funcional, inserindo novas experiências 
a serem compartilhadas, trazendo novos conhecimentos para o setor público. 
 Contudo para que este processo seja eficiente faz-se necessário e urgente 
que haja critérios técnicos, sendo um deles certamente a exigência de graduação na área 
de ciências sociais aplicadas como Administração, Economia, Contabilidade, Direito 
ou uma graduação na área afim do órgão e especialização em gestão. Se o político eleito 
representa o povo e não se exige dele qualificação, aos cargos em comissão indicados 
não há desculpa que justifique que o Estado pague um profissional sem qualificação 
técnica para exercer um cargo público por indicação.   
 Há exemplos de assessores muito bem qualificados que exercem suas funções 
com primor, com qualidade técnica. Por outro lado a falta de critérios para a admissão de 
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assessores deixa o Governante ser pressionado a atender demandas políticas dos mais di-
versos segmentos quanto à indicação de assessores. Uma vez que a exigência de qualifica-
ção técnica reduz o número de candidatos possíveis a ocupar cargos facilita a conciliação 
interna do Governo no momento de indicações. Uma conseqüência positiva é um corpo 
de Governo mais capacitado, facilitando a condução do Governo pelo Governador. 
 É necessário focar não apenas na quantidade de servidores, mas princi-
palmente na qualidade do funcionalismo público. Os Governos precisam considerar 
a máquina pública e funcionários públicos como investimento em capital intelectual, 
gerar políticas de profissionalização e gestão por competências. Não há milagres: bons 
profissionais não se prestam a trabalhar por salários baixos e o argumento de estabili-
dade não é útil. Estabilidade não paga contas, por isso não é atrativo para aqueles que 
são bons profissionais. Quem passa em concurso possui certamente um nível ao menos 
bem razoável de capacidade técnica. Na ausência de uma política salarial de retenção 
por competências e resultados coletivos o que ocorre é uma política de seleção negativa, 
onde ficam os que não conseguem oportunidade melhor, salvo alguns heróis idealistas. 
É necessária uma política positiva de retenção de salários. As diferenciações salariais 
por  apadrinhamento político é o que há de mais nocivo à produtividade e qualidade do 
serviço no setor público.  Nada disso é novidade. 
 A novidade constatada ao se analisar as ferramentas de engenharia e gestão do 
conhecimento é que os Governos subestimam o potencial de melhoria na governabilidade: 
Informações em tempo real para subsidiar decisões políticas difíceis, menor ruído político, 
melhor organização de esforços para solucionar problemas. A economia de recursos seria 
uma das diversas conseqüências positivas de uma gestão mais profissionalizada.  Não bas-
tam consultorias externas, ainda que possam ajudar. Para operar as ferramentas de Gestão 
do Conhecimento são necessários técnicos  e comissionados qualificados. 
 A fragmentação da gestão entre partidos de coligações políticas é agrava-
da pela escassez histórica de documentação oficial dos projetos e processos de gestão 
pública (gestão do conhecimento). Este fato, combinado com o intrincado processo 
político de indicação para cargos de gestão pública conduz em muitos casos a descon-
tinuidade de boas práticas, bons projetos e processos. Neste ponto as coligações parti-
dárias conduzem à dificuldade de mando efetivo do governador enquanto conciliador 
interno do Governo. Neste sentido, os Governos deveriam considerar funcionários pú-
blicos técnicos como investimento em capital intelectual, assessores técnicos que não 
devem ter poder de decisão, mas devem estar disponíveis para servir com  informações 
sobre processos e projetos com agilidade por meio dos sistemas de gestão de projetos e 
processos. O Governo se beneficiaria muito em gerar políticas de profissionalização e 
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gestão por competências, o que conduz ao aumento da governabilidade.  
 Neste sentido, ainda que já se perceba melhora pela adoção das ferramentas 
do Programa de Excelência em Gestão, é urgente a gestão por competências, a estrutu-
ração da memória organizacional, a caracterização de carreiras profissionais no Estado 
e melhoria da política de retenção mais clara oficial e meritocrática.  
 O planejamento de médio e longo prazo deve ser elaborado com a asses-
soria do quadro técnico com o Governo articulando entre as secretarias. Um Estado 
com planejamento central e unidades descentralizadas coordenadamente do ponto de 
vista técnico, permitiria um ganho de escala na unidade central com possibilidade de 
especialização funcional. Os repositórios de conhecimento, nos temas de planejamento 
e um bom banco de talentos (Gestão de Pessoas) seriam ferramentas de engenharia do 
conhecimento excelentes para isto.  
 Assim seria possível um planejamento de engenharia e gestão do conheci-
mento, planejamento de práticas de gestão como um todo muito mais eficaz, trazendo 
retorno à gestão do Estado em termos de eficácia. A inserção de administradores nas 
unidades setoriais e regionais para gestão técnica assessorando a implantação destas 
políticas públicas refletiria também em ganhos significativos de eficácia na gestão 
pública. Permitiria um processo participativo dos administradores das setoriais e re-
gionais nas diretrizes de planejamento, ao assessorarem os secretários das regionais, 
evitando uma série de inconformidades administrativas que dificultam a operacionali-
zação da máquina pública como um todo.  

4.4 Necessidade de estabelecimento de padrões 

Tanto para a melhoria da Engenharia e Gestão do Conhecimento, como para 
a melhoria da Gestão Pública como um todo há a necessidade de estruturar padrões no 
governo com um diálogo técnico entre as secretarias, deixando de lado questões polí-
ticas. É necessário instituir um único padrão de gestão no Governo do Estado, utilizar 
diferentes ferramentas mas todas elas conforme um padrão estabelecido em comum 
acordo. Os sistemas computacionais atualmente em uso, se consideradas as diversas 
Secretarias de Estado, mais parecem um conjunto de retalhos, com inconsistências, 
sobreposições de funções e falta de interoperabilidade.   
 Para a recuperação de informações e conhecimento as conseqüências são as 
piores possíveis. 

Assim, para minimizar o desperdício de dados, informações e conhecimentos 
é necessário desenvolver um padrão aberto de dados (Open Data) que possa ser utilizado 
entre os sistemas computacionais das secretarias. Uma plataforma Open Data deveria 



197

ser acordada pelos centros de pesquisa e setor privado, orquestrado pelo setor público. 
 Haveria inclusive a possibilidade do setor privado, bem como o terceiro se-
tor, desenvolver aplicativos móveis para disponibilizar aos cidadãos. Dados como geo-
localização de serviços públicos geram dados de interesse privado, para fornecimento 
de serviços complementares ou propaganda. Isto significa que estes tipos de organiza-
ções poderiam oferecer aplicativos grátis para o cidadão, que seria melhor atendido, 
além de alimentar automaticamente o banco de dados aberto, para o qual o Estado 
também tem acesso. 
 Do ponto de vista da Gestão do Conhecimento em Governo Eletrônico, 
seria importante para o estabelecimento de cooperação com a comunidade. Promover 
a participação dos cidadãos para que eles alimentem dados nos sistemas colaborativos 
nas áreas de atuação do Governo, seria uma fonte de dados importante para o Governo 
no atendimento aos anseios e necessidades da população antecipadamente, gerando 
economia de recursos bem como melhoria no nível de aprovação do Governo. 
 O fornecimento de informações aos cidadãos melhorou consideravelmente 
nos últimos anos. Contudo, em relação à atuação técnica do Governo, as ações go-
vernamentais ainda envolvem muito pouco o cidadão. Se as ações do Estado não são 
levadas ao conhecimento dos cidadãos durante o seu desenvolvimento, estes não têm 
como saber e muito menos como colaborar com o poder público. Esta interação e en-
volvimento seria benéfico para todas as partes. A Internet, assim como outros meios 
e ferramentas de engenharia e gestão do conhecimento, pode auxiliar o processo de 
levantamento de conhecimentos difusos para a solução de problemas públicos e esta-
belecimento de políticas públicas. 
 Há necessidade também de aumentar a disponibilidade de dados de manei-
ra geral ao corpo técnico, pois a prática de gestão do conhecimento “Compartilhamen-
to do Conhecimento”, é ainda escassa e limitada.
 Conclui-se assim que a gestão do conhecimento no Setor público estadual 
no caso de Santa Catarina, passa necessariamente por uma gestão por competências, 
por profissionalização do Estado, pela estruturação organizacional mais profissional 
respeitando sua natureza pública. Por isto faz-se necessária a atração e retenção de capi-
tal intelectual e a continuidade da profissionalização do governo estadual no segmento 
técnico: formação de equipes de Administradores na SEA/SPG,  Contabilistas da SEF, 
Engenheiros e demais  profissionais técnicos em carreiras. 
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5. Considerações finais

 Conclui-se que, ainda que tímido, o processo de profissionalização foi 
fundamental para a melhoria da gestão do conhecimento com a implantação das fer-
ramentas do programa GESPÚBLICA  do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e do Programa de Excelência em Gestão.  
 Foram constatadas deficiências relacionadas à gestão do conhecimento, tais 
como a memória organizacional. Os dirigentes poderiam obter melhores resultados 
utilizando-se mais de ferramentas de gestão do conhecimento e de gestão como um 
todo, privilegiando tecnologias On line e open data, facilitando a interação com o cida-
dão e corpo técnico entre as Secretarias de Estado. 
 Aponta-se que a fragmentação de gestão diagnosticada era agravada até então 
pela escassez histórica de documentação oficial dos projetos e processos de gestão pública 
(gestão do conhecimento), o que combinado com o intrincado processo político de indi-
cação para cargos de gestão pública  tende a resultar em descontinuidade de boas práticas, 
bons projetos e processos. Neste sentido, os Governos deveriam considerar funcionários 
públicos técnicos como investimento em capital intelectual, gerar políticas de profissio-
nalização e gestão por competências, o que conduz ao aumento da governabilidade.
 A profissionalização da gestão com recomendação de requisitos mínimos 
aos cargos comissionados e reforço do quadro técnico mais qualificado em Gestão Pú-
blica é um caminho para melhorar a governabilidade e reduzir dependência de fatores 
conjunturais. Identificou-se que as Ferramentas de gestão do Programa de Excelência 
em Gestão (PEG) da Secretaria de Estado da Administração (SEA) como uma forma 
de desintermediação hierárquica da informação, reduzindo o ruído político e levando 
informações diretamente aos secretários de Estado e Governador. 
 Identificam-se como experiências bem sucedidas a formação de centros ad-
ministrativos regionalizados e o Central ao redor do palácio do governo; a formação de 
grupos técnicos especializados; a utilização de Blogs; a implementação do PEG-SEA e 
suas ferramentas.  
 Ferramentas do PEG-SEA são apontadas como uma solução de gestão do 
conhecimento potencialmente eficazes quando efetivamente aceitas e incentivadas pela 
maioria dos governantes e pelo Governador enquanto líder máximo do Governo. 
  As SDRs são apresentadas como bom modelo de Gestão: descentralizado 
geograficamente e com gestão coordenada e integrada entre Secretarias setoriais no 
sentido de solução de problemas.  Assim, resulta a recomendação da implementação 
de equipes técnicas de administradores e engenheiros nos mesmos moldes da SEFAZ 
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e CIASC nas SDRs e órgãos setoriais para que o sistema de engenharia e gestão do co-
nhecimento esteja mais apto a auxiliar o Governador e governantes quanto aos projetos 
oficiais documentando-os e tornando informações prontamente disponíveis reduzindo 
o ruído político em projetos técnicos. 
 Um dos ganhos com a gestão do conhecimento por meio das ferramentas 
do PEG-SEA já colhido foi a ampliação da transparência por meio de publicação online 
dos trabalhos realizados, como no exemplo dos Blogs dos projetos, que além de propiciar 
maior interação com cidadãos, também possibilitou a atuação técnica mais eficiente.  
 A estruturação de centro administrativo trouxe proximidade geográfica en-
tre as secretarias de Estado. Esta proximidade facilita a interação e o diálogo entre os di-
versos órgãos, refletindo em maior compartilhamento de conhecimento. Isto se reverte 
em maior agilidade na resolução de problemas e implantação de soluções públicas.  
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Resumo
Os estudos de modelos de e-Gov apontam os estágios de maturidade em relação às categorias tecnologia 
e comunicação dos Governos com o cidadão por meio das aplicações da Web 2.0, em uma Sociedade 
do Conhecimento em Rede. Nesse contexto, apresenta-se como resposta do e-Gov ao desenvolvimento 
desta Sociedade, a implementação da Gestão do Conhecimento na busca da evolução da maturidade 
em e-Gov: Governo Inteligente. Este modelo é a evolução do Governo Aberto. A contribuição da 
Gestão do Conhecimento relacionado ao e-Gov refere-se em captar requisitos básicos do Governo 
Aberto para orientar as entidades governamentais que objetivam transcendê-lo e ir em direção á um 
Governo Inteligente. Para tanto se faz necessário apresentar os modelos de maturidade do e-Gov em 
sua evolução para estabelecimento das práticas de Gestão do Conhecimento. Este artigo tem como 
discussão, a partir da análise da evolução dos modelos de maturidade de e-Gov, a contribuição da 
Gestão do Conhecimento favorecendo o modelo de Governo Inteligente apoiado em uma das práticas: 
as Comunidades Virtuais de Prática.
Palavras-chave: Governo eletrônico, Gestão do Conhecimento, Comunidades Virtuais de Prática..

1. Introdução

A Economia do Conhecimento está relacionada com mudanças na glo-
balização, intensidade da informação/conhecimento e conectividade em Rede. “A 
Sociedade emergente tem sido caracterizada como Sociedade de Informação ou do 
Conhecimento, através de redes tecnológicas que fornecem novas capacidades a uma 
organização social: as Redes”, afirma Castells, 2005:17). Na atualidade a Rede de-
nomina à um modo de organização social, como Sociedade em Rede, resultante da 
revolução das TICs e da reestruturação da Sociedade capitalista, esclarece Castells 
(1999). Estas são operadas por tecnologias de comunicação e informação- TICs, fun-
damentadas na microeletrônica e em Redes Digitais de computadores que geram, 
processam e distribuem informação a partir de conhecimento acumulado nos nós 
das Redes. Sendo que a comunicação digital é o eixo principal da Sociedade em Rede. 
A comunicação mediática se constitui de um espaço cognitivo e de receptores cole-
tivos que criam os conhecimentos entre instituições e organizações da Sociedade 
(Castells e Cardoso, 2005).  Pode-se então denominar esta Sociedade que tem no 
centro a comunicação mediática e que difunde-se através da Rede  como a Sociedade 
do Conhecimento em Rede. Constituída por indivíduos, empresas e Estado operan-
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do num campo local, nacional e internacional, a qual se caracteriza pelo formato 
organizacional interativo, pela transformação das bases materiais da vida, do espaço 
e tempo. Bem como pela cultura da realidade virtual integrando com a virtualidade 
real construída por um sistema da mídia Internet, de forma abrangente, interconec-
tado e diversificado (Castells 1997; 2005). 

A interatividade decorrente da Rede, sob o ponto de vista da cidadania e 
Governo, é mais complexa, horizontal e multidirecional, impulsionando-a no desen-
volvimento de uma comunicação e colaboração mais significativa para as propostas 
de um Governo Eletrônico- e-Gov, visando estabelecer a Sociedade do Conhecimen-
to em Rede. Na abordagem das políticas públicas de inovações e inserido em uma 
Economia do Conhecimento instituiu-se o e-Gov, como uma das iniciativas do setor 
público que permite manter e fortalecer a Governança Eletrônica nesta Sociedade. 
Entende-se, do ponto de vista tecnológico, Governança Eletrônica aquela que asse-
guraria o acesso e participação dos cidadãos individual e coletivamente dentro das 
Redes governamentais. 

O e-Gov é uma das principais formas de modernização do Estado. Está as-
sociado à modernização da Administração Pública no uso das TICs e na melhoria da 
eficiência dos processos operacionais e administrativos dos Governos. Na redução 
de custos estatais, provendo melhores informações governamentais relevantes aos 
cidadãos, por transparência e accountability. Assim como na melhoria da prestação 
de serviços públicos eletrônicos de forma estratégica e intensiva pelos Governos em 
seus processos internos e à Sociedade (Diniz et al, 2009). Resume-se o e-Gov como um 
processo em constante desenvolvimento devido a sua natureza política e pública, com 
foco na participação social e na transparência de dados, no processo democrático e a 
na intervenção direta da vontade civil no interior das instâncias decisórias do Estado.

No Brasil esta iniciativa conhecida pela reforma da gestão pública e moder-
nização do setor público e do Estado, se intensificou buscando a excelência e a orien-
tação dos serviços ao cidadão. Necessitando então de um novo modelo de gestão que 
possa corresponder à reforma, modernização e as práticas de gestão pública criando 
um novo paradigma de eficiência que o setor público precisa alcançar quanto ao co-
nhecimento produzido em Rede. O termo Gestão do Conhecimento aparece como 
uma das estratégias para responder o desafio do novo paradigma que se constrói na 
Sociedade do Conhecimento em Rede. 

Elaborar propostas de estratégia e de práticas de Gestão do Conhecimento 
visando armazenar, recuperar, disseminar e utilizar o conhecimento na Gestão Pú-
blica, assim como gerar novos conhecimentos e criar um ambiente colaborativo de 
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compartilhamento de conhecimentos individuais e organizacionais, por meio das 
Redes é o objetivo do e-Gov no Brasil. As mudanças que estão ocorrendo na Gestão 
Pública requer à implementação de práticas de Gestão do Conhecimento de maneira 
organizada e sistemática. 

Para que as práticas de Gestão do Conhecimento sejam implantadas nos 
próximos anos, Batista et al (2005) consideram necessário preencher uma lacuna dos 
dirigentes de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, assim como de 
empresas estatais, promovendo a Gestão do Conhecimento para as instituições pú-
blicas e para a Sociedade como um todo. Assim como compartilhar conhecimentos 
estratégicos que podem servir para gestão de políticas públicas e para inclusão do 
cidadão como produtor de conhecimento coletivo em Rede melhorando os estágios 
de maturidade dos modelos de e-Gov. 

A Gestão do Conhecimento é uma atividade fundamental na construção de 
um Modelo de Maturidade adequado para a organização pública ou privada. Faci-
litando e permitindo a evolução de acordo com os níveis de maturidade do modelo. 
Níveis de maturidade em termos de modelos de estágios de crescimento têm sido 
largamente utilizados tanto na pesquisa organizacional e pesquisa de gestão. O ter-
mo maturidade é utilizado para caracterizar a evolução de um determinado estágio 
de crescimento, num processo contínuo. O termo é usado   nos Modelos de e-Gov 
nas abordagens tecnológica e centrada no usuário final - o cidadão. Para tanto os 
modelos de e-Gov devem atingir em sua evolução a possibilidade de que o público 
se envolva mais e, portanto, maior valor público de um Governo Aberto é realizado. 
Entende-se Governo Aberto como a diretriz da Gestão Pública pela qual as organi-
zações governamentais tornam seus dados disponíveis para promover transparência 
e permitir a prestação de contas à Sociedade. 

Um maior nível de maturidade enfrenta maior complexidade técnica e geren-
cial e maiores desafios e riscos como recursos, orçamento, tempo, tecnologia, mudan-
ça cultural e adoção pelo público. A utilização da Gestão do Conhecimento no setor 
público é uma estratégia de um caminho para o melhor desempenho e relacionamen-
to interno e externo das organizações desse setor, favorecendo o modelo de Governo 
Inteligente através da implementação de planos estratégicos e melhores práticas que 
conduzem a comunicação e colaboração entre as agências governamentais e nas im-
plantações de investimentos em soluções de tecnologia em aplicações de e-Gov. 

A evolução das aplicações de e-Gov está nas camadas de integração de servi-
ços, de gestão e entre poderes; participação nas decisões; comunicação de múltiplas 
vias; participação e colaboração das comunidades e na disponibilização de Dados 
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Abertos. O movimento de Dados Abertos surgiu como uma demanda social para 
aumentar a transparência, a colaboração e a participação dos cidadãos nas políticas 
e ações do Governo. Os Dados Abertos podem favorecer, por exemplo, a formação de 
Comunidades Virtuais de Prática- VCoPs utilizando para isso as aplicações da Web 
2.0 como as Redes Sociais, crowdsourcing e Governo Aberto, assim impulsionar a 
interação mais ampla entre Governo e Sociedade. As organizações públicas utilizam 
como uma das práticas de Gestão do Conhecimento a VCoPs em atividades de apren-
dizagem, a criação, o compartilhamento e o uso efetivo do conhecimento individual 
e coletivo dos cidadãos de uma Sociedade. 

As práticas de Gestão do Conhecimento estão compatíveis com o processo 
de criação e aprendizado fundamentais para a evolução do modelo de maturidade 
de e-Gov. Portanto, a contribuição da Gestão do Conhecimento na evolução do Mo-
delo de Maturidade de Governo Inteligente, está no desenvolvimento de práticas 
organizacionais conferindo à organização vantagem competitiva e colaborativa na 
implantação da Gestão do Conhecimento. Apresenta-se então o Modelo de Gestão 
do Conhecimento direcionado á Administração Pública Brasileira. Destaca-se para 
tanto uma das práticas Gestão do Conhecimento relacionada ao compartilhamento 
do conhecimento e viável de ser implementada em organizações públicas: as VCoPs. 
Sendo que estas estão diretamente envolvidas com os Dados Abertos e desta forma 
tanto os funcionários do Governo e os usuários/cidadãos podem participar e colabo-
rar com os processos de Governo e o controle social das políticas públicas. 

2. Modelos de e-Gov

Para entender o termo Governo Eletrônico - e-Gov, é preciso entender 
de modo geral o que é Governo e a reforma do Estado. Governo é uma dinâmica de 
objetivos, estruturas e funções, afirma Pardo (2000). Governo é o meio pelo qual a 
Sociedade busca os objetivos essenciais: mantendo a segurança coletiva; adminis-
trando a justiça; oferecendo a infra-estrutura institucional da economia; asseguran-
do que o capital social é aprimorado através de melhorias, por exemplo, na saúde e 
educação nas famílias e nas comunidades. 

Definições de e-Gov pode variar em relação às atividades dos campos do 
Direito, Tecnologia e Administração Pública. Tomando uma ampla perspectiva, 
conforme o Relatório Mundial do Sector Público (2003), no qual o levantamento da 
ONU foi o define e-Gov como o uso de TICs para transformar o Governo interna-
mente na sua organização e nos seus relacionamentos externos. Este relatório defi-
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ne e-Gov, em termos semelhantes, como a transformação digital do setor público, 
e considera Redes fixas e dispositivos móveis com igual importância. Para Duarte 
(2004:336) e-Gov “é uma estrutura organizacional, tecnológica, jurídico-normativa 
constituída para viabilizar a interação intensivamente mediada por recursos de TICs 
entre um Governo (nacional, regional ou local) e os agentes externo e interno a ele – 
em particular, os agentes que formam a comunidade na qual esse Governo se insere”. 

Pelo uso das TICs o e-Gov atinge os seus objetivos para cumprimento do 
papel do Estado, incluindo a melhoria dos processos da Administração Pública, au-
mento da eficiência, melhor governança, elaboração e monitoramento das políticas 
públicas, integração entre Governos, e participação social na democracia eletrônica. 
Representada pelo aumento da transparência, da participação democrática e accoun-
tability dos Governos, na disponibilidade de serviços para os cidadãos e condições de 
melhor acesso à informação ampliando a qualidade destes serviços. 

Para Ruediger (2004) é considerado como um bem público, passível de 
acesso e desenvolvido por processos sociais, portanto, a dimensão social, o leva a 
constantes transformações. Para Diniz et al (2009); Agune e Carlos (2005); Osborne 
(1997) e-Gov está vinculada à modernização da Administração Pública por meio 
do uso das TICs e na melhoria da eficiência dos processos operacionais e adminis-
trativos dos Governos.  A adoção das TICs de forma estratégica e intensiva pelos 
Governos em seus processos internos e na melhoria dos serviços públicos prestados à 
Sociedade é devido à utilização das TICs pelos cidadãos, empresas privadas e organi-
zações não governamentais; a migração da informação baseada em papel para mídias 
eletrônicas e serviços online e o avanço e universalização da infraestrutura pública 
de telecomunicações e da Internet, afirmam os autores.

Outras causas estão associadas às forças provenientes do próprio movimen-
to de reforma do Estado, da modernização da Gestão Pública e da necessidade de 
maior eficiência do Governo. Consequentemente, temas como desempenho, efici-
ência, eficácia, transparência, mecanismos de controle, qualidade do gasto público 
e prestação de contas, relacionados ao processo de modernização da gestão pública, 
foram associados ao processo de construção de programas de e-Gov. O desdobra-
mento desses temas em políticas públicas e iniciativas concretas, explicitadas nos 
programas de Governo, requerem o uso de tecnologia, tornando os programas de 
e-Gov elementos promotores de novos patamares de eficiência da Administração 
Pública, afirma Diniz et al (2009). 

Iniciativas de e-Gov são complexas tentativas de mudança, de usar as tecno-
logias emergentes para apoiar uma transformação na operação e eficácia do Gover-



206

no, afirma Pardo (2000). Um dos desafios para esses esforços é a manutenção de um 
foco primário sobre os negócios do Governo e não apenas nas tecnologias. Segundo 
Fountain (2001), e-Gov é um Governo que é organizado crescentemente em termos 
de agencias virtuais e redes públicas/privadas, cuja estrutura e capacidade depende 
da Internet. Pardo (2000) alerta que não se trata de colocar em alguns websites as 
informações e serviços para um maior acesso, mas sim como transformar a relação 
entre o Governo e o cidadão, questões que envolva responsabilidade, sustentabilida-
de e inclusão digital. 

Fountain (2001) afirma que o maior desafio para os Governos não é desen-
volver transações Governo-cidadão (G2C) baseadas na Internet, mas reorganizar e 
reestruturar os arranjos institucionais nos quais as transações serão operadas. Nesse 
contexto, é razoável examinar os programas de e-Gov como uma resposta da Ad-
ministração Pública ao desenvolvimento da Sociedade e da economia informacio-
nal. Nos casos dos programas de e-Gov, podem ser encontrados muitos exemplos 
concretos dessa nova forma de empregar a TIC em sentido amplo, para aumento da 
eficiência da Administração Pública, conclui a autora. 

Os autores Zweers e Planqué (apud Hirsch, 2003) consideram o e-Gov um 
conceito emergente que objetiva fornecer ou tornar disponível informações, serviços 
ou produtos, por meio eletrônico. A partir ou através de órgãos públicos, a qualquer 
o momento, local e cidadão, de modo a agregar valor a todos os envolvidos na esfera 
pública.  O e-Gov é, atualmente, um termo em construção, e sua dimensão política 
mais avançada – a Governança eletrônica – não é considerada um mero produto 
ofertado ao cliente em formato acabado, mas, considerando-se sua natureza eminen-
temente política, e, portanto, pública. Pode ser compreendido como um bem público, 
passível de acesso e desenvolvido por processos também sociais, o que o leva a cons-
tantes transformações. 

A dimensão Governança eletrônica refere-se ao Estado, em sua concepção 
Republicana. E em teoria, não se limita apenas a uma experiência de gestão por ser-
viços ad hoc, reificada pelo mercado, mas antes, possa servir de arena cívica, em con-
traponto a privatização da esfera pública, afirma Ruediguer (2003). A Governança 
eletrônica trata das relações entre os atores sociais, políticos e econômicos, segundo 
Chahin et al (2004) entre outras atividades, todo o suporte digital para a elaboração 
de políticas públicas, para a tomada de decisões, para as public choices, para work-
group e para a gestão dos recursos públicos, financeiros, humanos, informacionais e 
de conhecimento, patrimoniais e outros.

Para Riley (2003) a distinção entre Governo e Governança, é que a função 
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básica do Governo é focar na Sociedade para atingir os interesses públicos, estando 
relacionado às atividades específicas e de curto prazo. Enquanto que a Governança 
é uma forma de descrever as ligações entre o Governo e seu macro-ambiente, seja 
político, social ou administrativo, estando relacionada aos processos e resultados 
de longo prazo. O termo e-Gov é empregado pelos pesquisadores em sistemas de 
informação e o termo Governança Eletrônica é empregado pelos cientistas sociais 
(Grölund e Horan, 2004). 

O estudo realizado pela ONU e pela ASPA (2001) permitiu avaliar as polí-
ticas de e-Gov a partir de cinco níveis ou estágios diferenciados. O primeiro deles, 
estágio emergente de desenvolvimento, corresponde ao estabelecimento de uma pre-
sença governamental na Internet. Consiste na criação de websites de informação dos 
diversos órgãos e entidades de Governo com o objetivo de fornecer informações so-
bre as atividades governamentais. Esse estágio é marcado pela ausência de iniciativas 
coordenadas ou direcionamento estratégico claro nas políticas de e-Gov. Observa-se 
uma pulverização de ações, com duplicação de esforços e pouco ou nenhum com-
partilhamento de informações entre os diversos órgãos e entidades de Governo.  No 
segundo estágio onde há o crescimento e interação, os websites de Governo ampliam 
a oferta de informações e passam a receber dados dos cidadãos que pode enviar a 
declaração de imposto de renda ou informar uma mudança de endereço; são criados 
endereços eletrônicos para receber reclamações.

No terceiro estágio, chamado de transacional, as transações entre Gover-
nos e usurários tornam-se mais complexas. Pagamentos e transações pela Internet 
tornam-se viáveis. Observa-se nesse tipo de fase de implantação de e-Gov mudanças 
nos processos de trabalho, pois não é incomum que transações envolvam mais que 
um órgão ou entidade da Administração Pública. O cidadão ou empresa tem dis-
ponível uma agência virtual que permite o atendimento mais efetivo por parte do 
Estado dos usuários de seus serviços. Finalmente destaca-se o estágio de integração 
generalizada. Nessa fase o cidadão possui acesso a todos os serviços e informações de 
Governo por meio de um portal. O usuário não precisa saber qual órgão ou entidade 
presta determinado serviço, nem os níveis de Governo que serão mobilizados para 
atendê-lo. Neste estágio ideal, as interações superam as fronteiras administrativas 
dos departamentos governamentais.

Modelos de maturidade descrevem uma grande variedade de fenômenos- 
o ciclo de vida organizacional, ciclo de vida do produto, o crescimento biológico e 
assim por diante. Assumem a existência de padrões que são contextualizados em 
termos de estágios, níveis ou fases. Estes por sua vez são 1. por natureza sequencial, 
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2. desenvolvem-se por meio de certa progressão hierárquica, 3. envolvem um gama 
de atividades organizacionais e estruturais e 4. pressupõem o alcance de um estágio 
como pré-requisito para o desenvolvimento dos estágios imediatamente subsequen-
tes (Gottschalk, 2011). O modelo de maturidade e-Gov para de Safari et al (2004) 
servem para orientar a respeito de como obter e controlar os processos de desenvol-
vimento e manutenção de serviços e-Gov, além de auxiliar na evolução para uma 
cultura de excelência na prestação e gestão em e-Gov (Esteves e Joseph, 2008).

O conceito para e-Gov elaborado pelo Gartner Group 2000, em E-Gover-
nance Maturity Model, refere-se à uma contínua otimização de oferta de serviços, 
participação do eleitorado e Governança mediante transformação de relacionamen-
tos internos e externos com uso da tecnologia na mídia Internet. Os estudos existen-
tes sobre os modelos de Maturidade de e-Gov -Maturity Model, desenvolvido pelo 
Gartner Group (UN/ASPA, 2002), destacam a evolução das TICs do e-Gov em quatro 
estágios diferentes de acordo com o tipo de interação com os usuários: 1) Emergente: 
o estágio da informação, no início dos anos 90, com presença do e-Gov na Web com 
informações básicas, limitadas e estáticas; 2) Informacional: fornecimento dinâmico 
de informações, usando meios como geo-referenciamento de dados, animação por 
meio de imagens, entre outros; 3) Interação: o estágio interativo, meados da década 
de 90, possibilita aos usuários obter formulários, certidões e outros instrumentos 
administrativos; 4) Transação: o estágio transacional, na atualidade, os usuários tem 
acesso  para pagar serviços e taxas, ou conduzir transações financeiras online, com 
interação com o sistema bancário e por último 5) Virtual/totalmente integrado: está-
gio de compartilhamentos de dados, total integração dos serviços de e-Gov por meio 
de uma agência virtual, sem fronteiras entre organismos governamentais. Segundo 
o relatório da UN/ASPA (2002), o Brasil, juntamente com outros 16 países, encontra-
-se de forma geral na categoria transacional em termos de estágio avançado de seu 
sistema de e-Gov. Sendo essa categoria a mais avançada e alcançada, não havendo 
registro ainda de outro país no último estágio virtual, afirma Ruediger, 2003).

Os estágios de desenvolvimento dos serviços de e-Gov são descritos por 
Ruediger (2003) em análise crítica do relatório da UN/ASPA (2002), ampliando o en-
tendimento: Estágio 1: Informação – website que publica informação sobre serviços: 
consiste na criação de websites na Internet para a difusão de informações sobre os 
mais diversos órgãos e departamentos dos diversos níveis de Governo. Eventualmen-
te, os websites são reunidos em um portal, que neste estágio consiste apenas em uma 
espécie de catálogo de endereços dos diversos órgãos do Governo. No estágio 2: In-
formação interativa – consta do estágio 1 mais a possibilidade de o usuário acessar a 
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base de dados da organização, navegar (browse), explorar e interagir com os dados: os 
websites passam a também receber informações e dados por parte dos cidadãos, em-
presas ou outros órgãos. A comunicação neste caso torna-se uma via de mão dupla. O 
contribuinte pode enviar sua declaração de imposto de renda; são criados endereços 
eletrônicos para receber reclamações ou sugestões; firmas se cadastram eletronica-
mente para o fornecimento de serviços; dados são transferidos, usando a Internet, de 
um departamento, por exemplo, para um órgão central, e assim por diante.

No estágio 3: Transações – consta dos estágios 1 e 2 mais a possibilidade de 
o usuário ter acesso à informação sigilosa e realizar transações com a organização: 
as transações se tornam mais complexas, ou seja, são realizadas operações como pa-
gamentos de contas e impostos; educação à distância, matrículas, marcação de con-
sultas, compras, etc. Em outras palavras, além da troca de informações, valores são 
trocados e serviços anteriormente prestados por um conjunto de funcionários atrás 
do balcão são agora realizados usando uma plataforma de Rede e uma interface di-
reta e imediata com o cidadão ou empresa. Isto implica adaptações nos processos de 
trabalho. Estágio 4: Compartilhamento de dados – constam os estágios 1, 2 e 3 mais 
a possibilidade de a organização, com a aprovação do usuário, compartilhar com 
outras organizações informações fornecidas por aquele usuário: as adaptações tor-
nam-se mais complexas, sendo desenvolvido um portal de convergência de todos os 
serviços prestados pelo Governo. O serviço é disponibilizado por funções ou temas, 
e não segundo a divisão real do Governo em ministérios, secretarias, departamentos, 
etc. Assim, ao lidar com o Governo, cidadãos ou empresas não precisam mais dirigir-
-se a inúmeros órgãos diferentes, é possível resolver tudo em um único lugar.

Torres e Agune (2009) desenvolveram uma classificação dos estágios de ma-
turidade  do e-Gov, a partir da adaptação de modelos tradicionais como do Gartner 
Group, do Banco Mundial e das Nações Unidas, considerando cinco estágios para sua 
evolução. Cita-se a seguir os estágios de evolução integrados de e-Gov: 1º Estágio – Pre-
sença Inicial: São as primeiras participações na presença da Web. O objetivo deste está-
gio é a presença no ambiente virtual, disponibilizando para  os  cidadãos  informações  
úteis  como  descrição  e  missão  do  agente  do  Governo, endereços, horários de fun-
cionamento, documentos de interesse e relevância para o público através de conteúdos 
estáticos. 2º Estágio – Presença intensiva e interação:  Neste estágio são incluídos re-
cursos para a interação  com  o  Governo,  tais  como  e-mail,  download de  formulários  
e  documentos, pesquisa de opinião, enquetes, fóruns de debates entre outros serviços. 
Em função desta  interação o e-Gov possibilita que cidadãos e empresas se envolvam 
nos processos de  Governança  e definição de políticas públicas. 
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3º  Estágio – Transações  financeiras  e  serviços:  é  possível  realizar tran-
sações online entre G2C, G2G e G2B, como pagamento de taxas, multas, registro de 
imóveis, renovação de documento de identidade entre outros tipos serviços, funcio-
nando vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. 4º Estágio – Integração 
vertical e horizontal:  Os serviços tornam-se mais completos, há a migração de todos 
os serviços prestados pelo Governo para a Internet,  implica o uso de sistemas de in-
formações altamente integrados. 5º Estágio – Integração sem fronteiras: os serviços 
disponibilizados são cada vez mais integrados, sobrepondo-se à lógica de fronteiras 
entre entidades públicas; a identidade do organismo que presta os serviços se torna 
irrelevante para o usuário; o e-Gov revolucionará as relações entre Governo, admi-
nistração pública, cidadãos e empresas. Neste estágio, desaparecem as fronteiras 
entre agentes de Governo e entre estes e a comunidade, com processos altamente in-
tegrados – eliminam-se as ligações existentes entre organismos públicos e privados.

Investiga-se  a partir destes primeiros estudos de e-Gov os modelos de ma-
turidade que descrevem como os processos são gerenciados. Modelos de maturidade 
têm sido cada vez mais utilizados por gestores para auto-avaliação e podem prover 
uma abordagem comum para que profissionais de tecnologia e de controle enten-
dam e concordem sobre prioridades, como a avaliação de processos, identificação de 
processos-chave e planejamento. Ao avaliar os projetos de e-Gov Koh et al (2005) cita 
os estágios e níveis de complexidade para estes se transformarem em uma instituição 
mais amadurecida e consolidada de forma totalmente funcional sob o ponto de vista 
dos sistemas de informação. Os autores desenvolveram um modelo no qual a tecno-
logia está mais orientada aos cidadãos possibilitando a transformação das institui-
ções governamentais, tradicional inflexível e burocrática, para uma instituição que 
os cidadãos possam ser percebidos como colaboradores e não apenas demandantes 
de serviços. Neste modelo é agregado além dos estágios informacional, interação, 
transação e integração de serviços o estágio da colaboração, onde há um ambiente 
virtual colaborativo de compartilhamento de conhecimento entre Governo e Socie-
dade. Neste modelo requer altos níveis de integração e colaboração, resultando no 
uso de conhecimento de alto valor para os cidadãos e agentes governamentais.

 Os estágios apresentados no Quadro 1 são referentes à transformação das 
iniciativas de e-Gov e a relação direta com as funções de Gestão do Conhecimento. 
Koh et al (2005) destacam as funções da Gestão do Conhecimento facilitando o e-
-Gov se transformar em um estágio mais avançado, com um maior nível de envolvi-
mento dos cidadãos que exigem diferentes abordagens para a captura, codificação, 
disseminação e utilização do conhecimento. Observa-se que existe em outros mode-



211

los apenas um fluxo unidirecional do conhecimento entre o Governo e os cidadãos e 
a fonte de conhecimento permanece interna no Governo. Os autores propõe um des-
taque para o processo evolutivo das interações que estão cada vez mais complexas, 
com maiores níveis de serviços governamentais fornecidos para os cidadãos, resul-
tando em uma geração de novos conhecimentos. Alcançar o estágio de colaboração é 
um indicativo para que os cidadãos se tornem parceiros efetivos do Governo a fim de 
facilitar o processo de transformação do e-Gov, conclui os autores.

Quadro 1: Modelo de Transformação de e-Gov e Gestão do Conhecimento

Fonte: Koh et al (2005)

Observa-se que o modelo de transformação de e-Gov apresentado fornece 
uma estrutura para investigações em questões associadas à Gestão do Conhecimen-
to. Propondo um Governo centrado na cultura da colaboração e compartilhamento 
de conhecimento. E com foco em elementos fundamentais tais como: alinhamento 
estratégico, sistema integrado de dados e políticas de segurança e privacidade na 
Rede, questões que podem ser respondidas pela Gestão do Conhecimento a fim de 
facilitar o processo de transformação de e-Gov.  

A Gestão do Conhecimento no e-Gov demanda a adoção de práticas de 
gestão que permitam que os conhecimentos dos servidores públicos e da Sociedade 
sejam integrados, reaproveitados e preservados para suportar a modernização e a 
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consequente melhoria nos serviços públicos. A participação e colaboração do cida-
dão refletem na qualidade da tomada de decisão por parte do Governo resultando 
em mais transparência de dados ao cidadão. Governo Aberto e Governo Inteligente 
são os modelos que se apresentam no estágio de maturidade de e-Gov. Com foco na 
transparência dos dados, participação e colaboração do cidadão, sendo assim a Ges-
tão do Conhecimento têm um papel essencial para cruzar as fronteiras da inovação 
tecnológica e assim exercer um e-Gov com mais sustentabilidade.

3. Transformação dos modelos de e-Gov

Os modelos de maturidade do e-Gov tem como resultado a transformação 
do Governo implicando em mudanças planejadas como na estrutura interna das or-
ganizações governamentais- funções, papéis e processos; nas relações entre organi-
zações governamentais e seus stakeholders- cidadãos, empresas e outras instituições; 
e orientação de funcionários do Governo para realização das metas organizacionais 
específicas. Segundo Janowski e Ojo (2009) a transformação Governo atinge assim 
mudanças em três estruturas principais: 1. as estruturas institucionais - normas, po-
líticas, regimentos e leis (Governo); estruturas de Governo – negócios, processos de 
tomada de decisão e interação geral com as partes interessadas, em particular com 
os cidadãos e empresas (Governança); 2. estruturas de Governança que visa alcançar 
uma boa qualidade e nas 3. agendas da Reforma Pública.

Lee e Kwak (2012) propõe um Modelo de Maturidade de Governo Aberto - 
Open Government Maturity Model – OGMM, no qual as agências governamentais se 
utilizam de um framework orientador para avaliar seu atual nível de maturidade de 
Governo Aberto e assim alcançar níveis mais elevados de maturidade de forma siste-
mática e incremental. Esta evolução possibilita que o público se envolva mais e, por-
tanto, um maior valor público de um Governo Aberto é realizado. Por outro lado, um 
maior nível de maturidade enfrenta maior complexidade técnica e gerencial e maiores 
desafios e riscos como recursos, orçamento, tempo, tecnologia, mudança cultural e 
adoção pelo público, afirmam os autores. Entende-se por valor público o valor compar-
tilhado por toda a Sociedade: grupos de cidadãos, empresas e organizações, incluindo 
a parcela informal dos elementos sociais. Otimizar o valor público exige que os Gover-
nos maximizem os benefícios que podem ser obtidos a partir da partilha de recursos 
entre todos os intervenientes na Sociedade, a fim de produzir valor máximo. 

Entende-se Governo Aberto como a diretriz da Gestão Pública pela qual as or-
ganizações governamentais tornam seus dados disponíveis para promover transparên-
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cia e permitir a prestação de contas à Sociedade. Princípios fundamentais desta inicia-
tiva são: que o Governo publique dados ativos para uso direto pelos cidadãos, empresas 
e outras agências governamentais; que a Internet baseada em plataformas tecno-sociais 
proporcione a participação direta do cidadão no Governo; e que as tecnologias da In-
ternet possibilitem a transformação do Governo em adotar estes princípios abertos. 

Lee e Kwak (2012) destacam um dos importantes princípios do Modelo de 
Maturidade onde as agências do Governo devem seguir as etapas propostas de evolu-
ção: do menor nível para os maiores níveis de maturidade, em vez de atingir todos os 
níveis de maturidade em uma só vez ou saltar para o próximo nível. A transparência 
dos dados é uma condição importante e facilitadora para a participação e colabo-
ração aberta, assim como o engajamento ubíquo pode ser implementado de forma 
mais eficaz. A seguir apresenta-se os estágios do Modelo de Maturidade do Governo 
Aberto desenvolvidos por Lee e Kwak (2012):

Nível 1- publicação de informações: a agência do Governo se concentra 
principalmente em uma catalogação e difusão de informações para o público. Falta-
-lhe a capacidade de comunicação interativa, como as mídias sociais e ferramentas 
da Web 2.0, pois se baseia em uma forma e métodos de comunicação estática. Nível 
2 - transparência de dados: representa o primeiro passo para um Governo Aberto, 
tal como definido pela atual Diretiva do Governo Aberto. Este nível se concentra 
em aumentar a transparência dos processos e desempenho do Governo por meio da 
publicação de dados relevantes via online e compartilhá-lo com o público. O uso das 
mídias sociais para promover um Governo Aberto ainda é relativamente limitado 
para manter o público informado e envolvido e assim promover a participação. 

Nível 3 - participação aberta: se concentra em aumentar a participação aber-
ta do público no trabalho de decisão do Governo e através de vários métodos e ferra-
mentas, incluindo as mídias sociais. Participação aberta melhora decisões políticas 
e serviços públicos, acolhendo e utilizando a entrada do público. Para isso, a agência 
se transforma em mídia social e ferramentas da Web 2.0, incluindo blogs, microblogs, 
redes sociais, partilha de fotos e vídeo, social tagging. As mídias sociais podem ser 
consideradas como expressivas, pois é um importante capacitador para a colabora-
ção aberta no Nível 4.

Nível 4 - colaboração aberta: quando as agências do Governo alcançam a 
maturidade de participação aberta, o próximo passo é promover a colaboração aber-
ta entre as agências governamentais, o público e o setor privado. Destaca-se a dife-
rença entre participação e colaboração aberta. Participação aberta refere-se à partici-
pação do público em uma simples comunicação interativa, principalmente em mídia 
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social para conectar pessoas e ajudar a compartilhar ideias. Colaboração aberta, por 
outro lado, refere-se ao engajamento púbico em tarefas complexas ou projetos que 
visam a co-criar soluções específicas. Cita-se como exemplo de Mídias Sociais edi-
ção de documentos, aplicações Wiki, desenvolvimento de software de código aberto, 
etc.. Colaboração aberta produz efeitos sinérgicos de várias partes colaboradoras 
com resultados em redução de tempo/custo, maior qualidade e mais inovação para o 
Governo em serviços e política. Colaboração aberta pode permitir respostas básicas, 
eficientes e eficazes para emergências nacionais e desastres naturais, por exemplo. 
Desenvolve-se neste estágio, por meio da análise de um grande volume de dados, a 
obtenção de novos conhecimentos e melhorar a tomada de decisões. 

Nível 5 - engajamento ubíquo: neste nível é importante a transparência, par-
ticipação, colaboração e engajamento público, expandindo o alcance e a profundida-
de, e o total aproveitamento do poder das Mídias Sociais e tecnologias relacionadas. 
As agências  melhoram e afinam as iniciativas existentes do Governo Aberto para 
maximizar seus benefícios. Além disso, expande seu portfólio de programas de Go-
verno Aberto para beneficiar ainda mais o público. Este nível pode ser caracterizado 
por dois atributos importantes. Primeiro: o engajamento público torna-se mais fácil 
e mais universalmente acessível através de aplicações e dispositivos de computação 
móvel e ubíqua. Os Websites do ego e da mídia social são otimizados para a compu-
tação em várias plataformas. O público acessa dados do Governo e participa e cola-
bora, utilizando todos os dispositivos móveis, como smartphones, tablets, laptops, 
e dispositivos de computação. Os dados do Governo, os métodos de engajamento 
público, as ferramentas de Mídias Sociais e serviços governamentais estão integra-
dos com as agências governamentais para que o público possa facilmente navegar e 
participar de atividades de vários de Governos. Dados governamentais abertos, apli-
cativos e processos são interoperáveis entre agências e são integradas verticalmente e 
horizontalmente. Neste nível a análise de dados está  integrada com as atividades de 
missão crítica do Governo e os processos de decisão. 

O Modelo de Maturidade de Governo Inteligente tem como objetivo me-
lhorar a eficácia do Governo na utilização, disponibilidade e gestão das informações 
para melhorar a transparência de dados e assim aumentar a participação dos cida-
dãos e a colaboração em todos os níveis de Governo. A colaboração permanece in-
definida no nível federal, sendo que a colaboração em torno de serviços aos cidadãos 
mostra um progresso considerável no nível estadual e local. Como consequência 
proporciona uma maior visibilidade do Governo para todas as partes interessadas, 
melhorando os serviços aos cidadãos. A obtenção das informações derivadas da par-
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ticipação do cidadão reflete na qualidade da tomada de decisão por parte do Governo 
resultando em transparência de informações ao cidadão. 

Este modelo está centrado em TICs inovadoras que facilitam as agências 
governamentais avaliarem o nível atual de cumprimento das iniciativas de Governo 
Aberto, e diagnosticar como os Governos estão transcendendo estas iniciativas para 
melhor servir e entregar serviços de forma mais eficaz. Especificamente, este modelo 
descreve como as agências governamentais, progressivamente, implementarem so-
luções tecnológicas para tornar-se um Governo Inteligente, afirma O’Brien (2011). 

Governo Inteligente pode ser definido como a utilização de políticas e tec-
nologias inovadoras, modelos de negócios para enfrentar os desafios financeiros, 
ambientais e serviços voltados para organizações do setor público. Governo Inteli-
gente abrange estratégia e definição de políticas, aplicações e tecnologias específicas 
para ajudar a melhorar a prestação de serviços e o estabelecimento de novas platafor-
mas de comunicação, compartilhamento de dados e desenvolvimento de aplicações. 
Os cidadãos podem participar e se comunicar a qualquer hora, em qualquer lugar e 
acessando serviços do Governo em qualquer dispositivo possível através da  conver-
gência e integração de tecnologias inteligentes.

Governo Inteligente abrange processos que utilizam tecnologias inteligen-
tes para oferecer um serviço ótimo ao cidadão. A convergência das tecnologias irá 
facilitar e incentivar o desenvolvimento da estratégia no nível executivo e legislativo, 
assim como um programa para explorar seu poder coletivo, no qual pode oferecer 
um Governo Inteligente. Os benefícios para o Governo incluem o compartilhamento 
de conhecimento entre as agências governamentais e o feedback do cidadão, bem 
como o aumento da eficiência e capacidade de resposta em tempo real. Estas tecnolo-
gias podem ser uma tecnologia existente, que tenha amadurecido e/ou tornaram-se 
adequadas para uma vasta gama de utilizações. Também pode ser uma tecnologia 
emergente que oferece uma oportunidade para obter vantagem estratégica e compe-
titiva para os primeiros utilizadores ou um potencial de rompimento significativo do 
mercado nos próximos cinco anos. Estas tecnologias impactam nos planos, progra-
mas e iniciativas da organização em longo prazo, afirmam Howard e Di Maio (2013).

Conforme Howard e Di Maio (2013) o Governo Inteligente está centrado no 
valor público sustentável, onde os líderes do setor público devem entregar valor para 
os cidadãos de forma acessível e sustentável, tornando o Governo mais eficiente por 
meio de tendências e inovações tecnológicas estratégicas, cruzando fronteiras para 
melhorar o seu desempenho. Portanto, os objetivos do Governo Inteligente podem 
ser alcançados no cenário de inovações tecnológicas por meio do uso de práticas de 
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negócios, para apoiar as soluções com preços acessíveis e sustentáveis ultrapassando 
as fronteiras tradicionais. 

Resume-se então que as tecnologias inteligentes têm os seguintes requisitos: 
Sustentabilidade - soluções de tecnologia concentraram-se em como assegurar que os 
serviços públicos permaneçam viáveis, apesar das dificuldades financeiras nos orça-
mentos; Foco em acessibilidade - para garantir a sustentabilidade, as soluções de tec-
nologia, de preferência, não devem necessitar de financiamento líquido adicional, mas 
deveria em vez disso, alavancar a economia gerando imediatamente e/ou reduzindo 
significativamente a base de custos em longo prazo; Cruzando as fronteiras - soluções 
tecnológicas deverão transpor fronteiras tradicionais ou combinações de fronteiras 
entre domínios, agências, áreas de processo e eleitorados. No entanto, diferente de al-
gumas iniciativas em conjunto de baixa qualidade, estes esforços devem ser impulsio-
nados pela necessidade dos cidadãos em vez de uma política passageira; Inovação mais 
orgânica - a fim de proporcionar a “sustentabilidade acessível”, soluções de tecnologia 
devem ser iniciativas, simultaneamente, mais produtivas e mais viáveis. Este raramen-
te pode ser conseguido por abordagens tradicionais de planejamento. Se necessário o 
envolvimento mais ativo dos líderes empresariais e funcionários individuais, as inova-
ções tecnológicas podem ser utilizadas em níveis bottom-up e middle-out.

Este modelo auxilia o Governo a cumprir os requisitos de qualidade dos ser-
viços prestados aos cidadãos, de forma proativa, pois ouve e responde aos cidadãos 
na forma de comunicação que este escolher. O Governo não só melhora os serviços 
aos cidadãos, mas também cumpre com sua missão. Há um aumento da capacidade 
de entendimento do Governo sobre o uso da tecnologia, pois há uma maior compre-
ensão na responsabilidade, agilidade e transparência em todos os estágios- na obten-
ção de informações corretas dos cidadãos e para os cidadãos. Este modelo permitirá 
ao Governo fornecer informações precisas e relevantes para os cidadãos, e propor-
cionar aos cidadãos participativos processos que muitas vezes atravessam níveis nas 
agências governamentais. 

O’Brien (2011)  no seu estudo “Transcendendo do Governo Aberto para o Go-
verno Inteligente”, descreve o Modelo de Governo Inteligente uma evolução em cada 
uma das seguintes áreas: 1. A participação dos cidadãos no Governo: É exigido das 
agências envolver o público e aumentar a participação pública para tomar as melho-
res decisões através do conhecimento disperso; 2. Transparência das informações do 
Governo: É exigido das agências utilizarem a tecnologia para disponibilizar ao público 
informações, operações on-line e as decisões da agência, em fóruns de discussão; 3. A 
colaboração entre agências governamentais para prestar melhores serviços ao cidadão: 
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É exigido das agências a usarem tecnologias inovadoras, métodos e sistemas de coo-
peração em todos os níveis do Governo e engajar o público nos trabalhos do Governo.

De acordo com O’Brien (2011) as agências vão atingir o Governo Inteligente 
através da implementação de planos estratégicos de que conduzam a colaboração 
entre as agências governamentais e nas implantações de investimentos em soluções 
de tecnologia. Os investimentos em tecnologia e as mudanças necessárias na cultu-
ra e processos não devem ser vistos como episódico, mas sim como um progresso 
contínuo em direção ao melhor cumprimento da missão. A maturação do Governo 
Aberto para o Governo Inteligente requer sistemas, softwares, serviços e processos de 
negócios que estão conectados.

O Modelo de Governo Inteligente descreve quatro estágios cada vez mais 
sistemas integrados e produtivos de tecnologia e fornece exemplos dos tipos de ini-
ciativas associadas a estes estágios de desenvolvimento. Os quatro estágios de matu-
ridade são: Fase 1: Disponibilidade da Informação- a transparência da informação 
pode assumir a forma de Dados Abertos, em que um conjunto de dados de alto valor, 
é disponibilizado ao público. Disseminação generalizada de informações do Gover-
no, embora ainda tipicamente um monólogo versus um diálogo real com os cidadãos. 
Os Governos estão fornecendo mais dados para o público, embora muitas vezes sem 
a informação contextual necessário para torná-lo significativo.

Fase 2: Informações Significativas- Os conjuntos de dados de alto valor são 
mais fáceis de encontrar e usar, e são fornecidos com informações contextuais para 
que os cidadãos possam compreender o significado dos dados. Começa uma com-
petição entre Governos para fornecer informações mais significativas para os cida-
dãos. A colaboração e cooperação entre as agências começa aparecer. Fase 3: Ação 
intencional- O Governo utiliza múltiplas formas de comunicação para compartilhar 
informações críticas, recrutar os funcionários, conectar cidadãos à informação e a 
outro cidadão, e fornece uma comunicação multidirecional de feedback e avaliação. 
Governo atualiza dinamicamente as informações e fornece aos cidadãos a maneira 
como querem receber, a partir de qualquer local, tornando a informação mais re-
levante. Os cidadãos de forma proativa compartilham informações relevantes com 
grupos de afinidade (comunidades)

Fase 4: Governo Inteligente- É o Governo dirigido ao cidadão em uma vi-
são de 360 graus para compartilhar dados, gerar ideias, promover a colaboração, 
e fornecer feedback através de diálogos baseados na Internet, rádio e TV interati-
va, assim como nas audiências públicas. O Governo instala um armazenamento de 
dados inteligente e recuperação de dados estruturados e não estruturados, produz 



218

e analisa informações da mídia, independente de qualquer local ou nuvem. O pú-
blico participa de sessões de bate-papo moderados e oferece expertise no assunto. 
Os cidadãos têm acesso significativo junto aos tomadores de decisão das agências 
e facilmente fornecem recomendações ao Governo. A qualidade e a capacidade de 
resposta do processo de participação do cidadão é medida pelo público, e o Governo 
toma medidas para ser mais responsável com base neste input. A transparência da 
informação é personalizada sendo que os cidadãos não precisam mais “ir buscar” os 
Dados do Governo, pois o Governo disponibiliza pro-ativamente dados ou aviso de 
disponibilidade de informação relevantes e exclusivos para cidadãos com base em 
seus interesses e perfis. A seguir no Quadro 1 o Modelo de Maturidade do Governo 
Inteligente e as variáveis pertinentes aos estágios da maturidade do e-Gov.

Quadro 1: Estágios do Modelo de Maturidade do Governo Inteligente
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conversas multi-
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melhor compreensão 
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governamentais
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Transversal nas 
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informação está 
disponível para os 
funcionários públicos e 
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permissão) em 
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Serviços 360º para o 
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É criada uma visão de 
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Fonte: O’Brien (2011)

Resume-se a transformação do Modelo de Maturidade de e-Gov evolui em 
4 estratégias: 1. publicação- Informações e serviços públicos disponibilizados para 
a Sociedade e maior transparência nas políticas governamentais e funcionamento; 
2. integração - Integração de serviços orientado ao usuário e integração de multi-
-canal como computador, smartphone e smart TV; 3. colaboração- Ampliar parcerias 
e compartilhamento de informações com as autonomias locais, entidades públicas e 
privadas e estabelece a cultura de colaboração nas instituições e 4. sustentabilidade- 
interesse no crescimento sustentável articulado entre os stakeholders e-Gov . 

A Gestão do Conhecimento tem práticas que agregam diretamente valor 
aos serviços e produtos oferecidos aos cidadãos na Administração pública por meio 
do acesso e compartilhamento de conhecimento. Os processos da Gestão do Co-
nhecimento, diante das transformações do Governo, podem estabilizá-lo trazendo a 
contribuição em gestão de recursos humanos e de seus ativos intelectuais. A Admi-
nistração Pública pode ser concebida como um repositório de conhecimento, onde 
as organizações governamentais são empresas que sabem como fazer as coisas. No 
entanto, é difícil solicitar a qualquer Administração Pública aquilo que sabe, pois 
o conhecimento é distribuído ao longo de várias agências, unidades e indivíduos 
dentro dessas agências. No século 21, o conhecimento administrativo das agências 
governamentais é de fundamental importância para todos os procedimentos e pro-
cessos organizacionais. A criação e o compartilhamento do conhecimento é um fator 
fundamental e necessário no complexo processo de transformação do Governo, afir-
mam Janowski e Ojo (2009).
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4. e-Gov e Gestão do Conhecimento 

A Gestão do Conhecimento suportada pelas TICs e as Redes Sociais da Web 
2.0, tornou-se uma disciplina chave para as organizações públicas e privadas a co-
locar as informações a serviço da cidadania. Gestão do Conhecimento é mais que a 
agregação de projetos, metodologias e ferramentas, significa para Batista et al (2005) 
um compromisso com a transparência; foco nos processos em vez da hierarquia; uso 
e reuso eficaz de informações, conhecimentos, boas práticas de gestão e expertises; 
visão integradora; uso eficaz de novas TICs; e, principalmente, foco nas necessidades 
dos cidadãos. Destaca-se que o objetivo da modernização dos processos de gestão no 
setor público depende da implantação das modernas técnicas de gestão que atual-
mente estão sendo adotadas por organizações dos setores privados e públicos, tanto 
no Brasil como nos países desenvolvidos.

A contribuição da Gestão do Conhecimento para a Administração Pública 
“é aumentar a capacidade de conhecimento dos trabalhadores, isto é, dos servidores 
e gestores públicos, das equipes de trabalho e de toda a organização pública – de ma-
neira coletiva, sistemática e integrada – de criar, compartilhar e aplicar conhecimen-
to para alcançar os resultados”, afirma Batista (2012:49). A Gestão de Conhecimento 
é útil para a Administração Pública, pois o conhecimento é a base para uma adminis-
tração derivar as suas decisões e ações. Administração Pública forte é aquela que tem 
documentado seus processos e estruturas. E se a informação fornecida pelo cidadão 
está claramente especificada, o processo administrativo pode ser automatizado em 
um elevado nível, limitando a interação humana para as decisões efetivas e consul-
tas pelos cidadãos, afirma Reffat (2006). Conhecimento, neste contexto, compreende 
fatos, estruturas, componentes processuais, bem como conhecimento no sentido de 
ciência da computação, ou seja, modelagem de dados e inteligência artificial, isto é, 
regras, objetos, frames e relacionamentos.

A utilização da Gestão do Conhecimento no setor público é uma estratégia 
para o melhor desempenho e para o melhor relacionamento interno e externo das 
organizações desse setor, afirmam Fresneda e Gonçalves (2008). Segundo os autores 
a viabilidade de toda Sociedade depende da qualidade do fornecimento dos serviços 
públicos e essa qualidade é influenciada por vários fatores: estrutura governamental, 
responsabilidades, capacidades, informação, especialização do quadro de servidores 
e conhecimento disponível. Entre todos esses fatores os autores consideram o co-
nhecimento como o maior possibilitador – o recurso básico que governa a natureza 
e a direção das ações. Sem o conhecimento adequado, as ações terão como base a 
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ignorância e serão arbitrárias ou sem efetividade.
A Gestão do Conhecimento no e-Gov no Brasil tem como diretrizes: Pro-

mover a Gestão do Conhecimento na Administração Pública Federal; Promover o 
uso dos princípios, conceitos e metodologias em Gestão do Conhecimento junto ao 
Comitê Executivo do Governo Eletrônico – CEGE; Identificar e acompanhar as me-
lhores práticas em Gestão do Conhecimento, no âmbito da Administração Pública 
Federal, para divulgar a cultura de Gestão do Conhecimento no e-Gov; Elaborar e 
implementar uma Política de Gestão do Conhecimento no e-Gov; Identificar, disse-
minar e distribuir as aplicações e ferramentas de Gestão do Conhecimento ao CEGE. 
O CEGE no Brasil compreende a Gestão do Conhecimento como um conjunto de 
processos sistematizados, articulados e intencionais. Capazes de incrementar a ha-
bilidade dos gestores públicos em criar, coletar, organizar, transferir e compartilhar 
informações e conhecimentos estratégicos, que auxiliam para a tomada de decisões, 
para a gestão de políticas públicas e para inclusão do cidadão como produtor de co-
nhecimento coletivo. Institucionalizar a Gestão do Conhecimento é torná-la parte 
do modelo de gestão pública, isto é, da maneira de se trabalhar na organização.

No Brasil, a importância de uma política de Gestão do Conhecimento para o 
setor público foi indicada por um estudo em 2005 efetuado pelo Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas - IPEA que apontou que as iniciativas isoladas; os esforços pul-
verizados, muitas vezes em um mesmo Ministério; a ausência de comunicação e com-
partilhamento de informações internamente e entre as organizações sobre práticas de 
Gestão do Conhecimento; e o desconhecimento do tema entre membros da alta admi-
nistração, chefias intermediárias e servidores de maneira geral, demonstra que para 
que ocorra a massificação da Gestão do Conhecimento na Administração Direta uma 
política de Gestão do Conhecimento faz-se necessária (Fresneda e Gonçalves, 2008). 

O IPEA (2011) é considerado uma das referências principais no Brasil na 
produção e disseminação de conhecimento sobre políticas públicas e desenvolvi-
mento econômico brasileiro. O Comitê de Gestão do Conhecimento e Inovação - 
CGI  do IPEA teve a incumbência de implantar a proposta de elaboração estratégia 
e práticas de Gestão do Conhecimento, embasado nas seguintes variáveis: Propos-
ta de arquitetura de Gestão do Conhecimento; Portal Corporativo; Mapeamento 
de competências organizacionais e individuais; Mapeamento de competências or-
ganizacionais e individuais; Comunidades Virtuais de Prática, Melhores Práticas, 
Benchmarking e Lições Aprendidas. Estas variáveis na a política de e-Gov no Brasil, 
asseguram um conjunto de diretrizes que atuam em três frentes fundamentais: junto 
ao cidadão; na melhoria da sua própria gestão interna; na integração com parceiros e 
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fornecedores. No Brasil, o e-Gov segue uma série de diretrizes e determinações com 
o objetivo de tornar o Governo acessível ao cidadão, aprimorando a prestação dos 
produtos e serviços públicos para fortalecer a participação do cidadão pelo acesso a 
informação. No âmbito do Governo Federal do Brasil, sistematizado pelo Ministério 
do Planejamento pelo portal http://www.redeGoverno.gov.br, com ampla variedade de 
informações governamentais para o cidadão na Internet. 

No estudo de tendências e visões prospectivas da disciplina em Gestão do 
Conhecimento no Brasil levantado por Barradas e Campos (2010) consideram os 
conceitos estabelecidos na literatura nacional e internacional, a disseminação do tema 
junto aos especialistas brasileiros, os avanços práticos e teóricos recentes, as barreiras 
e dificuldades que permeiam as ações de implantação da Gestão do Conhecimento. 
As avaliações e medições de resultados e o questionamento quanto a ser o assunto um 
modismo ou não. Evidências apontadas como a contribuição de artigos científicos e 
congressos na área, revistas com  números dedicados ao tema e Universidades evo-
luindo em suas linhas de pesquisa, nessa direção, são notadamente fatos que ajudam a 
consolidar a temática, que teve como resultado os conceitos de integração. Assim como 
a visão sistêmica e as Redes, ocupam lugar de destaque nos estudos de especialistas em 
Gestão do Conhecimento no Brasil. 

Para Batista (2004:10) “a finalidade da Gestão do Conhecimento é melhorar o 
desempenho de empresas do setor produtivo, organizações não-governamentais, agên-
cias governamentais, segmentos organizados da Sociedade, países e indivíduos. A Ges-
tão do Conhecimento na Administração Pública transcende, portanto, a finalidade de 
melhorar o desempenho organizacional, cumprindo importante função na Sociedade 
Democrática e na inserção do país na economia mundial”. Snowden (2002) destaca que 
no setor público os sistemas de valores são diferentes e que os sistemas de avaliação 
também devem ser. Por isso, segundo o autor não faz sentido o setor público copiar o 
setor privado na área de Gestão do Conhecimento. E se faz necessário– com o objetivo 
de orientar as organizações públicas na implementação da Gestão do Conhecimento– 
construir um modelo genérico: concebido para todas as organizações públicas; holísti-
co: permite um entendimento integral da Gestão do Conhecimento; com foco em re-
sultados: visando alcançar objetivos estratégicos associando Gestão do Conhecimento 
a eficiência, eficácia, efetividade social, desenvolvimento econômico e os princípios da 
legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência e  melhorar o desem-
penho específico de Gestão do Conhecimento para Administração Pública Brasileira.

 Batista (2012) apresenta o modelo de Gestão do Conhecimento construído para 
a Administração Pública Brasileira que reúne as características descritivas– descreve os 
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elementos essenciais da de Gestão do Conhecimento e prescritiva– orienta como im-
plementar a Gestão do Conhecimento. As cinco atividades do processo de Gestão do 
Conhecimento (identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar conhecimento) e o 
Ciclo KDCA (Knowledge = conhecimento; Do = executar; Check = verificar; e Act = 
atuar corretamente) auxiliam na realização de um mapeamento inicial das práticas de 
Gestão do Conhecimento existentes na organização que podem ser disseminadas durante 
a implementação. O processo de Gestão do Conhecimento e o Ciclo KDCA viabilizam a 
aprendizagem e a inovação em todos os níveis na organização, conclui o autor.

De acordo com Batista (2012) antes da implementação da Gestão do Conheci-
mento na organização pública é realizado uma auto avaliação isto é, um entendimento 
de qual é o grau de maturidade em Gestão do Conhecimento. Tendo o Modelo de 
Gestão do Conhecimento para a Administração Pública como referência, analisam-
-se os direcionadores estratégicos da organização (visão, missão, objetivos estratégicos, 
estratégias e metas) porque estes ajudarão a identificar e analisar as competências es-
senciais. A análise dos quatro viabilizadores (liderança, tecnologia, pessoas e processos) 
contribuirá para entender porque os fatores estão presentes na organização. 

Apresenta-se os seis componentes do modelo, a saber conforme a Figura 1: 1) 
Visão, missão, objetivos estratégicos, estratégias e metas; 2) Viabilizadores: liderança, 
tecnologia, pessoas e processos; 3) Processo de Gestão do Conhecimento (identificar, 
criar, armazenar, compartilhar e aplicar); 4) Ciclo KDCA- se baseia no Ciclo PDCA de 
controle de processos; 5) Resultados de Gestão do Conhecimento: i) imediatos: apren-
dizagem e inovação; e aumento da capacidade de realização individual, das equipes, da 
organização e da sociedade; e ii) finais: aumento da eficiência; melhoria da qualidade e 
efetividade social; contribuir para a legalidade, impessoalidade, moralidade e publici-
dade na administração pública; e 
contribuir para o desenvolvimen-
to brasileiro; 6) Partes interessa-
das: cidadão/usuário e Sociedade. 

 

Figura 1: Modelo de Gestão do 

Conhecimento para Administração 

Pública

Fonte: Batista (2005).  

Liderança

ResultadosTecnologia

Pessoas

Processos
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O modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Bra-
sileira descrito por Batista (2005) relaciona Gestão do Conhecimento com resultados 
institucionais com o objetivo de melhorar a Gestão Pública melhorar os resultados 
institucionais em benefício do cidadão/usuário e da Sociedade. Alinhado com compo-
nentes doutrinários da Nova Gestão Pública,  a saber: padrões e medidas de desempe-
nho explícito como, por exemplo, responsabilidade e ênfase no controle de resultados, 
citados por Hood (1991).

O ciclo operacional de Gestão do Conhecimento na Administração Pública foi 
construído para descrever um ciclo de aprendizagem: aprender antes, durante e depois 
de um processo, projeto, programa ou política pública. Indivíduos e equipes gerenciam 
processos, projetos, políticas públicas e programas utilizando o processo de Gestão do 
Conhecimento e o Ciclo KDCA. As lições tanto as específicas como as genéricas são 
incorporadas como ativos de conhecimento nos ambientes virtuais colaborativos de co-
nhecimento como uma na intranet ou no portal da organização. As lições desse proces-
so de aprendizagem são compartilhadas pelas VCoPs. O compartilhamento de conhe-
cimento das VCoPs  é essencial para viabilizar as práticas de Gestão do Conhecimento. 

A VCoP é constituído por um grupo de pessoas que compartilham uma pre-
ocupação, um conjunto de problemas ou uma paixão sobre um tópico, e que apro-
fundam seu conhecimento e experiência, interagindo de forma permanente (Wenger 
et al. 2002). A comunidade é infra-estrutura social baseada em conhecimento, capaz 
de promover a aprendizagem, o desenvolvimento de competências e Gestão de Co-
nhecimento distribuídos em indivíduos, grupos, unidades e partes interessadas exter-
nas. Atributos de uma VCoP incluem: 1) Finalidade- o interesse compartilhado pelos 
membros; 2) Lugar- o espaço virtual definindo sensação de presença dos membros; 3) 
Plataforma- a natureza das interações entre os membros; 4) População- a estrutura e 
os laços sociais do grupo; 5) Valor- valor econômico, social ou de Governo que uma 
comunidade pode produzir. 

As VCops no Governo compreendem os funcionários do Governo, parceiros, 
fornecedores e cidadãos, com interesses em uma área específica de preocupação no 
Governo, por exemplo, acessibilidade ou a reforma tributária. As metas das VCoPs do 
Governo são semelhantes às comunidades virtuais na Rede. Reunindo os funcionários 
públicos em todas as áreas funcionais e níveis de Governo, com interesse semelhante na 
construção e no compartilhamento do conhecimento para apoiar a distribuição diária 
ou suporte para os serviços públicos. 

A transformação Governo através Gestão do Conhecimento pode ser con-
seguido através da implementação de uma das práticas de Gestão do Conhecimen-
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to a formação das VCoPs que traz como benefícios, a saber: 1) fornecem uma infra-
-estrutura social sólida para permitir a aprendizagem organizacional e transformação 
organizacional baseada no conhecimento; 2) estão surgindo rapidamente em ambos os 
setores público e privado, devido ao fenômeno das Redes Sociais em expansão ativada 
pelas aplicações da Web 2.0; 3) os Governos do mundo estão cada vez mais buscando 
a melhor forma de aproveitar as aplicações da Web 2.0 como parte de seus esforços de 
transformação (Governo 2.0 e iniciativas do Governo 3.0); 4) a formação as VCoPs 
evoluem gradualmente na Administração Pública, para prestar apoio bottom-up para a 
implementação da estratégia de informatização do Governo.

A transformação do Governo através VCoPs e gestores públicos identificaram 
muitos benefícios da adoção desta prática em Gestão do Conhecimento, promoven-
do as ações pelo Governo no que diz respeito a mudança através de comunidades. O 
Governo central pode patrocinar e apoiar as comunidades locais de prática para alcan-
çar resultados que exigem inovação contínua e aprendizagem. Para tanto, a eficácia da 
estratégia em VCoPs necessitam estar alinhada com os objetivos gerais da política de 
Gestão do Conhecimento da agência ou do Governo (Janowski e Ojo (2009).

5. Conclusões 

A Gestão do Conhecimento engloba processos organizacionais que inte-
gram a capacidade de processamento de dados e informação pelo uso constante das 
TICs e do comportamento criativo e inovador das comunidades em Rede. É uma 
estratégia orientada a questões como criação e aprendizagem no contexto da mudança 
contínua. A Gestão do Conhecimento procura maximizar a capacidade inovadora 
das comunidades e da organização, através da construção de práticas conducentes à 
criação de conhecimento. 

Para isso o e-Gov têm como desafio encontrar a melhor maneira de gerir o 
conhecimento que circula na mídia Internet. As VCoPs facilitam este processo, pois 
atuam como uma Rede de aprendizado que criam e compartilham o conhecimento. 
A cultura das VCoPs é baseada em colaboração no compartilhamento de um domínio 
de conhecimento e, que interagem regularmente considerando as melhores práticas. 
Colaboração conduz à complexa interdependência e arranjos organizacionais entre as 
VCoPs. Estas têm diferentes metas e estratégias, que compartilham à partir do fator 
confiança estabelecida entre os seus participantes. 

A criação e o compartilhamento do conhecimento sendo valorizados e incen-
tivados pelo Governo propiciam a base da Gestão do Conhecimento e a garantia de 



226

uma vantagem da melhoria dos produtos e serviços disponibilizados pela Internet, sen-
do verificado estas ações no âmbito da Administração Pública Brasileira. No Governo 
2.0 a comunicação assegura o alinhamento da estratégia e os recursos das organizações, 
utilizando para isso as tecnologias da Web 2.0 disponíveis na Rede. Sendo que a aborda-
gem tecnológica do e-Gov intensifica-se no uso da Rede. A VCoP é considerada como 
um tipo particular de Rede de colaboração, com objetivo de desenvolver habilidades 
dos indivíduos; construir ativos de conhecimento das organizações e da Sociedade, e 
confere fatores determinantes para o Modelo de Governo Inteligente em Rede. Os go-
vernos inteligentes começarão a evoluir cada vez mais por meio da sustentabilidade das 
tecnologias inteligentes à disposição das VCoPs para gerarem mais inovação.
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Resumo
O presente artigo objetivou realizar um estudo comparativo e avaliar o grau de inserção do governo 
eletrônico entre os alunos do curso de Graduação em Direito do Brasil, Portugal e Espanha e seus 
respectivos pares. Partindo do estudo teórico sobre o governo eletrônico e seus modelos de evolução, 
adotou-se como metodologia para a avaliação a análise quantitativa e qualitativa. Os resultados 
apontam que, apesar das diferenças no que concerne ao investimento na oferta de serviços públicos, 
há uma relativa semelhança quanto ao uso do governo eletrônico e a satisfação geral com os serviços.
Palavras-chave: Governo eletrônico. Pesquisa comparativa. Sociedade Informacional.

1. Introdução

Nas últimas duas décadas, o conceito de sociedade passou por mudanças subs-
tanciais, sendo uma delas a sua estruturação a partir de redes, que acabam por redefinir o 
significado de espaço das relações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas. 

Como resultado, emerge uma vasta doutrina a defender o uso das TICs como 
instrumentos para auxiliar os governos a modernizar-se e adequar-se à atual realidade, 
pois, ao utilizar-se da rede, podem implementar novos modelos de gestão e de melhoria 
de processos, bem como a maneira de prestar o serviço público.

Essas ideias começaram a ser praticadas pelas administrações públicas nos 
anos 1990, quando assistiu-se à implementação de políticas públicas com o objetivo 
de utilizar os sistemas informacionais em rede para simplificar as práticas internas e 
garantir os preceitos de eficiência, eficácia e efetividade.

Tais políticas congregam o movimento de reforma chamado de Nova Gestão 
Pública e as práticas correspondem ao estabelecimento do governo eletrônico.

É sobre esse pano de fundo que se constrói o presente artigo, cujo tema central 
é a realização de um estudo comparativo bem como a avaliação do grau de inserção do 
governo eletrônico entre os alunos do curso de Graduação em Direito do Brasil, Portugal 
e Espanha e seus respectivos pares, utilizando como método de abordagem o dedutivo.
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Para tanto, a seção 2 trará conceitos e os modelos de evolução do governo 
eletrônico. Na seção 3 é apresentada uma comparação do governo eletrônico no Brasil, 
na Espanha e em Portugal. A seção 4 traz metodologia utilizada no trabalho. Na seção 
5 tem-se a análise dos dados coletados a partir da aplicação do questionário com os 95 
(noventa e cinco) respondentes. A seção 6 trata a síntese dos resultados obtidos e, final-
mente, na seção 7 têm-se as considerações finais e as indicações de trabalhos futuros.

2. A Nova Gestão Pública e o surgimento do Governo Eletrônico

Em decorrência das constantes pressões do mercado por um governo mais 
eficaz e enxuto, em especial, pelo efeito da crise fiscal ocorrida na década de 1970, 
detonada pelo aumento dos preços do petróleo que exigiu o redimensionamento das 
economias em todos os países capitalistas, surge, no contexto da administração pública, 
o que veio a ser chamado de Nova Gestão Pública.

Esta abordagem busca absorver as ideias do setor privado para o setor público, 
com foco na eficiência e no empreendedorismo, centrando-se em resultados e promo-
vendo a concorrência dentro e fora do governo. Seus objetivos primordiais envolvem 
a melhoria da prestação de serviços, a reforma do serviço civil, a reorganização das 
instituições, a racionalização da mão de obra, a descentralização, a redução de gastos e 
o combate a corrupção (SARKER, 2006).

Tais preceitos objetivam tornar as estruturas governamentais mais flexíveis e 
capazes de alcançar seus objetivos exigindo uma articulação diferente do modelo tradi-
cional. Passa-se a uma configuração em rede, cuja estrutura organizacional possui me-
nos níveis hierárquicos (com ênfase no processo de horizontalização) e maior integra-
ção entre os diversos órgãos e instâncias de governo. O Estado passa de centralizador a 
gestor, monitorando o setor privado por meio de contratos de terceirização, concessão 
e parcerias.  As operações também sofrem mudanças, na medida em que as tarefas 
passam a ser executadas não de acordo com a preferência do funcionário, ou então 
guiadas pela legislação, mas sim, proveniente da utilização de metodologias específicas 
(DIAS; REINHARD, 2008).

De acordo com Osborne e Gaebler (1995) os 10 princípios por trás da Nova 
Gestão Pública dizem respeito a um governo catalisador, próprio da comunidade, com-
petitivo, movido por missões, orientado para resultados, voltado para seus consumido-
res, empreendedor, previdente, descencentralizado e orientado para o mercado.

Um esforço maciço para a implementação da Nova Gestão Pública foi em-
preendido pelo governo dos Estados Unidos, durante a gestão de Bill Clinton e de seu 
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então vice-presidente Al Gore, tendo em vista melhorar o desempenho do governo no 
nível federal por intermédio do que foi chamado de National Performance Review. A 
partir de década de 1990, a Nova Gestão Pública passou a ser adotada em países como 
Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Canadá e Nova Zelândia (DENHARDT, 2012).

O próprio Al Gore, em um dos seus discursos em 1993, enfatizou a importân-
cia da incorporação massiva das TICs nesse movimento de reforma do Estado, acredi-
tando em um Governo que funcionasse melhor e custasse menos, que fosse mais justo, 
seguro, responsável e eficiente do que os sistemas da época, baseados em papel. Esse 
manifesto, tido como um dos primeiros a favor da incorporação do governo eletrônico 
teve grande repercussão e fez surgir inúmeros projetos relacionados a temática.

Grölund e Horan (2004) argumentam que as definições sobre governo ele-
trônico derivam da prática e não do suporte de desenvolvimento teórico consistente, 
e objetivam atingir a excelência baseada no uso da tecnologia da internet. Assim, no 
âmbito deste trabalho, o governo eletrônico é entendido como todo processo de busca 
de informação ou utilização de serviços prestados por agências ou departamentos pú-
blicos através de equipamentos eletrônicos baseados em internet.

Segundo Diniz et al. (1999), a construção de programas de governo eletrônico 
também está associada à modernização da gestão pública, que tem seu desdobramento 
por meio de políticas públicas e ações concretas que envolvem temas como desempe-
nho, transparência, mecanismo de controle, qualidade do gasto público e prestação de 
contas. É o governo, por intermédio das TICs, mudando a maneira de atingir os seus 
objetivos em função do cumprimento do papel do Estado perante a sociedade.

Kok, Ryan e Prybutok (2005) argumentam que, para se transformarem em 
uma entidade mais amadurecida e consolidada de forma totalmente funcional, as ini-
ciativas de governo eletrônico precisam passar por uma série de estágios e níveis de 
complexidade, os quais veremos a seguir.

 2.1.1Modelos de evolução de governo eletrônico

Segundo Rhee (2009), muitos autores têm descrito e analisado a evolução dos 
esforços do governo eletrônico em termos de prover serviços estágio a estágio (BAUM; 
DI MAIO (2000); LAYNE; LEE (2001); MOON (2002)). De forma complementar, es-
tudos como os de Moon (2002) e Klievink e Janssen (2008) identificam a dinâmica da 
progressão do governo eletrônico nos níveis nacional, estadual e local, determinando 
modelos de estágios de evolução e maturidade do governo eletrônico. Cada um dos 
diferentes estágios representa níveis de sofisticação tecnológica, orientação ao cidadão 
e mudanças administrativas distintas. Estes estágios não são necessariamente e mutua-
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mente exclusivos ou progressivos (MOON, 2002). 
Para Grant e Chau (2005), a maioria dos programas de governo eletrônico 

enfatiza a forte prestação de serviços e a provisão de componentes de informações, par-
ticularmente nos estágios iniciais. Experiências relativas à oferta de serviços e informa-
ções centradas no cidadão tem resultado em um aumento da demanda nas administra-
ções governamentais para organizar informações, serviços e funções governamentais a 
partir dessa perspectiva. A amplitude e maturidade da informação e serviços oferecidos 
são incrementadas ao se avaliar a maioria dos países com alto nível de maturidade. O 
governo eletrônico, como uma iniciativa tecnológica, e o setor público irão ser compo-
nentes dos fatores contextuais de outras experiências similares feitas por iniciativas do 
setor público e também irão exibir múltiplos padrões de desenvolvimento. Este pro-
cesso de maturação sugere que a conceituação de governo eletrônico poderia não ser 
limitada para os serviços e aplicações que existem atualmente.

Em Santos (2002), com base em Ferreira (2002), propõe-se dividir os estágios 
de governo eletrônico em dois enfoques diversos. O primeiro enfoque refere-se ao va-
lor que é gerado com a oferta de serviços; o segundo refere-se ao grau do escopo dos 
serviços. Quando os serviços são simplesmente convertidos da forma convencional a 
transacional usando os meios eletrônicos. Ainda que se leve em consideração a revisão 
de toda a cadeia do serviço para eliminar entraves e simplificar procedimentos, isto sig-
nifica que o governo eletrônico está na fase básica, cujo pré-requisito é a informatização 
completa da administração. O valor de cada serviço só começa a aumentar efetivamen-
te, fazendo evoluírem os estágios, na medida em que o cidadão já possua perfil próprio 
e dados históricos armazenados nos sistemas e a interação entre os dois lados ocorra, 
fazendo com que o retorno do demandante altere o desempenho do próprio serviço. 
Por outro lado, quando os serviços são oferecidos de forma desintegrada e sem levar em 
consideração a multiplicidade e correlação entre si, o estágio do escopo pode ser visto 
como básico, sendo alcançado o nível de excelência somente quando todos os órgãos 
estão integrados nas diferentes esferas e poderes da administração pública. Por fim, 
quando o governo eletrônico atinge o ápice do valor e do escopo dos serviços, significa 
que ele está focado no cliente, personalizado para qualquer cidadão e indefinidamente 
apto a integrar as inovações.

Segundo Bannister (2010), alguns teóricos de governo eletrônico, tais como 
Bellamy e Taylor (1998), Heeks (1999) e em particular Bekkers (2002), apresentam os 
fundamentos para um governo transformador, baseado em um programa de reformas 
que facilitam no longo prazo a emergência da organização virtual, que implica uma 
visão de mudança organizacional. O autor propõe três etapas para este processo de 
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governo transformador: 
(i) O governo eletrônico deve estar localizado nos processos principais 

da administração pública e não nos processos periféricos; 
(ii) A definição de um governo eletrônico transformador é proposta e vá-

rios níveis e tipos de transformação são exemplificados; e 
(iii) O governo eletrônico transformador é como uma solução “end-to-

-end” que introduza as questões das relações do governo eletrônico 
como a democracia e participação eletrônicas.

Para Bannister (2010), a implementação do conceito de governo transforma-
dor ocorre a partir: (i) de um processo radical de reengenharia (i.e. Business Process 
Reengineering) e não através de um processo incremental; (ii) da escolha de projetos 
com grandes impactos econômicos; (iii) da busca da interoperabilidade para eliminar 
ou reduzir drasticamente o isolamento das informações; (iv) da redistribuição do poder 
inclusive a transferência de poder ao cidadão ou a sociedade; (v) do aumento da agi-
lidade da administração e mudança da natureza da governança, que podem interferir 
no problema ou na sua abordagem de resolução. Já as soluções “end-to-end”, baseadas 
nos conceitos de integração e interoperabilidade, tratam da habilidade de conectar os 
sistemas de back-office do governo com os sistemas das organizações e consumidores. 
Assim o governo eletrônico pode transformar a natureza da integração dos serviços 
pela ligação dos sistemas do próprio back-office com os sistemas dos consumidores e 
fornecedores dos cidadãos.

3. Comparação do governo eletrônico no Brasil, na Espanha e em 
Portugal

Instituído através do decreto presidencial de 03 de abril de 2000 com a fina-
lidade de analisar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas com as novas 
formas eletrônicas de interação (BRASIL, 2000), o Grupo de Trabalho em Tecnologia 
da Informação (GTTI) abriu espaço para os primeiros estudos sobre a formulação de 
uma política federal de governo eletrônico no Brasil.

Em setembro do mesmo ano, o governo federal entregou à sociedade o Li-
vro Verde, um documento que contempla as metas de implementação do Programa da 
Sociedade da Informação no Brasil e constitui uma súmula consolidada das possíveis 
aplicações das TICs no âmbito do governo federal (TAKAHASHI, 2000). Entre os prin-
cipais objetivos desse documento, está o de lançar mão de ações que busquem impul-
sionar a Sociedade da Informação no país. Entre as várias ações, está o direcionamento 
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de iniciativas para o governo eletrônico.
Desde então, o governo federal vem implementando projetos com ênfase em 

iniciativas voltadas para o uso das TICs no exercício da cidadania, envolvendo a admi-
nistração pública, o setor privado e a sociedade civil. 

É certo que tais iniciativas ainda estão longe de alcançar sua melhor forma em ter-
mos de eficácia e efetividade, uma vez que a implementação do governo eletrônico em países 
em desenvolvimento e com as dimensões territoriais como o Brasil, demanda além de investi-
mentos em infraestrutura e disponibilização de serviços via internet, o avanço para níveis mais 
elevados de governo eletrônico (níveis de interação, gestão eletrônica e transação).

Um dos principais desafios para este momento do processo de evolução do go-
verno eletrônico brasileiro é garantir o sincronismo, foco e priorização dos projetos de 
transformação em curso. Ao mesmo tempo, tem-se que promover ações para ampliar 
o acesso de grupos menos favorecidos à tecnologia disponível tendo em vista garantir 
que estes benefícios atingidos possam ser um fator de ampliação e inclusão digital e 
consequente inclusão social da sociedade brasileira.

Já na Europa, há um consenso de que o governo eletrônico pode fundamental-
mente mudar como os governantes operam, aperfeiçoam a qualidade e aumentam a com-
petitividade da União Europeia na economia global (NGUYEN; SANSONI; NOIR, 2003). 

A utilização das TICs, combinada com mudanças organizacionais e a aquisi-
ção de novas competências, pode ajudar a superar diversos desafios enfrentados pela 
Administração Pública, especialmente no que concerne a melhoria dos serviços públi-
cos, os processos democráticos e as políticas públicas. Nesse sentido, a implementação 
do governo eletrônico é tida como uma importante medida para promover a cidadania, 
impulsionar a mudança das organizações públicas, disseminar a tecnologia, fomentar 
a integração de processos e sistemas e promover a inclusão digital (COMISSÃO DAS 
COMUNIDADES EUROPEIAS, 2003).

Assim, o governo eletrônico tem o potencial de criar significativos benefícios 
tanto internamente, para os servidores públicos, quanto externamente, para os cida-
dãos e as empresas, em todos os níveis de governo.

Com a atual crise econômica instalada no panorama mundial, tem ocorrido 
uma redução de gastos públicos nos países desenvolvidos, principalmente nos compo-
nentes da União Europeia (ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE ESPAÑA, 2013). 

Adicionalmente, muitos países estão enfrentando problemas e desafios de or-
dem socioeconômica, política e meio ambiental que estão mudando as expectativas 
dos cidadãos para com os governos. Como reflexo deste contexto, muitos governos têm 
buscado ações para a redução dos déficits orçamentários e, baseado em alguns dos pla-
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nos de ação dos países europeus, apontam como oportunidade o foco nas iniciativas-
-chave catalisadoras presentes nos projetos de governo eletrônico.

Na Espanha não é diferente. Dentro dessa pressão para redução dos déficits orça-
mentários espanhóis (governo central, regional autônomo e local), as iniciativas de governo 
eletrônico são vistas como viabilizadoras da modernização e redução dos custos das máqui-
nas públicas, face aos desafios críticos presentes no contexto socioeconômico atual. 

Primariamente, as metas governamentais envolvem o aperfeiçoamento da 
eficiência operacional e a efetividade organizacional para resolução dos desafios de 
longo prazo, que incluem a retomada do crescimento econômico, os incrementos de 
gastos com saúde e social, os impactos do envelhecimento da população, a melhoria da 
educação, a inclusão digital, as ameaças de segurança e as pressões fiscais (ADMINIS-
TRACIÓN ELECTRÓNICA DE ESPAÑA, 2013).

Os governos central, regional autônomo e locais espanhóis necessitam do uso 
dos recursos existentes de forma mais eficiente, para prover os serviços públicos e me-
lhor atender as expectativas dos cidadãos. Em última análise, os governantes precisam 
promover a retomada do desenvolvimento econômico e social para atender as condi-
ções de vida da comunidade espanhola. 

Da mesma forma, em Portugal, o governo eletrônico conquistou um espaço 
de prioridade nas políticas para a Sociedade de Informação e Conhecimento, dado o 
seu potencial para a modernização da Administração Pública e melhoria da qualidade 
dos serviços. Segundo Mateus (2008), o governo eletrônico constitui a oportunidade 
de incentivar a competitividade e eficiência pública e privada, com vistas a aumentar a 
qualidade de vida dos cidadãos e impulsionar a reforma dos serviços em duas vertentes 
principais: a reorganização do back-office que sustenta o conjunto de serviços e a defi-
nição de um novo front-office com a implementação de novos serviços e adaptação de 
antigos, disponibilizando aos cidadãos novas formas de acesso à Administração Públi-
ca. Para o sucesso de ambas as vertentes, o governo deve promover, mediante políticas 
e estratégias, a restruturação da sua orgânica bem como a disponibilização online dos 
serviços públicos, incentivando os cidadãos a participar.

Para se ter uma ideia, o nível de gasto não financeiro1 sobre o PIB (Produto 
Interno Bruto), que é o indicador mais utilizado para medir o peso das administrações 
públicas, circula entre os 43,4% na Espanha, frente a 49,9% da média na eurozona. 

1 Também conhecida despesa primária, a despesa não-financeira corresponde ao conjunto de 
gastos que possibilita a oferta de serviços públicos à sociedade, deduzidas às despesas financeiras. 
São exemplos os gastos com pessoal, custeio e investimento. Pode ser de natureza obrigatória ou 
discricionária. Disponível em: < http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/Glossario.aspx>. 
Acesso em 02 jul. 2013.
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Entretanto, o aumento do gasto público entre 2005 e 2011 subiu 6,8 pontos no PIB, 
passando a representar 45,2% (CORA, 2013). 

Comparando com o Brasil, que repetiu em 2012 a mesma estratégia fiscal de 
2008 e 2009, o nível de gasto não financeiro sobre o PIB em 2012 ficou em 18,24% 
(ALMEIDA, 2013).

Já em Portugal, onde a despesa primária aumentou substancialmente no pe-
ríodo de 1995 a 2005, em 2011, esta ficou em 44,2% do PIB, enquanto o gasto público 
chegou e 49,4% (DA CUNHA; BRAZ, 2012). Para o ano de 2012, a despesa primária foi 
reduzida em 6,2 pontos percentuais do PIB, chegando aos 38% (VIVES-RUBIO, 2013).

A Tabela 1 sintetiza os dados por país, considerando o ano de referência de 2012.

Tabela 1: Dados por país.

Fonte: Baseado em Banco Mundial (2013).

Os dados acima dispostos demonstram que o país que mais investe na oferta 
de serviços públicos a sociedade é a Espanha, com um gasto não-financeiro per capita 
de 12,67, seguido de Portugal com 7,67 e do Brasil com 2,07.

4. Metodologia

A presente pesquisa, aplicada entre os dias 01 de novembro de 2012 e 31 de 
janeiro de 2013, objetivou realizar um estudo comparativo e avaliar o grau de inserção 
do governo eletrônico entre os alunos do curso de Graduação em Direito do Brasil 
(Universidade Federal de Santa Catarina), Portugal (Universidade de Beja) e Espanha 
(Universidad de Zaragoza) e seus respectivos pares.

Como instrumento de suporte a pesquisa criou-se um questionário a partir 
da ferramenta Survey Monkey. Tendo em vista entender os componentes fundamentais 
para o uso do governo eletrônico relacionados com o acesso, identidade, segurança, 
rotina de uso e demandas potenciais, utilizou-se como critério para desenvolvimento 
das perguntas os indicadores do governo eletrônico espanhol e os benchmarkings de 
governo eletrônico disponíveis em cada um dos respectivos países.

Espanha
Brasil
Portugal

46,22 milhões
198,7 milhões
10,53 milhões

U$1,349 trilhões
U$2,253 trilhões
U$212,5 bilhões

U$585,5 bilhões
U$411 bilhões
U$80,75 bilhões

     país           população         piB           Despesa primária
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No total, o questionário foi composto por 11 perguntas objetivas, algumas 
com respostas dicotômicas e outras utilizando a escala Likert quando na avaliação de 
serviços específicos.

Os questionários foram disponibilizados e aplicados de forma discricionária nos 
grupos selecionados, os quais receberam as mesmas instruções através dos seus orientadores.

A proposta era que os alunos respondessem o questionário ou aplicassem a 
seus pares (parentes ou amigos de seu círculo de relacionamento). 

Quando eleita a segunda opção, os alunos atuavam como entrevistadores. 
Como haviam participado durante o semestre letivo de diversas atividades acadêmi-
cas relacionadas ao estudo de governo eletrônico, acredita-se que todos estavam sen-
sibilizados com o tema, permitindo um grau de entendimento satisfatório acerca dos 
questionamentos realizados e contribuindo para reduzir os riscos de incompreensão 
quando da aplicação do questionário.

4.1Escolha do universo pesquisado

Os três grupos foram escolhidos intencionalmente, tendo em vista a sua re-
lação com tema durante o período de desenvolvimento da pesquisa, bem como a par-
ceria das Universidades com o grupo de investigação em governo eletrônico vinculado 
ao projeto LEFIS da Universidade de Zaragoza.

Os alunos brasileiros estavam inscritos na disciplina de governo eletrônico 
do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina; os alunos portugueses 
eram alunos da disciplina de Direito do Curso de Direito da Universidade de Beja; e 
os alunos espanhóis estavam cursando a disciplina de Filosofia do Direito do Curso de 
Direito da Universidad de Zaragoza.

O universo diz respeito a 95 respondentes, sendo 26 do Brasil2, 34 de Portugal3 
e 35 da Espanha4. Destes, 54,73% eram do sexo feminino, (Figura 1) e 33,68% declara-
ram ter idade até 25 anos (Figura 2).

2  Disponível em: <www.egobs.org/files/egob_BRASIL_2012_ANONIMO.xls>. Acesso em: 30 jan. 2014. 
3 Disponível em: <www.egobs.org/files/Goberno_electrnico_no_Portugal_grau_2012-13.xls>. 
Acesso em: 30 jan. 2014.   
4 Disponível em: <http://www.egobs.org/files/GobiernoElectrnicoEspaa_G9(1).xls>. Acesso em: 30 
jan. 2014.  
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Figura 1 – Quantidade de alunos por gênero.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Figura 2 – Quantidade de alunos por idade.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

No que concerne à ocupação profissional do universo pesquisado, 48,42% ale-
garam ser estudantes (Figura 3) sendo que 62,1% residem na cidade da Universidade.
 

Brasil

Mulher Homem

Espanha Portugal

Até 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 55 a 65

BrasilEspanha Portugal
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Figura 3 – Quantidade de alunos por ocupação.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Figura 4 – Quantidade de alunos por Cidade de Residência.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

A análise dos dados e a síntese dos resultados obtidos a partir da aplicação 
dos questionários com os respondentes são apresentados nos itens a seguir.

5. Análise dos dados

A consolidação dos dados obtidos a partir da aplicação do questionário sobre 
a inserção do governo eletrônico na sociedade é tema desta seção. Tais índices estão 
organizados de acordo com a ordem em que as perguntas aparecem no questionário.

Mais da metade dos respondentes, tanto na Espanha quanto no Brasil e em Por-
tugal foram os próprios estudantes e a região de influência da pesquisa está situada no 

Estudante Desempregado Servidor Público Autônomo OutroServidor Privado

BrasilEspanha Portugal

BrasilEspanha Portugal

Cidade da Universidade Estado da Universidade Outro Estado do País
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ambiente da cidade da Universidade, com provável perfil de interação socioeconômico 
caracterizado pela classe média, refletindo o perfil dos alunos dos cursos de Direito.

1) Faz uso dos serviços de Governo Eletrônico?
Figura 5 – Uso do governo eletrônico pelos entrevistados.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

2) Quando foi o último uso?
Figura 6 – Último de uso do governo eletrônico pelos entrevistados.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Hoje Ontem Na última semana Nos últimos 15 dias No último mês

No último trimestre No último semestre No último ano Há mais de um ano Não respondeu

BrasilEspanha Portugal

Brasil

Sim Não

Espanha Portugal
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BrasilEspanha Portugal

3) Qual a frequência de uso dos serviços de Governo Eletrônico?
Figura 7 – Frequência de uso do governo eletrônico pelos entrevistados.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

4) Possui certificado de assinatura digital?
Figura 8 – Posse de certificado digital pelos entrevistados.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

5) Quando foi o último uso do certificado digital?
Figura 9 – Último uso do 

certificado digital pelos entrevistados.

Fonte: Desenvolvido 

pelos autores.

Brasil

Sim Não

Espanha Portugal

BrasilEspanha Portugal

Diária QuinzenalSemanal Mensal Trimestral Semestral Anual Outro Não respondeu
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6) Fez uso de quais serviços de Governo Eletrônico?
Figura 10 – Utilização dos serviços de governo eletrônico pelos entrevistados.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

7) Qual o canal habitual de acesso ao Governo Eletrônico?
Figura 11 – Canal habitual de acesso.

Fonte: Desenvolvido pelos autores

8) Qual o lugar de acesso aos serviços de Governo Eletrônico?
Figura 12 – Lugar de acesso.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Finanças e Impostos Saúde Educação Social Turismo

Entretenimento Emprego Outros Não respondeu

BrasilEspanha Portugal

BrasilEspanha Portugal

Computador Telefone fixo Celular PDA Kiosques TV Digital Outro Não respondeu

BrasilEspanha Portugal

Casa Trabalho Escola Agencia governamental Outro Não respondeu
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9) Qual a avaliação dos benefícios do Governo Eletrônico?
Figura 13 – Avaliação dos benefícios do governo eletrônico.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

10) Fez uso das redes sociais para interagir com pessoas do Governo?
Figura 14 – Uso das redes sociais.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

11) Opinião sobre os serviços de Governo Eletrônico:
Figura 14 – Avaliação dos serviços na Espanha.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Péssimo Ruim Regular Bom Muito bom Não respondeu

Facilidade de uso da informação Confiança no uso da informação Confiança no trato

Segurança no uso dos serviços Satisfação com o benefício

BrasilEspanha Portugal

Sim Não Não respondeu

BrasilEspanha Portugal

RegularMuito ruim Ruim Bom Muito bom Não respondeu
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Figura 15 – Avaliação dos serviços em Portugal.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Figura 16 – Avaliação dos serviços no Brasil.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

6. Síntese dos resultados

Analisando a descrição dos dados referidos acima, verifica-se que o compor-
tamento dos grupos pesquisados apresenta certa similaridade.

Com relação ao uso do governo eletrônico, os respondentes dos três países 
aderiram plenamente aos processos de prestação de informações e serviços eletrônicos 
por parte do governo, confirmando e superando a expectativa para esta faixa de idade, 
nível cultural e socioeconômico.

Com relação à frequência de uso do governo eletrônico pode-se inferir que 
a adesão é ampla mas que a quantidade de serviços acessados é ainda pequena. Ao se 
somar os usuários eventuais (que acessam o governo eletrônico usualmente em um 
período superior a um mês) com os que não usam o governo eletrônico, tem-se uma 

Facilidade de uso da informação Confiança no uso da informação Confiança no trato

Segurança no uso dos serviços Satisfação com o benefício

RegularMuito ruim Ruim Bom Muito bom Não respondeu

Facilidade de uso da informação Confiança no uso da informação Confiança no trato

Segurança no uso dos serviços Satisfação com o benefício

RegularMuito ruim Ruim Bom Muito bom Não respondeu
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parcela ainda não completamente aderida e consolidada ao processo, e que comparada 
com a faixa de idade dos entrevistados, pode caracterizar um desafio grande de inser-
ção de comunidades na Sociedade da Informação.

Segundo as pesquisas do CETIC (2012), 65% dos usuários de internet com 
16 anos ou mais, fizeram uso do governo eletrônico no Brasil nos últimos 12 meses. A 
justificativa daqueles que não fizeram uso envolve primordialmente a preferência para 
realização do contato pessoalmente (Figura 17).

Figura 17 – Motivos para não usar o governo eletrônico.

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Com relação aos certificados e registros de identidade eletrônicos, a diferença 
entre os três países pesquisados está vinculada a obrigatoriedade de sua existência: na 
Espanha a emissão é obrigatória; em Portugal ainda não é obrigatória em todos os 
níveis e no Brasil só é obrigatória no caso de empresas (em alguns casos, pode-se con-
siderar o identificador eletrônico do brasileiro o CPF eletrônico). 

Apesar da incidência dos certificados e assinatura eletrônica já estar ampla-
mente implantada no que diz respeito as empresas, para o caso dos cidadãos, ela ainda 
é pouco aplicada nos modelos de governo eletrônico brasileiro e português.

Na Espanha, o sucesso da implantação do registro eletrônico de identidade é 
real. Por outro lado os serviços onde são usados ou nos quais são solicitados, seja por sua 
complexidade ou dificuldade de uso pelo cidadão comum, indicam que os esforços ainda 
são insuficientes para a utilização rotineira. Outra questão não tratada ainda de maneira 
ampla é o processo de assinatura eletrônica: se pelo lado das empresas está bastante con-
solidado, no caso dos cidadãos ainda é um desafio a ser enfrentado pelos governantes.

Como se pode perceber, a utilização de informações e serviços financeiros é 
um pouco maior nos países desenvolvidos, por conta da maturidade dos projetos de go-
verno eletrônico. A menor proporção da aplicação ao Brasil tem como reflexo também 
a idade e a ocupação dos respondentes da pesquisa. 

Prefere 
contato 
pessoal

Serviços 
difíceis de 
encontrar

Serviços 
indisponíveis

Dificilmente 
recebe retorno

Proteção e 
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transação
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Com relação aos serviços e informações sobre educação, a incidência de utili-
zação é semelhante nos países pesquisados por conta da proporção da participação dos 
estudantes como respondentes das pesquisas aplicadas.

No que concerne aos serviços e informações sobre saúde, os resultados de 
Portugal e Espanha foram similares por conta das políticas públicas de bem estar social 
aplicadas. Porém, no caso do Brasil, os serviços de saúde pública para esta classe social 
não são aplicados ao modelo de governo eletrônico.

Com relação aos demais serviços de governo eletrônico nas áreas sociais, de 
meio ambiente, entretenimento e emprego, a adesão ainda é baixa em todos os países 
pesquisados. Entretanto, no caso brasileiro, a adesão apresentada nesta pesquisa ficou na 
metade do que foi identificado na Espanha e Portugal, o que caracteriza ainda um amplo 
caminho de sensibilização dos usuários e uma oferta mais fácil e simples de ser utilizada.

Ao se analisar os dados obtidos referentes ao canal habitual para acesso ao 
governo eletrônico, percebe-se que o uso de dispositivos móveis e de telefonia celular 
já é uma realidade em Portugal e na Espanha, indicando que ¼ dos processos de rela-
cionamento com o governo nesta modalidade de acesso é feita pelos respondentes. No 
caso do Brasil o uso ainda é incipiente na faixa pesquisada, porém, há que se investigar 
se o problema está na oferta ou na demanda de aplicações adaptadas a estas tecnologias.

Quanto ao lugar de acesso aos serviços de governo eletrônico, os respondentes 
da Espanha e Portugal demonstram maior penetração das TIC em suas residências, 
enquanto que no Brasil, a proporção de acesso desde a residência é quase metade dos 
índices dos demais países, o que pode indicar a demanda não atendida de redes de alta 
velocidade e equipamentos computacionais.

O nível de satisfação geral com o governo eletrônico é bastante semelhante nos 
três países pesquisados. Os resultados apontam que todos os países pesquisados estão 
considerando que os caminhos percorridos estão alinhados com as expectativas da po-
pulação e das empresas. Isso indica que, independente da maturidade de cada projeto, as 
expectativas de adesão de todas as classes sociais irá demandar esforços muito claros para 
fomentar a adesão dos seguimentos da população ainda excluídos do governo eletrônico.

Este indicador leva a reflexão sobre a importância no atendimento das expec-
tativas do cidadão, principalmente dos nativos digitais e da continuidade e expansão 
do governo eletrônico de maneira geral, dando condições de atender os anseios dos 
cidadãos no lugar, na hora e com os serviços que ele tem interesse.

De acordo com os dados obtidos na pesquisa, pode-se dizer que o acesso às re-
des sociais pelos cidadãos para contatar o governo já é uma realidade. Ao convergir os 
resultados obtidos, vê-se que a Espanha, o Brasil e Portugal indicam estar progressiva-
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mente aderindo a este canal de relacionamento. As diferenças de proporção de adesão 
podem ser relacionadas à dinâmica social de cada país ou a disponibilidade do governo 
em disponibilizar serviços considerando estes novos perfis de relacionamento.

E finalmente com relação aos temas de facilidade de uso, confiança no uso, 
confiança no trato, segurança no uso e satisfação com o beneficio do governo eletrônico 
têm-se nas três pesquisas aplicadas indicadores positivos e semelhantes com pequenas 
variações características de cada modelo e com uma mensagem forte de otimismo para 
a continuidade dos projetos.

7. Conclusões e trabalhos futuros

A aplicação da pesquisa quantitativa de inserção do governo eletrônico possibi-
litou a oportunidade de identificar o alinhamento dos modelos de governo eletrônico da 
Espanha, Portugal e Brasil além de identificar os estágios de evolução de cada projeto e com-
portamentos compatíveis que indiquem uma tendência a ser seguida por outros projetos.

Os resultados apontam que, apesar das diferenças no que concerne ao investi-
mento dos países na oferta de serviços públicos, há uma relativa semelhança quanto ao 
uso do governo eletrônico e a satisfação geral com os serviços.

Para os nativos digitais, relativo à maioria dos respondentes desta pesquisa, a 
crença nos benefícios e efetividade do governo eletrônico é bastante relevante, sendo en-
tendida como uma convergência natural do governo em direção à sociedade. Ampliar 
para outros seguimentos sociais menos favorecidos e educacionalmente menos prepara-
dos através da alfabetização e inclusão digital é uma questão fundamental a ser tratada.

Para os governantes ficam os desafios de buscar mecanismos para possibili-
tar o aumento da demanda no uso de serviços de governo eletrônico pelos cidadãos e 
empresas, identificar novas formas de incluir digitalmente a população, proporcionar 
mecanismos de proteção e segurança no uso das informações e responder as demandas 
decorrentes das mídias e redes sociais. 

Os resultados obtidos irão permitir potencialmente diversos estudos comple-
mentares sobre os comportamentos identificados pelos pesquisadores envolvidos. 
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Resumo
O Padrão Brasileiro de Assinatura Digital (PBAD) é definido pela Infraestrutura de Chaves Pública 
Brasileira (ICP-Brasil), por meio do conjunto normativo DOC-ICP-15. O PBAD é composto por 
normas e regras que determinam como deve acontecer a geração e a validação das assinaturas digitais 
no âmbito da ICP-Brasil. Nesse trabalho, os conceitos básicos relacionados ao processo de assinatura 
digital e o PBAD são apresentados. O objetivo é expor uma análise crítica sobre este padrão, trazendo 
a questão da interoperabilidade como ponto chave. Aborda-se também como a assinatura digital se 
encaixa dentro do processo judicial eletrônico, e como se encontra à questão da interoperabilidade 
dentre os diversos sistemas de gestão de processos eletrônicos utilizados pelos tribunais e órgãos de 
administração da justiça no Brasil.
Palavras-chave: Assinatura Digital, PBAD, Interoperabilidade, Processo Judicial Eletrônico.

Introdução

O presente trabalho debate o Padrão Brasileiro de Assinatura Digital 
(PBAD), definido pela ICP-Brasil, de acordo com o conjunto normativo DOC-ICP-15 
(Brasil, 2010d). Por meio deste conjunto normativo, o Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação (ITI), estabelece regras e normas que devem ser seguidas para criação, e 
verificação de assinaturas digitais, no âmbito da ICP-Brasil, garantindo assim, validade 
jurídica, autenticidade, e integridade aos documentos eletrônicos. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar uma análise sobre o 
PBAD, expondo os benefícios e os problemas identificados na utilização do mesmo. Essa 
análise, é resultado do projeto Códigos de Referência do PBAD, sendo este, constituído 
pela implementação de referência dos padrões pertencentes à regulamentação das 
assinaturas digitais ICP-Brasil. Esses códigos têm como finalidade prover maior 
interoperabilidade entre softwares de assinatura digital, bem como, servir como meio 
de aprimoramento do próprio conjunto normativo (SILVEIRA, 2011).

Um dos principais obstáculos enfrentados hoje para utilização das assinaturas 
digitais, no âmbito da ICP-Brasil, é a falta de padronização entre os sistemas de software 
para a geração e validação de assinaturas digitais. Isto impossibilita, em muitos casos, a 
interoperabilidade entre as assinaturas produzidas por esses sistemas. Com a criação do 
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PBAD, este problema pode ser solucionado, e o porquê é descrito na análise deste trabalho. 
Para realização deste trabalho, utilizou-se o método dedutivo, o qual 

parte de uma generalização para questões particulares, observando o PBAD, descrito 
no conjunto DOC-ICP-15, gerando assim, um resultado de avalição do padrão. Os 
procedimentos abordados foram revisão bibliográfica, para fundamentação dos 
conceitos envolvidos no processo de assinatura digital, pesquisa documental em 
documentos normativos, decretos, e resoluções do Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI), implementação dos Códigos de Referência do PBAD, e uma análise 
critica referente à interoperabilidade proporcionada pelo PBAD.

O artigo está organizado da seguinte maneira: A seção 1 expõe os conceitos 
relacionados ao processo de assinatura digital, tais como: resumo criptográfico, 
infraestrutura de chaves públicas (ICP), formato de assinatura digital, e política de 
assinatura (PA). Na segunda seção (2) é apresentado o PBAD, definindo seu conceito, 
e principais características. Na seção 3 realiza-se a análise do padrão, obtendo uma 
validação de ideias, apontando pontos relevantes relacionados ao mesmo. A seção de 
número 4 descreve o relacionamento entre a assinatura digital e o processo judicial 
eletrônico, citando ainda, como anda a questão da interoperabilidade entre os diferentes 
sistemas de gestão de processo judicial eletrônico existentes hoje. Por fim, a conclusão 
do trabalho é apresentada.

1. Conceitos Básicos 

1.1 Resumo Criptográfico

Esta tecnologia é responsável por calcular o resumo de uma mensagem. 
Sendo que, este resumo, é uma pequena sequência de bytes de tamanho fixo. Para uma 
determinada mensagem, o resumo criptográfico pode ser como uma impressão digital 
da mesma, ou seja, uma forma única de representação da mensagem. (PAAR; PELZL; 
PRENEEL, 2010). A troca de um único bit da mensagem já é o necessário para causar a 
alteração do resultado de uma função de resumo criptográfico.

São diversos os usos de funções de resumo criptográfico. Eles são uma 
parte essencial dos esquemas de assinatura digital e de autenticações de mensagem. 
São bastante utilizados também em outros serviços, como armazenamento de senhas e 
derivação de chaves (PAAR; PELZL; PRENEEL, 2010).

Resumos criptográficos também podem ser utilizados para verificar a 
integridade de informações, ou seja, verificar se a informação não foi alterada. Devido 
o resumo criptográfico prover uma forma única de representação da informação, 
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qualquer alteração pode ser identificada através desta tecnologia. (FERGUSON; 
SCHNEIER; KOHNO, 2010).

Atualmente, os algoritmos de resumo criptográficos mais utilizados são 
a família SHA: SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-383, E SHA-512 (FERGUSON; 
SCHNEIER; KOHNO, 2010).

1.2 Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP)

A Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP) é formada por programas, 
formatos de dados, procedimentos, protocolos de comunicação, políticas de segurança, 
e mecanismos de criptografia de chave pública que trabalham em conjunto para 
possibilitar que pessoas se comuniquem de forma segura. Em outras palavras, uma ICP 
é responsável por estabelecer o nível de confiança em um ambiente (HARRIS, 2010).

Esta infraestrutura assume que a identidade do receptor pode ser 
assegurada através de certificados digitais e algoritmos assimétricos. Portanto, a ICP 
contém as peças necessárias para identificar usuários, criar e distribuir certificados, 
manter e revogar certificados, distribuir e manter as chaves de criptografia, e todas 
as tecnologias necessárias para se alcançar o objetivo da comunicação criptografada e 
autêntica (HARRIS, 2010).

Qualquer pessoa que deseja participar de uma ICP deve requisitar um 
certificado digital, que nada mais é do que uma credencial que contém a chave pública 
daquele indivíduo, juntamente com outras informações de identificação. O certificado 
é criado e assinado por uma terceira parte confiável, conhecida como Autoridade 
Certificadora (AC). Quando a AC assina um certificado, vincula-se a identidade do 
proprietário a uma chave pública, e a AC assume a responsabilidade pela autenticidade 
do indivíduo. Essa terceira parte confiável (AC) permite a comunicação entre pessoas, 
em uma rede, de forma segura, para isso, basta que as partes envolvidas na comunicação 
confiem na mesma Autoridade Certificadora (parte confiável) (SILVEIRA, 2011).

Uma ICP prove suporte a serviços de autenticidade, confidencialidade, não 
repúdio, e integridade.

1.3 Assinatura Digital

É o princípio criptográfico que garante autenticidade, autorização e não-
repúdio. (MENEZES; OORSCHOT; VANSTONE, 2001). A assinatura digital é o processo 
de criptografar um resumo criptográfico com uma chave privada. (HARRIS, 2010).

Exemplificando:
Lucas deseja enviar uma mensagem para Laura e quer garantir que a 
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mensagem não seja modificada e que Laura tenha certeza que a mensagem foi enviada 
realmente por ele. Assim, Lucas pode assinar digitalmente esta mensagem. Isso 
significa que uma função de resumo criptográfico deve ser aplicada à mensagem, e 
o seu resultado deve ser cifrado com a chave privada de Lucas. No momento em que 
Laura for verificar a mensagem enviada, ela deverá utilizar a mesma função de resumo 
criptográfico que Lucas utilizou e armazenar esta informação. Após essa operação, 
Laura deverá decifrar o valor da assinatura digital realizada por Lucas, utilizando a 
chave pública dele. Ela deve comparar o valor do resumo criptográfico obtido nesta 
operação com o valor do resumo criptográfico que ela tem armazenado. Se os valores 
forem os mesmos ela pode ter certeza que a mensagem não foi alterada durante o 
processo de transmissão e que realmente foi enviada por Lucas (SILVEIRA, 2011).

Abaixo, a figura 1 ilustra o exemplo citado acima, no qual o remetente é 
Lucas e o receptor Laura.

Figura 1. Processo de Assinatura

1.4 Formatos de Assinatura Digital

Toda assinatura digital possui um formato. Este formato representa a 
codificação em que assinatura é desenvolvida. No PBAD os formatos utilizados são 
dois: CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures)  e  XAdES (XML-DSig Advanced 
Electronic Signatures).   

Uma assinatura eletrônica, criada através da utilização destes dois formatos, 
pode ser aplicada para decisões, em casos de disputas entre o signatário e o verificador, 
que podem ocorrer em um momento futuro, mesmo anos mais tarde.

Abaixo se tem a definição de ambos os formatos:
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CAdES: Este formato pode ser considerado uma extensão da RFC 3852 
e RFC 2634. É um formato de assinatura eletrônica que pode permanecer válida 
por longos períodos, incluindo evidências sobre sua validade mesmo se as partes 
interessadas tentarem negar a validade da assinatura (PINKAS; POPE; ROSS, 2008). 
Este formato utiliza a codificação ASN.1 (Abstract Syntax Notation One).

XAdES: Estende o formato definido em XML-DSig  dentro do contexto 
de assinaturas eletrônicas que permanecem válidas por longos períodos. Este formato 
inclui evidências sobre a validade da assinatura mesmo se o signatário ou verificador 
tentar negar (repudiar) a sua validade. (Donald Eastlake, 2002). A codificação utilizada 
é XML (eXtensible Markup Language).

1.5 Encapsulamento de Assinatura Digital

Encapsulamento de assinatura digital é o conceito que determina se o 
conteúdo assinado está inserido no mesmo documento (arquivo) da assinatura, ou se o 
conteúdo assinado e a assinatura estão em documentos (arquivos) separados. 

Este segundo caso, pode ser utilizado, por exemplo, havendo a necessidade 
de se transferir o arquivo de assinatura, via rede, e os recursos para transmissão sejam 
limitados, possibilitando assim, que o tamanho da assinatura possa ser reduzido (em bytes) 
significantemente, viabilizando a transmissão do arquivo de assinatura. Assim, o documento 
(arquivo com conteúdo assinado) não precisará ser necessariamente transferido com o 
arquivo de assinatura, podendo ser obtido de qualquer outra forma, e a validação desta 
assinatura poderá ser feita sem problemas consequentes da separação das partes. 

Através da utilização deste conceito, podemos ter diferentes tipos de 
encapsulamento para as assinaturas digitais. Atualmente, no PBAD, têm-se quatro 
tipos de encapsulamento diferentes, são eles: 

Assinatura Anexada: o conteúdo assinado está dentro da estrutura da 
assinatura. Utilizada apenas para assinaturas no formato CAdES. Figura 2.

Figura 2. Assinatura Anexada

Assinatura Destacada: o conteúdo assinado está fora da estrutura da 
assinatura. Utilizada em ambos os formatos, CAdES e XAdES. Figura 3.



255

Figura 3. Assinatura Destacada

Assinatura Encapsuladora: o conteúdo está dentro da estrutura da 
assinatura. É semelhante, conceitualmente, ao tipo anexada, porém estruturalmente 
são bastante diferentes. Utilizada apenas para assinaturas no formato XAdES.

Figura 4: Assinatura Encapsuladora

Assinaturas Embarcadas: a assinatura está incluída na estrutura do 
documento que foi assinado. Esse tipo de assinatura só existe para documentos XML. 
Utilizada apenas para assinaturas no formato XAdES. Figura 5.

Figura 5: Assinatura Embarcada 

1.6 Política de Assinatura

Segundo ROSS, PINKAS e POPE, uma Política de Assinatura (PA) é um 
conjunto de regras impostas para a criação e verificação de assinaturas eletrônicas, para 
que a validade da assinatura possa ser verificada.

Uma PA deve existir em formato textual (compreensível por ser humano) 
e em formato de máquina. O objetivo de uma PA em formato textual é tornar viável a 
avaliação das suas exigências legais e o contexto contratual no qual a mesma está sendo 
aplicada. Já para as PAs em formato de máquina, o objetivo é permitir a automação do 
processo de uma assinatura eletrônica (tanto para criação, quanto para verificação).

Os principais campos dentro de uma PA são:
o Identificador da Política de Assinatura; 
o Data de Emissão;
o Nome da Entidade Emissora da Política de Assinatura;
o Campo de Aplicação;
o Política de Validação da Assinatura (inclui as regras de validação/verificação da PA);
o Informações Adicionais sobre a Política de Assinatura;
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A forma de identificação de uma PA é feita através de uma referência global 
única, que pode ser um identificador único da política (object identifier), seu próprio 
resumo criptográfico, ou outra forma existente de representá-la unicamente. Essa 
referência é adicionada dentro da estrutura da assinatura, para posterior identificação 
da PA no momento de validação (lembrando que sem a validação das regras impostas 
pelas PAs a assinatura não poderá ser validada).

2. Apresentação do Padrão Brasileiro de Assinatura Digital

O Padrão Brasileiro de Assinatura Digital (PBAD) é definido pela ICP-
Brasil, e tem como objetivo impor as regras de validação e criação de assinaturas 
digitais dentro do contexto da ICP-Brasil. Esse padrão é descrito através do conjunto 
normativo DOC-ICP-15, sendo composto por quatro documentos. São eles: 

DOC-ICP-15: Visão Geral sobre Assinaturas Digitais na ICP-Brasil;
DOC-ICP-15.01: Requisitos Mínimos para Geração e Verificação de Assinaturas 

Digitais na ICP-Brasil;
DOC-ICP-15.02: Perfil de uso geral para assinaturas digitais na ICP-Brasil;
DOC-ICP-15.03 Requisitos das políticas de assinatura digital na ICP-Brasil. 
Nestes documentos é encontrada toda e qualquer informação sobre como gerar 

e verificar uma assinatura digital no contexto do PBAD. Através da compreensão 
e interpretação destes documentos é possível reconhecer 10 diferentes perfis de 
assinaturas digitais (5 em CAdES e 5 em XAdES). Para a construção de cada perfil 
é necessário alterações nas PAs, aplicando variações em suas estruturas, buscando 
adaptar as regras de acordo com os campos de aplicação de cada PA. 

Todos os perfis existentes no PBAD e seus respectivos campos de aplicação 
são destacados abaixo. É importante ressaltar que cada perfil apresentado se equivale 
para CAdES e XAdES, sendo a única diferença o formato da assinatura.

a) Assinatura Digital com Referência Básica (AD-RB):
Este tipo de assinatura deve ser utilizado em aplicações ou processos de 
negócio nos quais a assinatura digital agrega segurança à autenticação 
de entidades e verificação de integridade, permitindo sua validação 
durante o prazo de validade dos certificados dos signatários. Uma 
vez que não são usados carimbos do tempo, a validação posterior 
só será possível se existirem referências temporais que identifiquem 
o momento em que ocorreu a assinatura digital. Nessas situações, 
deve existir legislação específica ou um acordo prévio entre as partes 
definindo as referências a serem utilizadas. Segundo esta PA, é 
permitido o emprego de múltiplas assinaturas (BRASIL, 2010b).
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b) Assinatura Digital com Referência do Tempo (AD-RT):
Este tipo de assinatura deve ser utilizado em aplicações ou processos 
de negócios nos quais a assinatura digital necessita de segurança em 
relação à irretratabilidade do momento de sua geração. Como esse 
tipo de assinatura não traz, de forma auto-contida, referências ou 
valores dos certificados e das informações de revogação (LCRs ou 
respostas OCSP) necessários para sua validação posterior, ele deve ser 
utilizado somente quando esses dados puderem ser obtidos por meios 
externos, de forma inequívoca. Uma assinatura desse tipo pode ter 
sua capacidade probante diminuída, no caso de comprometimento 
da chave da AC que emitiu qualquer um dos certificados da cadeia 
de certificação. Segundo esta PA, é permitido o emprego de múltiplas 
assinaturas (BRASIL, 2010b).

c) Assinatura Digital com Referências para Validação (AD-RV):
Este tipo de assinatura inclui, no seu próprio corpo, referências 
sobre os certificados que compõem a cadeia de certificação e sobre 
as informações de revogação do certificado digital do signatário. 
Um carimbo do tempo provê a ligação entre essas informações 
e o conteúdo assinado. Ele deve ser usado em aplicações onde se 
necessita verificar a assinatura a qualquer momento e onde os 
dados necessários para isso (que estão referenciados no corpo da 
assinatura), estejam disponíveis para recuperação. Além de oferecer 
segurança quanto à irretratabilidade, ele permite que se verifique a 
validade da assinatura digital mesmo que ocorra comprometimento 
da chave privada da AC que emitiu o certificado do signatário, desde 
que o carimbo do tempo sobre as referências tenha sido colocado 
antes desse comprometimento. Segundo esta PA, é permitido o 
emprego de múltiplas assinaturas (BRASIL, 2010b).

d) Assinatura Digital com Referências Completas (AD-RC);
Este tipo de assinatura inclui, no seu próprio corpo, além das 
referências, os certificados que compõem a cadeia de certificação 
e as informações de revogação do certificado digital do signatário. 
Ele demanda uma maior capacidade de armazenamento. Ele deve 
ser usado em situações onde é necessária a verificação completa da 
validade da assinatura digital a qualquer momento, pois os dados 
necessários estão auto-contidos na assinatura. Além de oferecer 
segurança quanto à irretratabilidade, ele permite que se verifique a 
validade da assinatura digital mesmo que ocorra comprometimento 
da chave privada da AC que emitiu o certificado do signatário, desde 
que o carimbo do tempo sobre as referências/valores dos certificados 
tenha sido colocado antes desse comprometimento. Segundo esta PA, 
é permitido o emprego de múltiplas assinaturas (BRASIL, 2010b).

e) Assinatura Digital com Referências para Arquivamento (AD-RA):
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Este tipo de assinatura é adequado para aplicações que necessitam 
realizar o arquivamento do conteúdo digital assinado por longos 
períodos, sabendo-se que podem surgir fraquezas, vulnerabilidades 
ou exposição a fragilidades dos algoritmos, funções e chaves 
criptográficas utilizadas no processo de geração de assinatura 
digital. Ele provê proteção contra fraqueza dos algoritmos, funções 
e tamanho de chaves criptográficas, desde que o carimbo do tempo 
de arquivamento seja realizado tempestivamente e utilize algoritmos, 
funções e tamanhos de chave considerados seguros no momento de 
sua geração. Além disso, oferece segurança quanto à irretratabilidade, 
e permite que se verifique a validade da assinatura digital mesmo 
que ocorra comprometimento da chave privada da AC que emitiu 
o certificado do signatário (desde que o carimbo do tempo sobre as 
referências/valores dos certificados tenha sido colocado antes desse 
comprometimento). Segundo esta PA, é permitido o emprego de 
múltiplas assinaturas (BRASIL, 2010b).

O PBAD exige a utilização de PAs no processo de assinatura digital. 
Atualmente, este padrão conta com 10 PAs, cada uma delas correspondendo a um perfil 
de assinatura. Nesse contexto, a PA é parte essencial no processo de assinatura digital, 
seus requisitos devem ser obrigatoriamente cumpridos, para gerar assinaturas válidas, 
e poder verificá-las corretamente. Sendo o acesso às PAs, fundamental para gerar e 
verificar as assinaturas digitais, o ITI desenvolveu a Lista de Políticas de Assinaturas 
Aprovadas (LPA), responsável por conter todas as PAs existentes. O acesso a essa lista é 
disponibilizado pelo próprio ITI, e sua definição consta no conjunto normativo DOC-
ICP-15 (Brasil, 2010b).

Apenas alguns algoritmos de resumo criptográfico e de assinatura 
digital podem ser utilizados dentro do PBAD. Os algoritmos de resumo 
criptográfico permitidos são SHA-1, SHA-256, e SHA-512. Os algoritmos de 
assinatura aceitos são: sha1WithRSAEncryption, sha256WithRSAEncryption, 
sha256WithECDSAEncryption, sha512WithRSAEncryption, e 
sha512WithECDSAEncryption. Qualquer assinatura gerada que não utilize algum 
desses algoritmos não se encontra de acordo com o PBAD.

Com as normas e regras impostas através da utilização de PAs, a padronização 
da assinatura digital, no âmbito da ICP-Brasil, se torna possível, provendo assim, 
interoperabilidade entre os diferentes sistemas de assinaturas digitais.

3. Análise sobre o PBAD
Com a implementação dos Códigos de Referência do PBAD, é fato 

comprovado que o conjunto normativo, DOC-ICP-15, é implementável, ou seja, 
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consegue ser traduzido para linguagem de máquina. Assim, os sistemas de assinatura 
digital podem utilizá-lo sem maiores problemas (SILVEIRA, 2011). 

A palavra chave para definir o PBAD neste momento é 
INTEROPERABILIDADE. Os diversos sistemas de assinatura digital existentes hoje 
são, em sua maioria, incompatíveis entre si, ou seja, uma assinatura gerada em um 
software ‘X’ não poderá ser verificada em um software ‘Y’. 

Com o Padrão Brasileiro, esse problema pode ser solucionado. Cada 
sistema pode apresentar estruturas e características particulares, mas devido ao fato 
de implementarem as normas e regras do PBAD, são capazes de produzir assinaturas 
digitais com estruturas idênticas. A utilização das PAs garante que as regras sejam 
estritamente cumpridas. Qualquer ponto fora das determinações de uma PA é suficiente 
para comprometer a assinatura.

Para segurança da informação esse fator é fundamental, haja vista que existe 
uma relação diretamente proporcional, entre a variedade de sistemas e a dificuldade 
para indivíduos de má fé explorar suas vulnerabilidades, considerando que os “pontos 
falhos” de um sistema dificilmente serão os mesmos de outro.

A interoperabilidade gerada por esse padrão, flexibiliza a escolha do sistema 
por parte do usuário. Este poderá adotar qualquer sistema, para assinar e verificar seus 
documentos, optando por aqueles em que confiam, ou acreditam ser mais conveniente, 
sem a necessidade de estarem “amarrados” a sistemas impostos pelas organizações 
responsáveis pela validação da assinatura. Além disso, os usuários não precisarão 
ter diversos tipos de sistemas de assinatura para poder encaminhá-las a diferentes 
organizações que empregam diferentes sistemas.

O PBAD é amparado pela Medida Provisória 2200-2 (BRASIL, 2001), de 
24 de agosto de 2001, que tem entre outros objetivos garantir a validade jurídica a 
documentos eletrônicos no Brasil, consequentemente, assegurando a validade jurídica 
de qualquer processo ou documento assinado eletronicamente dentro deste padrão. 
Essa segurança concede credibilidade e gera conforto jurídico para utilização do PBAD 
por parte do usuário.

Os princípios de segurança da informação garantidos através da utilização 
PBAD são integridade, autenticidade e não-repúdio. Com esses princípios é possível 
garantir, respectivamente, as seguintes características: a inalterabilidade do documento 
assinado, a identificação do autor, e a prevenção que entidades neguem compromissos 
ou ações anteriores.

O processo que envolve a geração de assinatura digital através do PBAD 
é mais complexo do que o convencional (criptografar apenas o resumo criptográfico 
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da mensagem a ser assinada). Uma série de propriedades/atributos, assinados e não 
assinados, devem ser adicionadas à estrutura da assinatura. As propriedades/atributos 
são uma maneira de auxiliar a verificação da assinatura, disponibilizando acesso 
seguro a informações para validação da assinatura. Essas informações são diversas, 
tais como: algoritmo de resumo criptográfico, algoritmo de criptografia, identificação 
do signatário, e o conteúdo que foi assinado. Isso permite que o software verificador 
busque essas informações dentro da estrutura da assinatura, provendo segurança e 
maior celeridade ao processo de verificação.

Outro aspecto analisado, são as PAs impostas pelo PBAD. Ao longo do 
tempo, diferentes PAs deverão ser criadas, considerando que estas possuem prazo 
de validade. Os prazos de validades dentro de uma PA são fundamentais, visto que 
tecnologias envolvidas nas normas da PAs perdem a validade, como por exemplo, o 
algoritmo de criptografia, que possui um tempo de vida útil. Assim, se justifica o prazo 
de validade de uma PA. Com isso, a ICP-Brasil precisará ficar atenta aos prazos de 
expiração de cada PA, impedindo que a validade das assinaturas sejam comprometidas. 
Para isso, é dever da ICP-Brasil publicar novas PAs, cumprindo as normas estabelecidas 
nos normativos, tendo que repetir esse processo sempre que o prazo de validade de 
uma PA esteja para expirar.

Como o acesso a LPA é fundamental para validação da assinatura, foi 
constatado que não é previsto nenhum mecanismo de redundância de localização 
para a LPA no conjunto normativo do PBAD, sendo assim, caso o acesso a mesma seja 
impossibilitado, produzirá como resultado o impedimento da geração e verificação da  
assinatura digital. Assim, é preciso que a ICP-Brasil tenha atenção em especial com a 
questão da disponibilidade da LPA, consequentemente, ao acesso às PAs.

4. A Assinatura Digital no Processo Judicial Eletrônico

Segundo LEI Nº 11.419, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006, que regulamenta 
a informatização do processo judicial, a assinatura eletrônica é parte obrigatória deste 
processo para o envio de petições, recursos, e atos processuais informatizados em geral 
(BRASIL, 2006). 

A assinatura eletrônica pode ser efetuada de diferentes formas, através de 
login e senha, biometria, aplicação de Personal Identification Number (PIN), assinatura 
digital, entre outras (BRASIL, 2010d).

A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), através do seu 
conjunto normativo (DOC-ICP-15), trata apenas a assinatura digital, não levando em 
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consideração qualquer outra forma de assinatura eletrônica (BRASIL, 2010d). 
Na informatização do processo judicial, a assinatura eletrônica pode ser 

realizada de duas formas, conforme descrito nos itens a e b, da alínea terceira, parágrafo 
segundo, artigo primeiro, capítulo primeiro da Lei Nº 11.419:

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade 
Certificadora credenciada, na forma de lei específica (BRASIL, 2006);

b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado 
pelos órgãos respectivos (BRASIL, 2006).

Mediante a segurança proporcionada pela assinatura digital ICP-Brasil, por 
meio da utilização de criptografia, resumos criptográficos, certificados digitais emitidos 
por entidades credenciadas à ICP-Brasil para identificação do usuário, regulamentação 
do PBAD pelo ITI, e por ter sido escolhida pela ICP-Brasil para ser a tecnologia 
responsável por proporcionar segurança na tramitação de documentos eletrônicos, a 
assinatura digital merece uma atenção especial, e por este motivo ela ganha destaque 
dentro do processo judicial eletrônico.

Como o ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) via ICP-
Brasil, trata apenas como meio de assinatura eletrônica a assinatura digital em seus 
documentos normativos, e a Lei Nº 11.419 viabiliza o uso desta tecnologia, é importante 
sua utilização dentro do processo judicial eletrônico, pelo fato dos documentos 
eletrônicos tramitados nos diferentes órgãos da justiça terem garantia de integridade, 
autenticidade, e não-repúdio, que são princípios fundamentais para atestar a segurança 
do documento eletrônico. 

O PBAD traz maior conforto e segurança para o uso desta tecnologia 
dentro dos órgãos da justiça do país, pois é um padrão reconhecido, desenvolvido, e 
implementado por instituições de respeito, como o ITI, e a Universidade Federal de 
Santa Catarina, que foi responsável pelo desenvolvimento dos códigos de referência 
deste padrão. Além disto, com a utilização do PBAD dentro do processo judicial 
eletrônico, é possível garantir um nível de interoperabilidade entre os diferentes 
sistemas de gestão utilizados, no qual as assinaturas poderão ser realizadas em validadas 
em qualquer sistema de gestão de processo eletrônico sem problemas.

4.1 Interoperabilidade no Processo Judicial Eletrônico

O Modelo de Interoperabilidade de Dados do Poder Judiciário e Órgãos de 
Administração da Justiça foi criado com o intuito de prover interoperabilidade entre 
os diferentes sistemas de gestão de processos eletrônicos judiciais do País, facilitando 
a intercomunicação entre tribunais e entre tribunais e outros órgãos de administração 
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da Justiça (BRASIL, 2012). 
 Esse modelo de interoperabilidade é baseado na utilização da tecnologia 

de webservices, que permitem a intercomunicação entre diferentes sistemas. Contudo, 
apesar da existência deste modelo, muitos órgãos de administração da justiça e tribunais 
não possuem nenhum tipo de intercomunicação em seu processo eletrônico, criando 
um gap dentro deste processo, comprometendo a celeridade e comodidade do mesmo. 

Em alguns casos, é necessário imprimir todos os documentos envolvidos 
no processo eletrônico para papel, para assim poder submeter a uma esfera superior, e a 
partir disto digitalizar novamente o processo em um novo sistema. Este fato faz com que a 
celeridade do processo fique comprometida, assim como a segurança trazida pelo mesmo.

Tecnologia para resolver este tipo de problema já existe. Para isso, é preciso 
ser feito pesquisas e estudos que aponte o real motivo desta falha de comunicação 
dentro do processo judicial eletrônico brasileiro. Assim, fica como trabalho futuro 
uma pesquisa que indique os problemas existentes hoje dentro do processo eletrônico 
judicial, que impedem a intercomunicação entre os variados sistemas de gestão de 
processo eletrônico no poder judiciário brasileiro.

Conclusão

Os sistemas de assinatura digital que implementarem o PBAD, serão capazes 
de gerar assinaturas digitais com estruturas de validação compatíveis, por meio da 
utilização de PAs. Assim, assinaturas digitais geradas no âmbito da ICP-Brasil garantem 
interoperabilidade em sua criação e validação, independente do sistema utilizado.

As regras e normas impostas pelo PBAD, para a realização do processo de 
assinatura digital, devem ser estritamente cumpridas, para o não comprometimento 
de uma assinatura. Qualquer regra violada no processo de criação e validação de uma 
assinatura é suficiente para que a mesma não se enquadre no padrão, não garantindo 
a interoperabilidade. 

Além dos resultados da analise do padrão, é importante destacar os conceitos 
básicos envolvidos no processo de assinatura digital apresentados neste artigo, esclarecendo 
o funcionamento do processo de assinatura digital e as tecnologias envolvidas.

Destacou-se os 10 perfis de assinaturas existentes hoje no PBAD, o campo 
de aplicação de cada perfil, e a estrutura do conjunto normativo que cobre este padrão, 
assim como os algoritmos de resumo criptográfico e algoritmos de assinatura permitidos.

Outro fato, é a relevância que a assinatura digital tem dentro do processo 
judicial eletrônico, trazendo garantias de segurança para os documentos eletrônicos 
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que fazem parte do processo. Entre essas garantias destacamos a autenticidade, 
integridade e o não-repúdio.

Acredita-se que um grande passo foi dado para expandir o uso da assinatura 
digital no Brasil e nos sistemas de gestão de processo judicial eletrônico, através do 
PBAD trazemos segurança e validade jurídica aos documentos eletrônicos tramitados. 
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Resumen
En el año 2003 el legislador español introduce una novedad que no contaba con ningún antecedente 
conocido entre los distintos países de la Unión Europea: extiende el ámbito de aplicación de los 
certificados electrónicos expedidos directamente a favor de personas jurídicas, p. ej. sociedades 
mercantiles, de la gestión telemática de tributos, contexto que les había sido propicio, al tráfico 
jurídico entre particulares. Este trasvase del mundo “real” al universo virtual debe hacerse sin 
desdoro de las normas y principios por las que se gobierna el fenómeno representativo en el Derecho 
privado, conforme a las máximas que en teoría rigen el Derecho tecnológico. Sin embargo, el 
examen lento y pausado de su aplicación práctica revela cómo el designio último del legislador, dejar 
inalterado el Derecho civil y mercantil preexistente (cfr. art. 7.1 in fine LFE) tampoco se va cumplir 
en estos supuestos de utilización de la firma electrónica. 
Palabras Clave: firma electrónica, derecho de sociedades, representación, consejo de administración. 

1.Introducción
1. Evolución legislativa reciente de la figura en España 

El uso del dispositivo técnico conocido como firma electrónica comienza 
su andadura en España como método de comunicación entre distintos órganos de la 
Administración; vehículo cómodo y seguro para un intercambio ágil de información en 
el seno del aparato del Estado, así como en las relaciones entre distintos entes públicos, 
procurando mantener el sentido garantista del procedimiento1. Esa reforma se incardi-
na en el camino ya inaugurado por el art. 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común2 que contribuye, sin duda, a simplificar y facilitar la tramitación de cuestio-
nes administrativas de índole diversa, dada la supletoriedad de esa norma para ventilar 
asuntos entre la ciudadanía española y el Estado.  

Poco después, el empleo de este instrumento, que combina la criptografía de 
clave asimétrica con los algoritmos matemáticos, se extiende a las relaciones del Estado 
como sus administrables, no sólo en el procedimiento administrativo común, sino en 
aquel campo, más específico, donde tanto el desarrollo tecnológico como la importación 
de instituciones jurídicas, foráneas o atípicas, dentro del ejercicio de la autonomía de la 

1 Vid. art. 5.1 Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica.
2 Vid. Iglesias Frías, en Davara, 1997, p. 407; Ruiz Mahillo, en Escolano, 2005, p. 274; Delgado 
García & Oliver Cuello, en Peguera Poch, 2005, p. 565.
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voluntad, hacen siempre acto de aparición por vez primera: el Derecho tributario3. La im-
plementación de las Nuevas Tecnologías es empleada por el legislador pensando, no tanto 
el acceso debido a la información con arreglo a criterios de transparencia –gobernanza, 
accountability, etc.- por parte de los administrables, sino en estimular el pronto cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias, lo que abarca el gravamen de la principal fuente de 
ingresos de nuestro país, mediante una imposición que recae sobre el trabajo asalariado, 
pero también sobre el beneficio empresarial, exponente de la capacidad productiva de un 
país, y que representa un elevado porcentaje del PIB español en la actualidad4. 

Ésta, y no otra, es la razón que aconseja la introducción del uso de la firma 
electrónica para la presentación telemática de auto-liquidaciones tributarias (art. 96 
LGT 2003) de impuestos diversos, se trate de la recaudación sobre la renta de las per-
sonas físicas –art. 8 LIRPF5- o de las personas jurídicas –(art. 7.1.a) LIS)6; impuesto de 
sociedades al que quedan sujetos, asociaciones y fundaciones, con ciertas incentivos 
fiscales, si son de utilidad pública7, pero, sobre todo, las sociedades mercantiles, en par-
ticular, sociedades de capital, limitadas y anónimas (art. 1.1 LSCA)8, que constituyen el 
sostén económico y garantía de supervivencia financiera del Estado.

En esa labor –y con ese espíritu recaudador- se desliza el posible empleo 
de la firma electrónica por parte de las personas jurídicas en España, en el art. 5.3 in 
fine del antiguo Decreto Ley 14/1999, a cuyo tenor “podrá someterse a un régimen 
específico, la utilización de la firma electrónica en las comunicaciones (…)” –debemos 
entender por el contexto- entre el Estado y los particulares. Asimismo, el Ministro de 
Economía y Hacienda, respetando las condiciones previstas en este Real Decreto-ley, 
podrá establecer un régimen normativo destinado a garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, determinando, respecto de la gestión de los tributos, la posibi-
lidad de que el signatario sea una persona física o una persona jurídica”9.      

Los buenos resultados experimentados a lo largo aproximadamente de un 

3 Cfr. Catalayud Sierra, en Escolano, 2005, pp. 249 y ss
4 La Contabilidad Nacional muestra que los excedentes de explotación empresariales (los beneficios 
antes de impuestos, costes financieros y amortizaciones) representaron en los últimos tres meses 
de 2012 el 46,1% del PIB (120.400 millones), frente al 44,2% (115.453 millones) que supusieron los 
salarios. Fuente “Expansión”: http://www.expansion.com/2013/03/08/economia/1362760147.html 
5 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
6 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades.
7 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo.
8 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital.
9 Art. 5.3 Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, vigente hasta el 
20 de marzo de 2004.
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lustro (1999-2004) al implementar el uso de las TIC en este ámbito, son ensalzados por 
las Instituciones Comunitarias y puestos como modelo, en particular por la Comisión; 
circunstancias que llevan al legislador nacional –seguro de sí mismo- a dar un paso 
más, que representa un verdadero salto cualitativo al permitir no sólo el empleo de la 
firma electrónica en el ámbito de la gestión tributaria para las sociedades mercantiles, 
verdadera leit motiv de su implantación, sino extender su ámbito de actuación también 
a las relaciones inter privatos, si bien con ciertas cautelas, que permita la identificación 
de las operaciones comerciales realizadas bajo esta herramienta informática.  

Eso es lo que se deduce de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica (LFE) en el precepto que se destina a establecer el régimen jurídico de los 
llamados “certificados electrónicos de personas jurídicas”. Se permite, en la nueva Ley, 
que aquella persona encargada de representar a la persona en el tráfico -administra-
dores, representantes legales y voluntarios, dice el texto de la Ley-, en el ejercicio de 
las atribuciones que le son propias, solicite la expedición de esta clase de certificados a 
favor de su representado (art. 7.1 LFE), v. gr. el administrador único de una sociedad de 
responsabilidad limitada. Para después añadir que “los datos de creación de firma sólo 
podrán ser utilizados cuando se admita en las relaciones que mantenga la persona jurí-
dica con las Administraciones públicas”, campo tradicional de actuación, que ya había 
consagrado el Decreto-Ley de 1999. Sin embargo, el marco legal de actuación se amplía 
ahora sin precedentes, al señalarse que la firma electrónica puede ser empleada, no sólo 
para presentar una liquidación tributaria, el aplazamiento en el pago de un tributo, sino 
además “en la contratación de bienes o servicios que sean propios o concernientes a su 
giro o tráfico ordinario”. 

No cabe duda de que la intención del legislador es generalizar el empleo de  
esta clase de certificados entre las llamadas personas morales. El uso de la firma elec-
trónica, a partir del año 2003, va más allá de los trámites relacionados con la Adminis-
tración Tributaria, rebasando el ámbito prescrito el por marco normativo anterior, que 
ahora abarca también los patrimonios separados, carentes de personalidad jurídica10, v. 
gr. comunidades de bienes11 a las que se asigna un código de identificación fiscal –CIF-, 
y quizá otros casos asimilados, como el de la herencia yacente e, incluso, el de la socie-
dad irregular (art. 39 LSCA). Pero el hecho más relevante es hacer extensivo su uso al 
tráfico civil y mercantil, en vista de su proliferación en la práctica, su enorme expansión 
y escasa litigiosidad que ha generado su empleo entre las personas jurídicas, afirmacio-
nes todas ellas vertidas en la Exposición de Motivos de la propia norma.  

10 García Mas, 2005, p. 653; Martínez Nadal, 2009, p. 161, Vilches Trasierra, 2002, p. 62.
11 Vid. arts. 6.4 LEC; art. 33 LGT 1963 -hoy 35.4 LGT 2003- y DA3ª LFE 2003.
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2. Primeras valoraciones institucionales en el curso de la 
tramitación

Las opiniones, ya no doctrinales, sino incluso institucionales no debían ser, 
sin embargo, tan halagüeñas, ni concitar un consenso muy elevado, como evidencia la 
génesis de la Ley a través de su tramitación parlamentaria. Diversos órganos, al realizar 
una valoración sobre el texto normativo cuando se encontraba en fase de Anteproyecto, 
pusieron en duda la oportunidad de introducir una novedad semejante, que permitiera 
a cualquier persona jurídica hacer uso de esta clase de dispositivos en el marco de su 
actividad. Tal fue el caso del Dictamen emitido por el Consejo de Estado en fecha 20 de 
mayo de 200312, el Informe del Ministerio de Justicia, evacuado en fecha ligeramente 
anterior, 15 de abril de 200313 y, de forma muy particular, la opinión de la Dirección 
General de los Registros y el Notariado (DGRN)14, dependiente, como se sabe, de la 
cartera ministerial ante mencionada. 

Fueron distintos pareceres altamente cualificados los que se mostraron, to-
dos ellos, con reservas en cuanto al modo de abordar el tratamiento legal de esta clase 
de certificados15, cuando su empleo debe hacerse imputando las consecuencias jurídi-
cas de la firma electrónica a una persona jurídica, hecho que quizá viene a ensombrecer 
este acontecimiento revolucionario. Debe apuntarse, además, que pese a la varias voces 
disconformes, la tramitación del Anteproyecto continúo adelante, en su primigenia re-
dacción, sin que experimentase ningún cambio, ni a su paso por el Consejo de Minis-
tros, ni habiendo adquirido ya forma de Proyecto de Ley, cuando se produjo su envío al 
Congreso de los Diputados; todo ello sin que se produjera ninguna alteración hasta su 
aprobación final, como relatan algunos especialistas16. Cabe preguntarse: ¿dónde estri-
baba entonces el origen de tantas discrepancias?  

II. Desarrollo

1. El principio de equivalencia funcional 
A. Aplicación general al Derecho tecnológico 

En realidad que las personas jurídicas, y más en particular las sociedades 

12 Vid. sobre él, García Mas, 2005, p. 651; Galiacho, p. 3893; Lafuente Suárez, 2006, p. 48.
13 García Mas, 2005, p. 653.
14 García Mas, 2005, p. 648.
15 Vid. el elenco completo con un breve resumen en Lafuente Suárez, 2006, p. 47, n. 29.
16 Cfr. García Mas, 2005, pp. 648-649.
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mercantiles, puedan servirse de un instrumento que se reputa un gran avance, tam-
poco debiera producir especial perplejidad entre los juristas, incluidos los expertos en 
Derecho privado; de hecho, suele citarse como fenómeno del que depende la completa 
eclosión del mercado informático, señalándose así que la firma electrónica no llegará 
a despegar hasta que no goce de completa aceptación dentro del tráfico empresarial. 
Ahora bien, el modo en que se ha abordado esta delicada cuestión por parte del legis-
lador español, ofrece serias dudas para la seguridad jurídica, que vuelven a evidenciar 
cómo no resulta en absoluto sencillo “dar el salto” al mundo virtual, hacer el trasvase 
de instituciones milenarias a este universo, en parte aún por descubrir, sin que lleguen 
a tambalearse sus cimientos.   

De nuevo, el legislador español se afana por subrayar, entre los principios 
que inspiran esta revolución tecnológica17,  que cualquiera de sus innovaciones no 
produce ninguna alteración, al menos sustancial, del Derecho preexistente para que, a 
continuación, la realidad de los hechos acabe por desmentir tales proclamas. Esta línea 
directriz, que constituye la base de todo el “Derecho Tecnológico”, es una máxima que 
aparece reflejada en el mismo frontispicio de la Ley de Firma Electrónica: “en todo caso, 
los certificados electrónicos de personas jurídicas no alteran la legislación civil y mer-
cantil en cuanto a la figura del representante orgánico o voluntario”18, a la que, después, 
se dota de valor normativo -y resulta por tanto vinculante- en el art. 7.1 in fine de la 
LFE: “los certificados electrónicos de personas jurídicas no podrán afectar al régimen 
de representación orgánica o voluntaria regulado por la legislación civil o mercantil 
aplicable a cada persona jurídica”, y del que podemos hallar diversas manifestaciones 
tanto en la Ley de Firma Electrónica, como en la Ley 34/2002, de Servicios de la Socie-
dad de la Información y Comercio Electrónico (art. 23). 

Este planteamiento de partida viene a significar -más como desiderátum 
legislativo que como realidad empírica y contrastable- que la única modificación que 
introduce esta legislación sectorial es el cambio de soporte; de tal modo que se produce 
una suerte de comunicación inmediata entre el mundo real y el virtual, trasladando 
los instrumentos de manifestación del consentimiento a un nuevo formato, sin que 
ello conlleve ningún cambio sustancial en el plano jurídico. Se abandona el soporte 
cartulario y la firma autógrafa, a favor del soporte y firma electrónicas, y los efectos 
producidos, por el empleo de uno y otro, han de ser idénticos; como expresión del 
principio de equivalencia funcional, del que también queda constancia en el art. 3 LFE. 

B. Aplicación del principio al instituto de la representación

17 Vid. Illescas Ortiz, 2009, p. 212; cfr. González Meneses, 2010, pp. 12 y 13, en esp. pp. 14-15.
18 Cfr. ap. III de la Exposición de Motivos de la LFE 2003. 
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La manifestación de esta máxima general debería cumplirse en el caso 
concreto que nos ocupa, el instituto de la representación en Derecho privado, que en-
cuentra expresión en el art. 6 de la LFE, cuando se aporta una definición auténtica de 
qué debe entender por firmante. Tal y como reza el citado precepto “el firmante es la 
persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio 
o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa”. De él se deduce la 
doble posibilidad de que, en primer lugar, un sujeto particular, intervenga en su propio 
nombre y derecho, de forma personal y directa, asumiendo como propio el negocio 
jurídico que concluye, manifestando su consentimiento a través del dispositivo de la 
firma electrónica y,  en segundo término, que sea, igualmente, el mismo sujeto quien 
active -p. ej. tecleando el código PIN de acceso- el dispositivo que genera la firma elec-
trónica, pero que dicha conducta traiga causa de un agere alieno nomine, es decir, como 
manifestación del fenómeno representativo. 

En este segundo supuesto, el sujeto que interviene y materialmente con-
cluye el negocio representativo, no coincide con aquel sobre cuyo patrimonio se van a 
producir sus consecuencias, sino que fruto de una autorización previa, que legitima su 
actuación, puede intervenir en nombre y por cuenta de otra persona, indicándoselo así 
al tercero con el que contrata. Mediando estas última exigencia, conocida tradicional-
mente con la expresión latina contemplatio domini19, ese tercero es consciente de que 
el vínculo, normalmente de naturaleza contractual, no se produce entre él y quien en 
parte traslada y en parte manifiesta el consentimiento, sino con aquel que ha conferido, 
con carácter previo, un poder de representación para que se actúen por su cuenta (arts. 
129, 1725, 1727 CC)20. 

Esta actuación, en atención a otra persona, el dominus negotii, puede ser 
fruto de una declaración de voluntad, originada en el propio sujeto representado, que 
prefiere servirse de alguien más apto y cualificado para concluir un negocio que él po-
dría haber llevado a cabo por sí mismo, lo que permite multiplicar el radio de acción 
del sujeto produciéndose –como decía el Prof. De Castro- “el milagro jurídico de la 
bilocación”21, o ser fruto de las exigencias de atribuir artificiosamente personalidad y 
capacidad jurídica a una entelequia (arts. 35 y ss Cc), que aglutina a diversas personas 
físicas, para cumplir las más diversas finalidades, que muchas veces trascienden la in-
dividualidad de la persona física, cuya vida es contingente y limitada por naturaleza, y 

19 Entre otros, Albaladejo García, 1977, p. 390; Delgado, Lacruz, 2000, p. 286; Díez-Picazo 
& Gullón, 2005, p. 565.
20 Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil mandada publicar en 
cumplimento de la Ley de 26 de mayo último.  
21 De Castro, 1972, p. 104.
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requieren de la cooperación de varios seres humanos para que no fracase una empresa 
de semejante envergadura. 

En el primer caso, suele hablarse de representación voluntaria22, y en el se-
gundo, de representación necesaria23, precisamente porque las personas morales ca-
recen de corporeidad y es imposible que puedan actuar en el tráfico -p. ej. prestando 
consentimiento contractual- si no es sirviéndose de una o varias personas físicas para 
dichos menesteres. Ambas modalidades del fenómeno representativo, que forman par-
te de nuestra tradición jurídica, aparecen reflejadas en el último inciso del ya citado art. 
6.2 LFE cuando se señala que el firmante puede actuar bien “en nombre propio” o bien 
“en nombre de una persona física o jurídica a la que representa” y, quizá de modo más 
evidente, tras el año 2007, en el art. 13 LFE, en sus aparados 2º (representación necesa-
ria) y 3º (representación voluntaria). 

Con ello se incorpora al Derecho español el contenido del art. 2.3 de la 
Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 
1999 por la que se establece un marco común para la firma electrónica24, que ya se 
había traspuesto, al Ordenamiento español, sustituyendo el término “firmante” por el 
de “signatario” en el hoy derogado art. 2 c) del Decreto-Ley de 1999, norma que, como 
la comunitaria, destinaba uno de sus primeros preceptos al capítulo de “definiciones”25 
precisando los conceptos relacionados después en el articulado. La evolución legislativa 
pone de relieve cómo el fenómeno de la representación es recibido también en el campo 
de las Nuevas Tecnologías y por  igual, o al menos de forma armonizada, si no unifor-
me, en la legislación de los diversos Estados-miembro de la Unión Europea. 

De lo explicado hasta el momento, y siendo conocedores de cómo opera la 
representación, en el tráfico jurídico inter privatos ordinario, cabría deducir que es el 
apoderado, en el caso de la representación voluntaria, o la persona que ocupe el cargo 
de administrador, en función de las diversas opciones posibles (cfr. p. ej. arts. 210 y 233 
LSCA), en la representación necesaria de los entes societarios, v. gr. sociedad mercantil, 
quien haciendo uso de las claves criptográficas privadas, activará el dispositivo de crea-
ción de firma electrónica y estampará este sello digital26 actuando por cuenta del sujeto, 

22 Albaladejo García, 1958, p. 768; De Castro, 1972, p. 117; Albaladejo García, 1977, p. 377; 
Puig Brutau, 1979, p. 932; De los Mozos, Castán, 1982, p. 862; Delgado, Lacruz, 2000, p. 283.
23 Cfr. Díez-Picazo, 1979, p. 72; Albaladejo García, 1958, p. 774; Puig Brutau, 1979, p. 671; 
Albaladejo García, 1977, p. 383; De los Mozos, Castán, 1982, p. 851; López Galiacho, p. 3891.
24 «Firmante»: la persona que está en posesión de un dispositivo de creación de firma y que actúa 
en su propio nombre o en el de la entidad o persona física o jurídica a la que representa (art. 2.3 
“Definiciones”). 
25 «Signatario»: Es la persona física que cuenta con un dispositivo de creación de firma y que actúa 
en nombre propio o en el de una persona física o jurídica a la que representa.
26 Por sus propiedades y funcionamiento, la firma electrónica se encuentra más próxima a un sello 
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a quien con legitimación suficiente, representa en el tráfico jurídico. Que el represen-
tante, sea en calidad de apoderado, sea en la de administrador, ha de ser una persona 
natural, es del todo evidente en el caso de las sociedades27, a quienes, obviamente no les 
resulta, en modo alguno físicamente posible, introducir  el código que activa el meca-
nismo de creación de firma electrónica28. 

Extrapolando los principios generales y el modo de operar de la represen-
tación en Derecho privado, asimismo, debería antojarse claro que es el representante 
quien exterioriza una declaración de voluntad, aunque sea por cuenta de otro -como 
exige la ajenidad del interés gestionado- en el acto o negocio representativos, sea de 
la índole que sea, a excepción de aquellos que revisten carácter personalísimo, en los 
que la representación queda vedada (p. ej. caso del testamento ex art. 670 Cc). Puede 
tratarse del llamamiento a una junta general de accionistas para aprobar las cuentas 
anuales del ejercicio anterior y decidir sobre su resultado (arts. 160 a) y 164.1 LSCA), 
cuya convocatoria corresponde al órgano de administración (arts. 166 LSCA); de mani-
festar la conformidad de unas mercaderías sin hacer reparos que son recibidas en unos 
almacenes generales para su depósito por quienes, con una terminología bastante ar-
caica, denomina el Código de Comercio, mancebos (art. 295 CCom)29, librar o aceptar 
efectos cambiarios en nombre de una sociedad de capital, expresando la calidad de la 
intervención por cuenta ajena en la antefirma (arts. 9 LCCH)30 o, de modo más general, 
concluir en representación cualquier contrato civil o mercantil. 

En todas estas manifestaciones, del tráfico privado ordinario, el proceso de 
géneris del consentimiento contractual, en su caso integrados por algunos elementos 
incluso esenciales del negocio representativo que ha podido predeterminar el principal 
al realizar el apoderamiento, culmina siempre con la rúbrica, en señal de aprobación. 
La conformación perfecta de una declaración de voluntad, que corresponde a la teoría 
general del negocio jurídico en Derecho civil, se produce así través de la plasmación, 
muchas veces documental, de la propia firma; esos trazos de tinta tan particulares, fruto 
de la caligrafía irrepetible del ser humano, que componen la rúbrica, son el colofón de 
del consentimiento contractual, y criterio de imputación de consecuencias jurídicas en 
virtud de la función declarativa de la firma31. 

o tampón que una firma stricto sensu, así, Prada Guaita, 2000, p. 341; Gomá Lanzón, 2004, p. 71; 
Perales Sanz, 2002, p. 25; Hernández Lavado, 2002, p. 153.
27 En sentido similar, Berrocal, 2007, p. 70; Puig Brutau, 1979, p. 671.
28 Una persona jurídica no puede manejar directamente lo elementos materiales que permiten 
firmar electrónicamente; así, en Martínez Nadal, 2009, p. 150.
29 Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio.
30 Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque.
31 Vid. González Meneses, 2010, p. 24; Rodríguez Adrados, Perales Sanz, en Perales Sanz, 
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Va de suyo, que ese vehículo de expresión de la voluntad, contractual o no, 
corresponde a quien la emite, y supone un clara presunción de autoría, más aún si ha 
sido legitimada notarialmente (art. 256 RNot)32 o acompaña, a su vez, a la de un feda-
tario al término de un documento público (art. 145 RNot), v. gr. una escritura notarial, 
que ha sido elaborado por una autoridad en el ejercicio, por delegación, de una po-
testad estatal. Por tanto, dado que es el representante, sea voluntario, legal u orgánico, 
quien interviene en la realización del acto o negocio representativo, y suya es la volun-
tad que queda reflejada en el soporte documental, que contiene el negocio sustantivo 
con trascendencia jurídica, suya será también la firma manuscrita o autógrafa que la 
que rubrique y cierre la conclusión de tal acto o negocio, cuyos efectos recaerán, por 
mor de la representación directa, sobre el patrimonio de su principal.  

    
2. La innovación del art. 7 de la Ley de Firma Electrónica  

A. Breve panorama general 

Cuando nos aproximamos a la formación del contrato virtual o electrónico, 
entendiendo por tal, aquel el que interviene en la prestación del consentimiento algún 
medio o instrumento informático33, esto es, en el que las declaraciones de voluntad -p. 
ej. oferta y aceptación- aparecen intermediadas por algún dispositivo técnico, de repro-
ducir las consideraciones vertidas hasta ahora, a lo que nos mueve el propio legislador, 
en diversos apartados del art. 3 LFE, sanción concreta del principio de equivalencia 
funcional, fácilmente deberíamos llegar a la conclusión de que es la firma electrónica 
del representante -p. ej. administrador único- y no la del representado -v. gr. sociedad 
de responsabilidad limitada- la que se debería encontrar si diera lectura al documento.  

La persona del representante debería reunir las tres posiciones jurídicas que 
pueden darse en el proceso de gestación y empleo de la firma electrónica: solicitante, 
titular y signatario34; el administrador único de esa limitada –pongamos por caso- de-
bería ser, en primer término, el “solicitante” del certificado, para cuya petición deberá 
personarse ante el prestador de esta clase de servicios de certificación ser identificado, a 
través de la exhibición de su DNI, circunstancia que habrá de verificar, nuevamente esta 
empresa privada, cumpliendo con lo previsto en el art. 13.1 LFE 2003, y, en este caso 

2002, pp. 21 y 25; Alcover Garau, en Perales Sanz, 2002, p. 41; Illescas Rus, en Perales Sanz, 2002, 
pp. 166 y 167; Lafuente Suárez, 2006, p. 43; Barrio Gallardo, AC, 2012, p. 1909.
32 Decreto 2 junio 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la 
organización y régimen del Notariado.
33 Así, Davara, Manual, 1997, p. 164; Arias de Rincón, La formación…, 2002, p. 111; Escolano 
Navarro, en Escolano, 2005, pág. 38; Galán, en Escolano, 2005, p. 206.
34 Cfr. Rodríguez Adrados, 2004, p. 73.
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particular, deberá acreditar “poder bastante”: estar debidamente legitimado para poder 
actuar por cuenta de la persona moral -v. gr. presentando los estatutos de la sociedad 
a la cual representa (art. 23 e) LSCA), para comprobar su nombramiento (arts. 160 
b), 214 y 215 LSCA), sin que haya expirado el tiempo de su mandato (arts. 221 y 222 
LSCA)-. Realizada esta verificación con éxito, estimo que para guardar la correlación 
debida se habrá de proceder a la expedición del certificado electrónica a su favor, lo 
que supone que el representante orgánico de la mercantil será, a su vez, el “titular” de la 
firma electrónica, siendo el propietario de esta herramienta tecnológica. Por último, el 
administrador de la mercantil habrá de ser también el “firmante” o “signatario”, quien 
active el dispositivo y ponga en marcha el mecanismo de la firma electrónica, suscri-
biendo así con su propia firma el acto o negocio que concluye en nombre y por cuenta 
del sujeto representado. Quedaría, por último, el extremo, más complejo, de acreditar 
la contemplatio domini (arts. 1733 in fine Cc; arts. 247 y 284 CCom; art. 9 LCCH), amén 
de la suficiencia y vigencia del poder (arts. 145.3º RNot)35 en el universo virtual cada 
vez que se vaya a celebrar el negocio representativo.    

Así debería ser si la correlación entre ambas esferas,  cartácea y telemática, 
fuera perfecta y se cumpliera, en todo caso, el mandato que da el propio legislador en el 
art. 7.1 LFE 2003, cuando indica que “los certificados electrónicos de personas jurídicas 
no podrán afectar al régimen de representación orgánica o voluntaria regulado por la 
legislación civil o mercantil (…)”. No obstante, si se vuelve sobre el art. 6, con una lectu-
ra más pausada, se caerá en la cuenta de que el legislador emplea una fórmula un tanto 
ambigua, al menos a los ojos de los civilistas, al indicar que el firmante o signatario, en 
suma, la persona que materialmente activa esta herramienta, luego una persona física, 
p. ej. tecleando un código o introduciendo una tarjeta inteligente, debe estar –dice el 
texto español- en posesión del dispositivo36. Quizá en el año 1999 cabía discutir si el 
legislador comunitario y, por extensión, el español habían empleado este sintagma alu-
diendo a la “posesión” con el sentido de “propiedad” para indicar que el firmante era, 
a su vez, el titular del dispositivo o, si por el contario, se limitaba, en un sentido tal vez 
más propio del término posesión, a ostentar la tenencia material, tutelada por el Dere-
cho, de un dispositivo de creación de firma electrónica ajeno, que no le perteneciera a 
él, aun cuando estuviera facultado para poder darle uso.  

B. Análisis del caso español en particular  

35 Vid. De los Mozos, Castán, 1982, p. 864. 
36 El firmante, según el art. 6 LFE, “es la persona que posee un dispositivo de creación” (la cursiva es 
mía); y antes decía “que cuenta” con él, reproduciendo el “está en posesión” del art. 2 de la Directiva, 
en la versión española del texto comunitario. 
Fuente: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0093:ES:NOT
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a. El solicitante del certificado electrónico de personas jurídicas 
Frente al Derecho comunitario, susceptible, con esta ambigüedad, de diver-

sas interpretaciones, el legislador español, apartándose de la Directiva, introduce una 
nueva posibilidad en el art. 7 LFE, que parece acoger la segunda de las opciones expues-
tas. Se trata de una innovación sin parangón37, que no se hallaba en el Decreto-Ley de 
1999 ni tampoco ha conocido precedentes en otros países de nuestra órbita cultural, p. 
ej. Austria o Alemania38, que al igual que España forman parte de la Unión Europea, 
pero no permiten la expedición de certificados electrónicos directamente a favor de 
personas jurídicas: asociaciones, fundaciones, sociedades civiles y mercantiles... 

Así, el artículo 7.1 concede legitimación para solicitar, del prestador de ser-
vicios, la expedición de un certificado digital a los administradores de las personas 
jurídicas, así como a sus representantes voluntarios; pues las sociedades mercantiles, 
en tanto que sujetos particulares pueden, como las personas físicas, servirse igualmente 
de apoderados39 (art. 249.1 i.f. LSCA), además de tener p. ej. un consejo de administra-
ción (arts. 210.1 y 242 LSCA), comisiones ejecutivas y consejeros delegados (art. 249 
LSCA). Esa atribución corresponde por igual a los representantes legales, modalidad 
de representación que, en puridad técnica, se corresponde sólo con las instituciones de 
guarda de menores e incapaces –patria potestad, curatela, defensor judicial…-40 y que, 
por tanto, tiene difícil acomodo en el tráfico económico desarrollado por parte de las 
personas jurídicas; su ubicación sistemática en este precepto, habida cuenta de su ámbi-
to, parece cuestionable, salvo que aluda, quizá los a administradores concursales (arts. 
26 y 40.2 LCon)41 o liquidadores de sociedades (arts. 374 y 379 LSCA) en situaciones 
de crisis empresarial.   

En estos casos, corresponde a los prestadores de servicios de certificación, 
empresas privadas, y no autoridades públicas, que realizan su labor, sin sujeción a licen-
cia previa y en régimen de libre competencia42, verificar los requisitos de legitimación: 
han de comprobar la identidad del sujeto peticionario, v. gr. el administrador de la 
compañía, requisito del que se exime si la solicitud bien acompañada de su firma legiti-
mada notarialmente; exigencia común, en todos los casos, prevista en el art. 13.1 LFE, 

37 Así, López-Galiacho, 2005, p. 3888; Lafuente Suárez, 2006, p. 47; Berrocal, 2007, p. 69; 
Martínez Nadal, 2009, p. 145.
38 Países donde sólo se admite la firma electrónica de personas físicas, García Mas, 2005, p. 651.
39 Vid. v. gr. Puig Brutau, 1979, p. 672.
40 Se cita p. ej. a los tutores de incapaces, cfr. Martínez Nadal, 2009, p. 148.
41 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
42 Vid. Gomá, 2000, p. 131; Rodríguez Adrados, 2000, p. 158; Rodríguez Adrados, 2000, 
p. 120; Martínez Nadal, 2001, pp. 150 y ss.; Martínez Nadal, en Perales Sanz, 2002, p. 190; 
González Meneses, 2010, p. 32; Barrio Gallardo, AC, 2012, p. 1918 y 1919.
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y no sólo en el ámbito del fenómeno representativo. Pero, además, en el supuesto de la 
representación necesaria, el prestador de servicios de certificación, debe cerciorarse 
de “la extensión y vigencia de las facultades de representación” del sujeto personado; 
es decir, ha de examinar la regularidad de la constitución de la sociedad mercantil y 
emitir un juicio de suficiencia sobre el poder de representación43; que se reproduce, a 
propósito de la representación voluntaria, también en el art. 13.3 LFE. Tanto esa suerte 
de fe de conocimiento, y juicio de capacidad, así como esta especie de bastanteo del 
poder, relacionada en el art. 7.1 in fine, que desarrolla de forma más precisa, después de 
2007, el art. 13 LFE, a nadie escapa que guardan un claro paralelismo con las funciones 
encomendadas al notariado en los sistemas jurídicos latinos (art. 145 RNot)44. Para ello, 
la empresa de certificación se sirve, además, de los documentos –no de cualquier natu-
raleza sino- públicos que aporte el solicitante, de la consulta de los oportunos registros 
públicos, en este último caso, a través de acceso por vía telemática si fuera posible (arts. 
13.2 y 13.3 in fine LFE). 

Está pensando el legislador en la escritura de constitución de la sociedad, 
que contendrá el modelo de administración elegido, dentro del elenco del art. 210 
LSCA, así como el titular del cargo, designado por los socios fundadores (art. 22.1.e) 
LSCA) o, más adelante, a través del acta de la junta general, donde se cese el adminis-
trador, y se produzca, en consecuencia, la advocación del suplente, o su sustitución, 
mediante un nuevo nombramiento de la persona que pasará a ocupar la representación 
orgánica del ente; sea en un caso, sea en otro, los estatutos –y sus modificaciones- se 
habrán otorgado en escritura (art. 20 LSCA, arts. 94.1.1º y 95.1 RRM) y el acta de la 
junta se habrá elevado a público si no se recurre a la modalidad de acta notarial (art. 
203 LSCA; art. 101 y ss. RRM). Mientras que la alusión a “su inscripción en el corres-
pondiente registro público si así resulta exigible”, está formulada en clara alusión a la 
inscripción de los actos y negocios antes apuntados en el Registro Mercantil, que resulta 
obligada para adquisición de personalidad jurídica por parte de las compañías mercan-
tiles (arts. 16.1.2º, 19.2, 116 i.f., 119 CCom; arts. 20 y 33 LSCA) y la posible oposición 
frente a terceros de los nombramientos y ceses, así como de los otorgamientos y revoca-
ciones de los apoderamientos, en virtud del principios hipotecarios de tracto sucesivo 

43 Vid. sobre el último extremo, Díez-Picazo, 1979, p. 184; De los Mozos, Castán, 1982, pp. 853 y 865.
44 A tenor de este artículo: “La autorización o intervención del instrumento público implica el 
deber del notario de dar fe de la identidad de los otorgantes, de que a su juicio tienen capacidad 
y legitimación (…) el notario, en su función de control de la legalidad, no sólo deberá excusar 
su ministerio, sino negar la autorización o intervención notarial cuando a su juicio: (…) 2.º  
Todos o alguno de los otorgantes carezcan de la capacidad legal necesaria para el otorgamiento 
que pretendan. 3º  La representación del que comparezca en nombre de tercera persona natural o 
jurídica no esté suficientemente acreditada, o no le corresponda por las leyes (…)”. 
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(art. 11 RRM) y publicidad material (art. 21 CCom, art. 9 RRM), dentro del ámbito. 
Llama así poderosamente la atención que el mismo legislador no confíe en 

otra clase de documentos para otorgar legitimación que aquellos, de naturaleza públi-
ca, que, en la mayor parte de las ocasiones, en este materia, habrán sido autorizados 
notarialmente; presupuesto que excluye, entonces, el soporte telemático, pues, como se 
sabe, el documento público electrónico ha sido puesto en marcha para la expedición de 
copias, sean simples o auténticas, pero no para la autorización de originales o matrices, 
que pese a la mención en el art. 17 Bis de la Ley del Notariado no entrarán en vigor 
en tanto en cuanto los avances de la técnica lo hagan posible (cfr. DT11ª LNot). Estas 
consideraciones llevan a la conclusión de que el presupuesto de base, para la emisión 
de los certificados electrónicos es, paradójicamente, que ha sido autorizado, en pri-
mer lugar, por un notario, el único en que el legislador para acreditar fehacientemente 
estas circunstancias -“para acreditar los extremos citados de manera fehaciente” reza 
textualmente el art. 13 LFE 2003- y, en segundo, que los documentos que contienen 
el poder de representación han sido autorizados del modo tradicional: en papel, en su 
caso, sellado y timbrado.

b. La expedición directa del certificado a favor de la persona jurídica. 
El segundo extremo, que todavía produce mayor perplejidad, es que acredi-

tados todos estos extremos, en su caso, a través de la consulta on-line, luego en tiempo 
real45, del Registro Mercantil (art. 23.5 LFE; art. 79 RRM)- la expedición del certificado 
no se produce a favor de quien actúa en su calidad de administrador, ostentando la 
representación necesaria de la compañía mercantil, v. gr. en virtud de los estatutos so-
ciales. A diferencia de los que sucedía con el art. 6 LFE 2003 y de otros países europeos, 
en el caso español el certificado digital, no se atribuye al representante orgánico –art. 
13.2 LFE 2003- o voluntario –art. 13.3 LFE 2003-, para actuar en el tráfico jurídico, 
dentro de los cometidos que le sean propios, sino que, en esta segundo caso, son expe-
didos a favor de la persona jurídica misma46. Encontramos así, de un modo un tanto 
inusual, dos formas de plasmar el fenómeno de la representación en este nuevo campo 
tecnológico, que resultan compatibles entre sí, en opinión del mismo legislador47: el 

45 Vid. Miccoli, en Perales Sanz, 2002, p. 61; Lafuente Suárez, p. 46, n. 21; Alamillo, 2004, p. 44; 
Vilches Trassierra, 2004, pp. 57 y 63; Plaza Penadés, 2004, p. 175; Illescas Ortiz, 2009, p. 267.
46 Rodríguez Adrados, 2004, p. 73; López-Galiacho, 2005, pp. 3888 y 3889; Berrocal, 2007, 
pp. 69 y 70; Martínez Nadal, 2009, p. 146.
47 “En todo caso, los certificados electrónicos de personas jurídicas no alteran la legislación civil 
y mercantil en cuanto a la figura del representante orgánico o voluntario y no sustituyen a los 
certificados electrónicos que se expidan a personas físicas en los que se reflejen dichas relaciones de 
representación” (ap. III, 2º párrafo de la Exposición de Motivos, LFE 2003). 
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ordinario que se deduce del art. 6 LFE48, y otro, una vertiente –a mi juicio- bastante 
poco más anómala, que obtiene consagración legal en el art. 7 LFE, sin que reemplace 
el mecanismo representativo anterior.   

En la variante del art. 7 LFE nos encontramos con que, a pesar de que el 
solicitante sea la persona física, que obra por cuenta de la compañía mercantil, el titular 
de la firma electrónica no será el representante, v. gr. persona física que actúa en calidad 
de administrador, sino el sujeto representado, la sociedad concreta, cuyo órgano realiza 
ha formulado la petición al prestador de servicios de certificación de que se expida el 
certificado electrónico. La única explicación que cabe concebir es que, una vez otorgada 
la firma, a favor de la entidad, sea el representante, orgánico o voluntario, quien haga 
uso de ella, en virtud la atribuciones que tenga asignadas dentro de la compañía; pre-
misa de la que parte el art. 7.4 LFE al entender “hechos por la persona jurídica los actos 
o contratos en los que su firma –la de la sociedad y no del representante- se hubiera 
empleado dentro de los límites previstos en el apartado anterior”. 

Esta posibilidad es consecuencia directa de uno de los atributos inherentes a 
la firma electrónica, que la doctrina ha dado en llamar “escindibilidad”49, y cuya deno-
minación se ha ido imponiendo en la práctica. Esta cualidad supone, frente a la firma 
manuscrita o autógrafa, que la persona que firma físicamente el documento, aquella que 
se debe tener por autora, imputándole las consecuencias jurídicas anejas a la declaración 
de voluntad, son perfectamente disociables desde el momento en que se produce la in-
termediación de un dispositivo técnico. Dicho de otro modo, la posición de firmante, 
entendiendo por tal, aquel que rubrica el documento virtual, activando el dispositivo de 
creación de la firma electrónica, y la de su titular, propietario del dispositivo, que será 
aquel a quien hemos de reputar autor, de la declaración vertida, a través del estampado de 
la firma, no tienen por qué coincidir, bien pudiendo ser dos sujetos diferentes. 

Esta idea quedaba bien reflejada en la Exposición de Motivos del Antepro-
yecto que, después, se convertiría en la actual Ley de 2003: “se fundamenta –esa posi-
bilidad abierta en el art. 7 LFE- en las diferencias existentes entre los mecanismos de 
firma electrónica y la firma manuscrita (…). Así, el hecho de que la firma electróni-

48 Que reproduce la representación tradicional, cuya traslación al tráfico electrónico para algunos 
supone una “carga” (así, Davara, 2003, p. 61) y esta parecer ser la orientación del legislador 
tecnológico al situar los recientes “apoderamientos electrónicos” del art. 41 de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización bajo el epígrafe 
“simplificación de cargas administrativas”, lo que le ha valido ya las primeras críticas entre el 
colectivo notarial.
49 Vid. González Meneses, 2010, p. 38; Bolás Alfonso, 2000, p. 36; Bolás Alfonso, en Perales 
Sanz, 2002, p. 18; Alcover Garau, en Perales Sanz, 2002, pp. 35; Hernández Lavado, Perales 
Sanz, 2002, p. 153; Lafuente Suárez, 2006, p. 40; en esp. Rodríguez Adrados, 2005, pp 25 y 26 
y los allí citados.
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ca y los datos de creación de firma estén constituidos por un conjunto de caracteres 
alfanuméricos permite, a diferencia de una firma manuscrita, su independización de 
una persona física, posibilitando su atribución a una persona jurídica”50. Esta posible 
separación, generaba, en el universo virtual, nuevas patologías del consentimiento con-
tractual51, entre las que ocupaba un lugar destacado, los problemas derivados de un uso 
indebido de la firma electrónica52, que reavivaban un problemas, no tan comunes en el 
tráfico jurídico ordinario, como la suplantación de identidad53; y otros, incluso ya casi 
desterrados como el error obstativo resucitado con ocasión del llamado “error tecnoló-
gico”54. Pero también permite conductas que resultan impensables, en el terreno de la 
plasmación cartularia de las declaraciones de voluntad, como p. ej. la cesión voluntaria 
de las claves de activación a una tercera persona, lo que supone, no un extravío o sus-
tracción del PIN, sino un uso autorizado de la firma por parte de quien no es su titular, 
con el consiguiente acerca de la calificación jurídica de esta clase de conductas55, más 
en el campo de la representación voluntaria que en la orgánica. 

c. La legitimación especial del solicitante del certificado  
No queda claro, en el texto de la Ley, de que este peticionario, solicitante ori-

ginal, pueda ser cualquier representante orgánico (administrador solidario, consejero 
delegado, factor mercantil…), de la persona jurídica, sino alguien especialmente auto-
rizado por la sociedad mercantil, alguien que cuente con una especial legitimación56, no 
sólo con visos a evacuar este trámite, en nombre del sujeto a quien representa, y obtener 
un certificado electrónico a su nombre, sino, más allá, para erigirse en custodio del uso 
del dispositivo, y hacerse responsable del uso adecuado de la firma electrónica57, a tales 
efectos queda perfectamente identificado en el propio certificado que se expida a favor 
de la sociedad (art. 7.2 LFE).  Este art. 7 LFE 2003 parece ir en la línea de otros textos 
normativos mercantiles en los que se va implantando una tendencia a individualizar 
la responsabilidad de la compañía en una concreta persona física, en el campo de las 

50 Insiste en ello, Rodríguez Adrados, 2004, pp. 73-74.
51 Cavanillas Múgica, en Davara, 1997, p. 270.
52 Sobre los que ya me he pronunciado, Barrio Gallardo, AC, 2012, pp. 1913 y 1916, y Barrio 
Gallardo, en Lasala, Derecho y Tecnologías Avanzadas, 2013, p. 107.
53 Díaz Moreno, en Perales Sanz, 2002, p. 85.
54 Vid. Cavanillas Múgica, 1997, p. 270; Paz-Ares, en Perales Sanz, 2002, pp. 124 y 125; Illescas 
Ortiz, 2009, pp. 267 y 270.
55 Cruz Rivero, 2006; González-Meneses, 2010, p. 50; Perales Sanz, en Perales Sanz, 2002, pp. 
25; Díaz Moreno, en Perales Sanz, 2002, pp. 86 y 87; Lafuente Suárez, 2006, p. 41.
56 “Como resortes de seguridad jurídica, la ley exige, por un lado, una especial legitimación para 
que las personas físicas soliciten la expedición de certificados (…)” (Exposición de Motivos, ap. 
III, párrafo 
57 Vid. Gállego Higueras, 2004, p. 35.
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sociedades mercantiles; muestra de ello, que también debe tenerse en consideración en 
este concreto ámbito, son el art. 30 LCon58 o el art. 212 bis LSCA, que tras el año 2010 
obliga a designar a una sola persona natural para el ejercicio permanente de las funcio-
nes propias del cargo, con su correspondiente plasmación registral en el art. 143 RRM59 
que se  expresa en términos parecidos. 

Esa especial legitimación de la que habla la Exposición de Motivos quizá 
conlleve, elegir entre aquellos representantes orgánicos, aquel más apto para este come-
tido, que aparezca investido de una autorización expresa. Tal es el sentido que cabría 
conferir, en mi opinión, a la exigencia de que el representante de la mercantil actúe 
“con poder bastante a estos efectos” en vista de los efectos devastadores que puede 
producir el uso inadecuado de la firma electrónica sobre cualquier patrimonio, en tan-
to que poder al portador con una eficacia exorbitante 60 y, por tanto, también sobre el 
activo societario; parece conveniente que se exija un poder donde se señalen expresa-
mente estas atribuciones61, idéntico al preciso para realizar actos de rigurosos dominio 
(transigir, enajenar, hipotecar, etc.)62, que el Código civil llama “mandato –entiéndase 
poder- expreso” (art. 1713.2ª Cc). Esta cautela tiene una importancia práctica mayor en 
la representación voluntaria de las personas físicas, por lo que a continuación se dirá. 

d. El ámbito objetivo de aplicación de la firma de las personas jurídicas
Consciente del peligro de que puedan nacer obligaciones incontrolables 

frente a terceros debido a un uso inadecuado de los datos de creación de firma63, agra-
vado, más si cabe, por la situación de probatio diabolica de quien ha padecido una usur-
pación de identidad, el legislador ha restringido el ámbito de aplicación de la firma 
electrónica, expedidos a favor de personas jurídicas, cuya operatividad se limita al “giro 
o tráfico ordinario” de la entidad (art. 7.3 LFE, ap. III, 3º EM). De tal manera que la efi-
cacia de la actuación del representante, de una sociedad limitada, no abarca cualquier 
acto o negocio jurídico, sino aquellos que constituyan su natural actividad, es decir, el 
desarrollo y cumplimiento de su objeto social; a tal fin será de especial interés consultar 

58 “Cuando el nombramiento de administrador concursal recaiga en una persona jurídica, ésta, al 
aceptar el cargo, deberá comunicar la identidad de la persona natural que haya de representarla en 
el ejercicio de su cargo” (art. 30.1 LCon 2003)
59 Vid. Berrocal, 2007, p. 70; Martínez Nadal, 2009, p. 148; cfr. además, Gállego Higueras, 
2004, p. 35.
60 “No es los mismo que me roben la tarjeta –de crédito- y un tercero la utilice en mi perjuicio, 
que el niño coja la clave –de la firma electrónica- venda la casa y tengamos que mudarnos en tres 
semanas”. Vid. Tena & Nuez, 2001, p. 1695 y ss; Barrio Gallardo, en Lasala, 2013, p. 109. 
61 En contra, parece mostrarse Martínez Nadal, 2009, p. 149.
62 El CC indica algunos actos de disposición que son paradigmáticos, los más significativos, sin que 
quepa entender la enumeración es exhaustiva (León Alonso, 1986, p. 129), cabe entender, en ellos, 
la solicitud de la firma electrónica para la persona jurídica (art. 7 LFE). 
63 Ap. III, párrafo 3º EM de la LFE.
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los estatutos de la compañía para cerciorarse sobre estos extremos.

La expresión “giro o tráfico ordinario empresarial”, tomada de los artículos 
destinados a regular la “representación en Derecho mercantil” en nuestro sempiter-
no Código de Comercio64, pretender revitalizar esa antigua expresión cuyo sentido es 
abarcar los actos y contratos “comprendidos en el giro o tráfico del establecimiento”. 
Del mismo modo, cuando se otorga un poder mercantil, se entiende, ya desde antiguo 
por parte tanto de la jurisprudencia65 como de la doctrina registral66, que se confieren 
las facultades necesarias para cumplir el objeto social, y ello con independencia, de que 
se trate de actos de administración o de riguroso dominio67, pues bien se comprenderá 
que v. gr. las labores de construcción y promoción inmobiliaria, conlleven, como objeto 
social típico, actos de enajenación –p. ej. compraventa- y gravamen –p. ej. hipoteca en 
garantía de un préstamo bancario- sobre bienes raíces; pues mal se podría cumplir si no  
con las labores como manager o gerente de la compañía.

Es lógico que si los efectos propios del apoderamiento, comunicación de 
los resultados de la actividad puede producirse, al menos en el terreno mercantil y con 
mayores reservas en el civil68, por mor de una autorización no sólo expresa, conferida 
por escrito e inscrita en el Registro Mercantil (art. 283 CCom), sino también ex facti cir-
cunstanciis o en virtud de la fama pública, como ha mantenido el Tribunal Supremo69, y 
defiende unánimemente la doctrina civilista y mercantilista70, pueda admitirse también 
la presunción de idénticos efectos cuando se produce el empleo la firma electrónica de 
una persona jurídica con ánimo de lucro, dentro de un ámbito de actuación semejante 
o muy parecido (art. 7.4 LFE); al que aparece regulado, desde antiguo, en el art. 286 
CCom, y otros sectores de la legislación mercantil española (v. gr. ant. art. 129 LSA; ant. 
art. 63 LSRL, art. 9.2ª LCCH). 

Buena parte de los autores, que han abordado esta cuestión, ponen en duda 
que la firma electrónica pueda hacer las veces de un título de legitimación protector 

64 Vid. Díez-Picazo, 1979, p. 182; Gállego Higueras, 2004, p. 37; García Mas, 2005, p. 651; 
Lafuente Suárez, 2006, p. 51; Berrocal, 2007, p. 73.
65 STS 7 octubre 1986, RJ. 5329; 20 noviembre 1989, RJ. 7894; 5 diciembre 1996, RJ. 9046; 27 enero 
1997 (RJ. 157).
66 RDGRN 1 diciembre 1993, RJ. 98590; 7 diciembre 1993, RJ. 9863.
67 RDGRN 24 octubre 1986, RJ. 6069; 14 marzo 1996, RJ. 1855.
68 Vid. RDGRN 24 octubre 1986, RJ. 6069)
69 Cfr. STS 22 junio 1989, RJ. 4776, 14 mayo 1991, RJ. 9816, 18 noviembre 1996, RJ. 8361; 31 marzo 
1998, RJ 2039.
70 Hupka, 1930, p. 119; Díez-Picazo, 1979, p. 162; León Alonso, 1986, p. 65; Díez-Picazo & 
Gullón, T. I, 2005, p. 565; Garrigues, T. I, 1976, pp. 667 y 668; Uría & Menéndez, 2008, p. 179; 
Vicent Chuliá, 2004, p. 118; Broseta Pont, T. I, 2005, p. 114; Sánchez Calero, T. I, 2003, p. 208.
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de los terceros de buena fe71, pues no puede concedérsele mayor eficacia jurídica que 
la que tiene, en correspondencia a su naturaleza (art. 7.3 LFE) como equivalente de la 
firma manuscrita (art. 3.4 LFE)72.  En buena técnica jurídica, la teoría del factor noto-
rio, regulada en el citado art. 286 CCom, toma como base de la presunción, amén de 
la identificación del sujeto73, la percepción sensorial por parte del tercero en el negocio 
representativo de una serie de circunstancias74 que rodean al supuesto del factor de un 
establecimiento75, que se comporta como tal y, en consecuencia, así es tenido, que no 
cabe advertir, sin embargo, en el medio telemático, máxime cuando a veces resulta ya 
de por sí difícil identificar quién se “oculta” al otro lado de la pantalla del ordenador. 
Al legislador parece bastarle el hecho de que la persona esté en posesión material del 
dispositivo de firma electrónica,para presumir que estamos ante uno de estos apodera-
dos generales de la compañía, llámese manager, gerente o factor; estima suficiente un 
elemento objetivo –el acto o negocio realizados- sin atender al elemento subjetivo –las 
circunstancias concernientes al sujeto-.   

También ha articulado un segundo mecanismo de protección, frente al uso 
indebido o no autorizado: es posible establecer una serie de límites a tenor del art. 7.3 in 
fine LFE. De nuevo, la Ley de Firma Electrónica parece obviar los principios generales 
del funcionamiento de la representación en Derecho privado, pues frente a los actos y 
negocios que constituyan el giro típico de la empresa, es dudoso, en primer lugar, que 
a priori quepa oponer límites (v. gr. art. 234.1 LSCA)76, pero, aun en caso de admitirse, 
dichos límites habrán de haber tenido acceso al Registro Mercantil, pues si el tercero, 
que se relacione con la sociedad, no ha tenido posibilidad ni medio de conocerlos, esa 
ignorancia inculpable, lo sitúa como tercero de buena fe digno de protección; es una 
consecuencia natural del principio de publicidad material, que se traduce en la inopo-
nibilidad de lo no inscrito77. 

A lo dicho, cabe añadir que el certificado electrónico, es expedido por una 
empresa de prestación de servicios que, pese al coloquialismo inapropiado de llamar-
las “autoridades de certificación” o “notarios de internet” (trusted third parties)78 por 

71 Vid. en este sentido, Rodríguez Adrados, 2004, p. 77; García Mas, 2005, p. 651.
72 Así, Rodríguez Adrados, 2004, p. 77.
73 Lafuente Suárez, 2006, p. 51.
74 Cfr. Díez-Picazo, 1979, p. 163.
75 Ap. III, párrafo 3º in fine Exposición de Motivos. 
76 En coherencia con la teoría del factor notorio, las cláusulas limitativas, aunque se inscriban, no 
tienen efectos frente a terceros. Vid. RDGRN 1 y 7 diciembre 1993 (RJ. 98590 y 9863) y las allí citadas.
77 Díez-Picazo, 1979, p. 153; Escolano, en Escolano, 2005, pp. 27 y 28
78 Perales Sanz, en Perales Sanz, 2002, p. 23; Miccoli, en Perales Sanz, 2002, pp. 49; González 
Meneses, 2010, p. 31. 
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influencia del Derecho anglo-americano, no puede ejercer potestades de naturale-
za pública; luego sin presencia en él de ninguna autoridad (art. 1216 CC) mal puede 
constituir este certificado electrónico un documento público -necesario en la práctica 
comercial en varias ocasiones (art. 1280.5 Cc)- ni, en consecuencia, ser inscrito, como 
regla general, en el Registro Mercantil, si bien es cierto que el principio de titulación 
pública conoce algunas excepciones (art. 18.1 CCom; art. 5 RRM) y ésta parece ser 
la orientación que guía la moderna política legislativa, en detrimento de la seguridad 
jurídica preventiva, al permitir v. gr. la inscripción directa de los apoderamientos elec-
trónicos sin intervención notarial (art. 41 de la Ley 14/2003). 

III. Conclusión
1. Aspectos más controvertidos del uso de la firma de las 

personas jurídicas
A. Firmar con el sello digital de la sociedad mercantil 

Este modo de proceder le ha valido al legislador tecnológico de 2003 nume-
rosas -y muy probablemente fundadas- críticas de la comunidad científica; entre ellas, 
las más acérrimas provienen, como es lógico, del colectivo notarial. Ya incluso en tanto 
se sucedía la tramitación de la norma, mientras se encontraba en fase de información 
pública, hubo quien mostró su perplejidad acerca de esta innovación, señalando que 
era perturbadora para la seguridad del tráfico y podía generar confusión allí donde an-
tes no lo había79. La actuación del administrador o del apoderado en el art. 7 LFE se rea-
liza no sólo en nombre y por cuenta del principal, sino “con el nombre del principal”80 
porque  se emplea una firma electrónica auténtica, la verdadera firma de la sociedad81. 

En estos casos, el representante orgánico o voluntario de la persona jurídica 
se hace pasar en el tráfico externo por alguien que en realidad no es, como si se estu-
viera institucionalizando una suerte de suplantación de identidad. No puede decirse 
que exista una verdadera contemplatio domini82 ya que el tercero, parte en el negocio 
representativo, cree que estar contratando con el representado y no con el represen-
tante, en consecuencia, no hay representación en sentido técnico ni el solicitante ni 
el tenedor pueden ser calificados, en puridad, como representantes83. En verdad, este 
modo improcedente de operar en el tráfico jurídico electrónico conduce a suprimir de 

79 Cfr. Vilches Trasierra, 2002, p. 49; y, más adelante, Alamillo, 2004, p. 32; y García Mas, 
2005, p. 649 y 650. 
80 Cruz Rivero, 2006, p. 305; Vilches Trassierra, 2004, p. 55.
81 Rodríguez Adrados, 2005, p. 41.
82 En el mismo sentido, Cruz Rivero, 2006, p. 305; Tena & Nuez, p. 1695; Madrid Parra, 2002, p. 45.
83 Rodríguez Adrados, 2004, p. 76; Rodríguez Adrados, 2005, p. 36.
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facto la representación84 porque en relación con el tercero sólo existe el representado, en 
tanto que la figura del representante desaparece. Se produce así una imputación directa 
del acto o negocio representativo al sujeto, tanto si fue generada por él personalmente 
–sólo personas físicas- como si lo fue por otro con o sin su consentimiento85 –personas 
físicas y jurídicas-. No es necesario, además, que esa concreta declaración del firmante 
sea aprobada, sino que  basta que se haya comunicado en algún momento a otra perso-
na la autorización para la utilización del dispositivo86. 

Esta novedad ha merecido duros reproches por la doctrina87 -dado que el 
proceso aquí descrito opera al margen de los mecanismos de la representación- incluso 
por aquellos autores que se han mostrado siempre favorables a la implementación de 
estas Nuevas Tecnologías reconocen lo que es evidente: el art. 7 LFE establece una clara 
diferencia entre el tráfico jurídico tradicional y el tráfico electrónico88. La propia exis-
tencia de esta clase de certificados, a mi juicio, ya supone per se  una alteración de las 
reglas por las que se gobierna la actuación de las personas jurídicas en Derecho privado; 
así pues, el mismo art. 7.1 LFE contiene, desde su redacción, una visible incongruencia 
entre sus dos proposiciones, al alterarse de modo sustancial el régimen de la represen-
tación establecido por la legislación civil y mercantil aplicable a las personas jurídicas. 

La forma adecuada de actuar cuando la voluntad de la sociedad mercantil se 
quiera expresar en el ámbito electrónico, mediante un administrador o un apoderado 
-se dice por algunos- es que conste la relación que vincula al firmante con la sociedad 
en el mismo certificado electrónico, posibilidad recogida en los arts. 11.4 y 13.3 LFE89, a 
través del “certificado de atributos”, en el que se señalará que el actuante ocupa un cargo 
preciso en una organización o que está dotado de las debidas facultades de representa-
ción90. Es cierto –opino- que el prestador responde de la veracidad de tales elementos 
en el instante de la expedición del certificado electrónico, pero no en un momento 
posterior, lo que nos sitúa ante el problema de los atributos dinámicos, caso p. ej. de 
un poder de representación inicialmente existente pero posteriormente revocado91. Por 
esta razón, lo deseable es que estas circunstancias se pongan de manifiesto en el propio 
documento electrónico donde el signatario estampe el sello digital92, pues a mi juicio 

84 Así, Madrid Parra, 2002, p. 45.
85 Díaz Moreno, en Perales Sanz, 2002, p. 86.
86 Así, Díaz Moreno, en Perales Sanz, 2002, p. 87.
87 García Mas, Comercio y firma, 2004, p. 75; “experimentos con gaseosa”, dice García Mas, 
2005, p. 649; Alamillo, 2004, p. 32; López-Galiacho, p. 3892.
88 Martínez Nadal, 2009, p. 146; Lafuente Suárez, 2006, p. 48; Berrocal, 2007, p. 71.
89 En este sentido, Cruz Rivero, 2006, p. 304; vid. Díaz Moreno, en Perales Sanz, 2002, p. 94.
90 Vid. Díaz Moreno, en Perales Sanz, 2002, p. 95; Vilches Trasierra, 2002, p. 62.
91 Así, Martínez Nadal, en Perales Sanz, 2002, p. 194-195; Vilches Trasierra, 2002, p. 62.
92 En sentido similar, Miguel Asensio, p. 411.
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en el supuesto del art. 7 LFE, el poder de representación permanece oculto a terceros, 
en el segundo podría haberse extinguido o ser insuficiente, mientras que en este  último 
caso, la contemplatio domini es patente a quien celebra el contrato con el representante 
y la vigencia y suficiencia del poder son calificadas en el momento oportuno para ello: 
cuando se lleva a término el acto o negocio representativos por el administrador o 
apoderado de la sociedad.  

B. Cesión voluntaria de las claves a terceros vinculados con la entidad  
Dicho esto, queda el aspecto quizá más controvertido, y que mayores dudo-

sas ofrece desde la perspectiva del análisis jurídico, a saber: que se abra la utilización 
de la firma electrónica de la sociedad, no sólo al solicitante, que actuará expresamente 
facultado o apoderado para ello, al menos en el momento inicial, sino además a otras 
personas físicas93, vinculadas a la entidad; circunstancia que viene corroborada por la 
Exposición de Motivos, donde se hacen patentes los designios del legislador94. Se puede 
entender, aunque no sé hasta qué punto compartirse, el tratar de compaginar estos cer-
tificados electrónicos con el dinamismo de la representación orgánica de una sociedad 
mercantil, en especial de las anónimas, donde el titular que ostenta el cargo de adminis-
trador, puede cesar por transcurso del mandato, no ser reelegido en la junta ordinaria 
o, incluso, ser destituido en cualquier momento, sin necesidad de que se incluya esta 
cuestión en el orden del día (art. 223 LSCA). En un negocio como el apoderamiento o 
en el cargo de administrador, donde la designación del titular son máxima expresión de 
la confianza depositada en ellos por el representado, la revocabilidad ad libitum (arts. 
1732.1º y 1733 CC), como causa de extinción propia de los negocios intuitu personae, 
debe cohonestarse con el período de vigencia de los certificados electrónicos, que de-
ben caducar ante tales circunstancias sobrevenidas (art. 8.1 g) LFE).  

Sin embargo, estas personas a quienes el solicitante cede voluntariamen-
te las claves muy probablemente pertenecen al círculo más íntimo y de confianza del 
solicitante95. Ello incluye, por una parte, a personas carentes de “poder de firma” para 
comprometer el patrimonio societario que, no obstante, ofrecen suficiente credibilidad 
a quien custodia el acceso al dispositivo (art. 7.2 LFE) y excluye, por otra, a aquellos que 
ostentando suficiente legitimación se ven impedidos para su empleo por el solicitante, 
que se hace responsable de los daños96 que puedan ocasionar las extralimitaciones en 

93 Inicialmente se pensó hasta en distribuir a discreción las claves de activación de la firma entre 
todos los trabajadores de la empresa (así, Gállego Higueras, 2004, p. 36).
94 “se obliga a los solicitantes a responsabilizarse de la custodia de los datos de creación de firma 
electrónica asociados a dichos certificados, todo ello sin perjuicio de que puedan ser utilizados por 
otras personas físicas vinculadas a la entidad” (ap. III, 3º párrafo, EM de la LFE).
95 Berrocal, 2007, p. 71
96 Vuelven a infiltrarse unas normas de imputación objetiva de responsabilidad, fundadas en la 
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el tráfico, sin perjuicio de una eventual ratificación (art. 7.4 LFE; arts. 1259 y 1727.2ª 
CC). En esta ocasión, permitiendo la cesión voluntaria de las claves a personas que ni 
tan siquiera aparecen especificadas en el certificado electrónico de la persona jurídica, 
el legislador ha ido demasiado lejos. Ya no sólo supone una quiebra de los cimientos 
que sostienen el instituto de la representación, tal y como se ha sido concebida hasta la 
fecha, lo que invita a repensar las categorías jurídicas97, sino que esta permisión va en 
contra teoría general de la seguridad de la firma, basada en el secreto de la clave que 
protege su acceso98, algo de todo punto criticable e inaceptable99.  

Esta comunicación voluntaria de los códigos de acceso -sin saber muy bien 
con arreglo a qué criterios (¿relaciones de amistad con el solicitante y custodio del PIN de 
la sociedad?)- supone el refrendo legislativo a una práctica contraproducente, que va más 
allá de una situación asimilable a la cesión de una tarjeta de crédito con la revelación de 
las claves para su uso100 y significa conceder carta de naturaleza a los apoderamientos en 
blanco101 en nuestro Derecho. Se trataría de una modalidad en la que se otorga un poder 
de representación a favor de persona por designar, “un poder de ruina al portador”102 en 
el que caben sustituciones sucesivas, como se quiera, y además de una forma ilimitada e 
incontrolada; “algo semejante –como explican Tena & Nuez- a otorgar una escritura de 
poder general a favor del que en cada momento resulte tenedor del documento”103. 

El certificado a favor de personas jurídicas es un poder de representación 
que se hace circular en el tráfico como si fuera un título valor al portador104 desde el 
momento en que el título que legitima la actuación alieno nomine dejar de ser el docu-
mento que contiene el poder de representación para convertirse en el control sobre la 

asunción de riesgo (Cavanillas Múgica, en Davara, 1997, p. 270; Rodríguez Adrados, 2005, 
p. 40; García Mas, en Perales Sanz, 2002, p. 235; Díaz Moreno, en Perales Sanz, 2002, p. 87; 
Paz-Ares, en Perales Sanz, 2002, p. 120), impropias de nuestra tradición jurídica y “heredadas” del 
Derecho anglo-americano. 
97 Así lo habían expuesto ya algunos estudiosos con carácter general, v. gr. Cavanillas Múgica, 
en Davara, 1997, p. 269;  Tena & Nuez, 2001, p. 1697; Lafuente Suárez, 2006, p. 39; González-
Meneses, 2010, p. 53.
98 Vilches Trasierra, 2004, p. 58; Gállego Higueras, 2004, p. 35; Rodríguez Adrados, 2004, p. 75.
99 En este sentido, Berrocal, 2007, p. 71; Gállego Higueras, 2004, p. 36.
100 Sobre estas, cfr. Cruz Rivero, 2006, p. 306; Miccoli, en Perales Sanz, 2002, pp. 56 y 57; en 
casos de sustracción, Lafuente Suárez, 2006, p. 41.
101 En el documento consta que lo que se suscribe es una declaración de voluntad de apoderamiento, 
en la que ha quedado en blanco la persona del apoderado (así, Díez-Picazo, 1979, p. 16). Vid. 
Rodríguez Adrados, 2004, p. 76; Rodríguez Adrados, 2005, p. 37; Tena & Nuez, Lafuente 
Suárez, 2006, p. 43
102 Así lo califican Tena & Nuez, 2001, pp. 1695 y 1696; y González-Meneses, 2010, p. 54.
103 Tena & Nuez, 2001, pp. 1695 y 1696. Es un título de legitimación absoluta a favor de cualquier 
poseedor del dispositivo de firma y con un alcance objetivo ilimitado, universal (González-
Meneses, 2010, p. 54)
104 Vid. sobre la letra incompleta el  art. 12 LCCH.
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clave privada105. A nadie escapa, en este contexto, que en el apoderamiento tradicional, 
aunque sea informal, la persona del apoderado está perfectamente identificada en el 
título y  figura con claridad quién es la persona que lleva a cabo el negocio, pero en la 
cesión de uso de la firma electrónica la única identidad que va constar es la del titular 
del dispositivo: la persona jurídica106. La desmedida fungibilidad de esta herramienta 
informática107, unida esta permisión por parte del legislador, sin ser consciente de los 
efectos perniciosos que puede deparar el abuso del poder de firma en blanco108. 
2. Valoración general del art. 7 de la Ley de Firma Electrónica

Si el dispositivo de firma ya generaba problemas, al emitir un juicio acerca 
de la identidad –quien firma es quien dice ser- y la capacidad de las partes –mayoría de 
edad, ausencia de vicios, etc.- en el negocio informático109, lo que ha impedido hasta la 
fecha la completa implantación de la escritura pública digital, sus inconvenientes apare-
cen multiplicados de forma exponencial cuando se combina con el fenómeno represen-
tativo; al añadirse ahora otro elemento de más complicada apreciación: la legitimación 
del compareciente110, verificar si el sujeto firmante está facultado para llevar a cabo la 
actividad gestoria que constituye el objeto del negocio representativo111, así p. ej. cercio-
rarse de la realidad, validez y vigencia del nombramiento del administrador y compro-
bar si tiene o no facultades para firmar en nombre de la entidad; examen, este último, 
que se corresponde con la calificación del título de representación (vicios, defectos del 
poder, vigencia, extralimitación…) en cuya virtud se dice actuar. Sin embargo, la rica 
multiplicidad de opciones de organizar la gestión de una sociedad (administradores so-
lidarios, mancomunados, consejo de administración, comisiones ejecutivas, consejeros 
delegados, apoderados con mayores o menores facultades…) quedan desplazadas de 
facto y de iure en el art. 7 LFE por un modelo de administración única: el que imponga 

105 Tena & Nuez, cit. Lafuente, 2006, p. 41.
106 En sentido similar, Lafuente Suárez, 2006, p. 42.
107 Madrid Parra, “Aspectos…”, en Ramos Herranz, 2001, p. 198; Rodríguez Adrados, 2005, p. 35.
108 Vid. sobre ellos, en general, Díez-Picazo, 1979, p. 164.
109 El empleo de dichas técnicas –tecnología de clave asimétrica- tampoco asegura que el creador 
de la firma digital sea realmente el titular legítima del par de claves o una persona debidamente 
autorizada para firmar (Díaz Moreno, en Perales Sanz, 2002, p. 85). Señalan que no garantiza 
debidamente estos extremos, Miccoli, en Perales Sanz, 2002, pp. 55; Díaz Moreno, en Perales 
Sanz, 2002, p. 85; Galán, en Escolano, 2005, p. 223.
110 Son muchos los que se muestran con reservas acerca de la posibilidad de poder acreditar este 
particular Cfr. Bolás Alfonso, en Perales Sanz, 2002, p. 17; Vázquez García, en Perales Sanz, 
2002, p. 137; Vilches Trassierra, 2004, p. 56; Escolano, en Escolano, 2005, p. 31; Lafuente 
Suárez, 2006, p. 40.
111 La labor de bastanteo consistente en determinar si el acto especialmente contemplado se 
encuentra incluido o no dentro de los límites del poder (Díez-Picazo, 1979, p. 184).
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la persona que ha quedado a cargo de custodiar la clave privada. 
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Resumen
El presente trabajo analiza la evolución que el Registro de Franquiciadores ha sufrido en los últimos 
años en España, centrándonos en los aspectos de carácter organizacional y operativo y abordando 
cuestiones tales como la adopción de un procedimiento informatizado o la mejora en la coordinación 
entre el Registro estatal y los diversos registros autonómicos. Para ello, analizaremos la normativa que le 
resulta de aplicación, desde que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista previera su existencia en 
el año 1996 hasta las diversas modificaciones que la normativa de desarrollo ha sufrido en este tiempo. 
Del mismo modo, el trabajo se plantea como una reflexión sobre la situación actual que el Registro 
atraviesa, dado que su viabilidad e incluso su mera existencia han sido puestas en duda en numerosas 
ocasiones a lo largo de los años desde diversas instancias, no solamente por parte de la doctrina sino de 
los organismos encargados de preservar la competencia en el mercado.
Palabras clave: Franquicia, franquiciador, registro.

I Introducción

El Registro de Franquiciadores ha venido acompañado de polémica desde el 
momento en que se estableció la posibilidad de su creación. En este punto, abandonan-
do la senda marcada por la Ley Doubin francesa1, se trató de seguir el modelo ameri-
cano en materia de franquicia, al menos por lo que hace a la obligación de registro. No 
obstante, las dudas hicieron que se optara por una versión azucarada del mismo, que 
no se acompañaba de facultades de control y que pronto se mostró insuficiente a ojos 
de gran parte de la doctrina.

Por ello, en el año 2006 asistimos a una reforma profunda del sistema, a 
través del RD  419/2006 de 7 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2485/1998, 
de 13 de noviembre, relativo a la regulación del régimen de franquicia y el registro de 
franquiciadores que se orienta a tratar de reforzar el Registro como fuente de informa-
ción veraz y actualizada, y a cuyo análisis dedicaremos las páginas centrales del trabajo. 
No obstante, a pesar de que la reforma iba en muchos aspectos en el buen camino, la 
Directiva de Servicios hizo su aparición escasos meses más tarde, exigiendo una nueva 
redacción adaptada a sus postulados de simplificación administrativa y eliminación de 
barreras a la libre prestación de servicios.

Fruto de esta reforma, un buen número de artículos de la Ley de Ordenaci-

1 Loi nº 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et 
artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social
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ón del Comercio Minorista fueron modificados por la Ley 1/2010, de 1 de marzo. Del 
mismo modo, la normativa de desarrollo se vio derogada por el Real Decreto 201/2010, 
de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen 
de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores.

A lo largo de este trabajo analizaremos los cambios que a lo largo de este 
proceso se han producido y que han contribuido a dinamizar el Registro de Franquicia-
dores. Hecho esto, llevaremos a cabo una valoración crítica del sistema, que apunte las 
debilidades e insuficiencias del modelo actual. A pesar de que la doctrina ha contribui-
do a poner de manifiesto estas limitaciones, en este punto haremos nuestras las críticas 
de la Comisión Nacional de Competencia (hoy Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia), que es sin duda quien de un modo más rotundo ha señalado las 
limitaciones que presenta el Registro de Franquiciadores en España.

El trabajo concluye con la exposición de una serie de reflexiones, expuestas 
a modo de conclusión, que en opinión del autor contribuirían a hacer del Registro de 
Franquiciadores un Registro más eficaz y dinámico.

II Las carencias del régimen originario del registro de franquicia-
dores en España

La primera mención del Registro de Franquiciadores en la legislación española 
vino de la mano del art. 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Co-
mercio Minorista. El artículo, que venía a recoger en el ordenamiento español lo que se 
denominó actividad comercial en régimen de franquicia, dedicaba su apartado segundo 
a efectuar una previsión por la cual aquellas personas, fueran estas físicas o jurídicas, que 
pretendieran desarrollar en España la actividad de franquiciadores debían inscribirse en 
el Registro que a estos efectos podían establecer las Administraciones competentes. 

El artículo, sumamente general, vendría desarrollado posteriormente por el 
RD 2485/1998, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 62 de la Ley 
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, relativo a la regulación 
del régimen de franquicia, y se crea el Registro de Franquiciadores. Los arts. 5 a 10 del 
texto desarrollaban el régimen del Registro, régimen que como veremos adolecía de 
defectos importantes.

1.  La inscripción en el Registro.

La normativa de creación del Registro de Franquiciadores español, inspira-
da en los registros norteamericanos, se planteó no obstante en la LOCM de un modo 
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extraordinariamente vago. El precepto resultó fuertemente criticado por la doctrina 
desde un inicio. Así, ECHEBARRÍA (1997) señaló que el mismo venía a instaurar un 
sistema de autorización administrativa, que atentaba a la libertad de empresa del art. 38 
de la Constitución y a la libertad de inscripción del empresario individual consagrada 
en el Código de Comercio. 

El art. 5.3 del Real Decreto 2485/1998 vino a confirmar que los temores de 
la doctrina resultaban fundados, al disponer que la inscripción había de llevarse a cabo 
con carácter previo al inicio de la actividad de cesión de franquicia. Todavía, esta pre-
visión resultaba de aplicación a las personas físicas o jurídicas que pretendieran desar-
rollar en España esta actividad, cuando se fuera a ejercer en el territorio de más de una 
Comunidad Autónoma. 

A este respecto, la exposición de motivos del RD 2485/1998 anunciaba la 
creación de un Registro a nivel del Estado, cuya función era garantizar la centralizaci-
ón de los datos relativos a los franquiciadores que operen en más de una Comunidad 
Autónoma, a los efectos de información y publicidad. Para ello, se establecían ciertas 
directrices para coordinar los registros autonómicos que pudieran crearse teniendo 
presente que, en cualquier caso, la llevanza de los mismos correspondía a las Comuni-
dades Autónomas, cuyas propuestas de inscripción, cancelación y revocación debían 
aceptarse como vinculantes.

Por lo tanto, de lo dispuesto en el art. 5.3 se desprendía un doble procedi-
miento de inscripción. En el caso de que el franquiciador pretendiera desarrollar esta 
actividad de cesión de franquicia en el territorio de más de una Comunidad Autónoma 
debía inscribirse en el Registro de Franquiciadores estatal. Por el contrario, si su activi-
dad iba a quedar circunscrita al territorio de una única Comunidad Autónoma era en 
el registro autonómico correspondiente donde debía proceder a la inscripción, caso de 
que hubiera sido creado. Todavía, como ponen de manifiesto RUIZ PERIS Y MARTÍ 
MIRAVALLS (2006) esta posibilidad no parece que fuera a ser demasiado frecuente en 
la práctica por la innegable naturaleza expansiva que la franquicia presenta.

2.  La cuestión de las Administraciones competentes.

Del mismo modo, la referencia a las Administraciones competentes resul-
taba cuanto menos incierta, debido al complejo reparto competencial existente en Es-
paña entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Este hecho cabe apreciarse en 
primer lugar en la propia exposición de motivos de la Ley de Ordenación del Comercio 
Minorista, cuando establece que como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
ha señalado en numerosas ocasiones, en este ámbito material “se produce un complejo 
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entrecruzamiento de títulos competenciales, tanto estatales como autonómicos, lo cual 
conlleva que los diversos aspectos de la regulación propuesta deban tener un grado 
de aplicación diverso, tal como se especifica en la disposición final única de esta Ley”.

La Disposición Final Única de la LOCM establecía que se trataba de una Ley 
que se aplica de modo supletorio en defecto de las normas dictadas por las Comunida-
des Autónomas en el ejercicio de sus competencias. No obstante, a renglón seguido se 
establecían un buen número de artículos, entre los cuales se encontraba el art. 62, que 
“constituyen legislación civil y mercantil, y serán de aplicación general por ampararse 
en la competencia exclusiva del Estado para regular el contenido del derecho privado 
de los contratos, resultante de los números 6 y 8 del artículo 149.1 de la Constitución”.

Por lo que respecta en concreto al Registro de Franquiciadores, la exposici-
ón de motivos del RD 2485/1998 se encargaba de precisar que, asimismo, el apartado 2 
del artículo 62 tenía la consideración de norma básica, y que venía dictado al amparo 
del artículo 149.1.13.a de la Constitución.

Del juego conjunto de ambas declaraciones parecía desprenderse que el Re-
gistro de Franquiciadores se apoya en un doble título competencial, posibilidad que re-
sulta poco creíble desde el momento en el que el art. 5.1 lo caracteriza como un registro 
de carácter público y de naturaleza administrativa, a los solos efectos de información y 
publicidad. En este sentido, RUIZ PERIS (2000) es de la opinión de que en lugar de una 
doble atribución, lo que debió de producirse es un error en la inclusión de todo el art. 
62 como Derecho privado civil y mercantil.

Sea como fuere, el hecho es que junto a un Registro estatal de Franquicia-
dores, aquellas Comunidades Autónomas que poseían competencia en materia de co-
mercio interior procedieron a crear sus respectivos Registros autonómicos2. La relación 
entre el Registro estatal de Franquiciadores y los registros autonómicos se organizó del 
modo siguiente.

En el Registro de Franquiciadores estatal, en virtud del art. 5.3 del RD 
2485/1998, debían inscribirse las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar 
en España esta actividad, cuando se fuera a ejercer en el territorio de más de una Co-
munidad Autónoma, así como los franquiciadores que no tengan su domicilio en Es-
paña, que en atención al art. 6 g) habrán de relacionarse directamente con el Registro 
estatal tanto para el trámite de la inscripción como en relación a las sucesivas modifica-
ciones de los datos de los arts. 7 y 8 del RD 2485/1998.

Por el contrario, cuando la actividad fuera a desarrollarse en el territorio 

2 Debemos matizar en este punto que en Cataluña la existencia del Registro es anterior a la Ley de 
Ordenación del Comercio Minorista, ya que vino creado por el Decreto 329/1987, de 23 de septiembre, por 
el que se crea el Registro de Asociaciones y de Organizaciones de Comerciantes de Cataluña.
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de una única Comunidad Autónoma, las solicitudes de inscripción debían presentarse 
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde tuviera su domicilio, 
inscribiéndose en el Registro estatal a propuesta de estas.

3.  La función informativa del Registro de Franquiciadores.

La necesidad de implantar un sistema de registro en relación al sector de la 
franquicia se justificó en su momento, como puede apreciarse en la exposición de mo-
tivos de este R.D. 2485/1998, por la conveniencia de disponer de un censo actualizado 
de empresas, dado el fuerte auge que el sector experimentaba. 

Este objetivo censal, si bien tuvo una importancia notable a la hora de que 
el Registro de Franquiciadores fuera creado, no constituye no obstante su única fun-
ción. Y es que, además de inscribir y cancelar la inscripción de los franquiciadores, el 
Registro cumple una importante función al publicitar los datos que obran en su poder.

Así, el RD 2485/1998, dispuso en su artículo 6 que son funciones del Regis-
tro e) Dar acceso a la información registral a los órganos administrativos de las Comuni-
dades Autónomas que lo soliciten y f) Suministrar a las personas interesadas la informa-
ción de carácter público que se solicite relativa a los franquiciadores.

Las concretas informaciones a suministrar al Registro vinieron recogidas 
en el art. 7 del RD 2485/1997, y han sido criticadas tanto por exceso como por defecto. 
Así, mientras RUIZ PERIS (2000) habla de la extrema parquedad de los datos a su-
ministrar, la Comisión Nacional de Competencia se muestra contraria a la presencia 
de informaciones que valoren la estabilidad o viabilidad de la empresa, al considerar 
que se trata de una cuestión que debe derivarse de su comportamiento en el mercado 
(Informe IPN 12/09).

A la hora de solicitar la inscripción en el mismo, el franquiciador debía 
aportar un conjunto de datos susceptibles de dar a conocer su propia persona, el nego-
cio objeto de la franquicia o los derechos de propiedad industrial asociados al mismo3. 

3 La relación de datos a suministrar del art. 7 RD 2485/1997 tenía el siguiente tenor:
a) Datos referentes a los franquiciadores: nombre o razón social del franquiciador, su domicilio, los 
datos de inscripción en el Registro Mercantil, en su caso, y el número o código de identificación fiscal.
b) Denominación de los derechos de propiedad industrial o intelectual objeto del acuerdo de franquicia 
y acreditación de tener concedida y en vigor la titularidad o los derechos de licencia de uso sobre los 
mismos, así como su duración y eventuales recursos.
c) Descripción del negocio objeto de la franquicia, comprendiendo una memoria explicativa 
de la actividad, con expresión del número de franquiciados con que cuenta la red y el número de 
establecimientos que la integran, distinguiendo los explotados directamente por el franquiciador de los 
que operan bajo el régimen de cesión de franquicia, con indicación del municipio y provincia en que 
se hallan ubicados, así como los franquiciados que han dejado de pertenecer a la red en España en los 
dos últimos años.
d) En el caso de que el franquiciador sea un franquiciado principal, éste deberá acompañar la 
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Se trataba, en consecuencia, de dotar de cierta transparencia a un sector que tradicio-
nalmente había sido asociado con la opacidad y el abuso.

 A pesar de que estos esfuerzos eran sin duda bienintencionados, la atribu-
ción al Registro de esta función de publicidad, negándole al mismo tiempo cualquier 
facultad de control sobre los datos, vino a solucionar un problema y planteó otros. Así, 
siendo innegable su contribución a la transparencia del sistema de franquicia, la falta 
de control sobre la información que obra en poder del Registro planteó la cuestión de la 
posible responsabilidad de este respecto a terceros de buena fe, que hubieran confiado 
en la información suministrada, cuando la misma se mostrara inexacta o desfasada. 
(MARTÍNEZ ROSADO, 2011).

III Una reforma en dos tiempos.

Por esta y otras razones, la normativa aplicable al Registro de Franquicia-
dores pronto se mostró insuficiente para otorgar la necesaria seguridad jurídica que su 
función informativa demandaba. Por ello, desde mediados de la década pasada hemos 
asistido a un proceso de reforma que, debido a circunstancias externas, se ha prolonga-
do hasta hace escasos años.

La constatación de que una profunda revisión de la normativa aplicable al 
Registro de Franquiciadores era necesaria se impuso. Por ello,  en el año 2006 asistimos 
a la promulgación del RD 419/2006 de 7 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
2485/1998, de 13 de noviembre, relativo a la regulación del régimen de franquicia y el 
registro de franquiciadores. A pesar de que la reforma del año 2006 vino a acallar las 
principales críticas dirigidas contra el Registro de Franquiciadores, la misma no habría 
de mantenerse durante mucho tiempo, ya que escasos meses más tarde, la irrupción de 
la Directiva de Servicios iba a dar un nuevo giro a la situación. 

Y es que, en su afán por facilitar la libre prestación de servicios entre los 
Estados miembros, la Directiva de Servicios limita enormemente el recurso al sistema 
de autorización previa, lo que se tradujo en la necesidad de una nueva normativa apli-
cable al Registro de Franquiciadores, que habría de prolongar el proceso de reforma 
hasta el año 2010.

1. La revisión del régimen aplicable al Registro de Franquiciadores. El 
RD  419/2006 de 7 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

documentación que acredite los siguientes datos de su franquiciador: nombre, razón social, domicilio, 
forma jurídica y duración del acuerdo de franquicia principal.
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2485/1998, de 13 de noviembre, relativo a la regulación del régimen 
de franquicia y el registro de franquiciadores.

A través de esta reforma se pretendía, de acuerdo con la exposición de mo-
tivos, potenciar el Registro de Franquiciadores como instrumento de información cua-
lificada, veraz y actualizada del sistema, al tiempo que se aclaraban algunos extremos 
que permiten calificar a una empresa como empresa franquiciadora. 

Es evidente que, para resultar útil, un Registro de finalidad informativa ha 
de ser representativo de la realidad del sector y ha de contener información en la que 
se pueda confiar. De no ser así, no solamente perderá el Registro de Franquiciadores 
su utilidad, sino que corre peligro de convertirse en un elemento distorsionador del 
sistema. La constatación de la escasa transparencia del mismo, concretada en una in-
formación pobre y deficientemente actualizada, aconsejaba llevar a cabo una revisión 
del marco normativo aplicable al Registro de Franquiciadores.

El RD 419/2006, de 7 de abril, trata de solucionar los problemas apuntados 
a través de diversas medidas. En primer lugar modifica el rígido esquema procedimen-
tal característico del RD 2485/1998, permitiendo a los franquiciadores relacionarse de 
modo directo con el Registro estatal. Así, siempre que la Comunidad Autónoma cor-
respondiente no haya dispuesto la necesidad de que se le comunique a ella con carácter 
previo, el franquiciador podrá acudir directamente al Registro estatal en relación con 
los trámites relativos a su inscripción, a la actualización de las informaciones que cons-
tan en el mismo y a su cancelación, como establecen respectivamente los artículos 6 a) 
b) y c) del RD 2485/1998 en su versión de 2006.

La nueva redacción pone fin al complejo proceso establecido en la normati-
va original, que únicamente conseguía ralentizar el procedimiento. Del mismo modo, 
trata de evitar la disparidad de regímenes existente, que hacía depender la agilidad 
de los trámites de un criterio tan poco relevante como el domicilio del franquiciador. 
Todavía, hay que remarcar que el hecho de que se abra un canal directo entre los fran-
quiciadores y el Registro estatal no opera en todo caso, disponiendo las Comunidades 
Autónomas de la facultad de imponer la obligación de comunicación previa.

En segundo lugar, el RD 419/2006, de 7 de abril, intensifica la presión sobre 
los franquiciadores en cuanto a la comunicación de incidencias y la actualización de 
informaciones. Y es que, junto al mantenimiento de las previsiones existentes, establece 
la obligación de presentar anualmente un informe negativo, aún en el caso de que nin-
guna alteración de los datos contemplados se haya producido4. 

4 El art. 8 del RD 2485/1998, de 13 de noviembre ya preveía la obligación de comunicar a las 
Comunidades Autónomas competentes por razón de su domicilio cualquier alteración en los datos 
referidos a la inscripción, a la relación de los franquiciadores inscritos y de los establecimientos 
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Esta obligación se refuerza con la atribución, en el art. 8.4, de la facultad de 
dar de baja de forma automática a las empresas franquiciadoras que no comuniquen 
las alteraciones apenas mencionadas o no envíen los informes exigidos. Todavía, esta 
cancelación únicamente podrá llevarse a cabo previo apercibimiento, y una vez que 
hayan transcurrido dos meses desde el mismo. Esta facultad supone un endurecimien-
to importante respecto al sistema establecido en el Real Decreto original, que preveía 
un sistema de sanciones poco disuasorio5.

Para tratar de facilitar en la medida de lo posible la labor de los franquicia-
dores se autoriza expresamente en el nuevo art. 9.2 del RD 2485/1998 la realización de 
estas notificaciones al Registro de Franquiciadores por vía telemática, siempre y cuan-
do se cuente con el correspondiente certificado electrónico de persona jurídica, en los 
términos de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. En la redacci-
ón original del RD 2485/1998 no obstante ya se preveía la posibilidad de informatizar 
el Registro de Franquiciadores para recibir escritos y comunicaciones de los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas.

Este impulso a la posibilidad de llevar a cabo por vía telemática los trámites 
exigidos es de gran importancia. Hay que tener en cuenta que el suministro de infor-
mación que se exige a los franquiciadores es ciertamente oneroso, y más si se tiene en 
cuenta que es una exigencia que no tiene equivalente en modelos de negocio próximos. 
Por ello, si se considera necesario exigir a los franquiciadores un nivel de transparencia 
muy superior al del empresario ordinario parece obligado al menos dotarles de las her-
ramientas para facilitar el proceso en lo posible.

Por otro lado, la informatización del Registro de Franquiciadores no bene-
ficiará únicamente a los propios franquiciadores, ya que la relación entre el Registro 
estatal y los registros autonómicos se verá asimismo fortalecida, por la mayor eficiencia 
derivada del procedimiento telemático. 

Por último, el RD 419/2006 introduce dos novedades reseñables por lo que 
respecta al propio contenido de la información a suministrar. En primer lugar, establece 
la creación de un apartado específico para lo que denomina “franquiciadores conso-
lidados”. En segundo lugar, abre la puerta a la inscripción voluntaria por parte de los 

franquiciados, así como a sus certificaciones acreditativas. Del mismo modo, resultaba necesario 
comunicar con carácter anual, durante el mes de enero de cada año, los cierres o aperturas de los 
establecimientos, propios o franquiciados, que se hubieran producido el año anterior.
5 Dejando de lado el supuesto de la falta de inscripción, que tenía el carácter de grave e incluso 
de muy grave en el supuesto de que el valor de la franquicia supere los 600.000 euros, la falta de 
veracidad de la información suministrada tenía el carácter de leve, por caer en el ámbito del art. 64 
h) LOCM, aplicable al incumplimiento de las obligaciones establecidas en la propia LOCM y su 
normativa de desarrollo que no sean objeto de sanción específica.
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franquiciadores en el Registro de una serie de datos que estimen pueden contribuir a 
reforzar su imagen de calidad y solidez.

En virtud de la primera novedad, se introduce un llamativo art. 12 al RD 
2485/1998, que prevé la creación de un apartado dentro del Registro para los denomi-
nados franquiciadores consolidados, que habrán de cumplir de modo cumulativo las 
exigencias de haber desarrollado la actividad franquiciadora durante al menos dos años 
en dos establecimientos franquiciados y de disponer de un número mínimo de cuatro 
establecimientos, de los que al menos dos habrán de ser establecimientos propios. 

A este respecto, debemos apuntar que ya la mera clasificación plantea dudas, 
por el hecho de que indudablemente va a condicionar la decisión de los potenciales 
franquiciados, que se verán atraídos por el halo de estabilidad y seguridad que se asocia 
al término consolidado. Pero las dudas no se agotan aquí, ya que ni tan siquiera las exi-
gencias que plantea el artículo son expresión de una verdadera consolidación empre-
sarial. Como señalan RUIZ PERIS Y MARTÍ MIRAVALLS (2006), los requisitos adop-
tados resultan irrisorios si los comparamos con los que se vienen utilizando en otros 
países, como sucede con los establecidos por la Asociación Brasileña de la Franquicia.

Y es que la ABF, que organiza con carácter anual a través de su Comisión 
de Ética el Sello de Excelencia en Franquicia, utiliza unos estándares muy superiores 
a los definidos por el RD 419/2006. A efectos de la concesión del Sello, los franquicia-
dores asociados se clasifican en tres categorías, en función de la antigüedad de los mis-
mos como franquiciadores y del número de franquiciados. Así, para inscribirse como 
franquiciador pleno, el Reglamento del Sello de Excelencia establece como requisitos 
mínimos tener al menos diez franquiciados y una antigüedad de dos años como fran-
quiciador6. Estos requisitos aumentan a 30 franquiciados y a 5 años de antigüedad para 
inscribirse como franquiciador sénior y a 60 franquiciados y diez años como franqui-
ciador para la categoría de Máster.

Se trata de cifras francamente altas, teniendo en cuenta que como precisa 
el Reglamento los requisitos hacen referencia al número de franquiciados adheridos 
a la red, siendo indiferente el número de establecimientos franquiciados que posean 
estos. Esto es, una franquicia que tenga treinta establecimientos franquiciados pero en 
la que exista una gran concentración de los mismos, quedando en manos de ocho fran-
quiciados, no cumplirá los requisitos ni siquiera para inscribirse como franquiciador 
pleno. Este hecho se debe, sin duda, al propio objetivo del Sello de Excelencia, ya que 
las encuestas en las que se basa la concesión del Sello demandan una pluralidad de fran-
quiciados para reflejar el nivel de satisfacción de la red, pero en cualquier caso ofrecen 

6 Manual de Outorga e Renovação  do Selo de Excelência em Franchising 2014, pág. 5 y ss.
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una idea de la diversa concepción de la consolidación en el sector de la franquicia que 
existe en otros países7. 

Es por ello que los requisitos adoptados por la normativa española, que pa-
recen ser una adaptación de la conocida regla del 2x3 o 3x2 francesa, pueden resultar 
índices útiles a la hora de tomar la decisión de franquiciar un negocio, pero en opinión 
de quien escribe resultan absolutamente insuficientes para poder considerar que nos 
encontramos ante un franquiciador consolidado.

Respecto a la segunda novedad mencionada, se ha considerado oportuna la 
introducción de un nuevo art. 11 al RD 2485/1998 que posibilita a los franquiciadores 
publicitar por vía registral ciertas informaciones que pueden resultar de interés, como 
son la posesión de certificados de calidad, la adhesión de un sistema de resolución 
extrajudicial de conflictos, la firma de códigos deontológicos o la adhesión al sistema 
arbitral de consumo. El precepto enumera estas informaciones de modo no exhaustivo, 
dejando la puerta abierta a la inscripción de “otros datos que pudieran ser considerados 
de interés público”.

Estas informaciones, que pueden resultar de gran interés para los potencia-
les franquiciados, en ningún momento se imponen al conjunto de franquiciadores. Si 
bien es cierto que cuestiones como la posesión de certificados de calidad o la adhesión 
a sistemas de resolución extrajudicial de conflictos pueden tener cierta importancia a 
la hora de optar por un concreto negocio, no se aprecia en la posibilidad ofrecida por el 
art. 11 un ánimo discriminatorio, como el resultante de la distinción entre franquicia-
dores ordinarios y franquiciadores consolidados.

2. La reforma derivada de la Directiva de Servicios. El Real Decreto 
201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la activi-
dad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al 
registro de franquiciadores.

Escasos meses después de la promulgación del RD 419/2006, de 7 de abril, 
que como hemos visto llevó a cabo una revisión de gran calado de la organización y 
funciones del Registro de Franquiciadores, ve la luz la Directiva 2006/123/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 

7 El número de entrevistas a realizar dependerá del número de franquiciados con los que cuente 
la red. Desde los diez, que constituye el mínimo para inscribirse como franquiciador pleno a los 
treinta y cinco franquiciados las encuestas serán realizadas por el conjunto de la red. Conforme nos 
encontremos con redes con mayor número de franquiciados el porcentaje de ellos que habrán de 
realizar la encuesta de satisfacción disminuirá, hasta llegar a un tope de franquiciados, seiscientos 
uno, a partir del cual el número de entrevistas a realizar se fija en noventa, como dispone el Manual 
de Outorga e Renovação  do Selo de Excelência em Franchising 2014, pág. 6 y ss.
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el mercado interior. La norma comunitaria, conocida como Directiva de Servicios, se 
orienta como señala el Considerando nº 5 a eliminar los obstáculos que se oponen a la 
libertad de establecimiento de los prestadores y a la libre circulación de servicios entre 
los Estados miembros, garantizando la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio 
efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado. 

Teniendo en cuenta que una de las principales dificultades a las que han de ha-
cer frente las empresas en la Unión Europea, y en concreto las PYME, a la hora de acceder 
y desarrollar las actividades de servicios se refiere a la complejidad, la extensión y la inse-
guridad jurídica de los procedimientos administrativos, la Directiva de Servicios se orienta 
a la simplificación de los mismos. Este proceso de simplificación se realizará, por lo que a 
nuestro trabajo respecta, “limitando la autorización previa obligatoria a aquellos casos en 
que sea indispensable e introduciendo el principio de autorización tácita de las autoridades 
competentes una vez vencido un plazo determinado”8. En este sentido, la obligación de estar 
inscrito en un registro se equipara a la noción de régimen de autorización9.

Del mismo modo, la Directiva de Servicios defiende inequívocamente la 
conveniencia de que se permita a los prestadores de servicios dirigirse a un mismo 
interlocutor para realizar todos los procedimientos y trámites a que deba hacer frente, 
esto es, la figura de la “ventanilla única”. El recurso a la ventanilla única, que no debe in-
terferir en el reparto competencial entre las diversas autoridades competentes dentro de 
cada Estado miembro posibilita que una de ellas se erija en coordinadora de las demás, 
en el supuesto de que más de una tenga atribuida la competencia10.

Por otra parte, cabe apreciar en la Directiva de Servicios una creciente preo-
cupación por la pronta creación de un procedimiento por vía electrónica que atienda al 
objetivo de simplificación administrativa apenas mencionado. No obstante, este impul-
so no debe atentar contra el derecho de los Estados miembros a autorizar otros medios 
para cumplir con los trámites necesarios, que resulten alternativos a los electrónicos11.

Finalmente el Considerando 54 de la Directiva nos proporciona la disposi-
ción clave en materia de autorización, al disponer que:

La posibilidad de acceder a una actividad de servicios solo debe quedar 
supeditada a la obtención de una autorización por parte de las autoridades 
competentes cuando dicho acto cumpla los criterios de no discriminaci-

8 Considerando nº 43 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
9 Considerando nº 39 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
10 Considerando nº 48 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
11 Considerando nº 52 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
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ón, necesidad y proporcionalidad. En concreto, esto significa que la au-
torización solo es admisible en aquellos casos en que no resultaría eficaz 
hacer un control a posteriori (…).

Del Considerando en cuestión se deduce que no nos encontramos ante una 
genérica prohibición del sistema de autorización. Todavía, el mismo ha de quedar rele-
gado a lo estrictamente necesario, esto es, a los supuestos en que no sea posible o conve-
niente realizar un control a posteriori. Este hecho no obsta a que los Estados miembros 
puedan retirar las autorizaciones a posteriori en el caso de que dejen de cumplirse las 
condiciones que dieron lugar a su concesión12.

La transposición de la Directiva de Servicios vendría de la mano de la  Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, más conocida como Ley Paraguas, y su continuación lógica, la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, o Ley Ómnibus. 

No obstante, la modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Mi-
norista se decidió llevar a cabo de modo independiente al resto de normas estatales 
con rango de ley, circunstancia que se explica tanto por la notable importancia que el 
sector ha alcanzado en nuestro país, como por ir dirigido a una materia especialmente 
sensible desde el punto de vista del reparto competencial13.

Fruto de este celo se promulgaría con escasos meses de diferencia respecto 
a la Ley Ómnibus la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Por lo que a este trabajo respecta, la Ley 
lleva a cabo, amén de muchos otros, una reforma del art. 62.2 LOCM, por considerar 
que supone una traba a la libre circulación de servicios14.

En virtud del cambio operado, se sustituye en primer lugar la obligación de 

12 Considerando nº 55 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
13 Exposición de Motivos de la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
14 El art. 62.2 LOCM pasa a tener el siguiente tenor: 
« Las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar en territorio español la actividad de 
franquiciadores a que se refiere el apartado anterior, deberán comunicar el inicio de su actividad 
en el plazo de tres meses desde su inicio al Registro de Franquiciadores, que recogerá los datos que 
reglamentariamente se establezcan.
Las empresas de terceros países, no establecidas en España, que pretendan desarrollar en España 
la actividad de franquiciadores, lo comunicarán directamente al Registro de Franquiciadores del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo de tres meses desde su inicio.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio informará a las Comunidades Autónomas de las 
empresas franquiciadoras registradas.
Del mismo modo, las Comunidades Autónomas comunicarán al Registro de Franquiciadores del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las modificaciones que se produzcan en el registro 
autonómico correspondiente.»
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inscripción en el Registro con carácter previo al inicio de la actividad, por la de comu-
nicar el inicio de esta actividad en el plazo de tres meses desde el inicio de la misma. 
Este hecho, impuesto por la Directiva de Servicios, contribuye sin duda a hacer menos 
onerosa la actividad del franquiciador ya que, como señaló la Comisión Nacional de 
Competencia (actualmente Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) 
el régimen de autorización previa retrasaba el comienzo de la actividad, a la par que 
condicionaba las decisiones empresariales al devenir de la actividad administrativa15.

No obstante, la nueva redacción del art. 62.2 LOCM no se limita a constatar 
la obligación de registro, introduciendo in fine una previsión de información recípro-
ca entre el Registro estatal y los registros autonómicos. En su virtud, el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, a cargo del Registro estatal informará a las Comunida-
des Autónomas de las empresas franquiciadoras registradas. Al mismo tiempo, se hace 
recaer sobre estas últimas la obligación de comunicar al Registro de Franquiciadores 
las modificaciones que puedan producirse en los registros autonómicos en cuestión.

El nuevo art. 62.2 LOCM vendría desarrollado reglamentariamente por el 
Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad 
comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de fran-
quiciadores. Este Real Decreto, al contrario que el RD 419/2006, no modifica el RD 
2485/1998, sino que directamente lo deroga. El objetivo de coordinación entre regis-
tros es claramente apreciable en la propia exposición de motivos, que a los efectos de 
mejorar la regulación del Registro estatal indica que se fijan las directrices técnicas y 
de coordinación entre los registros similares que puedan establecer las Comunidades 
Autónomas, bajo el principio de interoperabilidad de registros y ventanilla única pre-
vistos en la Directiva de Servicios.

El RD 201/2010 se limita a mantener en buena medida lo dispuesto en su 
antecesor tras la reforma del año 2006, salvo las pequeñas adaptaciones fruto de la 
transposición de la Directiva de Servicios. Así, el art. 5, que desarrolla las previsiones 
del art. 62.2 LOCM aclara, de modo superfluo, que la comunicación al Registro de 
Franquiciadores no condiciona el inicio de la actividad. 

Respecto al órgano receptor de la comunicación de inicio de actividad, la 
regla se mantiene en el caso de las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar 
en España la actividad de cesión de franquicia, que potestativamente podrán dirigir la 
comunicación tanto al Registro estatal como al correspondiente autonómico, salvo que 
la correspondiente Comunidad Autónoma establezca la necesidad de que se le comu-
nique a ella previamente.

15 Informe IPN 12/09. Reales Decretos Ómnibus. Franquicias, pg. 3.
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La novedad se introduce en relación con los franquiciadores extranjeros. El 
art. 62.2 2º párrafo establece la comunicación directa de las empresas de terceros países, 
no establecidas en España y que pretendan desarrollar en España la actividad de fran-
quiciadores con el Registro de Franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, como procedimiento ordinario en estos supuestos. No obstante, el art. 5.4 
del RD 201/2010 añade un régimen de onerosidad mínima para los franquiciadores 
establecidos en otros Estados Miembros de la Unión Europea que operen en régimen 
de libre prestación, sin establecimiento permanente en España.

Los franquiciadores que se encuentren en esta situación únicamente de-
berán dar comunicación del inicio de sus actividades, al registro de la Comunidad 
Autónoma donde vaya a desarrollar su prestación o, en su defecto, al Registro de Fran-
quiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, quedando exonerados de 
la obligación de comunicación de datos al Registro.

En cuanto al régimen de sanciones, el art. 8.3 del RD 201/2010 mantiene la pre-
visión de que en caso de falta de comunicación de datos y a instancia de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, se proceda a dar de baja de forma automática a las empresas 
franquiciadoras previo apercibimiento. La Ley 1/2010, por su parte, considera infracción 
grave tanto el incumplimiento de la obligación de comunicación del inicio de actividad al 
Registro de Franquiciadores como la falta de actualización de los datos que deben realizar 
los franquiciadores con carácter anual, sancionándose con multa de 6.000 a 30.000 euros16.

IV Valoración crítica.

Es innegable que el régimen jurídico aplicable al Registro de Franquiciad-
ores en nuestro país ha experimentado una mejora notable con el paso de los años. Las 
dos reformas a que ha debido hacer frente durante este tiempo, la primera de las cuales 
fue de gran calado, han contribuido a paliar las deficiencias que la normativa original 
pronto puso de manifiesto.

Todavía, estas reformas no han conseguido disipar las dudas que planean 
sobre el Registro de Franquiciadores. Estas dudas, que en buena medida acompañan 
al mismo desde su creación, constituyen un lastre para su desarrollo. A pesar de que 
la doctrina se ha ocupado de señalar los puntos débiles del modelo, ha sido la pro-
pia Comisión Nacional de Competencia (hoy Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) la que de un modo más claro y contundente ha manifestado sus dudas 
respecto a la existencia y al rol atribuido al Registro de Franquiciadores en España.

16 Art. 65 r) de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
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De la lectura del Informe IPN 12/09, relativo al Proyecto de Real Decreto 
por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y 
la comunicación de datos al Registro de Franquiciadores se deducen las dudas que la 
Comisión Nacional de Competencia posee en relación al régimen y a la misma existen-
cia del Registro de Franquiciadores. 

A pesar de que el Informe, solicitado por la Dirección General de Política 
Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, debía centrarse en anali-
zar las modificaciones que el nuevo Real Decreto venía a introducir, la CNC va un paso 
más allá, planteando un conjunto de reflexiones que trascienden la reforma en cuestión 
y que tienen por objeto asimismo los posibles aspectos restrictivos de la competencia 
que el régimen originario puede ocasionar. Si este hecho resulta ya en cierta manera 
sorprendente, por suponer una extralimitación respecto al cometido que le fue asig-
nado, la CNC no se detiene aquí, al afirmar que ello “no agota las posibles recomenda-
ciones que pudieran derivarse de una revisión integral de la regulación del sector que 
pudiera acometer la CNC en el futuro”17.

Desde el Informe, la Comisión Nacional de Competencia defiende la elimi-
nación de ciertas restricciones a la competencia que lleva a cabo el Real Decreto 201/2010, 
como el cambio de la obligación de registro previo por un sistema de control ex post, que 
concede al franquiciador un periodo de tres meses para cumplir con esta obligación de reg-
istro y que tiene como consecuencia la obtención de una regulación más pro competitiva.

No obstante, su posición respecto a las disposiciones relativas a la infor-
mación que obra en poder del Registro es mucho menos entusiasta. Así, la Comisión 
se muestra partidaria de limitar la información requerida a la descripción del negocio 
objeto de la franquicia, para reducir la onerosidad de la actividad del franquiciador. 
Igualmente, la clasificación del art. 12 del RD 201/2010, que trata de llevar a cabo una 
división de franquicias en atención a su fiabilidad a través del recurso a la noción de 
franquiciadores consolidados ha de ser en su opinión eliminada, en base al posible 
efecto distorsionador que en los mercados puede plantear.

Pero las dudas de la Comisión presentan un alcance mucho más amplio. Y 
es que las observaciones apuntadas se plantean como un intento de mejorar el impacto 
sobre la competencia de la norma en caso de que se considere que la existencia del Reg-
istro está justificada. Pero para la CNC es la propia necesidad de un Registro de Fran-
quiciadores en nuestro país lo que está en entredicho. El art. 62 de la Ley de Ordenación 
del Comercio Minorista tal como fue redactado en el año 1996 establecía únicamente 
la facultad que se otorgaba a las autoridades competentes para poder crear un Registro 

17 Informe IPN 12/09. Reales Decretos Ómnibus. Franquicias, pg. 3.
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de Franquiciadores, pero en ningún caso se imponía esta creación.
Así, la doctrina en su momento ya planteó ciertas dudas sobre la oportuni-

dad de crear un Registro cuya finalidad era meramente censal, y que se justificaba por 
el desarrollo que en los últimos años experimentaba el sector. Estas dudas se convierten 
en certezas tras la entrada en escena de la Directiva de Servicios. Y es que el Registro 
de Franquiciadores no casa bien con los principios de necesidad y proporcionalidad en 
los que se inspira la norma. 

Los argumentos de la CNC son difícilmente rebatibles. Y es que ni el desar-
rollo del sector es un motivo sólido que justifique la presencia del Registro de Franqui-
ciadores, desde el momento en que se trata de un sector consolidado y no incipiente, ni 
parece que se respete el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta el coste que 
conlleva mantener un Registro de Franquiciadores estatal más un registro adicional por 
cada Comunidad Autónoma que decida ejercitar las competencias que tenga atribuidas 
en materia de comercio interno.

Por todo ello, y considerando que la existencia de un registro público apli-
cable al sector podría ocasionar una distorsión en la asignación de recursos entre mer-
cados que castigue a los sectores que carezcan de un registro semejante, la Comisión 
propone la eliminación del mismo o, en su defecto, solicita que la existencia del mismo 
quede suficientemente fundamentada18.

V Conclusiones.

 Si bien no podemos sino compartir buena parte de las observaciones que 
la Comisión expone en su Informe, no es menos cierto que en el mismo se obvia el 
papel que el Registro de Franquiciadores continúa ejerciendo en la actualidad. Y es que 
la creación del Registro en el sector de la franquicia no es casual. Se trata de un sector 
que tradicionalmente arrastra una imagen de escasa transparencia, que el Registro ha 
contribuido a limpiar, haciendo más atractivo el sector.

Los principales problemas que encontramos a día de hoy se asocian en opin-
ión de quien escribe a la falta de proporcionalidad que al Registro de Franquiciadores 
cabe achacar desde diversos ángulos. Así, por lo que respecta a su estructura, asistimos 
a un modelo altamente ineficaz. La existencia de un Registro de Franquiciadores es-
tatal junto a un buen número de registros autonómicos no solamente es excesiva desde 
un punto de vista presupuestario sino que está detrás de la falta de operatividad del 
sistema, ciertamente confuso para el profano.

18 Informe IPN 12/09. Reales Decretos Ómnibus. Franquicias, pg. 4.
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Del mismo modo, por lo que respecta al procedimiento, hay que reconocer 
que resulta oneroso para el franquiciador. Si, como hemos mencionado, se considera 
oportuno exigir un nivel de transparencia al franquiciador muy superior al ordinario, 
esta exigencia se debe acompañar de los medios necesarios para hacer el trámite todo 
lo sencillo que resulte posible. En este sentido, el recurso al procedimiento telemático 
debe recibir por parte de la Administración un impulso notable, no quedándose en una 
mera declaración de intenciones.

En cuanto a las sanciones, consideramos necesaria una revisión del mod-
elo. Resulta desproporcionado que la falta de comunicación de ciertas alteraciones de 
datos por parte de la empresa franquiciadora conlleve que se pueda proceder a dar de 
baja a la misma, como apunta el artículo 8.3 del RD 201/2010. No se trata de solucio-
nar la ineficacia del régimen de sanciones con previsiones disuasorias que resultan de 
todo punto excesivas. Se trata, más bien al contrario, de que las sanciones existentes se 
apliquen, y de que se lleve un control real del cumplimiento de las obligaciones de los 
franquiciadores inscritos.

Para tratar de limitar al mínimo la onerosidad de las obligaciones de los 
franquiciadores sería conveniente asimismo limitar en lo posible las informaciones a 
suministrar, al menos aquellas cuya transmisión resulta obligatoria. Hacemos nuestra 
en este punto la recomendación de la Comisión Nacional de Competencia de limitar las 
informaciones exigibles a la descripción del negocio objeto de la franquicia. 

De modo voluntario los franquiciadores siempre podrán transmitir las in-
formaciones complementarias previstas en el art. 11 del RD 201/2010. Estas informa-
ciones, cuyo interés puede resultar mayor del que a primera vista puede parecer, deben 
ser por ello en nuestra opinión mantenidas. En cuanto a la clasificación basada en los 
criterios de consolidación de los franquiciadores la opinión difiere considerablemente. 
Y es que no cabe a nuestro juicio en la normativa objeto de estudio una clasificación 
basada en la discriminación entre franquiciadores, tanto más cuando ni tan siquiera 
sirve al fin apuntado debido a la gran laxitud de los indicadores utilizados. Por ello, 
en caso de mantenerse, procede endurecer los requisitos para acceder a la categoría de 
franquiciador consolidado, en la línea de los dispuestos por la Asociación Brasileña de 
la Franquicia, anteriormente analizados.

En virtud de todo lo expuesto, defendemos el mantenimiento del Registro 
de Franquiciadores por continuar resultando de utilidad en el sector. No obstante, las 
medidas señaladas resultarían de interés para tratar de acercar el Registro hacia un 
objetivo de onerosidad mínima. Hay que tener presente que las posibles limitaciones 
informativas que estos cambios podrían provocar no se traducirían en un déficit irre-
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versible, ya que en caso de que el potencial franquiciado decida seguir adelante con su 
proyecto siempre contará con el documento de información precontractual que a estos 
efectos solucionaría las carencias que pudieran producirse.
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Resumo
O presente artigo busca por meio de uma revisão sistemática da literatura responder a seguinte 
pergunta de pesquisa: Quais são os métodos utilizados em artigos que contenham as palavras 
e-democracy e e-government e quais os conceitos destes temas? Para a seleção dos artigos utilizou-se 
a base de dados Scopus, com as palavras-chave e-democracy AND e-government e o filtro temporal 
de publicações a partir dos anos 2000 até os dias de hoje. Através de alguns outros filtros foram 
selecionados dez artigos que compõe a amostra deste estudo. Após a análise pode-se perceber 
que nem todos os trabalhos deixam explícitas suas metodologias e técnicas, pois grande parte se 
preocupa em discorrer sobre os temas de forma teórica, empírica e com embasamento na literatura, 
sendo assim, poucas são pesquisas aplicadas. As pesquisas quantitativas que apresentam análise 
estatística de dados sobre governo eletrônico deveriam ser mais exploradas nesta área para garantir 
uma real visão deste tipo de pesquisa demonstrando com números o quanto a democracia eletrônica 
e o governo eletrônico estão em uso no mundo.  
Palavras-chave: Democracia Eletrônica, e-democracy, Governo Eletrônico, e-government; revisão 
sistemática.

Introdução

O uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) pelo governo 
federal ganhou ênfase com inciativas voltadas para a administração pública, a 
sociedade, o setor privado e, principalmente ações voltadas para o cidadão. Desde o 
ano 2000 a administração pública federal passou a trabalhar o conceito de governo 
eletrônico no Brasil com o objetivo de instituir novas formas de interação eletrônica 
criando políticas, normas e diretrizes para o tema.

As Tecnologias da Informação e Comunicação estão sendo largamente 
utilizadas porque permitem a eficiência e a transparência governamental, porém 
elas não devem se restringir a oferta de serviços, e sim, levar em consideração 
as necessidades reais dos cidadãos, melhorando a prestação de serviços e a 
disponibilização de informações essenciais.  Ainda pouco se sabe da real 
aplicabilidade e eficiência destas ferramentas, desta forma esta pesquisa pretende 
fazer uma revisão sistemática de literatura na tentativa de encontrar quais são os 
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métodos e técnicas utilizados em artigos referentes a este tema e o que os trabalhos 
selecionados abordam sobre democracia eletrônica e governo eletrônico.

Nos dias de hoje podemos contar com milhares de iniciativas do governo 
dispostas de forma on-line para o cidadão. Por isso, com o aumento das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs) começaram a surgir os “programas de 
Governo Eletrônico através do ideal de governo democrático, sem limites espacial 
e temporal, ou seja, o Governo para todos, a qualquer hora de qualquer lugar”, 
(CARVALHO, ROVER, 2011, p. 75). As TICs se tornaram instrumentos importantes 
no desenvolvimento de ferramentas que buscam a melhoria na prestação de serviços 
e informações dispostas ao cidadão. 

Segundo Rover (2008), levando em consideração as mudanças importantes 
na forma de organização do Estado e do Direito, contando nesse caso com a 
participação do cidadão na política, podemos contar com formas mais globalizadas 
e dinâmicas de administração através da chamada rede de informação, a Internet. 
Essa pode assumir um papel fundamental para controlar e fiscalizar a administração 
pública, como também desburocratizar a relação entre Estado e cidadãos.

Para Mezzaroba (2008, p. 47), “nenhuma governança pode ser construída 
sem que haja um circuito de comunicação, ou melhor, sem que haja um espaço de 
circulação de informação”. A democracia digital que surge através da evolução 
das novas tecnologias, implica em uma inclusão digital, portanto, é necessário o 
desenvolvimento de políticas que reconheçam um novo direito – o direito a rede, 
tornando esse direito real e fundamental. Conforme Rover (2008) hoje, a Internet 
é uma boa mídia para a participação política do cidadão, pois acaba ajudando as 
pessoas de todo o mundo a se envolverem mais com o governo. O autor explica ainda 
que o governo eletrônico acaba sendo uma infraestrutura de rede compartilhada por 
diversos órgãos de onde a gestão dos serviços públicos é realizada. O objetivo dessa 
ação é melhorar o atendimento do governo em relação ao cidadão, consequentemente 
aplicando a transparência nas suas ações. 

Para Dias (2005, p. 101), o governo eletrônico acaba criando novos desafios, 
pois ele tem a tarefa de “transformar as relações internas e externas do setor público 
por meio de operações possibilitadas pela Internet e pela tecnologia de informação 
e comunicação para otimizar a prestação de serviços governamentais”. Porém, o 
sucesso do e-gov só é visto quando os serviços estão disponíveis corretamente em 
locais certos de mídia.

Tentado maximizar a existência deste tipo de serviço o governo eletrônico 
propõe, além de inúmeras outras facetas, a criação de sítios ou portais que tem o 



311

poder de estreitar essa relação já citada entre poder público e cidadão. Antes de 
qualquer coisa, é importante lembrar que se vive na sociedade da informação e essa 
nova forma de comunicação instiga a mudança de diversos setores da sociedade que 
lidam necessariamente com o cidadão.  Para que isso aconteça, é necessário criar 
ambientes que intermedeiem o contato entre governo e cidadão com o objetivo de 
facilitar a interação e permitir uma maior participação social na decisão política. 
Isso nada mais é do que a participação popular via Internet.  Há que se dizer que 
basicamente a democracia eletrônica destaca-se pelo voto eletrônico, pela participação 
on-line dos cidadãos, pelos processos de informação e prestação de contas e também 
pelos processos de consulta e interação com os representantes políticos. 

Conforme Berger et al., (2010, p. 61), no artigo “E-Democracia: 
possibilidades e a experiência brasileira frente aos novos sistemas” é necessário difundir o 
uso de ferramentas digitais, pois elas têm o poder de conectar o cidadão em tempo real. 
Para os autores, o governo tem papel fundamental na comunicação e interação com o 
cidadão. “A principal função do governo em rede não é informar, mas sim assegurar 
a participação dos cidadãos (inclusão digital), pois só assim haverá um verdadeiro 
Estado democrático de direito”.

Percebe-se que a evolução do e-governo brasileiro está norteada pela criação 
de portais únicos que deem acesso a um menu dos serviços governamentais. Utilizar 
os e–serviços, ou seja, o serviço público que conta com uma etapa eletrônica e dispensa 
o cidadão de ter que se dirigir até um órgão ou instituição para realizar qualquer tarefa, 
é um desafio que deve ser aprimorado a cada dia. O incremento dos e-serviços deve 
ser acompanhado pelo desenvolvimento dos portais governamentais, que precisam 
simplificar o acesso e a utilização das oportunidades eletrônicas criadas pelo e-governo. 

De acordo com Rover et al., (2010, p. 29) para que um programa de governo 
eletrônico tenha eficácia e efetividade é necessário criar iniciativas que promovam 
maior interatividade entre governo e cidadãos. Porém, há componentes que afetam 
o uso generalizado do e-gov, como, por exemplo, o baixo índice de inclusão digital da 
sociedade, a falta de acesso a meios eletrônicos que é ocasionada pelo custo elevado da 
tecnologia, o que inclui o valor excessivo da Internet de alta velocidade, além da cultura 
tecnológica da população em geral. “Sem o equacionamento desta questão o incremento 
das iniciativas de e-gov são geradores de um aumento da exclusão social no Brasil”. 

Há que se criar estratégias que possibilitem o avanço das iniciativas de governo. 
Para Santos (2011), é preciso transformar as iniciativas de governo eletrônico atualmente 
disponíveis no sentido de criar mais espaços para a participação efetiva do cidadão garantindo 
que todos tenham condições de participar do acesso a tecnologia sabendo utilizá-la. 
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O futuro na sociedade da informação vai exigir mudanças importantes na 
organização do Estado e do Direito, como cita Rover (2008) afirmando que teremos 
um Direito e um Estado mais globalizados e dinâmicos, sem perder de vista o local, 
defendendo a propriedade intelectual e a participação dos cidadãos na política. Porém, 
segundo o autor:

“É chegada a hora dos Estados avançarem para além do governo 
eletrônico, ainda preso e formatado para melhorar a vida do próprio 
governo. De nada adianta investir em grandes projetos se ao final das 
contas a emancipação do cidadão tenha sido promovida, tanto no sentido 
de sua inclusão social e cultural, como de sua participação efetiva na 
condução da nação”. (ROVER, 2008, p. 35).

Desta forma, esta pesquisa busca fazer uma revisão sistemática da literatura 
para identificar trabalhos realizados a partir do ano de 2000 que abordem a questão 
da e-democracia1 e do e-governo2 na base de dados Scopus, uma das maiores bases 
de literatura científica revisada por pares da atualidade. O objetivo é o de analisar as 
técnicas e métodos científicos utilizados nos 10 (dez) artigos que entraram no escopo 
desta pesquisa e trazer os conceitos abordados pelos autores dos 10 (dez) artigos 
selecionados sobre Democracia Eletrônica e Governo Eletrônico. 

1 Procedimentos metodológicos

Para realizar a pesquisa sobre o tema optou-se por desenvolver uma revisão 
sistemática que tem por fundamento ser metódica e explícita. Segundo Sampaio e 
Mancini (2007), boas revisões sistemáticas são recursos importantes para descobrir 
o que está sendo falado sobre determinado assunto devido ao acelerado processo 
da informação científica. Este tipo de estudo serve para nortear o desenvolvimento 
de projetos, indicando novos rumos para futuras investigações e identificando quais 
métodos de pesquisa foram utilizados em uma área. Ou seja, a investigação sistemática 
abre a possibilidade para que outros pesquisadores executem novamente a pesquisa, 
podendo chegar a resultados iguais ou até mesmo divergentes. 

Para iniciar uma pesquisa sistemática é necessário definir o objetivo da 
revisão, identificar a literatura que será pesquisada e selecionar os estudos que serão 
incluídos. Nesta pesquisa optou-se por escolher a base de dados Scopus para delimitar 
os artigos a serem analisados. Para a realização da revisão sistemática da literatura 

1 E-democracia também será trabalhada no texto como democracia eletrônica tendo sempre o 
mesmo significado.
2 E-governo também será trabalhado no texto como governo eletrônico tendo sempre o mesmo 
significado. 
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foram definidas cinco etapas estratégicas:
1ª – quanto à formulação da pergunta de pesquisa e das palavras-chave.
2ª – quanto à justificativa da base de dados utilizada para a pesquisa, e aos 

filtros utilizados.
3ª – quanto à análise bibliométrica estabelecendo critérios de inclusão e 

exclusão de artigos.
4ª – quanto à apreciação dos registros selecionados de acordo com a 

abordagem dos trabalhos.
5ª – quanto ao término da revisão sistemática da literatura, por meio da 

elaboração das considerações sobre os métodos utilizados no tema pesquisado com 
base na análise dos registros selecionados.

Para realizar a primeira etapa desta pesquisa respondeu-se a seguinte 
questão base: Quais são os métodos utilizados em artigos que contenham as palavras 
e-democracy e e-government e quais os conceitos destes temas? Na visão geral do artigo 
se tomou como premissa analisar o tipo de abordagem; as técnicas de levantamento de 
dados; se o tipo de abordagem é coerente com a classificação da pesquisa; se as técnicas 
são adequadas e se o método de análise é coerente. Paralelo a estas questões buscou-se 
a definição dado pelos autores sobre os temas de Governo Eletrônico e Democracia 
Eletrônica. Em seguida, foram delimitadas as palavras-chave para a pesquisa: 
“e-democracy AND e-government”. Após essas definições partiu-se para a etapa de 
busca na base de dados e a definição dos filtros que seriam utilizados. A escolha pela 
base de dados Scopus deve-se pelo fato de esta plataforma ser um dos maiores bancos 
de resumos e referências bibliográficas da atualidade revisada por pares. 

Determinou-se que para este trabalho todas as áreas propostas pela base 
Scopus eram relevantes e abrangiam o tema da pesquisa. Como filtro delimitou-se a 
escolha temporal a partir do ano 2000, pois se considerou que o início das iniciativas de 
governo e democracia eletrônica datam deste período, levando em consideração o caso 
brasileiro. Há que se ressaltar que a base de dados Scopus é uma plataforma indexada na 
língua inglesa, mas abrange estudos relevantes publicados em qualquer idioma. 

2 Resultado e análise da pesquisa

Nesta seção serão abordados os procedimentos finais de escolha dos artigos 
selecionados para a pesquisa e o resultado encontrado em cada um deles tendo como base 
os métodos, a abordagem e as definições dos temas utilizados pelos autores dos mesmos.

Como último filtro, foram selecionados dez registros para a análise geral. A 
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pesquisa preocupa-se em delimitar trabalhos que contenham as palavras e-democracry 
e e-government no título. Sete dos 125 artigos encontrados com as palavras-chave 
continham as duas palavras no título e foram escolhidos para análise. Os outros três 
trabalhos foram delimitados pela pertinência, pois eram os primeiros registros mais 
relevantes segundo a Scopus e possuíam link para dowloand do arquivo completo 
em PDF. Cabe ressaltar que o primeiro artigo registrado na base de dados não estava 
disponível e, em uma busca mais aprofundada na web descobriu-se que era um artigo 
que deveria ser comprado para se ter acesso completo. Dessa forma, o artigo foi excluído 
da delimitação desta pesquisa, passando assim, para os próximos que continham ou a 
palavra e-democracy ou a palavra e-government no título.

Utilizando as palavras-chave: e-democracy AND e-government, e 
selecionando como filtro o ano de 2000 até os dias de hoje obteve-se na busca uma 
relação de 125 (centro e vinte e cinco) artigos3. As áreas de maior concentração de 
artigos encontrados foram Computer Science (88); Social Science (42); Business 
Management and Accounting (36). Dos 125 artigos encontrados no banco de dados 121 
eram em Inglês, dois em Espanhol, um em Chinês e um em Português. As palavras-
chave da pesquisa apareceram da seguinte forma com o número de artigos entre 
parênteses: E-democracy (81); E-government (54); Government data processing (53); 
E-Government (49); Internet (22); Information technology (19); Decision making (17); 
E-participation (17); Democracy (13); Public Policy (13). Veja a Tabela 1 referente ao 
ano e a quantidade de registros publicados.

Tabela 1 – Resultado por ano de publicação com a palavra-chave “e-democracy AND 

e-government”.

Fonte: Scopus. Elaborado pelos autores.

Selecionou-se após a análise do conteúdo encontrado no campo de busca 

3  Pesquisa realizada no dia 05 de junho de 2013. No site: www.scopus.com 

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0
0
0
6
4

21
18

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

15
10
4

15
17
12
3

ano De 
puBlicaçÃo

QuantiDaDe 
De registros 
puBlicaDos

ano De 
puBlicaçÃo

QuantiDaDe 
De registros 
puBlicaDos
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dez artigos que apresentavam as palavras e-democracy e e-government. Os três 
primeiros artigos encontrados foram considerados os mais relevantes de acordo com 
os filtros da pesquisa e continham uma ou outra palavra no título relacionada ao tema 
de busca. Os outros sete foram selecionados neste trabalho, pois abordavam as duas 
palavras-chave no título, tendo assim maior relevância de conteúdo para a pesquisa 
proposta. A Tabela 2, a seguir, demonstra os artigos que foram selecionados após a 
análise de conteúdo e enfoque.

Tabela 2 – Resultado da estratégia de busca para revisão sistemática da literatura.

1. An e-democracy experien-
ce: Digital cabinet office of rio 
grande do sul state (Brazil)

2. Open government and 
e-government: Democratic 
challenges from a public value 
perspective

3.   E-government website 
evaluation with hybrid MCDM 
method in fuzzy environment

4. Is e-government a way to 
e-democracy?. A longitudinal 
study of the Iranian situation

5. Analysis on how to 
enhance e-democracy through 
e-government

6. Testing the Development 
and Diffusion of E-Government 
and E-Democracy: A Global 
Perspective

Macadar, M.A., Pereira, 
G.V., Daniel, V.M.

Harrison, T.M., Guerre-
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Fonte: Scopus. Elaborado pelos autores.

Macadar, M.A., Pereira, G.V., Daniel, V.M. (2012) no artigo An e-democracy 
experience: Digital cabinet office of rio grande do sul state (Brazil) é um trabalho 
realizado pela Pontifícia Universidade do Rio Grande de Sul e apresenta um estudo 
de caso do Gabinete Digital do Rio Grande do Sul (Brasil) onde o principal objetivo 
é identificar a influência dos fatores institucionais e a implementação de práticas de 
e-democracia utilizando a Teoria Institucional como referencial teórico.  Na seção 3 do 
artigo é apresentada a Metodologia classificando a pesquisa como qualitativa que visa 
compreender um problema examinando um estudo de caso. Foi realizada uma pesquisa 
de campo para encontrar diferentes facetas no estudo que, contou também, com a análise 
de documentos que continham informações importantes para o prosseguimento da 
pesquisa, além de uma entrevista semiestruturada com o diretor executivo do Gabinete 
Digital. Pode-se se considerar a abordagem coerente, pois se pretendia estudar um 
fenômeno específico coletando de diversas formas uma quantidade relevante de dados 
para a composição do trabalho. Segundo a visão dos autores o Governo Eletrônico 
compreende o uso de Tecnologia da Informação não só para melhorar a gestão de 
recursos e processos governamentais (público e-Administration), mas também para 
atualizar os cidadãos (e-Serviços) e para aumentar a participação democrática dos 
cidadãos nas práticas dos governos (e-Democracia). Ainda, segundo os pesquisadores, 
a Democracia Eletrônica se preocupa com a interatividade do ambiente, criando assim, 
oportunidades de cooperação entre os cidadãos e grupos sociais, tornando cada vez 
mais política a participação nos processos de tomada de decisão. 
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No artigo Open government and e-government: Democratic challenges 
from a public value perspective, Harrison, T.M., et al (2012) discorrem sobre as 
iniciativas de Governo Aberto na administração de Barack Obama trabalhando o 
tema qualitativamente e trazendo marcos teóricos essenciais que temporalizam as 
ações de transparência, participação e colaboração em governos. A pesquisa pode ser 
considerada como científica, pois apresenta através de um estudo teórico os avanços 
nessa área propondo um marco conceitual para orientar os formuladores de políticas no 
desenvolvimento do Governo Aberto através do Governo Eletrônico. O artigo propõe 
um quadro que formaliza e explicita o “valor público” representando informações, 
programas e benefícios que tem o objetivo de servir os interesses da população em 
meio eletrônico, um dos princípios fundamentais do Governo Eletrônico. Os autores 
apresentam uma visão separada de e-governo e e-democracia, o primeiro, segundo eles 
é fortemente ligado em esferas administrativas e o segundo é ligado à política, mas 
agora com o surgimento do Governo Aberto (Open Government) as duas esferas de 
atividades devem trabalhar em conjunto. 

Em: E-government website evaluation with hybrid MCDM method in fuzzy 
environment, Burmaoglu, S., Kazancoglu, Y (2012) apresentam uma pesquisa aplicada 
em sites de governo eletrônico de um grupo de países da União Europeia e, relatam 
sobre como a lógica Fuzzy é utilizada na avaliação de processos. Na pesquisa obteve-
se uma formação de critérios que utilizam dois tipos de números fuzzy, combinando 
dois métodos MCDM, aplicando assim a metodologia para a avaliação de problemas 
em sítios governamentais. O artigo se relaciona com a área de Engenharia e Gestão 
do Conhecimento, pois afirma que os portais de governo tem papel importante no 
conhecimento da sociedade melhorando o compromisso cidadão junto à democracia, 
considerando o cidadão como cliente e fazendo a satisfação deste como meta final. O 
tema trabalhado de forma aplicada foi coerente no caso, já que poucas pesquisas nesta 
área se preocupam em produzir conteúdo científico através de análise quantitativa. 
Conforme os autores, é necessário avaliar sites de Governo Eletrônico levando em 
conta muito além das características de web design, e-serviços e e-democracia. 

O artigo Is e-government a way to e-democracy?. A longitudinal study of 
the Iranian situation de Kardan, A.A., Sadeghiani, A. (2011) apresenta as semelhanças 
entre os conceitos de governo eletrônico e democracia eletrônica para avaliar como 
estas iniciativas estão sendo utilizadas no Iran. A pesquisa faz um estudo longitudinal 
utilizando dois métodos diferentes: uma revisão sistemática baseada em uma lista de 
verificação e um questionário de pesquisa, chegando a conclusão de que a ênfase em 
e-governo e em e-democracia não é recomendada em países como o Iran. O estudo se 
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faz coerente já que os autores trabalham primeiramente de forma qualitativa as ações 
de governo eletrônico no país, para depois apresentar um os resultados obtidos através 
de entrevistas e questionários. Todo o processo de formulação das perguntas e de como 
o questionário foi aplicado está descrito no artigo, considerando assim, o método e as 
técnicas utilizadas adequadas para análise do tema proposto. Em relação as definições 
dos dois temas, os autores ressaltam que em muitos casos os termos de governo 
eletrônico e democracia eletrônica estão sendo usados de forma vaga, sem alavancar os 
benefícios que as TICs podem trazer nas relações entre governo e cidadãos. Os autores 
definem o e-governo como sendo o uso de informação e comunicação em todos os 
aspectos das operações de uma organização do governo. Já a e-democracia, segundo os 
pesquisadores, é o uso de tecnologias e estratégias de informação e comunicação pelos 
setores democráticos dentro dos processos políticos das comunidades locais, estados / 
regiões, nações e no cenário global.

De que forma o e-governo pode aumentar a e-democracia é o assunto 
principal do artigo intitulado Analysis on how to enhance e-democracy through 
e-government de Guo, Y (2011). A pesquisa teórica parte de uma revisão de literatura 
para definir e-governo e e-democracia apresentando cinco maneiras de como o 
governo eletrônico pode aumentar a democracia eletrônica entre elas: melhorando o 
acesso à informação e serviços públicos; aumentando a responsabilidade dos governos 
e dos cidadãos e aprofundando a participação dos cidadãos no processo democrático. 
O trabalho não se detém a estudar de forma estatística o enlace entre e-democracia e 
e-governo, porém pode ser considerado adequado ao caso já que se sabe da dificuldade 
em quantificar as pesquisas nesta área principalmente por serem relativas a casos tão 
teóricos. As definições trabalhadas pelos autores parecem ser bem pertinentes perante 
aos temas abordados, em que, segundo eles, o Governo Eletrônico é definido como 
uma forma de os governos utilizarem as tecnologias de comunicação, em especial 
aplicações de Internet baseados na web para proporcionar aos cidadãos e às empresas 
um acesso mais conveniente a informações e serviços do governo, para melhorar a 
qualidade dos serviços e para proporcionar maiores oportunidades de participar de 
instituições e processos democráticos. Além disso, os pesquisadores classificam a 
e-democracia como sendo a informatização do discurso político, com o objetivo 
de aumentar, aperfeiçoar e aprofundar a participação dos cidadãos nos processos 
políticos e de tomada de decisões do governo através de um espectro de atividades de 
campanhas eleitorais, voto, consulta e participação no processo político, pesquisas de 
opinião pública, e de comunicação e troca entre eleitos e eleitores.

Testing the Development and Diffusion of E-Government and E-Democracy: 
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A Global Perspective de Lee, C.-P., Chang, K., Berry, F.S. (2011) traz um estudo empírico 
que analisa os fatores associados com o nível relativo de desenvolvimento do e-governo 
e e-democracia em 131 países. Os autores conseguiram modelar quatro hipóteses neste 
estudo onde a política de mudança-learning, as normas políticas, a competição e a pressão 
dos cidadãos são fortemente ligadas a nações em que a política de governo eletrônico é 
avançada. A pesquisa empírica avalia as determinantes de governo eletrônico e democracia 
eletrônica separadamente apresentando quatro modelos teóricos sobre o tema. O estudo 
qualitativo é bastante denso apresentando conteúdos relevantes sobre as temáticas 
propostas, sendo coerente com objetivo inicial da pesquisa. Os autores trabalham com a 
ideia de que o governo eletrônico é o uso de tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) e sua aplicação por parte do governo para a prestação de informações e serviços 
públicos para o povo. A questão da democracia eletrônica é definida pelos pesquisadores 
também como sendo o uso das TICs, mas com o objetivo de proporcionar o acesso dos 
cidadãos à informação e conhecimento sobre o processo político e as escolhas. 

Norris, D.F. (2010) no artigo intitulado E-government⋯ Not e-governance⋯ 
Not e-democracy not now! Not ever? fornece através de literatura e experiência empírica, 
a definição para governo eletrônico, que, segundo ele, é a mera disponibilização de 
serviços e informações por meio eletrônico. O autor deixa claro que e-governo 
não é e-democracia nem e-governança, mas que através do uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação espera-se produzir uma mudança fundamental nesta 
área. O artigo faz um resgate sobre governo eletrônico e como este serviço seguiria 
em direção à democracia eletrônica analisando outras pesquisas empíricas de governos 
americanos que definem o e-governo e, por fim, conclui relacionando os temas às 
Tecnologias da Informação e Comunicação. Analisando dados quantitativos em portais 
de governo eletrônico, no decorrer da pesquisa o autor consegue explorar de forma 
mais ampla o tema proposto que se considera adequado ao trabalho nesta área. Quanto 
a e-democracia, segundo o autor, não existe uma definição única ou universalmente 
aceita do termo existente atualmente na literatura, porém pode o tema diz respeito 
a: e-participação, democracia virtuais, teledemocracia, democracia digital, democracia 
cibernética ou e-democracia. Conforme os pesquisadores, poucos escritores têm o 
cuidado de especificar o que eles querem dizer com estes termos, e pode-se ler obras 
inteiras sobre e-democracia sem encontrar uma definição desse fenômeno, o que deixa 
claro a deficiência de uma definições universal para este tópico. 

O artigo The impact of electronic government on democracy: E-democracy 
through e-participation de Spirakis, G., Spiraki, C., Nikolopoulos, K. (2010) descreve as 
implementações de governo eletrônico que promovem democracia eletrônica através da 
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participação eletrônica (e-participação) trazendo benefícios para os cidadãos, empresas, 
administração pública e para a sociedade. O estudo é baseado em uma revisão de literatura 
e na experiência empírica dos autores trazendo definições importantes sobre os dois 
temas. Os autores defendem de forma teórica, através de uma revisão de literatura, que 
a e-democracia é a pedra angular para que o cidadão tenha uma participação efetiva nas 
questões públicas, tendo como objetivo a produção de processos funcionais democráticos 
como a comunicação, o fornecimento de informações e de tomada de decisão após 
um diálogo público por via eletrônica. Este foi o único artigo analisado que aborda a 
questão da democracia eletrônica efetiva através da participação eletrônica do cidadão, 
se fazendo coerente no que foi proposto pelos pesquisadores, mesmo não apresentando 
dados estatísticos. Sendo assim, os pesquisadores definem o Governo Eletrônico como 
sendo o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação na transformação do governo, 
visando principalmente a melhoria da acessibilidade, eficácia e responsabilidade baseada 
na difusão da informação e do desenvolvimento de políticas de informação.

A pesquisa ‘Mind the Gap’: e-Government and e-Democracy, Kolsaker, A., 
Lee-Kelley, L. (2006) analisa as percepções, atitudes e comportamentos dos cidadãos 
buscando apresentar os resultados de um estudo que sugere que os cidadãos percebem 
o governo eletrônico como sendo um meio de informação e comunicação, porém que 
não pode ser considerado como um instrumento de participação democrática. Os 
autores trabalham a pesquisa de forma holística, afastando, segundo eles, a abordagem 
positivista encontrada em muitos estudos anteriores para explorar a não racionalidade 
do governo eletrônico. O tipo de pesquisa é a entrevista por amostragem que foi enviada 
por envelope para mil residências do Reino Unido, mostrando-se satisfatória ao tema 
proposto no artigo. Para os autores o Governo Eletrônico tem sido identificado como 
um meio de reforçar a democracia através do aumento da participação representativa 
na tomada de decisão política. Por outro lado, segundo eles, o conceito de e-democracia 
é mal definido e relativamente pouco pesquisado, deixando novamente transparecer a 
importância de pesquisas que tragam definições neste campo teórico.

Enfim, o último artigo E-Government and E-Democracy in Latin America 
Padget, J. (2005) pretende apresentar um breve panorama do governo eletrônico na 
América Latina, relatando casos como o do serviço público no México que foi um dos 
primeiros atos de governo eletrônico implementado em 1996 através da CompraNet, um 
canal de bases de concursos públicos e sistema de compras facilitando o desenvolvimento 
e a implementação de novos projetos. No artigo os autores citam o caso do Brasil no que 
diz respeito à urna eletrônica (voto eletrônico) juntamente com a ação no país vizinho 
do Paraguai, porém somente no ano de 2003 com a ajuda do sistema brasileiro de voto já 
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implementado. A agenda Digital do Chile também é citada como evolução de democracia 
eletrônica, onde o governo chileno realiza uma série de ações para aumentar o acesso 
às TICs, como, por exemplo, disponibilizar banda larga de internet aos cidadãos. Os 
assuntos abordados são de suma relevância, porém pouco explorados pelos autores já que 
o artigo possui apenas quatro páginas. A pesquisa poderia abordar dados quantitativos 
dessa relação apresentada nos países da América Latina, expondo de forma mais tangível 
a realidade encontrada. Além disso, os conceitos de Governo Eletrônico e Democracia 
Eletrônica não são apresentados no trabalho pelo autor. 

1.1 Análise dos métodos.

Esta pesquisa busca descrever os métodos de abordagem e os métodos de 
pesquisa dos 10 (dez) artigos selecionados para análise. As pesquisas científicas podem 
ter métodos de abordagem indutivos (partindo de dados particulares, que inferem uma 
verdade geral ou universal) e dedutivos (que partem de uma situação geral e genérica 
para uma particular) como também métodos de pesquisa que podem ser quantitativos 
e qualitativos. 

A pesquisa qualitativa é estrutura em termos do uso de palavras e usada 
para entender como indivíduos ou grupos dão significado a um problema humano 
ou social. Os dados coletados neste tipo de pesquisa são encontrados no ambiente dos 
participantes e seguem a linha de raciocínio indutiva com foco na complexidade e 
interpretação de uma determinada situação. (CRESWELL, 2010).

A pesquisa quantitativa é baseada em dados numéricos que passam 
a ser analisados por procedimentos estatísticos e no uso de questões fechadas e 
pré-determinadas com o objetivo de examinar a relação entre variáveis. Este tipo 
de pesquisa tem caráter dedutivo em que os dados podem ser generalizados para 
replicação posterior. (CRESWELL, 2010).

A pesquisa de métodos mistos é a combinação da pesquisa qualitativa e 
quantitativa num mesmo estudo. Pode ser considerado um tipo completo de estudo já 
que exige grande esforço por parte do pesquisador que deverá analisar primeiramente 
dados qualitativos e quantitativos de forma isolada para formular sua teoria. 
(CRESWELL, 2010). Veja a classificação dos artigos na tabela 3.
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Tabela 3: Artigos e seus Métodos de Abordagem e de Pesquisa.

Fonte: elaborado pelos autores.

Os artigos analisados também apresentam conceitos que definem as 
palavras-chave desta pesquisa: Democracia Eletrônica e Governo Eletrônico. Apesar de 
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possuírem no título uma, outra, ou as duas palavras que destacaram esta análise, alguns 
não relatavam no texto a definição científica dos temas estudados ou apresentavam 
outras distinções. A tabela 4 foi criada para explicitar os conceitos abordados nos 10 
(dez) artigos escolhidos nesta pesquisa. Foram encontrados conceitos de Democracia 
Eletrônica; Governo Eletrônico; Governança; Governo Aberto e Participação 
Eletrônica (e-participação). Os conceitos definidos em cada artigo estão assinalados 
na tabela que segue:

Tabela 4: Artigos que definem conceitos de Democracia Eletrônica; Governo 

Eletrônico; Governaça; Governo Aberto e Participação Eletrônica.

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3 Considerações finais

Os termos governo eletrônico (e-government) e democracia eletrônica 
(e-democracy) permitem diversas formas de interpretação por parte dos cidadãos 
que não estão acostumados com essas novas ações de governo proporcionadas pelas 
Tecnologias da Informação e Comunicação.  Cabe ressaltar que existem, sim, distinções 
para essas definições e que uma não complementa a outra, porém as duas formas 
podem e devem estar conectadas para que as novas ações de governo e governança por 
meio digital sejam eficientes.

Dentro deste contexto, ressalta-se que os artigos encontrados evidenciaram 
diversas definições e formas de abordagens das pesquisas nesta área das Ciências 
Sociais Aplicadas. A grande maioria apresentou estudo empírico também utilizando 
a revisão de literatura para embasar os temas de governo e democracia eletrônica. É 
importante frisar que após delimitação das palavras-chave foram encontrados somente 
125 artigos que continham as palavras e-democracy e e-government no título, resumo 
ou nas palavras-chave no período dos anos 2000 até os dias de hoje. Comparando com 
outros temas que envolvam as TIC’s há que se considerar que o número de artigos 
publicados na plataforma Scopus foi muito abaixo de outros temas já pesquisados. A 
carência por pesquisas nesta área, tanto quantitativas quanto qualitativas é sentida 
tendo esses números como critério de análise. 

Percebe-se que a definição de Governo Eletrônico (e-governo) é pertinente 
em todas as pesquisas e há poucas distinções de conceitos. Já uma carência encontrada 
diz respeito à definição de Democracia Eletrônica (e-democracia) que, segundo a 
análise desta pesquisa está sendo pouco trabalha e difundida em trabalhos científicos. 
Dentre os 10 (dez) artigos analisados apenas um trabalhava a questão da democracia 
eletrônica ligada à participação popular.

Conforme já descrito na introdução desta pesquisa, acredita-se que o 
pleno desenvolvimento de uma democracia realizada por meio eletrônico deva 
passar, necessariamente, pela participação dos cidadãos de forma online, através de 
sítios e portais que ofereçam serviços de qualidade e de fácil acesso, até mesmo para o 
cidadão mais leigo no assunto. Os processos de consulta e interação ainda devem ser 
aprimorados por parte do governo e mais procurados pela população, que pode e deve 
cobrar de seus governantes também pela Internet. 

Ações de governo eletrônico devem permitir o exercício da cidadania e 
consequentemente o aperfeiçoamento da democracia. Sendo assim, a avaliação da 
performance do governo eletrônico juntamente com a democracia eletrônica se faz 
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necessária na tentativa de garantir que direitos estão sendo passados e apresentados 
aos cidadãos. Como já comentado, a mera disponibilização de informações por parte 
do governo em meio eletrônico não é o bastante, é necessária a inclusão digital deste 
cidadão e políticas que garantam a interatividade deste com o governo, construindo 
assim, o que denomina-se democracia eletrônica. Também cabe ressaltar, a importância 
de se levantar os processos de gestão do conhecimento nesta área, propondo encima 
deste tema, trabalhos que visem quantificar a qualidade dos serviços prestados pelo 
governo e o quanto essas ações estão avançando nas diversas formas governamentais 
espalhadas pelo mundo.

Referências

BERGER, Marciele ; MEZZAROBA, Orides ; SANTOS, Paloma Maria. E – Democracia: 
possibilidades e a experiência brasileira frente aos novos sistemas. In: Orides Mezzaroba e 
Fernando Galindo (eds.). Democracia Eletrônica. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 
2010. Lefis Series 11. p. 53-71. 
BURMAOGLU S., Kazancoglu Y. E-government website evaluation with hybrid MCDM 
method in fuzzy environment (2012). International Journal of Applied Decision Sciences, 5 (2), 
p. 163-181. Disponível em: http://www.inderscience.com/offer.php?id=46504. Acesso em: 06 jun, 
2013.
CARVALHO, Marisa Araújo ; ROVER, Aires José. Comunidades virtuais de prática e os ambientes 
virtuais colaborativos nas aplicações do governo eletrônico. In: Nicolás Cabezudo Rodríguez (ed.). 
Inclusión digital: perspectivas y experiências. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 
2011. Lefis Series 12, p. 75-104. 
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Tradução 
Magda Lopes; consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição Dirceu da Silva. – 3. Ed. – 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 296p. 
DIAS, Claudia. Governo Eletrônico: definições, características, potenciais benefícios e tipos de 
avaliação. Retirado do II CONeGOV nos anais da Conferência Sul-Americana em Ciência e 
Tecnologia Aplicada ao Governo Eletrônico, 2005, p. 101. Disponível em: <http://www.i3g.org.
br/editora/livros/conegov2005anais.pdf> Acesso em: 10 out, 2011. 
GUO Y. Analysis on how to enhance e-democracy through e-government. (2011) International 
Conference on Management and Service Science, MASS 2011, , art. no. 5999004. Disponível em: 
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5999004. Acesso em: 07 jun, 2013. 
HARRISON T.M., Guerrero S., Burke G.B., Cook M., Cresswell A., Helbig N., Hrdinova J., 
Pardo T. Open government and e-government: Democratic challenges from a public value 
perspective.  (2012) Information Polity, 17 (2), p. 83-97. Disponível em: http://dl.acm.org/citation.
cfm?doid=2037556.2037597. Acesso em: 06 jun, 2013. 
KARDAN A.A., Sadeghiani A. Is e-government a way to e-democracy?. A longitudinal study of 
the Iranian situation. (2011) Government Information Quarterly, 28 (4), p. 466-473. Disponível em: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X11000578. Acesso em: 07 jun, 2013. 



326

KOLSAKER A., Lee-Kelley L. ‘Mind the gap’: e-Government and e-democracy. (2006) Lecture 
Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and 
Lecture Notes in Bioinformatics), 4084 LNCS , p. 96-106. Disponível em: http://link.springer.com/
chapter/10.1007%2F11823100_9. Acesso em: 09 jun, 2013.
LEE C.-P., Chang K., Berry F.S. Testing the Development and Diffusion of E-Government and 
E-Democracy: A Global Perspective. (2011) Public Administration Review, 71 (3), p. 444-454. 
Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6210.2011.02228.x/abstract;jsess
ionid=FA058B575A26357B96F1847BC4F4AF38.d02t02. Acesso em: 08 jun, 2013.
MACADAR M.A., Pereira G.V., Daniel V.M.  An e-democracy experience: Digital cabinet office of 
rio grande do sul state (Brazil). (2012) ACM International Conference Proceeding Series, p. 385-
388. Disponível em: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2463728.2463801. Acesso em: 06 jun, 2013. 
MEZZAROBA, Orides. A representatividade política na era da informação e o espaço reservado 
ao povo. In: Aires José Rover (ed.) Inclusão Digital e Governo Eletrônico. Zaragoza: Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2008. Lefis Series 3 p. 39-52. 
NORRIS D.F. E-government⋯ Not e-governance⋯ Not e-democracy not now! Not ever? (2010) 
ACM International Conference Proceeding Series, p. 339-346. Disponível em: http://dl.acm.org/
citation.cfm?doid=1930321.1930391. Acesso em: 08 jun, 2013. 
PADGET J. E-government and E-democracy in Latin America. (2005) IEEE Intelligent 
Systems, 20 (1) , p. 94-96. Disponível em: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.
jsp?arnumber=1392680. Acesso em: 09 jun, 2013.
ROVER, A. J. ; SANTOS, P. M. ; FERREIRA, M. V. A. ; BERNARDES, M. B. ; PINTO, C. A.d ; 
YAMAOKA, E. J ; DE PAULA, G. ; JÚNIOR, E. S. ; ROCZANSKI . Avaliação de portais e sítios 
governamentais no Brasil. In: Aires José Rover; Fernando Galindo. (Org.). O Governo Eletrônico 
e suas múltiplas facetas. Zaragoza: Lefis Series, 2010, v. 10, p. 11-38.
ROVER, Aires José. O Governo Eletrônico e a inclusão digital: das faces da mesma moeda 
chamada democracia. In: Aires José Rover (ed.) Inclusão Digital e Governo Eletrônico. 
Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008. Lefis Series 3, p. 11-37. 
ROVER, Aires José ; RUSCHEL, José Airton. Business Intelligence: governo eletrônico na 
administração da Justiça. In: Fernando Galindo y Aires J. Rover (Eds.). Derecho, gobernanza 
y tecnologías de la información en la sociedad del conocimiento.  Zaragoza: Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2009. Lefis Series 7, p. 279-298. 
SAMPAIO RF, MANCINI MC. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa 
da evidência científica. In: Rev. bras. fisioter., São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83-89, jan./fev. 2007. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbfis/v11n1/12.pdf. Acesso em: 02 jun. 2013. 
SANTOS, Paloma Maria. Modelagem de processos para disseminação de conhecimento 
eletrônico via TV Digital. Dissertação (2011). Disponível em: < http://btd.egc.ufsc.br/wp-
content/uploads/2011/04/Paloma_Maria_Santos.pdf>. Acesso em: 22 out, 2011. 
SPIRAKIS G., Spiraki C., Nikolopoulos K. The impact of electronic government on democracy: 
E-democracy through e-participation. (2010) Electronic Government, 7 (1) , p. 75-88. 
Disponível em: http://www.inderscience.com/offer.php?id=29892. Acesso em: 09 jun, 2013.



327

e-Justiça

C
ap

ít
u

lo
.3



328



329

Accountability como mecanismo para o exercício da 
democracia inclusiva através das atribuições do 

Conselho Nacional de Justiça

Odisséia Aparecida Paludo Fontana
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC

odisseiapf@gmail.com 
Orides Mezzaroba

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC
oridesmezza@gmail.com

Resumo
O presente artigo tem por objetivo verificar se a accountability se apresenta ou não como instrumento 
de democracia inclusiva através das atribuições do Conselho Nacional de Justiça. A democracia 
contemporânea permite um aprimoramento da democracia, fazendo com que as pessoas pensem e 
agem de forma mais consciente, participando, discutindo, denunciando e cobrando responsabilização 
dos agentes que não agiram de forma correta.Nesta senda abre-se espaço para a accountability, que é 
uma forma democrática de fiscalizar,controlar e exigir sanção dos atos praticados de forma incorreta.
Através destas ações, a accountability oferece instrumentos para a efetivação da democracia inclusiva 
através das atribuições do Conselho Nacional de Justiça, dependendo da atribuição há um tipo de 
accountability que é aplicado, sendo mais evidente a accountability societal como um instrumento 
efetivo de democracia inclusiva nas atribuições do Conselho Nacional de Justiça. 
Palavras Chave: Democracia. Accountability. Conselho Nacional de Justiça.

Introdução

O tema abordado neste artigo é uma oportunidade para repensar o modelo 
de sociedade democrática em que vivemos, pois o debate sobre um aperfeiçoamento da 
democracia trouxe para a democracia contemporânea a democracia inclusiva Ante esta 
crise democrática, dentro da democracia participativa surge uma nova democracia, a 
inclusiva, que surge justamente devido a crise econômica, social, ecológica e política 
que vivemos.Este tipo de democracia é baseada em uma escolha consciente dos cida-
dãos pela autonomia, sem relação com dogmas e crenças. 

Na democracia inclusiva, a participação consciente da sociedade na fiscalização, 
controle e denúncia dos atos administrativos praticados de forma errônea permite cobrar 
uma sanção, uma responsabilização dos representantes do povo, através da accountability.

Dessa forma, o trabalho problematiza se a accountability pode ou não ofe-
recer mecanismos para o exercício efetivo da democracia inclusiva através das atribui-
ções do Conselho Nacional de Justiça. Neste sentido, justifica-se que a população tem 
o direito de exercer a verdadeira democracia inclusiva, através de associações ou pelos 
próprios cidadãos de forma individual, acompanhando os atos administrativos pratica-
dos pelos magistrados e demais servidores.
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Para atingir o objetivo deste trabalho, o método empregado será o dedutivo, 
desenvolvido essencialmente através de pesquisa bibliográfica. Além do que, o trabalho 
é dividido em três partes: no primeiro momento o trabalho trata da democracia, sua 
origem, conceito e espécies, até chegar na democracia contemporânea, onde encontra-
-se a democracia participativa e dentro desta a democracia inclusiva.Na segunda parte 
será abordada a accountabilty, a origem do vocábulo, suas espécies, suas fragilidades e 
de que forma pode se dar a sua efetivação. Na última parte problematiza-se se a accoun-
tability oferece ou não mecanismos para o exercício da democracia inclusiva através das 
atribuições do Conselho Nacional de Justiça, órgão criado com o objetivo aperfeiçoar o 
trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao contro-
le e à transparência administrativa e processual.

1  Democracia

A palavra “democracia” vem do grego demos, “povo”, e kratos, “autoridade”, 
em outras palavras, democracia é o poder (ou autoridade) exercida através do povo. 
Essa forma de governo se baseia na formação de uma sociedade onde todos seus mem-
bros têm direito de tomar decisões políticas, ou seja, todos têm o poder, diferentemente 
dos regimes totalitários, onde o poder fica concentrado nas mãos de uma só pessoa. 

Afirmar de forma precisa o ano em que a Democracia surgiu é estar indo 
contra o caminho da história, pois também não temos como afirmar que a Democracia 
surgiu em Atenas 500AC.

De acordo com Dahl (2001) durante todo o período em que os seres huma-
nos viveram em comunidade, sobrevivendo da caça, da pesca, das raízes e dos frutos, 
criaram entre eles uma igualdade, onde os mais velhos e experientes participavam das 
decisões do grupo.

Assim, a Democracia foi se estabelecendo nas comunidades, em diversos lo-
cais ,onde os grupos começaram a desenvolver a sua forma de governar, de participação 
das decisões. Os locais de maiores avanços da Democracia se deu na Europa, justamen-
te por serem grupos menores, onde havia uma possibilidade maior de participação dos 
membros dos grupos nas decisões.

A Grécia é conhecida como o berço da Democracia moderna, mais especifica-
mente Atenas por volta de 507 AC, mas não é porque lá efetivamente nasceu a Democra-
cia, mas sim porque Atenas adotou um sistema de governo popular, tendo como órgão 
principal uma Assembléia Popular. Nesta Assembléia os cidadãos atenienses podiam pro-
por leis, propostas, fazer deliberações sobre questões políticas como a paz, a guerra,entre 
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outros.Ante estes assuntos as decisões eram tomadas pela maioria dos presentes.
No entanto,este tipo de democracia durou em Atenas cerca de dois séculos, 

quando Atenas foi subjugada pela Macedônia, devido ao domínio de gerações do povo 
Macedônio.Assim, a experiência democrática ateniense ficou esquecida, até porque 
dava certo em pequenas comunidades, quando estas eram grandes se tornava difícil a 
participação popular e principalmente de se tomar decisões em grandes grupos.

Em Roma e na Itália, a figura de um governo popular, também apareceu 
mais ou menos na mesma época que na Grécia, com o nome de república. Havia um 
governo local, baseado na participação popular, mas nenhum parlamento nacional de 
representantes eleitos. O direito a participar do governo era dos patrícios e aristocratas, 
somente mais adiante o povo conseguiu o direito a participar do governo.Mas como 
eram povos geograficamente distantes dificultava este tipo de governo, aliado a isto, 
por volta do século XV veio a crise econômica, a corrupção, a guerra e os governos 
autoritários tomaram o poder.

O que faltava era a criação de órgãos democráticos de representação local 
e um parlamento eleito pelo povo de representação nacional.No entanto, países como 
Suíça, Escandinávia, Inglaterra e outros tinham criado instituições parecidas com estas, 
onde homens livres e nobres participavam de assembléias locais e mais tarde poderiam 
ser eleitos como representantes em assembléias regionais e nacionais.

Diferente do que ocorreu em Atenas a representação nestes países ocorria 
através de eleição, e isto garantia o consenso dos homens livres nos órgãos de represen-
tação local, regional e até nacional.

Foi com base nestas ideias que Charles-Louis de Secondatt, o Barão de Mon-
tesquieu, viajando pela Europa no período entre 1729 a 1731, viu na Inglaterra a expe-
riência de que o poder absoluto do Rei já havia se extinto deste o século XVII, existindo 
uma nova organização de poder político, com um parlamento forte, representativo e 
uma divisão de poderes. Da experiência vivenciada nesta viagem, Monstesquieu (1998) 
trouxe para a obra o Espírito das Leis uma nova ideia de governo, um governo compos-
to por representantes escolhidos pelo povo.

A França no século XVIII vivia em uma sociedade com divisão de classes, 
onde havia o clero (primeiro estado), nobreza (segundo estado) e povo (terceiro esta-
do). Neste último, o terceiro estado era formado pelos camponeses, burgueses e cida-
dãos deslocados, o primeiro e segundo estado era formado pelas classes privilegiadas, 
isentos de impostos e com maior representatividade junto aos Estados. Sendo assim, a 
desvantagem da terceira classe para as outras era evidente. Além do que, a França esta-
va em crise econômica devido à falta de produção de alimentos, desigual distribuição 
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de riqueza e divergências à reforma tributária. Em razão destes fatos a teoria de uma 
nova forma de governo de Montesquieu passou a estabelecer-se. (GOMES, 2013)

Montesquieu fez nascer na França a ideia de que a vida em sociedade pode- 
se dar com maior harmonia e liberdade se os homens tiverem uma lei superior para 
respeitar, e o poder separado em instituições independentes e diferenciadas.

Sob este prisma as leis são necessárias, todos os seres possuem suas leis, des-
de os animais até os homens. Montesquieu deixa claro que, a lei dos homens não é a lei 
da divindade. Também divide o homem em duas dimensões: ser físico e ser inteligente. 
No primeiro o homem é governado por leis invariáveis e que não podem ser violadas, 
no segundo, o ser inteligente que viola as próprias normas que ele estabelece, os seus 
princípios, ligado às normas da divindade, por exemplo. (MONTESQUIEU, 1998)

Montesquieu alerta para dois fatores importantes na democracia: a igualda-
de e a liberdade. A igualdade ela deve existir, mas não de forma excessiva, pois se todos 
são iguais, estão em mesmas condições, um vai querer mandar no outro e este não vai 
querer se submeter, e nenhum poder de comando irá existir. Outro cuidado que tam-
bém deve-se ter é para que a igualdade não deixe de existir ou seja reduzida, porque daí 
não vai mais ter democracia. Já a liberdade, é o direito do cidadão fazer tudo o que a lei 
permitir, se fizer o que a lei não permite a liberdade não existe mais.

Quanto à representatividade na democracia Montesquieu aponta como um 
inconveniente é que os representantes eleitos tem capacidade para discutir e decidir os 
assuntos, enquanto o povo não tem esta capacidade, sendo neste aspecto o diferencial 
entre Rousseau e Montesquieu.

Neste mesmo século XVIII Jean Jacques Rousseau através de suas obras O 
Discurso sobre a Origem da Desigualdade e o Contrato Social apresenta uma nova 
reformulação mais lógica e rigorosa para a Democracia.

Na primeira obra Rousseau citado por Mezzaroba (2008) apresenta com ên-
fase a ideia de que o homem nasce bom e é corrompido pela sociedade, ele nasce livre, 
mas está acorrentado por toda a parte. Nesta obra o autor defende a desigualdade entre 
as pessoas, e uma coisa é clara: se não há igualdade entre as pessoas não há democracia.

Châtelet (2009) na obra História das Ideias Políticasenfatiza que Rousseau 
destaca dois tipos de desigualdade: a natural ou a física em razão da idade, saúde, e a 
moral ou política, que é estabelecida através do consentimento dos homens. Destaca-se 
ainda que a desigualdade natural afasta o instituto da sociabilidade, porque o homem a 
partir de que se reúne em sociedade, que começa a depender do outro, que cerca a sua 
propriedade, a igualdade desaparece.

É sob o aspecto da ameaça à segurança que os homens decidem criar uma orga-
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nização para proteger-se, firmando um contrato social. Na obra O Contrato Social, Rousse-
au (2006, p.23) afirma que “o homem nasce livre, e por toda parte encontra-se acorrentado”.

A partir do momento em que ocorre a renúncia da liberdade, uma das maio-
res virtudes do ser humano, começa a constituição da sociedade. E, a origem do con-
trato social está justamente aonde cada individuo cede um pouco para receber algo em 
troca, na verdade há uma troca: o individuo perde a liberdade natural e se beneficia da 
liberdade assegurada na convivência em sociedade.

Rousseau (2006) aponta ainda que não tem autoridade natural de um ho-
mem sobre o outro, o que ocorre são as convenções entre os homens na sociedade que 
irão legitimar o poder. E o homem só encontrará a liberdade a partir do momento em 
que ele se submeter a lei que ele mesmo criou em convenção com a sociedade.

Quando há um acordo estabelecido entre os homens, isto acaba gerando 
uma organização política nova e conseqüentemente originará um Estado. Dessa forma, 
este estado não é autônomo, mas sim, suas ações devem estar voltadas à quem o criou, 
que é a vontade geral da sociedade.

Com base neste pensamento Rousseau é denominado de contratualista, pois 
defende a ideia de que a legitimação do poder político deve estar baseado no acordo 
entre os homens.

Sendo assim, a vontade geral na perspectiva de Rousseau é que deve pre-
valecer sobre a vontade individual. E, a sociedade deve proteger a pessoa e os bens de 
cada um. No tocante a representação dos cidadãos por deputados, Rousseau (2006) não 
concorda pois diz que os mesmos não são representantes, são apenas comissários, e 
estes não tem poder de decisão. Quem tem poder de decidir é o próprio cidadão, sendo 
que a soberania não pode ser representada.

Também Rousseau não aceitava partidos, associações,pois estes tumultua-
riam a comunicação entre os cidadãos,a decisão é uma vontade individualizada e deve 
ser representada por cada um. Dessa forma fica claro que Rousseau não aceitava a ideia 
de representação.

No entanto, no final do século XVIII, Mill (1983), passa a defender o governo re-
presentativo. Suas ideias de representação influenciaram diretamente a Inglaterra, onde esta 
colocou no Parlamento representantes da classe média, inibindo a corrupção nas eleições. 

No governo representativo o povo é o dono do governo e o legislativo tem a 
função de legislar, ser o agente. O povo deve participar através da representação, e esta 
é responsável pela soberania popular, inclusive representando a minoria.

Toda forma de governo que promove os interesses da sociedade, é a melhor 
forma de governo, mas deve haver a participação do povo. Esta participação é impor-
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tante para que o povo não permita um governo déspota e ditador.
Então, desde a metade do século XIX, o governo democrático representativo 

aberto à participação de todos passou a ser aceito, contrapondo com democracia direta, 
que o povo governava-se a si mesmo. Na democracia representativa o povo governava-se 
de forma indireta, por meio de representantes, sendo esta uma a democracia moderna. 

A busca por uma democracia representativa mais aprimorada, surgiu com 
Hans Kelsen na sua obra A Democracia. Kelsen (2000, p.34) aponta dois fatores impor-
tantes na democracia: a igualdade e a liberdade. Sob este aspecto ela afirma: “o cidadão 
só é livre através da vontade geral e de que, por conseguinte, ao ser obrigado a obedecer 
ele está sendo obrigado a ser livre”.

Sob este aspecto fica claro na democracia de Kelsen (2000) que a tomada de 
decisões deve ser pela maioria, e que irá escolher aquilo que for mais eficaz a todos, mas 
nunca irá representar a real igualdade dos minoritários.

Daí surge a preocupação com a proteção da classe minoritária, que também 
devem ter seus direitos garantidos. Kelsen (2000, p.183) afirma que “respeitar os direi-
tos da minoria é oportunizar ampla discussão política, pois a pluralidade de opiniões 
deve formar democraticamente a vontade do estado”.

A democracia kelsiana prima pela participação de todos os indivíduos, onde a 
ordem social é determinada pela vontade do povo e a autodeterminação por meio da par-
ticipação, oportunizando um amplo debate sobre as questões que são do interesse geral.

Dessa forma, Kelsen (2000, p.38-9) tratou da democracia dos partidos, onde para 
ele “os partidos políticos são um dos elementos mais importantes da democracia real”. Sendo 
assim, os homens de mesma opinião se agrupam para se manifestar sobre negócios públicos e 
demais assuntos de interesse da sociedade e eles também elegeriam os governantes. 

O partido seria um agente constitucional de formação da vontade do Estado 
e era composto por militantes, adeptos e os candidatos. Cada partido teria as suas pro-
postas, o seu plano de governo e os eleitores escolheriam o que melhor lhe agradaria, 
havendo a eleição, venceria o partido com mais votos, seria uma disputa entre partidos. 
O povo se governaria através dos seus representantes eleitos.

Mas, esta proposta de Mill não logrou êxito porque os partidos apresenta-
vam programas sempre vagos, genéricos, apostavam sempre em propostas de aceitação 
comum, como Justiça, Liberdade, Igualdade, sem propostas concretas, de afirmação do 
que efetivamente farão se chegarem ao poder. Além do que esta proposta era contrária 
as ideias de Rousseau. (FERREIRA, 2001)

Outra questão que aprimora a democracia representativa, é as Constituições 
garantirem meios de participação da população nas decisões, como o referendum, a 
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iniciativa popular, o plebiscito, o veto popular. Esta foi a contribuição que o século XX 
proporcionou para aprimorar a democracia representativa.

Já a realidade contemporânea é muito discutida por Dahl (2001, 49-50) que 
explica que para ocorrer a verdadeira democracia são necessários os seguintes critérios: 
“participação efetiva, igualdade de voto, aquisição de entendimento esclarecido, exer-
cer o controle definitivo do planejamento e a inclusão de adultos”.

Além do que é apontado como vantagens da democracia nos sistemas de 
governo que a adotam: a economia de mercado com trabalhadores livres tem uma 
possibilidade maior de prosperar, promovem a educação do povo; evita a tirania dos 
governos, garante os direitos essenciais do povo, a liberdade, a autodeterminação, a au-
tonomia moral, proporcionam o desenvolvimento humano, a igualdade política, além 
da busca pela paz e a prosperidade. (DAHL, 2001).

Ante estas vantagens democráticas pode-se afirmar que a democracia requer 
que os cidadãos devam participar nas decisões, devem ser incluídos, inclusive como e 
de que forma devem entrar estas decisões nos planejamentos dos governos.

Sob a participação do povo nas decisões, discute-se a democracia em grande 
escala, ou seja, as instituições políticas necessárias para um país democrático: “funcioná-
rios eleitos, eleições livres, justas e freqüentes, liberdade de expressão, fontes de informação 
diversificadas, autonomia para as associações e cidadania inclusiva”. (DAHL, 2001, p.99).

Havendo em um país democrático essas instituições, é mais fácil de garan-
tir a realização de uma democracia representativa e inclusiva, embora algumas difi-
culdades são encontradas, como na própria questão da representação, que em países 
geograficamente grandes só é possível através de membros que representem os demais 
e estes devem ser eleitos. O problema destes representantes eleitos é que nem sempre 
representam a vontade do povo, gerando descontentamento da população. 

Outro ponto, é a questão da inclusão, tanto que somente no século XX todos os 
adultos puderam ser incluídos na política, até então era só os homens. Mas em pleno século 
XXI, ainda encontra-se dificuldade, pois todas as pessoas devem ser incluídas e todas estão 
sujeitas a uma lei, sem a voz de alguns seus direitos não serão atendidos, por isto a inclusão. 

Devido a todas estas questões acima expostas, Dahl (2001) afirma que em 
um sistema de grande escala democrática, só haverá democracia se possuir todas as 
instituições acima citadas, e denominou isto de instituições democráticas poliárquicas.

No sistema poliárquico de democracia uma minoria governa, que geralmen-
te são os grupos dominantes da economia e política que decidem, sendo que dessa 
forma é que caminha a democracia contemporânea. As eleições continuam sendo a 
forma de escolha dos representantes, quem tiver melhor proposta e um poder maior 
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de persuasão irá representar os demais.Nesta senda, a democracia contemporânea tem 
uma forma de governo representativo, quem governa e decide são os que foram esco-
lhidos para exercer tal função.

Na visão de Ferreira Filho (2009) a democracia contemporânea ou poliarquia 
é uma forma de governo em que o povo participa na escolha de seus governantes, onde 
todos os cidadãos estão em pé de igualdade no que tange o peso de sua participação e a 
elegibilidade. Para a poliarquia o fundamental é o governo pelo povo, quer dizer, através 
dos representantes eleitos, o governo tem o fim de servir o interesse dos que o elegeu.

Na democracia contemporânea ou poliarquia todo o povo só é chamado 
para decidir em questões de grande relevância, ocorrendo assim o plebiscito, onde o 
povo vai escolher se concorda ou não, aprova ou não alguma situação, tais como pena 
de morte, redução da idade penal, entre outros, já que as demais questões são decididas 
através dos representantes eleitos.

Outra questão é que o poder que é conferido aos representantes através da 
eleições deve ser temporário, bem como os que se afastarem injustificadamente dos 
propósitos pelo qual se propuseram devem ser destituídos do poder e não mais permi-
tido a sua recondução, no entanto, é claro que não acontece bem assim.

Os representantes do povo, no caso os deputados, são na realidade delegados 
do seu grupo político e não representantes efetivamente do povo, fato muito presente 
na democracia contemporânea, motivo pelo qual muitas vezes os interesses do povo 
não são levados em consideração, mas sim, somente os interesses do grupo ou do par-
tido político pelo qual o deputado está vinculado.

Esta cultura política adotada na democracia contemporânea é influenciada 
por diversos fatores da sociedade, a experiência histórica, econômica e social. Acres-
cido a estes fatores, ainda é necessário algumas garantias constitucionais para que esta 
democracia não perca o seu sentido, como: uma constituição rígida, com controle de 
constitucionalidade, a divisão do poder e a proteção dos direitos fundamentais.

Ainda na democracia contemporânea ou poliarquia, além da democracia 
representativa temos a democracia participativa, aonde acontece um governo de par-
ticipação popular, embora restrito ao seu alcance. Esta restrição de limites do poder 
significa que o povo escolhe dentro de alguns limites, um governo que, decide, governa, 
respeitando alguns limites. (FERREIRA FILHO, 2009)

A democracia participativa tem vários viés de entendimento, entre eles, é 
que esta democracia depende de uma mudança de consciência do povo, tornado-se 
mais ativo na política, libertando-se das desigualdades econômicas e sociais. Outro viés 
é no sentido de que a democracia participativa não seria uma forma de governo, mas 
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sim, uma espécie de sociedade, onde o homem tem o direito de viver de forma iguali-
tária aos demais. 

Mas hoje, a democracia vive uma crise, devido a inadequação às novas circuns-
tâncias e demandas sociais. Aqui reside um grande problema que deve ser encarado: uma 
nova sociedade diante de uma política antiga. (SANTOS; BERGER; MEZZAROBA, 2010)

Ante esta crise democrática, dentro da democracia participativa surge uma 
nova democracia, a inclusiva, que surge justamente devido a crise econômica, social, 
ecológica e política que vivemos.Este tipo de democracia é baseada em uma escolha 
consciente dos cidadãos pela autonomia, sem relação com dogmas e crenças. 

A Democracia inclusiva é uma nova forma de organização social, onde a 
igualdade é o fundamento, tendo como alicerce a distribuição de poder de forma igua-
litária em todos os níveis, e consequentemente será uma superação nesta crise multidi-
mensional que vivemos. (FOTOPOULOS, 2003)

O objetivo da democracia inclusiva é criar uma ordem democrática baseada em 
confederações de Democracias inclusivas para substituir as ordens hierárquicas que existem.

Esta democracia inclusiva deve ser feita, fazendo com que todos os cidadãos 
participem, dêem suas opiniões, tenham igualdade, liberdade, mas para isto precisam 
de uma meio que os conecte um ao outro.

Esta forma de conexão pode-se dar através da democracia eletrônica, ou da 
e-democracia, utilizando de novas tecnologias que conseguem fazer com que milhões 
de pessoas estejam conectadas aos mesmo tempo.

Este novo tipo de democracia, ou a ciberdemocracia é um espaço de coopera-
ção e comunicação, que possibilita uma maior transparência do processo político, fazendo 
com o cidadão tenha maior participação e compromisso nos processos decisórios, abrindo 
novos espaços de comunicação e informação. (SANTOS; BERGER; MEZZAROBA, 2010).

A e-democracia permite uma comunicação maior dos cidadãos com a 
gestão,fazendo com que o cidadão interaja com o governo. Os objetivos deste tipo de 
democracia inclusiva eletrônica é uma política de inclusão digital de interação e de 
comunicação entre as partes, enfim, requer a participação ativa do povo.

Pode-se dizer, que não existe nenhuma democracia viva sem espaço público. 
Ele é o espaço do povo, quer dizer, da população, onde oscilam os processos informais 
da sua participação política em que o povo pode atuar quer divergindo, concordando, 
opinando e cobrando responsabilização. (MULLER, 2010). 

Essa forma de opinar, participar e cobrar responsabilização, a democracia par-
ticipativa inclusiva permite através da accountability, que será vista no próximo tópico. 
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2  Accountability

O termo accountability tornou-se conhecido em 1794 pelos ingleses, como 
uma nova forma de gerenciar as empresas capitalistas, rompendo com os métodos tra-
dicionais, já que nesta época o capitalismo do século XVIII estava emergente. (PINHO; 
SACRAMENTO, 2000). Após este período o termo continua a existir mas usado de 
forma menos intensa.

Na década de 1980, novamente nos países de língua inglesa a accountability 
volta ao cenário de forma mais enfática. Este termo accountability pode ser usado como 
uma forma de calcular, computar, avaliar, explicar e de mensurar algumas situações, de 
acordo com a interpretação dos ingleses. (SOCIALIRIS, 2013).

Para a língua portuguesa o termo accountability é de difícil conceituação, 
mas é muito usado como uma forma de controle dos atos dos governantes e como 
uma forma de responsabilizar as pessoas pelos seus atos perante outras pessoas e a 
sociedade,sendo imposto uma sanção, ou ainda, é uma forma de obter respostas por 
aquilo que se questiona, sendo que tanto uma forma ou outra podem ser aplicadas na 
esfera pública ou privada. 

A utilização de accountability como sinônimo de responsabilidade é citada 
por Campos (1990) que ao voltar dos Estados Unidos na década de 1990, encontrou um 
Brasil mais democrático, sob a égide de uma Constituição Cidadã, com promessas de 
uma administração pública mais eficiente e controlável, dessa forma o termo accounta-
bility passou a ser usado usualmente como responsabilização.

Dentro desta responsabilização, temos a responsabilidade objetiva ou obri-
gação de responder por algo e a responsabilidade subjetiva que é interna da própria 
pessoa. Na responsabilidade objetiva a accountability importa a responsabilização de 
uma pessoa perante a outra, ou seja: um sujeito pratica um ato e é responsável por este 
ato perante outra pessoa, ou sociedade. Na responsabilidade subjetiva vem de dentro 
da pessoa, a pessoa que cometeu algo equivocado deve sentir esta responsabilidade, ou 
melhor, se ele é um agente público e cometeu um erro ele mesmo deve se punir, compe-
lir por este erro, mas na verdade isto não ocorre. Então, cabe a accountability exigir esta 
responsabilização, que é de fora (sociedade) para dentro (agente público, por exemplo).

Diante destas responsabilidades, é desenvolvido tipos de accountability, para 
melhor entender e aplicar a responsabilidade. Dessa forma, tem-se um desdobramento 
em accountability vertical, horizontal e não eleitoral ou intra-estatal (societal) e judicial.

A accountability vertical refere-se às atividades de fiscalização dos cidadãos e 
da sociedade civil que procuram estabelecer formas de controle ascendentes sobre go-
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vernantes e burocratas, tais atividades seriam como os plebiscitos e consultas públicas, 
ações da mídia ou as sociedade civil que buscam expor delitos praticados por pessoas 
exercentes de cargos na gestão pública. (O’DONNEL, 2001). Melhor explicando, a ac-
countability vertical a sociedade exerce o poder de controlar, responsabilizar e punir os 
governantes pelos seus atos, como por exemplo: não elegendo-os.

Já a accountability horizontal ocorre através de mecanismos institucionali-
zados de controle e fiscalização mútua, entre os poderes (checks and balances, medida 
como ficaram conhecidas tais mecanismos na tradição anglo-saxônica). Este tipo de 
accountability ocorre dentro da mesma esfera, onde há a existência de agências estatais 
com poder, vontade e capacitação para supervisionar. (O’DONNEL, 2001). Este tipo 
de accountability é dentro das mesmas esferas de poder, como por exemplo, dentro da 
própria administração pública há pessoas com a função de controlar os atos dos demais 
e responsabilizar os mesmos pela suas atitudes equivocadas.

A accountability societal é a ampliação do conceito da accountability vertical 
, sendo caracterizada como forma de atuação da sociedade no controle das autoridades 
políticas, com ações de associações de cidadãos, movimentos sociais, com o objetivo de 
expor os erros das instituições públicas.

A accountability judicial está ligada à independência do poder judiciário. A 
accountability judicial pode ser decisional ou comportamental. (TOMIO; ROBL FI-
LHO, 2013). A primeira tem a ver com as decisões dos magistrados, que estão ampa-
radas na independência do magistrado em interpretar os fatos. No entanto, as decisões 
sempre devem estar fundamentadas com o caso, justificando através de lei e da cons-
tituição. Se uma das partes não se conformar com a decisão este tipo de accountability 
permite os recursos para rever tal decisão.

A segunda, a accountability comportamental, que refere-se a responsabili-
dade dos juízes ante as suas condutas para com os advogados, partes, servidores e até 
mesmo a população. Neste tipo de accountability observa-se a imparcialidade, a integri-
dade, urbanidade e eficiência na prestação judicial. (BRODY, 2008).

No entanto, para que se possa aplicar a accountability é necessário a partici-
pação dos atores, mas quem são esses atores? Atores são os agentes que irão exercer a 
accountability, sendo que podem ser sujeitos apenas atores institucionais como agentes 
de responsabilização, ou, um maior número de atores e organizações, institucionais. 
Para O’Donnel (2001) também considera o judiciário como um agente, mas da accoun-
tability horizontal, desde que e somente se estiver incumbida na função de fiscalizar e 
punir violações legais. Já Mainwaring e Scott (2003) entendem que o judiciário pode 
ser um ator não somente para fiscalizar e punir transgressões legais, como no caso da 
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accountability judicial comportamental.
Levando em consideração não só apenas a accountability horizontal e verti-

cal, mas também a societal e a judicial, podem ou devem exercer a função de controle e 
fiscalização do Poder Público, também a sociedade civil, mesmo que estes não estejam 
munidos de instrumentos punitivos legalmente, mas eles podem acionar o Ministério 
Público e ou o Judiciário.

Com a atuação dos atores é possível a accountability ter eficácia, mas para isto 
devem ser identificadas como necessárias, de acordo com Pinho e Sacramento (2000) a: 
informação, justificação e punição. A informação e a justificação é a obrigação que os 
gestores tem de informar, explicar e responder pelas suas ações. A punição é a capacidade 
que as agências tem de impor sanções, penas para àqueles que infringem os seus deveres.

O’Donnel (1998) afirma que os instrumentos da accountability horizontal 
ou vertical são frágeis. Na accountability vertical onde a mídia ou organizações civis 
são atores, pode-se correr o risco de que estas sofram algum tipo de influência e ao 
denunciar algum delito, podem nomear pessoas responsáveis sem na verdade serem 
os verdadeiros responsáveis, punindo inocentes e deixando impune os responsáveis 
efetivos. Aponta ainda o respectivo autor como fragilidade da accountability horizontal 
“a possibilidade de violação através da usurpação ilegal da autoridade de uma agência 
estatal por outra e da corrupção, que consiste na obtenção de vantagens ilícitas por uma 
autoridade pública para si ou para aqueles de alguma maneira ligados a ela”.

No que refere-se às fragilidades, a accountability judicial decisional tem a pos-
sibilidade de afrontar a independência judicial decisional pelo julgamento não estar de 
acordo com interesses ou perspectivas de parte da população, tornando- se perigosa, pois 
pode essa violação ser utilizada por grupos sociais, econômicos e políticos fortes para 
retirar direitos constitucionais e legais de grupos fracos ou minorias (BRODY, 2008).

Já a accountability judicial comportamental apresenta como fragilidade a 
dificuldade de obtenção de informações e dados para mensurar o cumprimento pelos 
agentes dos deveres e dos resultados esperados. (TOMIO; ROBL FILHO, 2013)

Neste aspecto pode-se dizer que a accountability societal tem exercido um 
papel fundamental através das organizações da sociedade civil na ampliação e fortale-
cimento da democracia, no entanto ainda é frágil porque não tem a sustentação neces-
sária por parte do estado, encontra muita resistência, justamente pelo fato de as vezes 
denunciar os que possuem o poder, os que estão governando, isto é uma característica 
dos países em desenvolvimento como o Brasil.

Pelo exposto até o momento, a accountability é uma forma de exercer a 
democracia, e quanto mais avançado for o processo democrático, mais interesse em 
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aborda-se a accountability.
De acordo com o entendimento de Abrucio e Loureiro (2004), a democracia 

pode ser entendida com base em três ideais: um governo que emane da vontade popu-
lar; que os governantes prestem contas ao povo, responsabilizando-se perante ele, pelos 
atos ou omissões cometidos no exercício do poder, e que o Estado deve ser regido por 
regras que delimitem seu campo de atuação em prol da defesa de direitos básicos dos 
cidadãos, tanto individuais quanto coletivos.

A partir da metade do século XX, estes ideais visaram a garantir a accoun-
tability na sociedade contemporânea. No primeiro ideal podemos citar como exemplo 
o processo eleitoral, que garante a soberania popular. No segundo ideal é a questão 
do controle institucional, onde os cidadãos podem cobrar dos governantes e de quem 
exerce funções burocráticas a prestação de contas dos seus atos. Cita-se como exemplo 
do terceiro ideal as regras estatais intertemporais, que de certa forma limitam a atuação 
dos governantes e que estes não podem a qualquer momento efetuarem alterações que 
venham a lesar os direitos dos indivíduos.

Estes três ideais ou formas de accountability contemporânea podem ser abor-
dadas da seguinte forma: o processo eleitoral como uma forma de accountability é o ponto 
principal e inicial de um governo democrático. Para um governo democrático ser eficaz, 
não basta um sufrágio eleitoral (eleições) ele deve garantir além de outros direitos, o da 
liberdade de expressão, de opinião, de reunião e de informação. Nas eleições pode ser 
construído regras que propiciem uma relação de fidelidade entre representantes e repre-
sentados e neste aspecto entra a accountability, que pode estabelecer instrumentos e re-
gras para viabilizar esta relação. A accountability pode criar mecanismos de fiscalização e 
participação dos cidadãos, no controle, por exemplo das promessas eleitorais.

Outra questão importante é o controle institucional durante o mandato, que 
vai além das eleições, sendo condicionado pela transparência e visibilidade dos atos 
públicos. Esta transparência e visibilidade é de suma importância para que os atores 
políticos e sociais possam ativar os mecanismos de responsabilização

O controle judicial também é uma maneira de fiscalizar o poder público. 
Se o poder público não agir de acordo com as determinações legais, os governantes 
podem ser punidos.

Outro aspecto que merece destaque é o controle social, que em linhas gerais 
é o que garante a qualidade da democracia representativa: informação e debate entre a 
população, instituições que garantam a fiscalização,regras que incentivem o pluralismo 
e coíbam o privilégio de alguns grupos diante da maioria desorganizada e principal-
mente a garantia do direito aos cidadãos.
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É a partir deste ponto que pode-se falar em accountability mais democrática, 
sendo que seu exercício depende da criação de regras intertemporais que protejam os direi-
tos básicos dos indivíduos e da coletividade. Essas normas poderão assegurar a limitação do 
poder dos governantes que foram escolhidos pela maioria da população, a qual não podem 
impor a mudança de todas as regras da sociedade independentemente da vontade dos de-
mais. Tendo em vista a apresentação dos conceitos e formas de accountability até o momen-
to, será discutido a partir de agora se a accountability pode ou não ser um instrumento de 
democracia inclusiva através das atribuições do Conselho Nacional de Justiça.

3  Accountability como instrumento ou não da democracia inclu-
siva nas atribuições do Conselho Nacional de Justiça

É importante neste momento, tecer algumas considerações sobre a origem, 
criação e atribuições do Conselho Nacional de Justiça, para ao afinal poder concluir se a 
accountability pode ou não ser um instrumento de democracia inclusiva nas atribuições 
do Conselho Nacional de Justiça.

No ano de 1977, a Emenda Constitucional nº 07 introduziu no Brasil na 
Constituição vigente àquela época, o Conselho Nacional da Magistratura, com jurisdi-
ção em todo território nacional e era composto por sete ministros do Supremo Tribunal 
Federal, inclusive sendo escolhidos por estes.

Tinham como atribuição, averiguar as reclamações contra os membros dos 
Tribunais, podendo inclusive propor processo disciplinar contra juízes de primeira ins-
tância, determinar a disponibilidade e aposentadoria de juízes.

No entanto, esta proposta foi superada e nos anos 80 os tribunais invocavam que 
os próprios tribunais deveriam ter a responsabilidade de averiguar e decidir sobre eventuais 
condutas inadequadas de seus magistrados. Os Tribunais defendiam uma independência 
do Judiciário, já que esta Emenda nº 07 trazia uma certa ameaça a esta independência.

Ante esta reivindicação, o constituinte de 1987/1988 não mais introduziu 
este conselho na Constituição de 1988, garantindo no artigo 96 total independência do 
Judiciário brasileiro.

Com a crescente onda de improbidades administrativas, corrupções e nepotis-
mo, na década de 90, levanta-se a necessidade de se cobrar responsabilidade administrativa 
e financeira deste órgão, inclusive introduzindo-se mecanismos de controle das atividades 
do Judiciário. Esta discussão, passou a ser tema de simpósios, encontros e seminários.

Estas discussões levantaram a importância dos administradores dos Tribunais de 
Justiça prestarem contas, bem como a necessidade de criação de um órgão com tais atribuições.
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Então, a partir de 1992 através da Proposta de Emenda à Constituição nº 96 
tornou-se mais enfática a discussão de uma reforma no judiciário brasileiro e a criação 
de um órgão de controle externo do judiciário. Apontava-se como motivos para esta 
reforma: o primeiro deles é que o Judiciário brasileiro é formado por vários tribunais 
federais, estaduais e especializados, cada um com autonomia administrativa e finan-
ceira, mas com falta de padronização nacional no seu funcionamento. O outro motivo 
é a crítica ao corporativismo que os magistrados exercem, tendo em vista ser o único 
poder que não se submete à sufrágio.

Sob este aspecto, depois de uma década de discussão, no ano de 2004 a 
Emenda Constitucional nº 45, a Emenda da Reforma do Judiciário é aprovada, e com 
ela a criação do Conselho Nacional de Justiça.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2013) é “uma instituição pública que 
visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz 
respeito ao controle e à transparência administrativa e processual.”

De acordo com o disposto na página eletrônica do Conselho Nacional de 
Justiça, sua missão é contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada com 
moralidade, eficiência e efetividade em benefício da Sociedade, devendo ser um instru-
mento efetivo do Poder Judiciário.

Ante a missão do Conselho Nacional de Justiça este possui atribuições que estão 
previstas na Constituição Federal, no artigo 103-B parágrafo § 4º, entre elas: [...] zelar pela 
autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, zelar pela 
aplicação do artigo 37 da Constituição (princípio da legalidade, moralidade, impessoalida-
de, publicidade,entre outros), apreciando de ofício a legalidade dos atos administrativos, 
receber e reconhecer as reclamações contra membros do poder judiciário, representar o Mi-
nistério Público nos casos de crime contra a administração pública e abuso de autoridade, 
rever processos disciplinares dos juízes e membros dos tribunais, elaborar semestralmente 
relatórios estatísticos sobre processos e sentenças prolatadas e elaborar anualmente relatório 
sobre providências que julgar necessárias sobre o poder judiciário.

Quanto a gestão, o Conselho Nacional de Justiça tem que definir o plane-
jamento estratégico, os planos de metas e os programas de avaliação institucional do 
Poder Judiciário. No tocante ao cidadão e Serviços disponibilizados a este, entre ou-
tros encontram-se: “receber reclamações, petições eletrônicas e representações contra 
membros ou órgãos do Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias 
e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do 
poder público ou oficializado”. (CNJ, 2013)

No aspecto Moralidade tem a função de julgar processos disciplinares, asse-
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gurada ampla defesa, podendo determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposen-
tadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras 
sanções administrativas. (CNJ, 2013)

Já quando refere-se à Eficiência dos Serviços Judiciais tem que priorizar me-
lhores práticas e celeridade: “elaborar e publicar semestralmente relatório estatístico so-
bre movimentação processual e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional 
em todo o País”. (CNJ, 2013)

Ante as atribuições do Conselho Nacional de Justiça , percebe-se que é pos-
sível a accountability no Conselho Nacional de Justiça, pois é um órgão que tem como 
finalidade fiscalizar e controlar os atos dos magistrados, servidores, entre outros, mas é 
importante ver que tipos de accountability ocorrem.

O artigo 103-B, § 4º, I da Constituição Federal trata da questão do Conselho 
Nacional de Justiça zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do 
Estatuto da Magistratura, neste caso ocorre a accountability horizontal, onde o Conse-
lho Nacional de Justiça exerce tais funções sobre os magistrados e demais órgãos judi-
ciais. O Conselho Nacional de Justiça está na mesma esfera que todo o Poder Judiciário, 
apenas exerce este poder.

O inciso II, do parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição estabelece a 
competência de fiscalizar a legalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos 
administrativos, também exercendo a accountability horizontal, pois o Conselho Na-
cional de justiça é um órgão estatal que tem a competência para fiscalizar os atos da 
administração pública. No entanto, quanto a publicidade dos atos pode ocorrer a ac-
countability societal, devido à exposição pública dos atos administrativos em que pode 
ser fiscalizada por toda a sociedade, como na publicidade de gastos. Já os magistra-
dos e demais servidores também podem sofrer este tipo de accountability societal, pois 
se um processo está há muito tempo sem movimentação por parte do cartório ou do 
Juiz, qualquer cidadão pode através da ouvidorias fazer a denúncia, além do que os 
magistrados devem informar o número de processos sentenciados, com audiência 
designada,com homologação de acordos, entrada de tantos processos por mês em de-
terminada Vara, entre outros. 

Ainda quanto à publicidade, observam importantes mudanças implantadas 
pelo CNJ na efetivação dessa competência. Foram estabelecidas e concretizadas diver-
sas resoluções para trazer maior publicidade, no poder Judiciário. Essas informações 
são obtidas pelo poder de accountability horizontal, que permite ao Conselho Nacio-
nal de Justiça exigir a apresentação desses dados. Por outro lado, a publicação dessas 
informações permite ao povo, mandante dos agentes estatais eleitos ou não eleitos, e a 
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grupos da sociedade civil exercerem a accountability societal sobre o poder Judiciário. 
(TOMIO; ROBL FILHO, 2013).

Na atual conjuntura do Conselho Nacional de Justiça onde ocorre informa-
ções sobre o orçamento, quantidade de processos julgados, estrutura administrativa, 
entre outros, há a possibilidade de ocorrer a accountability comportamental judicial, 
pois o inciso III, do parágrafo IV do art. 103-B da Constituição Federal estabelece a 
competência do Conselho Nacional de Justiça para receber reclamações referentes aos 
magistrados e demais servidores, inclusive podendo instalar processos administrativos, 
remoções, entre outros.

Assim, os cidadãos detêm a faculdade de denunciar os ilícitos praticados por 
magistrados e serviços judiciais auxiliares, um mecanismo de accountability vertical 
não eleitoral, que permite a aplicação de sanção por órgão de accountability horizontal 
(CNJ) sobre agentes estatais não eleitos (magistrados, servidores auxiliares e pessoas 
que agem por delegação). (TOMIO; ROBL FILHO, 2013).

Ressalta-se que a fiscalização dos magistrados e demais servidores pode 
ocorrer no Conselho Nacional de Justiça e nos próprios tribunais através das correi-
ções, possibilitando a presença da accountability judicial comportamental, tanto por 
um órgão como pelo outro.

O Conselho Nacional de Justiça pode representar o Ministério Público, nos 
casos de ocorrência de crimes (art.103-B,§4º,IV CF/88). Quando tiver uma represen-
tação deste nível há a accountability horizontal externa e não interna, pois o Ministério 
Público embora também um agente estatal não está dentro do Poder Judiciário, e sim 
uma instituição necessária ao exercício da Justiça (art.127 da CF/88) 

De acordo com o artigo 103-B, parágrafo IV, inciso VI e VII o Conselho 
Nacional de Justiça deve elaborar relatórios semestrais sobre as estatísticas de processos 
sentenciados, que deram entrada entre outros, bem como elaborar relatórios anuais 
sobre providências que entenderem necessárias ao desenvolvimento das atividades do 
Poder Judiciário. Esses relatórios devem ser encaminhados para o Presidente do Supre-
mo Tribunal Superior e ao Congresso Nacional.

A apresentação destas informações à sociedade é muito importante, pois 
permite a accountability horizontal do Poder Judiciário pelos outros poderes e a ac-
countability societal pela sociedade.

O artigo 103-B, § 7º da Constituição Federal determinou a criação de ouvido-
rias de justiça nos estados para o recebimento de denúncias contra magistrados e servi-
dores auxiliares. A Resolução n. 103 de 2010 regulamenta esse dispositivo constitucional, 
disciplinando a ouvidoria do CNJ e a criação de ouvidorias nos tribunais. A ouvidoria do 
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CNJ constitui-se em canal de direto entre o cidadão e o CNJ, buscando que as informa-
ções trazidas pelos cidadãos orientem e aprimorem a atuação do conselho, de acordo com 
o art. 2º da Resolução n. 103. Há nesse dispositivo a construção de um desenho institucio-
nal que permite aos jurisdicionados apresentarem informações e pleitos que melhoram a 
atuação do Conselho Nacional de Justiça. (TOMIO; ROBL FILHO, 2013).

Dessa forma, a sociedade pode acompanhar, fiscalizar e denunciar os atos 
dos magistrados e demais servidores, através da accountability societal. Uma pesquisa 
realizada em 2011 (FREIRE; BERNARDES; ROVER, 2011) metade das reclamações 
feitas às ouvidorias é em relação aos magistrados e servidores, sendo que 50% referem-
-se a morosidade nos processos. 

Essas informações significam que a sociedade utiliza-se da apresentação de de-
mandas às ouvidorias (accountability vertical não eleitoral) para reivindicar um elemento da 
accountability judicial comportamental (eficiência). (TOMIO; ROBL FILHO, 2013).

Percebe-se que vários tipos de accountability são utilizadas na aplicação das 
atribuições do Conselho Nacional de Justiça, o que demonstra que através da demo-
cracia inclusiva, ou seja, de uma nova forma de pensar, de ver o cenário judicial a so-
ciedade passa a se conscientizar que tem o dever de acompanhar e fiscalizar os atos do 
judiciário, cobrando responsabilidade pelos atos que não são feitos ou feitos de forma 
ilegal aos órgãos competentes.

A Democracia inclusiva é mais presente na accountability vertical societal, 
pois quem exerce esta é a própria sociedade, que se organiza, se manifesta, denuncia e 
exige que o Conselho Nacional de Justiça responsabilize os magistrados e ou auxiliares 
pelos atos praticados que vem a prejudicar o cidadão ou a própria sociedade. Fica claro, 
que desta cobrança vai aparecer a accountability horizontal, no momento que o Conse-
lho Nacional de Justiça cobra do agente que não agiu adequadamente.

É óbvio que quanto mais oportunidade de inclusão da sociedade, de dis-
ponibilidade de informações ao cidadão, mesmo com todas as fragilidades que a ac-
countability societal apresenta, como a influência da mídia, dos governantes, entre ou-
tros, maior será a possibilidade da presença da accountability democrática, ou seja, da 
accountability societal como instrumento de democracia inclusiva nas atribuições do 
Conselho Nacional de Justiça. 

4  Considerações finais

O século XXI trouxe um novo debate sobre a democracia, preocupando-se 
com a transição democrática e os possíveis caminhos para a sua sustentação e efetiva-
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ção, sempre no sentido de aperfeiçoar a democracia já existente. E foi justamente neste 
cenário de aperfeiçoar a democracia que emergiu a accountability, como uma forma de 
controlar e fiscalizar a gestão pública para melhor garantir o exercício da democracia.

A accountability é fruto da democracia contemporânea, como forma da so-
ciedade civil controlar, monitorar as ações dos governantes e também as ações do Po-
der Judiciário, como visto neste trabalho. Este monitoramento desempenha um papel 
democrático que até então a democracia antiga ou moderna não possuía. Os cidadãos 
passam a ter uma participação política ampliada, desempenhando um papel funda-
mental no processo da tomada de decisões, acompanhamento e execução das mesmas 
e exigindo responsabilização pela não realização das demandas ou por atos praticados 
de forma equivocada.

Pode-se afirmar que o povo agindo de forma consciente, dentro desta nova pers-
pectiva da democracia inclusiva vai buscar e garantir os seus direitos, exigindo dos seus 
representantes regularidade, eficiência, celeridade, probidade e comprometimento nas suas 
ações , além de funcionar como formadora de opiniões no seio da sociedade civil.

No processo da accountability, o cidadão que reprovar as ações do Poder 
Judiciário, pode até mesmo denunciar, como por exemplo no caso da morosidade de 
movimentação de um processo, exigindo através da ouvidoria, que é o canal de co-
municação do Conselho Nacional de Justiça ou até mesmo dos Tribunais de Justiça, a 
tomada de providências, esclarecimentos, ou no caso de não ser tomadas providências, 
seja-lhe imputado uma sanção, pelo órgão competente.

Atualmente, com as novas tecnologias, ou melhor, a e-democracia, os cida-
dãos tem a sua disposição meios instrumentalizados para obter a prática e o exercício 
de uma democracia inclusiva, e a accountability societal é um meio para melhorar a 
qualidade da democracia participativa inclusiva, sendo considerada um instrumento 
do exercício da democracia, pois quanto mais simples forem as formas de possibilitar 
a integração entre o Poder Judiciário e a sociedade civil, mais sólido será o processo da 
democracia na sociedade contemporânea.

Contemporaneamente no Brasil, com a criação do Conselho Nacional de 
Justiça e especificamente através de suas atribuições devidamente listadas na Constitui-
ção Federal, pode-se constatar que cada uma das atribuições permite exercer um tipo 
de accountability, quer horizontal, vertical e ou societal, mas, somente na accountability 
societal é que admite-se a mesma como instrumento do efetivo exercício da democracia 
inclusiva, pois neste processo há a participação da sociedade e nas demais accountabi-
litys ela se desenvolve dentro dos mesmos órgãos ou órgãos externos, sem uma partici-
pação efetiva da sociedade. É claro que, muitas vezes a accountability societal influencia 
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em uma posição da accoutability horizontal, mas não age de forma direta no momento 
de aplicar uma sanção, quem vai aplicar a sanção é um agente do Poder Judiciário.
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Resumen
El proceso de modernización de la Justicia española, pese a afectar a la función jurisdiccional, al derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva y al derecho procesal, se ha caracterizado por su carácter 
asistemático y tardío al concurrir numerosas iniciativas no coordinadas. Dicho modelo, agotado e 
ineficiente, puede transformarse notablemente tras la Ley 18/2011, de 7 de julio, reguladora del uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. De su correcto 
desarrollo y aplicación, podrá establecerse una verdadera administración judicial electrónica en un 
modelo que excede del mero uso de las TIC`s en el ámbito judicial y suponga una nueva forma de 
gobierno electrónico del poder judicial. En dicha norma y en algunas soluciones técnicas ya iniciadas, 
se detectan cuestiones críticas que constituyen un reto de futuro para su éxito. Por ello, se deben analizar 
los principales elementos y deficiencias para, en su caso, formular propuestas de lege ferenda y, para 
ello, es conveniente conocer otras experiencias ya implantadas, considerando, ahora, para tal fin, el 
proceso judicial brasileño como el más idóneo. Tras el estudio conjunto se podrán advertir posibilidades 
de éxito y retos del proceso electrónico y la administración judicial electrónica españoles. 
Palabras clave: E-justicia. Proceso electrónico. Processo judicial electrónico. Administración judicial 
electrónica. Ley 18/2011. Expediente judicial electrónico. Documento judicial electrónico. Poder 
judicial electrónico. Inclusión digital. Brecha tecnológico procesal.

I. Introducción

La Sociedad de la Información en que se encuentra inserta actualmente el 
ser humano se caracteriza por la constante aparición y utilización de tecnologías que 
ahondan en las posibilidades de comunicación e interrelación. Los sucesivos avances 
científicos y el constante desarrollo de nuevas herramientas y aplicaciones técnicas, 
en ocasiones de modo vertiginoso en comparación con periodos históricos anterio-
res de innovaciones tecnológicas, incrementan de manera notable los beneficios y 
riesgos de su utilización provocando que cuestiones, antaño problemáticas, dejen de 
serlo por la realidad tecnológica pero aparezcan, sin embargo, nuevos interrogantes 
y retos a dislumbrar por el derecho. Sin embargo, el notorio beneficio que las tecno-
logías de la información y la comunicación supone para la vida personal, económica 
y social del hombre-individuo y del hombre-miembro de una comunidad no puede 
suponer la automática aceptación de las mismas pues su utilización provocan una 
profunda afección de los derechos y libertades públicas y de los comportamientos y 
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relaciones jurídicas entre los seres humanos y las organizaciones privadas y públicas 
llegándose a contemplar la preocupación por unos “derechos humanos de la tercera 
generación” en denominación “acuñada por Karel Vasak” quien, al adoptarla, “puso 
especial énfasis” en que tales derechos humanos “completaran a las libertades civiles 
y políticas de la primera, así como a los derechos económicos sociales y culturales de la 
segunda” (PÉREZ LUÑO, 2006, p.15 y 28-48.)

La necesidad del estudio del modo en que son utilizadas tales tecnologías 
se torna más necesaria cuando nos encontramos en relaciones de jerarquía y depen-
dencia y de relación entre el sujeto y las diversas estructuras y órganos de poder de 
cada Estado. En efecto, el modo en que el sujeto actuará con la Administración –en-
tendida en un sentido genérico- sufre, en nuestra época, una profunda mutación 
pues el modelo relacional se establece en una interacción continua entre ambos suje-
tos (administración y administrado) en el que éste adquiere un mayor conocimiento 
y exigencia de derechos e información. Sin embargo, el modo en que se establecen 
esas relaciones y derechos y obligaciones  no dejan de descansar sobre principios, ga-
rantías y derechos ya establecidos. Estamos, pues, ante un nuevo paradigma relacio-
nal en el que se deberá establecer un modelo respetuoso con los principios jurídicos 
del sistema en que se implantan aquellas tecnologías.

En el ámbito de la Administración de Justicia española, el nuevo escenario 
tecnológico y modelo relacional adquiere mayor significado a la luz de la peculiari-
dad que dicho ámbito judicial presenta en nuestro país pues existe una notable com-
plejidad derivada de su elemento objetivo (derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española –en adelante, CE-) 
y subjetivo (concurrencia de múltiples sujetos y administraciones en dicho ámbito 
judicial), a lo que debe añadirse el notable retraso en la incorporación de tecnologías 
modernas en el ejercicio de la función jurisdiccional. Por ello, el proceso de moderni-
zación de la Administración de Justicia en España se caracteriza, por un lado, por la 
lentitud en su implantación y, por otro, por la interdisciplinariedad de los elementos 
o perspectivas a contemplar.

En el presente trabajo, si bien con la lógica limitación derivada de la na-
turaleza del mismo, se expondrán los principales aspectos que deben contemplarse 
para tanto una correcta consecución de dicho proceso como para el control y crítica 
del modo y grado de desarrollo y eficacia del mismo. Con ello, podrán observarse no 
solo los aspectos esenciales del mismo sino, en especial, la necesidad futura de con-
templar otros modelos ya implantados en países de nuestro ámbito iberoamericano 
a fin de confrontar si el modelo de uno u otro país ha permitido mayores beneficios 
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en la tutela judicial y si, de lege ferenda, debe ser modificado aprovechando las expe-
riencias derivadas de nuestro derecho comparado. En realidad, como se expondrá a 
continuación, el modo en que el poder judicial se desenvuelve en el escenario elec-
trónico, o en que se aseguran unos concretos medios materiales al mismo para el 
ejercicio de su función, es cuestión común a todos los ordenamientos1.

A tal fin, se realiza una exposición de los principales hitos y principios del 
proceso electrónico español mediante una aproximación al modelo brasileño, habida 
cuenta de las similitudes que ha observado la doctrina en la implantación de las TIC 
en sus respectivos ámbitos judiciales. En efecto, la República Federativa del Brasil y 
el Reino de España se sitúan, en el índice de Poder Judicial Electrónico de 20112, en el 
segundo y primer lugar, respectivamente, de la “dimensión gestión”3 y en el primer 
lugar 1 de la “dimensión relación”4 (TUSQUETS, 2011).

Para ello, debe observarse el proceso de modernización a fin de compren-
der determinados hitos y normas publicadas, así como sus elementos organizativos, 
jurídicos y técnicos. Tras los antecedentes derivados de tal proceso, se podrá exponer 
la configuración de la administración judicial electrónica en España en tanto que, si 
bien sea de modo sintético, el proceso electrónico solo podrá, en debida forma, im-
plantarse en el seno de una verdadera administración judicial electrónica que adopte 
métodos y principios hasta el momento no utilizados, así como los principales man-
datos a modo de hoja de ruta a ejecutar en un futuro para su consecución. Tras ello, 
se estará en condiciones de analizar los principales hitos del proceso electrónico y 
sus retos de futuro de imprescindible ejecución para la exitosa consecución de aquel 
proceso. A su vez, la exposición realizada se realizará, conforme se indicó, mediante 

1 Como también, el carácter obligado o facultativo del uso de los medios electrónicos en el ámbito y 
relaciones judiciales. O si, consecuencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, se 
detecta quiebras en los principios generales como el de la igualdad, neutralidad o acceso a la  jurisdicción. 
Así como, el modo en que la mayor difusión y utilización del dato judicial es acometido en especial desde 
la perspectiva de la protección del derecho fundamental a la intimidad y la dimensión que el mismo 
adquiere en la red –derecho al olvido y reutilización de la información judicial-.
2 El índice de Poder Judicial Electrónico de 2011 se confeccionó sobre un estudio de 15 países 
iberoamericanos, si bien solo de modo completo sobre 11, y permite conocer el “grado de 
incorporación de las TICs en los mismos” (TUSQUETS, 2012).
3 La dimensión gestión comprende seis indicadores: “la gestión de oficina judicial (personal, 
presupuesto o patrimonio); la gestión documental; la informatización de registros (consulta telemática 
e interconexión); gestión de casos sin realización de estadísticas; gestión de casos con realización de 
estadísticas y gestión de vistas (video-conferencias para tomar declaraciones) (TUSQUETS, 2011).
4 La dimensión relación viene analizada por los siguientes indicadores: “descarga de formularios; 
la existencia de petición de certificados; la existencia de obtención de certificados; la tramitación 
de procesos de presentación de demandas; la tramitación de procesos de aportación de pruebas; la 
tramitación de procesos de notificaciones; la tramitación de procesos de pagos de tasas o depósitos; las 
encuestas de satisfacción, los fórums y finalmente, los pleitos electrónicos.”.
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una aproximación comparativa al proceso judicial brasileño a fin de poder alcanzar 
unas conclusiones y reformas de lege ferenda sobre el proceso español. 

II. El proceso de modernización de la justicia en España

La regulación normativa de la Administración de Justicia en España se 
caracteriza por una escasa actividad legisferante, si bien, especialmente en la actu-
alidad, de notabilísima relevancia5. Con ello, se puede señalar que, en casi 150 años, 
solo se han promulgado dos leyes esenciales reguladoras del poder judicial6 sin per-
juicio de la indubitada relevancia de las previsiones constitucionales previstas en el 
art. 117 y ss. CE en coherencia con la constitución del Reino de España como un 
Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 
1 CE). En este sentido, conviene, para mejor comprensión de las problemáticas que 
luego se dirán, recordar las principales notas que en dichos textos legales se predican 
del poder judicial, de sus integrantes y de la función jurisdiccional que les es propia.

En lo que se refiere al texto constitucional, se configura el Poder Judicial 
como uno de los tres tradicionales poderes estatales de modo y manera que se le 
reserva un Título exclusivo a su regulación, el Título VI, intitulado Del Poder Judi-
cial, y comprensivo de los artículos 117 a 126 ambos incluidos, si bien debe añadirse 
que con una ambigüedad calculada que reserva al legislador ordinario –si bien con 
carácter de ley orgánica- el desarrollo normativo de las cuestiones allí indicadas. 

5 En efecto, la norma básica reguladora del Poder Judicial en España viene revestida del rango jurídico 
de Ley Orgánica que, recordemos, está, conforme al artículo 81 CE previsto para las materias “relativas 
al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos 
de Autonomía y el régimen electoral… y las demás previstas en la Constitución”; el art. 122 CE establece 
que  “1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los 
Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán 
un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 2. El Consejo General del 
Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen 
de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, 
ascensos, inspección y régimen disciplinario.”. Con ello, se cumple una doble función evidenciadora 
de dicha relevancia: por un lado, se produce la congelación del rango y cumplimiento de la previsión 
normativa; y, por otro, se dota del mayor nivel jerárquico previsto en el ordenamiento español de 
modo que introduce el preceptivo plus de protección, seguridad jurídica y estabilidad a una norma tan 
fundamental como la reguladora de las materias citadas.
6 En efecto, el 3 de julio de 1985 se produce la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial que deroga la anterior intitulada Ley Provisional sobre organización del Poder 
Judicial de 15 de septiembre de 1870 así como la Ley Adicional a la Orgánica del Poder Judicial de 
14 de octubre de 1882.
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Esta cuestión no resulta baladí pues, como se dijo anteriormente, dicha naturaleza 
jurídica conllevará que, en el concreto proceso de modernización de la Adminis-
tración de Justicia, se observen disfunciones como consecuencia de una deficiente 
actualización de dicho marco normativo o, incluso, de una errónea consecuencia del 
principio de congelación del rango.

Sin embargo, lo hasta ahora reseñado quedaría incompleto si no se in-
dicará, inmediatamente, otra previsión constitucional que, aun relativa al ámbito 
judicial, viene regulada en sede de distribución territorial del poder. En efecto, el 
Título VIII, regulador de los diversos niveles orgánico institucionales y competen-
ciales del modelo territorial del poder estatal, señala, en su art. 149.1 que “el Estado 
tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: … 5ª Administración de 
Justicia”. Asimismo, tal conjunto quedaría incompleto si no se añadiera (i) que el 
propio art. 149.1.6ª CE reserva al Estado la competencia exclusiva sobre “legislación 
procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven 
de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”, y 
(ii) que el art. 152.1 CE prevé la existencia de un Tribunal Superior de Justicia que, 
“sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la 
organización judicial en el ámbito territorial” autonómico así como el modo en que 
las Comunidades Autónomas podrán participar en la “organización de las demarca-
ciones judiciales del territorio”.

La cuestión resultó controvertida en la doctrina habida cuenta de la dis-
tinción realizada, por la jurisprudencia constitucional entre el ámbito propio de la 
“Administración de Justicia”, correspondiente al núcleo fundamental de la Justicia 
–funcional de la potestad jurisdiccional y orgánico de la configuración abstracta del 
órgano integrante del poder judicial- y el de la “administración de la Administración 
de Justicia” relativo al que correspondería a las Administraciones Públicas responsa-
bles de la provisión de medios materiales y económicos al servicio de aquella función 
(Sentencias del Tribunal Constitucional -en adelante, STC- nº 108/1986, 56/1990, 
62/1990 y 105/2000, 31/2010, 163/2012 y 224/2012 y en la más reciente 18/2013).

A largo del proceso de transferencia de tales competencias propias de la 
administración de la Administración de la Justicia, cada ente competente (Ministerio 
de Justicia y Comunidades Autónomas) fue diseñando su propia planta tecnológica en 
un proceso descoordinado y aislado produciéndose una constante implantación de sis-
temas y aplicaciones informáticas en cada ámbito territorial de gestión desconectadas 
de las de los restantes ámbitos. En efecto, la naturaleza, diversidad de funcionalidades 
en las aplicaciones y soluciones técnicas y el propio catálogo de más de diez sistemas 
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de gestión procesal -ya sean puros7 ya sean avanzados8-, los sistemas de gestión de la 
Fiscalía9, los diversos sistemas de información judicial10, o los más de veinte planes de 
modernización, iniciativas, programas y planes11 evidencian un panorama jurídico téc-
nico complejo, heterogéneo y de difícil gestión y ayuno de cooperación; lo que, si bien 

7 Olvidando sistemas ya no utilizados en la actualidad, deben citarse los principales sistemas 
detectados en los órganos judiciales: MINERVA (y su versión MINERVA NOJ) tanto para el ámbito 
territorial gestionado por el Ministerio de Justicia, sustitutivo del anterior sistema LIBRA, como 
para aquellas Comunidades Autónomas que, por diversas razones, no han desarrollado un sistema 
informático propio (Comunidad Autónoma de Aragón, Asturias, Galicia y La Rioja); CICERONE 
(Comunidad Autónoma del País Valenciano); ATLANTE (Comunidad Autónoma de las Islas 
Canarias); TEMIS y EJUSTICIA.CAT (Comunidad Autónoma de Cataluña); ADRIANO (Comunidad 
Autónoma de Andalucía); IUSMADRID (Comunidad Autónoma de Madrid) si bien con un grado de 
utilización de LIBRA todavía notable; VEREDA (Comunidad Autónoma de Cantabria); JUSTIZIA.
BAT (Comunidad Autónoma del País Vasco); o AVANTIUS (Comunidad Foral de Navarra).
8 Tradicionalmente, los sistemas de gestión procesal se limitaban, en síntesis, a facilitar el registro de 
datos, tramitación y repositorios documentales o formularios. En los últimos años, se han desarrollado 
sistemas que permiten mayores funcionalidades, en especial mediante la perspectiva de la tramitación 
electrónica y del tipo de sistema modular. Así, relacionado con los sistemas de gestión mencionados, 
pero no ceñidos únicamente a tal funcionalidad, e incardinables en el ámbito de la administración 
judicial electrónica, deben mencionarse las diversas iniciativas que, sobre la implantación del 
expediente judicial electrónico, se han acometido en el ámbito competencial responsabilidad del 
Ministerio de Justicia (Expediente  Judicial Electrónico de la Audiencia Nacional) y de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña (EJUSTICIA.CAT) o el Sistema Integrado de Justicia patrocinado por el 
Ministerio de Justicia en colaboración con diversas Comunidades Autónomas y actualmente en 
desarrollo que, por otra parte, no debe ser objeto de confusión con su homónimo peruano.
9 En lo relativo al Ministerio Fiscal, destaca el Sistema de Información de Consulta y Control 
(SICC) y el sistema de gestión FORTUNY, si bien éste, dada su relación y dependencia de los datos 
suministrados por los sistemas de gestión procesal autonómicos no puede ser definido como un 
único sistema sino que admite diversas variables según las funcionalidades facilitadas por cada 
sistema autonómico.
10 Destaca por su relevancia funcional y existencia de marco normativo habilitante a los sistemas 
LEXNET y SIRAJ, ambos diseñados y mantenidos por el Ministerio de Justicia con aplicación 
funcional nacional.
11 Así, sin ánimo exhaustivo, cabe señalar que, desde finales del siglo pasado, se detecta el Libro Blanco 
de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial, el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, 
la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, el Plan de Transparencia Judicial, el Plan Senda 
2014 de la Comunidad Autónoma de Galicia, el Plan de Modernización de la Administración de Justicia 
de la Comunidad de Madrid, el Plan de Modernización de la Administración de Justicia en la Comunitat 
Valenciana (MODERNIZA.JUST), el Plan de Modernización de la Administración de Justicia en 
Cantabria 2008-2011, el Plan de modernización de la Administración de Justicia del Gobierno de 
Navarra, o los restantes planes, de similar nominación, de las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Aragón y Canarias; el Plan de Informática y Comunicaciones de la Administración de Justicia en el 
País Vasco 2.008-2.011 (PICAJ) –resultado a su vez de cuatro precedentes Planes de similar ambición 
estratégica-. A tal listado, debe añadirse aquellos que vienen acompañados de un nuevo diseño del 
sistema o solución técnico (EJUSTICIA.CAT) como los aprobados para su propio ámbito por la 
Fiscalía General del Estado o por el Consejo General del Poder Judicial (Plan de Modernización de la 
Justicia y Hoja de Ruta para la modernización de la Justicia) o los relevantes, cualitativa y cuantitativa, 
Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 -y sus subsiguientes Planes Operativos 
Anuales (POA)- y el Plan de Acción de la Secretaría General de la Administración de Justicia 2012-2014, 
ambos del Ministerio de Justicia.
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siempre es deseable, en el escenario tecnológico se muestra imprescindible para el buen 
fin del proceso y la tutela judicial efectiva.

Iniciativas que, a su vez, o tal vez por ello, no disponían de un concreto 
marco jurídico que, por un lado, obligara a su implantación y utilización obliga-
da como, por otro, estableciera unos principios y contenidos mínimos de carácter 
común a toda la planta judicial española. Es más, son muy escasos los proyectos que 
estaban dotados de un  marco normativo (en concreto, el Sistema de Información, 
Consulta y Control –SICC- de la Fiscalía General del Estado12, el sistema de notifica-
ciones telemáticas LEXNET13 o el Sistema de registros administrativos de apoyo a la 
Administración de Justicia14) y, precisamente, éstos han sido los únicos considerados 
como un caso de éxito por el avance que ha supuesto en la tramitación de los proce-
dimientos: en especial el sistema LEXNET.

Consideramos, por tanto, que tal éxito no es casual sino que, precisamen-
te, la característica de esos instrumentos normativos han resultado causales del éxito 
de su implantación así reconocido15 como de su proyección futura con nuevas fun-
cionalidades propias de un verdadero proceso electrónico. Y, en especial, demostrati-
vo de que ningún proyecto que pretenda la utilización de las TIC en el proceso puede 
realizarse sin un marco normativo y consenso de su diseño funcional y procesal. 
Como de que solo un adecuado diseño jurídico procesal previo de la aplicación o 
solución técnica permite el éxito de su desarrollo.

En este sentido, no puede dejar de hacerse, siquiera mediante mera refe-
rencia, mención a que el anterior panorama ha experimentado una modificación con 
la publicación de la Ley 18/2011, de 7 de julio, de uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en la Administración de Justicia (en adelante, LUTICJU 
o, simplemente, Ley 18/2011). Si bien ahora16 no puede ser objeto de análisis tal ley, 
sí cabe señalar que dicha norma supone un hito esencial del proceso de moderni-

12 Real Decreto 93/2006, de 3 de febrero, por el que se regula el sistema de información del 
Ministerio Fiscal, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 44, de 21 de febrero de 2006.
13 Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del 
sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el 
traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos.
14 Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos 
de apoyo a la Administración de Justicia.
15 En 2012, dicho sistema recibió una mención en la edición de 2012 del Premio “Balanza de Cristal” 
(“Crystal Scales of Justice”), otorgado de forma conjunta por el Consejo de Europa, a través de la 
Comisión Europea para la eficacia de la Justicia (CEPEJ) y la Comisión Europea. Fuente: < http://
www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/edcj/cristal/cristal2012projetsgagants_FR.asp?>.
16 En efecto, el comentario y crítica de dicha norma excede de este trabajo por lo que se opta 
por realizar una mención o estudio de los preceptos concretos de dicha ley conforme se traten las 
diversas materias ahora analizadas.



357

zación de la Justicia española. En efecto, siendo una norma que puede ser calificada 
de incompleta y poco ambiciosa por la deficiente regulación del proceso electrónico 
entendido en su sentido más amplio y global y por la escasa cohonestación procesal 
de toda su materia; sin olvidar que tal crítica provocará retos de relieve en el futuro, 
lo cierto es que, por primera vez, se dispone de un texto, con rango de Ley, que, con 
tales deficiencias, establece un régimen institucional, jurídico y técnico del uso de 
medios electrónicos en el ámbito judicial, de la compatibilidad e interoperabilidad y 
seguridad de los sistemas y, en definitiva, de una potencial verdadera administración 
judicial electrónica y del proceso electrónico.

Se aprecia pues que, en esta materia, también se produce una repetición de 
experiencias pues, en el caso brasileño, pese a la intención de lograr un “sistema patrón 
de tramitación procesal electrónica que fuera utilizado en todo el país… sistema único” 
y la adopción del sistema PROJUDI, “hoy, a pesar de la intención de unificación… por 
parte del CNJ, los órganos… emplean medios distintos” (DE LUCENA et alia, 2011).

Resulta a su vez significativo que la falta de un conjunto normativo que 
sostenga la aplicación de tales tecnologías en el proceso no es característica única del 
caso español. Entre otros, en el ámbito brasileño, “a pesar de que la que regula el uso 
de medios electrónicos en la tramitación de procesos judiciales” data de “2006, ya ha-
bía en Brasil, anteriormente… experiencia con el manejo de los medios electrónicos” 
no dándose “un proceso totalmente electrónico” sino con “el advenimiento de la Ley 
nº 10 259/2001… pero la primera experiencia con proceso virtual en el Brasil sucedió 
en el año 2002. … Así, antes de la aprobación de la Ley 11 419/2006, se dio inicio a la 
informatización procesal” ((DE LUCENA et alia, 2011).

En definitiva, no cabe sino concluir con que el modelo institucional vi-
gente en la Administración de Justicia presenta notables disfunciones, duplicidades, 
ineficacias y aspectos susceptibles de mejora no tanto por tal deseable objetivo sino, 
en especial, dado el irreversible escenario electrónico en que las relaciones con la Ad-
ministración van a ejecutarse. Y, asimismo, con la vigencia de la reciente Ley 18/2011, 
se alcanza, de nuevo, la convicción de la necesidad de realizar el estudio comparativo 
de los diversos supuestos en que el proceso electrónico ha sido objeto de desarrollo a 
fin de observar los aciertos y errores comunes y perfeccionar dichos modelos.

III. La administración judicial electrónica en España: ¿principios, 
estándares e interoperabilidad?

La denominación de administración electrónica es objeto de numerosas 
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definiciones y controversias que, por razones del presente trabajo, no son de tra-
tamiento ahora. Sin embargo, la cuestión se torna de relieve cuando se engarza la 
distribución competencial antedicha (Administración de Justicia vs. administración 
de la Administración de Justicia) y cuando ya en los textos legales ordinarios consta 
la expresión administración judicial electrónica.

La comparación terminológica es pertinente y su solución marcará el éxi-
to o fracaso del modelo pues, como se ha indicado en el apartado anterior, la expe-
riencia existente hasta el momento ha sido la de la mera utilización de tecnologías y 
sistemas informáticos de modo aislado en cada ámbito territorial de gestión de las 
Administraciones responsables. Tal modelo, agotado en la actualidad por la inefica-
cia de sus resultados, ha provocado una falta de compatibilidad e interoperabilidad 
entre los sistemas y, por tanto, una falta de explotación de los beneficios y sinergias 
que tales medios informáticos permiten desarrollar.

Como se ha señalado en anteriores ocasiones, en el actual marco normati-
vo, solo cabe entender una verdadera administración judicial entendida como “aquel 
conjunto de medios o recursos organizativos, jurídicos y técnicos –ahora electróni-
cos- que, mediante una ordenada y concreta implantación en la tramitación judicial, 
dotan a esta de mayor eficiencia y eficacia, y son puestos al servicio de la función 
jurisdiccional a fin de que esta disponga de mejores medios para, en definitiva, dar 
respuesta al ejercicio por el justiciable del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva recogido en el artículo 24 de la CE” (GONZÁLEZ CAMPO, 2013 a).

Tras dicha definición se observan los distintos elementos –organizativos, 
jurídicos y técnicos- que deben permitir construir el nuevo modelo de administración 
judicial electrónico y, con ello, un verdadero proceso electrónico. Con ello, se está en 
condiciones de afrontar la siguiente premisa meritoria de mayores estudios futuros: en 
el actual escenario electrónico –e incluso con la vigencia de la Ley 18/2011- ¿cabe seguir 
manteniendo el mismo reparto competencial en provisión de medios materiales en la 
administración judicial electrónica? Es más, ¿en qué grado afecta una deficiente provi-
sión de tales tecnologías y sistemas de gestión en la función jurisdiccional?

Cuando menos, en el momento inicial en que se encuentra la administra-
ción judicial electrónica española, los citados interrogantes evidencian la necesidad 
de acometer tanto un estudio de la cuestión como un diseño de dicha administración 
sobre principios y métodos sólidos y comunes.

No se trata ya de implantar soluciones tecnológicas que faciliten la ejecu-
ción material del acto procesal. Ahora debe producirse la implantación de una ver-
dadera administración judicial electrónica. En efecto, conforme al concepto y notas 
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del modelo que surge de la transformación de la Administración de Justicia, estas 
iniciativas deben, al margen de su parcial éxito, ser consideradas propias del nuevo 
concepto y escenario y no del anterior limitado al empleo de sistemas informáticos 
ad hoc no contemplativos de nuevos procesos, reglas de negocio, competencias, fun-
cionalidades y, en definitiva, concepción de una global administración judicial elec-
trónica. El esfuerzo económico y las siempre exigibles políticas de eficacia y eficiencia 
en el gasto público deben reclamarse de mayor manera. Surgen, por tanto, con mayor 
protagonismo las notas de reutilización, sinergias, colegiación de esfuerzos o, como 
ya señalaban los arts. 2 y 138 CE, de la necesaria cooperación interinstitucional.

Sin perjuicio de los aspectos procesales que más tarde se acometerán, no 
puede concluirse este apartado sin la exposición de una cuestión crucial para la ver-
dadera implantación de la Administración judicial electrónica en España: la com-
patibilidad e interoperabilidad entre los diversos sistemas y aplicaciones judiciales.

En efecto, el proceso y la administración que le da soporte, así como la 
función jurisdiccional ejercida en el mismo, se caracteriza por su carácter nacio-
nal, único, exclusivo y excluyente. Tales notas, mientras del escenario tradicional se 
trata, ningún incumplimiento presentan y, obvio resulta, cualquier procedimiento, 
documento o dato judicial es fácil y prontamente transmitido y comprendido por 
cualesquiera órganos judiciales emisores y receptores.

Sin embargo, en el escenario electrónico, en que el soporte material desa-
parece y se produce una virtualización o desmaterialización del dato judicial, no solo 
resulta deseable sino imprescindible el establecimiento de unos estándares comunes 
que permitan la comunicación y entendimiento entre las aplicaciones.

En España, si bien tal rasgo está contemplado y la interoperabilidad viene 
definida de modo genérico como “la capacidad de los sistemas de información, y por 
ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibili-
tar el intercambio de información y conocimiento entre ellos” y delimitadas sus tres 
dimensiones (organizativa17, jurídico semántica18 y técnica19) ciertamente no está 
plenamente asegurado en el estado actual de la planta electrónica judicial, máxime 

17 Conforme al Anexo de definiciones de la Ley 18/2011, la interoperabilidad organizativa aquella 
que centra su ámbito de actuación en la capacidad de las entidades y de los procesos por ellas 
realizados de colaborar entre sí con el objeto de alcanzar logros previamente acordados.
18 La interoperabilidad semántico-jurídica es la dimensión de la interoperabilidad que garantiza 
que la información judicial intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable 
por aplicaciones ajenas a su emisor/creador.
19 Versa la interoperabilidad técnica sobre la relación entre sistemas y servicios de tecnologías 
de la información, incluyendo diversos aspectos técnicos afectos al intercambio electrónico 
como interfaces, interconexión, integración de datos y servicios, presentación de la información, 
accesibilidad y la seguridad, entre otros.
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ante el problema competencial y conceptual con la compatibilidad de los sistemas.
Al respecto de tal cuestión se observa cierto paralelismo con el mode-

lo brasileño, si bien éste se torna más sencillo en sus definiciones jurídico técnicas 
de compatibilidad e interoperabilidad20 y de sujeto competente. Así, en el sistema 
español, la garantía de tal compatibilidad viene atribuida ex lege al Consejo Gene-
ral del Poder Judicial en el art. 230.5 LOPJ21. Sin embargo, en ningún texto legal se 
define el alcance y contenido de dicha compatibilidad siendo que, por el contrario, 
pero en norma con rango jerárquico de ley ordinario, sí que se define lo que es la 
interoperabilidad y, al menos, en lo relativo a la jurídico semántica se observa un 
gran paralelismo que ha provocado numerosos problemas de descoordinación e in-
jerencias competenciales entre dicho Consejo y las Administraciones competentes 
en materia de justicia.

Al complejo sistema normativo competencial en materia de medios elec-
trónicos en el proceso español, debe añadirse los efectos, todavía no analizados por 
la doctrina, de la reciente reforma realizada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de 
junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial que otorga a dicho órgano una 
preponderante función en dicho ámbito.

Por el contrario, parece más adecuado el modo en que dicha cuestión ha 
sido recogida en el proceso electrónico brasileño pues, bajo el principio “de la padro-
nización y interoperabilidad telemática de los sistemas informáticos”, éstos deben cum-
plir determinados requisitos de compatibilidad con los demás sistemas (art. 8º Ley nº 
11419/2006) en tanto que si bien se permite el funcionamiento de sistemas distintos en 
cada órgano judicial, sin embargo, “el párrafo único del artículo 154 del CPC, instituido 
por la ley nº 11280/2006, estableció la regla de la interoperabilidad, por la cual se exige 
que las informaciones procesales puedan ser intercambiadas”, siendo, sin embargo, de-
mandado por el Consejo Nacional de Justicia un sistema “uniforme” (FREIRE, 2012).

Finalmente, queda por señalar que una cuestión crucial para el buen fin 
de la implantación de dicha administración judicial electrónica, vendrá dado por la 
gobernanza de la misma: el gobierno electrónico de la Justicia. Se trata de una cuesti-

20 Bajo el principio de interoperabilidad se entiende la exigibilidad de que las “informaciones 
procesales puedan intercambiadas, o sea, que puedan ser interpretables y reutilizables automáticamente 
por otros sistemas” (FREIRE, 2012).
21 El art. 230.5 LOPJ además de reservar la previa aprobación de los programas y aplicaciones 
informáticos por el Consejo General del Poder Judicial define, si bien de modo indirecto, la 
“compatibilidad “ como la facultad de los sistemas informáticos para comunicarse e integrarse entre 
sí. Tanto la garantía de la compatibilidad como el modo de comunicación e integración quedan 
reservados como competencia del Consejo General del Poder Judicial.



361

ón de considerable complejidad por el marco jurídico constitucional y ordinario que 
lo regula y la situación técnica que de facto existe en la actualidad que, en realidad, no 
es exclusivo del ámbito judicial sino que radica en el juego de los principios que rigen 
las relaciones de poder entre los diversos entes estatales (en especial, cooperación y 
colaboración interinstitucional), de modo que no cabe sino remitirnos a anteriores 
estudios al respecto (GONZÁLEZ CAMPO, 2013 b). 

No obstante, si cabe señalar que, con los antecedentes reseñados, y ante el 
próximo escenario del proceso electrónico, no cabe sino adoptar un nuevo modelo 
de gobierno electrónico de la Justicia basado en la cooperación y colegiación de es-
fuerzos. De lo contrario, se incurrirá en los errores de experiencias anteriores –aún 
persistentes- que no provocarán sino la ineficacia y fracaso del proceso electrónico. 
Por ello, la detección de los hitos y retos de futuro son esenciales a fin de adoptar 
tales medios. Entre éstos, destaca, por la potencialidad que tiene el nuevo régimen de 
cooperación previsto en la Ley 18/2011, bajo dos instrumentos: 

•	 El Esquema Judicial de Interoperabilidad y seguridad, previsto en los 
arts. 46 a 52 LUTICJU), será el instrumento a través del que se debe-
rán recoger los diversos estándares, principios y requisitos comunes 
que garanticen la debida compatibilidad, interoperabilidad y seguri-
dad de los sistemas y aplicaciones informáticos de la Administración 
de Justicia y que, junto con las Guías de interoperabilidad y seguridad, 
Guía técnica de seguridad y Guías y Normas técnicas de actualiza-
ción, constituyen el cuerpo normativo técnico de la administración 
judicial electrónica. Su elaboración corresponderá a un órgano creado 
ex novo en el ámbito judicial: el Comité técnico estatal de la Adminis-
tración judicial electrónica.

•	 El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, de-
finido en los arts. 44 y 45 y Disposición adicional primera LUTICJU) 
queda configurado como el máximo órgano consultivo –si bien con 
funciones resolutorias vinculantes en algunos casos- de la adminis-
tración judicial electrónica. Está compuesto de miembros de todas las 
Administraciones Públicas competentes en la materia. Pese a la esca-
sa regulación legal del mismo, la mera lectura del articulado de la Ley 
18/2011 y, en especial, el desarrollo reglamentario del mismo recien-
temente aprobado22, permite concluir la relevante función a que está 
llamado en virtud de la cual podemos afirmar que, al menos, a nivel 
legal, se prevé una nueva gobernanza en la justicia electrónica española.

22 Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico estatal de la 
Administración judicial electrónica.
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Podemos concluir que, dadas las funciones que en el ámbito técnico y también 
en el procesal –lo que a su vez introduce cierta distorsión en el modelo-, le vienen dadas 
a dicho Comité, del correcto diseño y contenido con que ejerza sus funciones, dependerá 
el éxito o fracaso de la administración judicial electrónica y, también, del propio proceso 
electrónico le vienen otorgadas en dicha normativa (GONZÁLEZ CAMPO, 2013 b)23.

IV. El proceso electrónico: elementos esenciales y retos de 
futuro

El proceso no se configura como un fin o un conjunto de innecesarios for-
malismos o fórmulas rigoristas. Antes al contrario, constituye, dicho sea en síntesis, 
la garantía para el justiciable de que su pretensión será dirimida bajo unos principios 
de igualdad, objetividad y seguridad jurídica (STC 130/198924).

Por ello, cuando de configurar el proceso electrónico se trata no resul-
ta neutral el modo en que se diseña el mismo, se adoptan unas u otras soluciones 
técnicas y se facilitan determinadas funcionalidades o aplicaciones informáticas en 
detrimento de otras. Se torna, pues, fundamental, el principio de neutralidad que, 
consideramos, tiene una triple vertiente –jurídica, tecnológica y subjetiva- de inex-
cusable cumplimiento (GONZÁLEZ CAMPO, 2013 a).

Tal es la relevancia de tales presupuestos que, si bien con otra perspectiva, 
el art. 25 Ley 18/2011 señala que “La gestión electrónica de la actividad judicial respe-
tará el cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las normas 
procesales”. Sin embargo, pese a dichas premisas, lo cierto es que, de la propia ley 
referida, pueden extraerse los elementos principales del proceso electrónico: acceso, 
tramitación, configuración del expediente y documento judiciales electrónicos en 
relación con la gestión y tratamiento del dato judicial.

A) En orden al acceso, constituye el punto crítico del proceso electrónico 
español desde varias perspectivas:

Por un lado, en la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva –dimensión acceso a la jurisdicción- o “derecho al proceso” (DE LA OLIVA, 
1993) se observan diversas cuestiones de relieve:

23 En efecto, al Comité técnico le corresponde notables funciones no solo en orden a la 
compatibilidad e interoperabilidad judiciales sino también en el ámbito procesal mediante la 
fijación de determinados requisitos, definición y reingeniería de procesos. En este sentido, para 
mayor detalle, vid. GONZÁLEZ CAMPO, 2013 c.
24 “El proceso, en cuanto instrumento destinado a la tutela de los derechos e intereses legítimos de 
quienes acuden ante los Tribunales de Justicia impetrando la protección de los mismos, está compuesto 
por una sucesión de actos necesarios a tal fin, esto es, el procedimiento” (Sentencia del Tribunal 
Constitucional nº 130/1989, de 17 de julio, publicada en Boletín Oficial del Estado nº 189 de 9 de 
agosto de 1989),
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i) Si existe un derecho al proceso electrónico en el ordenamiento español o, 
por el contrario, tal premisa se torna de carácter optativo para las Administraciones 
competentes en la materia.

ii) Si, existiendo dicho derecho al proceso electrónico, el deficiente modo 
en que el mismo se asegura supone, a su vez, una vulneración del derecho fundamen-
tal a la tutela judicial efectiva y del derecho y principio a la igualdad.

Ambas premisas se encuentran en íntima relación y, por ello, deben ser 
analizadas de modo conjunto. El sistema previsto en los arts. 4 a 8 LUTICJU se centra 
en una triple situación: derecho de uso de los medios tecnológicos para el ciudadano, 
derecho-deber para los profesionales y deber para las Administraciones e institucio-
nes relacionadas con las mismas. Sin embargo, tal premisa, excepción hecha de los 
ciudadanos, se torna en deber de utilización una vez se regula la concreta tramitación 
electrónica de los procedimientos (arts. 25 a 43 LUTICJU).

Si bien el modelo diseño, en su plano teórico, se considera correcto, lo cier-
to es que, aún con ello, existe un serio riesgo de no alcanzarse la debida inclusión di-
gital incurrir en una indeseada brecha procesal electrónica habida cuenta de las pecu-
liaridades sociales y jurídicas del modelo español: el desigual nivel de conocimiento y 
uso de las tecnologías por parte de los diversos grupos poblacionales, la diferencia en 
el nivel de accesibilidad –social y económica- a tales tecnologías, la norma procesal 
que exceptúa de la postulación en determinados procedimientos al permitir el acceso 
directo del ciudadano al órgano judicial, e incluso las obligaciones que, para paliar 
eventuales diferencias, se imponen a las Administraciones en la propia Ley 18/2011 
que, paradójicamente, pueden provocar desigualdades. 

En este punto, se observa igualmente la necesidad de detectar los hitos del 
proceso y analizarlos bajo experiencias comparadas. En el modelo ahora seguido, se 
observa que rige el “principio de facultatividad” por el que no se impone el uso de los 
medios electrónicos ni a profesionales ni a ciudadanos (FREIRE, 2013) y que igual-
mente existe la preocupación por el diferente grado de accesibilidad al uso de tales 
medios electrónicos (DE LUCENA, 2011).

Por otro lado, ya en una perspectiva jurídico técnica –dimensión electró-
nica del derecho-, en el correcto diseño del punto de acceso al proceso.

En este sentido, deberá implantarse la sede judicial electrónica. Tal cues-
tión se torna compleja por la cantidad de principios y premisas que deben respe-
tarse dada su relevancia. Ahora, interesa señalar que la sede judicial electrónica se 
configura como el punto inmediato y único de acceso del ciudadano, profesional 
y Administraciones Públicas con los órganos judiciales una vez se instaure el pro-
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ceso electrónico. Por tal relevancia se torna imprescindible su configuración bajo 
estándares, principios y contenidos de interoperabilidad y seguridad tanto comunes 
a todos los órganos judiciales como, en especial, respetuosos con los principios y 
garantías procesales. A través de la misma deberá producirse igualmente los diversos 
actos procesales de comunicación y demás intercambios de información. Si bien se 
prevé la posibilidad de una sede judicial electrónica principal y de subsedes judicia-
les electrónicas, en todo caso debe garantizarse su coordinación así como el acceso 
directo a aquella. En este sentido, resulta de relieve la distribución de competencias 
en la materia en tanto que, por un lado, el órgano que origine la información que se 
deba incluir en la sede judicial electrónica, será el responsable de la veracidad e inte-
gridad de su contenido; y, por otro, su creación, contenidos técnicos, mantenimiento 
e integridad y actualización de la información facilitada, así como el acceso a los 
servicios previstos en la misma corresponde a la Administración competente en la 
materia (Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas, así como Fiscalía Gene-
ral del Estado en lo relativo a las oficinas fiscales25). A su vez, éstas administraciones 
deberán sujetarse a los principios de publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

De nuevo puede observarse cómo el concreto diseño técnico del proceso 
electrónico afecta a la dimensión jurídica del mismo y, por ende, al derecho funda-
mental referido.

B) Tramitación del proceso electrónico.
Este estadio del proceso electrónico si bien debiera ser el de más sencilla 

consecución habida cuenta del principio de neutralidad, en realidad, se torna el más 
complejo precisamente por las previsiones normativas. En efecto, es en este momento 
en donde se encuentra el nudo gordiano del proceso electrónico: su configuración pro-
cesal (GONZÁLEZ CAMPO, 2012). Destacan dos aspectos en dicha configuración: el 
expediente judicial electrónico y el documento judicial electrónico que, por su impor-
tancia y relación con la gestión documental judicial, serán objeto de análisis posterior.

Pese a la ingenua pretensión del legislador de no realizar afección procesal26, 
lo cierto es que el contenido procesal no solo es innegable sino que resultaba obvio y, 
por ello, imprescindible su acometimiento; desarrollo que, sin embargo, no se produjo 
en dicho texto y que, a la luz del principio de legalidad procesal, se torna como uno de 

25 Si bien, en esta regulación de la sede judicial electrónica, se incluye una expresa previsión para las 
oficinas fiscales, la propia Ley, con carácter general, establece que toda referencia realizada al ámbito 
judicial se entenderá realizada igualmente al ámbito del Ministerio Fiscal y sus oficinas (Disposición 
adicional novena LUTICJU).
26 Apartado III del Preámbulo y art. 25 LUTICJU.
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los retos de futuro en la implantación de la administración judicial electrónica.
En orden los plazos procesales, con deficiente redacción, se observa 

una distinción entre el cómputo relativo a registro y presentación de escritos y el 
relativo a los actos procesales de comunicación –“comunicaciones y notificaciones 
electrónicas”-(art. 32 y 33 a 35 LUTICJU, respectivamente).

En lo relativo al cómputo de plazos en el registro y presentación de escri-
tos, se produce un nuevo sistema de permanente habilidad que permite la presenta-
ción durante las veinticuatro horas de todos los días del año si bien sin lograr una 
acomodación a todos los supuestos de habilidad procesal previstos en la ley procesal 
común española27. En este punto, se observan similitudes con lo dispuesto en el art. 
3º de la ley brasileña (admisión durante las veinticuatro horas) si bien ésta última 
fue objeto de positiva acogida por la doctrina por considerarlo una “ganancia para el 
jurisdiccionado ya que facilita el impulso del proceso … y el envío de la petición puede 
ocurrir desde cualquier lugar” (LUCENA, 2011).

En lo que se refiere a los actos procesales de comunicación, y de confor-
midad con el principio de neutralidad procesal se prevé el modo de realización elec-
trónico y consecuencias sin alteración de la norma procesal si bien sin regular los 
inevitables aspectos derivados del modo electrónico (art. 33.2 LUTICJU), lo que pro-
vocará que deba ser colmado con la normativa del sistema de notificaciones electró-
nicas previéndose como reto de futuro dada la imposibilidad de desarrollo normati-
vo procesal reglamentario –principio de legalidad procesal-, cuestión que, a su vez, 
ya quedó regulada en el art. 135 LEC conforme a la reforma operada en el mismo por 
la disposición final sexta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre. Conforme a dicho prin-
cipio de neutralidad procesal, en el proceso electrónico español no existen diferencias 
con respecto al sistema tradicional pues en ambos casos se produce conforme al sistema 
tradicional, si bien debe recordarse la omisión de los supuestos en que es preceptiva la 
remisión del expediente28. Se prevé la “comunicación edictal electrónica” (art. 35 LU-
TICJU) pero nuevamente dejándolo huérfana de regulación al señalar únicamente que 
aquello que fuere de necesaria publicación en edictos se entenderá realizada mediante 
su publicación en la sede o subsede judicial electrónica. En este punto, se diferencia del 
sistema brasileño de publicación telemática en que se prevé el Diario de la Justicia como 
medio de publicación de los actos judiciales y comunicaciones judiciales, el cual conce-
de “un día más de plazo” (LUCENA, 2013). En ambos sistemas –español y brasileño- se 

27 El art. 4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, establece el “Carácter supletorio 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil “ para todos los procesos, incluidos los relativos a la jurisdicción 
militar.
28 Vid. apartado relativo al expediente judicial electrónico.
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prevén los supuestos de interrupción técnica del sistema (art. 10.2 de la ley brasileña y 
art. 7 RD 84/2007) si bien con un tratamiento distinto.

C) Expediente judicial electrónico, documento judicial electrónico. Gestión 
y tratamiento del dato judicial: seguridad y reutilización de la información.

El expediente judicial electrónico, pese a la relevancia que tiene tal figura en 
el ámbito tanto jurídico procesal como técnico, viene regulado en un solo artículo: el art. 
26 LUTICJU. Se caracteriza porque si bien es considerado, conforme al Preámbulo de la 
norma, como el sustituto natural de los tradicionales expedientes o autos, se configura, 
sin embargo, de un modo muy distinto a la estructura, características y formación del ex-
pediente judicial en soporte documental. Así, se considera el expediente judicial electró-
nico por el criterio de agregación documental Tal distinción se caracteriza por una doble 
nota: una, la derivada necesariamente del nuevo soporte tecnológico pues un expediente 
electrónico requiere de elementos y normas distintas que un expediente convencional y, 
otra, la relativa a la posibilidad de que un mismo documento judicial electrónico forme 
parte de distintos expedientes judiciales electrónicos, que, si bien técnicamente tiene an-
tecedentes en otros ámbitos administrativos, en el ámbito judicial, en el actual marco pro-
cesal, se torna de difícil encaje a la luz de los concretos proyectos implantados, de modo 
que en un futuro se requerirá la cohonestación procesal de dicho expediente.

Nada más se explicita en dicha norma pese a la relevancia que el expediente 
o autos reviste en el procedimiento. Antes al contrario, destaca tal parquedad como uno 
de los defectos de la norma citada pues, de un modo gráfico, cabe señalar que lo que no 
dice es más significativo que lo que dice y lo que dice es ciertamente escaso y confuso. 
Destacan, asimismo, las siguientes notas:

•	 la previsión del índice electrónico como elemento garantizador de la forma-
ción e integridad de las actuaciones judiciales y 

•	 la remisión del expediente –clave en el actual sistema procesal- se considerará 
realizada mediante la puesta a disposición del mismo. Sin embargo, tal cuesti-
ón, que afecta a todo el modo de tramitación procesal vigente de los recursos 
e itineraciones procesales –aumentado aún más con la Nueva Oficina Judi-
cial- no queda regulada quedando huérfana de cualquier previsión normativa 
sobre modo de realización, supuestos de improcedencia, tipos y roles de acce-
so, condiciones de seguridad, remisión del mismo y, en especial, cómputo del 
dies a quo de dicha remisión electrónica (ahora, puesta a disposición), sin que 
ni la genérica previsión del Esquema Judicial de interoperabilidad y seguri-
dad, o sus derivadas Guías de interoperabilidad y seguridad, o la existencia de 
regulación en ámbitos administrativos –ajenos, obvio es, al judicial- colmen 
la falta de tal regulación procesal. De nuevo, pues, se observan otra línea crí-
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tica y reto de futuro para el proceso electrónico español.

El documento judicial electrónico es otra de las grandes cuestiones sobre las 
que pivotará el éxito o fracaso del proceso electrónico español. Con la administración 
judicial electrónica, surgen, categorías normativas y conceptuales ex novo en nuestro 
ordenamiento como la del documento judicial electrónico que inserto en el expediente 
judicial electrónico conlleva un nuevo paradigma judicial cual el proceso electrónico. En 
el mismo, cambia el régimen jurídico del documento, el modelo objetivo y se generan 
relaciones y tipos documentales que despliegan sus efectos más allá de las propias nece-
sidades del procedimiento tramitado. Destaca de la regulación prevista en los arts. 27 a 
29 LUTICJU su protagonismo en el procedimiento (y su afección en el derecho procesal) 
y en la implementación tecnológica de una efectiva administración judicial electrónica 
(afección en el ámbito de la interoperabilidad. Pese a la simplicidad de su definición (art. 
27.1 LUTICJU), en la misma, se prevén, en realidad, dos tipos de documentos judiciales 
electrónicos cuya correcta identificación procesal permite una correcta configuración 
técnica del mismo. Asimismo, se establece un complejo sistema de copias de dicho do-
cumento judicial electrónico. Si bien está dotado de mayor detalle en su regulación que 
la del documento judicial electrónico, será el desarrollo normativo previsto en el seno 
del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad (en especial, la reguladora del do-
cumento judicial electrónico y metadatos asociados, gestión, copiado y conversión de 
formatos e  intercambio electrónico de datos entre Administraciones) el que complete la 
configuración jurídico técnica del documento judicial electrónico. Recordando que tal 
diseño corresponde al referido Comité técnico estatal, cabe advertir por tanto los princi-
pales riesgos que se atisban de ineludible resolución positiva:

•	 la compatibilidad e interoperabilidad (en especial, semántica) del docu-
mento judicial electrónico,

•	 conservación/preservación, que, en este ámbito, excede de lo electrónico y 
deviene en la novedosa perdurabilidad procesal,

•	 la interoperabilidad e itineración del documento y su gestión en el archivo 
documental electrónico (art. 29 LUTICJU).

•	 Todo ello permite contemplar la relevancia del documento judicial electró-
nico no de modo aislado ni únicamente como soporte del acto procesal sino 
como un elemento de la gestión del ciclo de vida procesal del documento 
judicial electrónico. De tal manera, podrán afrontarse, igualmente, cuestio-
nes que, si bien en el ámbito tradicional, también son controvertidas, en el 
escenario electrónico se tornan de necesaria resolución: la protección del de-
recho a la intimidad y su relación con el derecho al olvido y la regulación de 
la reutilización de la información judicial que reviste notables peculiaridades 
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con otros ámbitos administrativos.
•	 Tras todo ello, en caso de que, en un futuro, se implemente correctamente 

tal documento y expediente, cabrá realizar una reflexión sobre la Adminis-
tración judicial electrónica y contemplar si, en el ámbito judicial, es posible 
la adopción de modernas concepciones de gobierno abierto, open data o 
nuevos paradigmas de gobernanza pública.

V. Conclusiones

1. El modelo español está agotado y preciso de un cambio conceptual. Tal re-
forma es posible tras la Ley 18/2011, de 7 de julio, reguladora del uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la Administración de Justicia pues constituye 
la primera norma que con carácter sistemático regula tal materia, si bien precisada de 
un desarrollo normativo posterior. De la misma, se vislumbra la posibilidad de imple-
mentar una verdadera Administración judicial electrónica.

2. Para dicha implementación y el posterior diseño del proceso electróni-
co, se considera oportuno realizar un análisis de los principales hitos y elementos del 
proceso y su comparación con el modelo brasileño. El resultado del análisis realizado 
permite asegurar la necesidad de profundizar en el mismo a fin de detectar los factores 
críticos de éxito y formular propuestas de lege ferenda. 

3. Con la limitación metodológica de la comparativa realizada, se observa 
que no existen grandes diferencias entre los hitos y problemas detectados por la doctri-
na en el proceso electrónico brasileño y español.

4. En la citada norma española, destaca la necesidad de afrontar la configuración 
procesal de la administración judicial electrónica y la garantía de la compatibilidad e inte-
roperabilidad de los sistemas y aplicaciones. Entre ello, destaca el expediente judicial elec-
trónico y el documento judicial electrónico en tanto una correcta regulación de los mismos 
permitirá avanzar en la gestión y tratamiento del dato judicial en un escenario electrónico 
y contemplar si, en el ámbito judicial, es posible la adopción de modernas concepciones de 
gobierno abierto, open data o nuevos paradigmas de gobernanza pública.

5. En dicha nueva administración judicial electrónica, destaca el nuevo mode-
lo institucional en el que, bajo los principios de colegiación de esfuerzos y cooperación, se 
crea un órgano ex novo –Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica- 
llamado a desempeñar un notable papel dadas sus funciones resolutivas y consultivas.
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Resumo
O presente artigo pretende analisar o poder judiciário no âmbito do governo eletrônico. Destaca o 
poder judiciário brasileiro e a criação do Conselho Nacional de Justiça. Aborda a chamada nova gestão 
pública e a ideia de governança. Apresenta as metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça e 
procura refletir sobre o critério de eficiência no poder judiciário brasileiro. 
Palavras chave: Poder Judiciário. Governo eletrônico. Eficiência. Nova gestão pública.

Introdução

O advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) gerou uma 
infinidade de transformações na sociedade contemporânea. O Estado, na consecução de 
sua(s) finalidade(s), precisa se adaptar à nova realidade, muito mais tecnológica, fluida, 
cooperativa. O governo eletrônico nada mais é que uma resposta aos anseios dessa so-
ciedade, pois pretende planejar e implementar as ações de governo utilizando as TICs.

Mesmo sendo uma fração do Estado mais conservadora, a função jurisdicio-
nal também tem se inserido no âmbito do governo eletrônico e buscado, assim como a 
Administração Pública em geral, a eficiência de sua gestão.

Ocorre que, os conceitos inerentes à nova gestão pública precisam ser devida-
mente questionados, uma vez que já superados em muitos aspectos e também em razão 
da especificidade da função jurisdicional a ser prestada pelo poder judiciário.

A eficiência que move o poder judiciário atual é a força propulsora da chamada 
nova gestão pública e talvez este modelo não seja o mais adequado para o poder judiciário.  

1 Poder Judiciário e Governo eletrônico

Ao tratar modernamente da ideia de governo eletrônico faz-se necessário 
uma breve incursão na figura do Estado, pois ainda é nesta realidade que o governo 
eletrônico se insere. Isso porque já se previu o fim do Estado e talvez realmente essa 
previsão possa se concretizar. No entanto, por ora, esse é o pano de fundo.

Quando se fala em Estado pressupõe-se um povo, num dado território, sob 
um governo (soberano)1. Esse Estado tem por finalidade precípua o bem comum (ou 

1 Dallari conceitua Estado como a “ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de 
um povo situado em determinado território”. Ver DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria 
geral do Estado. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 122. Miranda conceitua o Estado como um 
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a paz social) e a forma como irá alcançar essa finalidade depende de sua constituição, 
talvez mais no sentido de constituição material que formal.

Especialmente depois de Montesquieu convencionou-se dividir as funções 
do Estado em função legislativa, administrativa e judicial, sendo cada umas dessas fun-
ções desempenhadas por órgãos competentes e distintos.

A Constituição brasileira de 1988 traz em seu art. 2º que são Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

A depender da Constituição vigente, do modelo de sistema de governo ado-
tado pelo Estado ou da própria conjuntura substancial do Estado pode ser que umas 
das funções se sobressaia em relação às demais, o que ensejaria uma análise específica 
em relação à importância de cada função no contexto estatal. Em que pese a relevância 
dessa questão, ela será tratada apenas de forma transversal, à medida que seja necessá-
rio para aprofundar algum aspecto referente ao poder judiciário.

Traçadas algumas linhas a respeito do Estado cumpre destacar a questão do 
governo, tido como o elemento eminentemente político da constituição do Estado. Várias 
são as formas de governo, de acordo com a organização das instituições que atuam no poder 
soberano do Estado e ainda diante das relações entre essas instituições. A classificação mais 
antiga é a de Aristóteles2, baseada no número de pessoas no poder, mas outras classifica-
ções clássicas ainda foram propostas por Maquiavel e Montesquieu e permanecem atuais ao 
identificarem como formas de governo, dentre outras, a monarquia e a república.

A república guarda muita proximidade com o sentido da democracia, uma 
vez que indica a possibilidade de participação do povo no governo e hoje, pode-se di-
zer, é a forma de governo preponderante entre os Estados, uma vez que no mundo todo 
existem apenas cerca de vinte estados monárquicos3.

Agora, com o avanço das tecnologias da informação e comunicação (TICs), 
o governo se insere também no ambiente eletrônico. Daí a denominação governo ele-
trônico. Segundo Busquets seria o uso intensivo da TIC para promover um governo 

conjunto de pessoas ou povo que se fixa num espaço físico ou território e requer uma autoridade 
institucionalizada ou poder político. Ver MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da constituição. 3.ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 64.
2 O autor propõe três espécies de governo: realeza, quando é um só indivíduo quem governa; 
aristocracia, que é o governo exercido por um grupo, relativamente reduzido em relação ao todo; 
democracia (ou república, segundo alguns autores), que é o governo exercido pela própria multidão 
no interesse geral. Cada uma dessas formas, segundo o autor, pode sofrer uma degeneração, a 
realeza transformar-se-á em tirania, a aristocracia em oligarquia e a democracia em demagogia. 
Ver DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 222-223.  
3 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
p. 222-228.



372

mais eficiente e efetivo, de forma a facilitar a acessibilidade ao serviço governamental, 
através de um maior acesso público à informação, e tornar o governo mais prestador 
de contas ao cidadão4.

Neste sentido também Rover e Mezzaroba sustentam que o governo eletrônico:
se caracteriza por uma infra-estrutura única de comunicação compar-
tilhada por diferentes órgãos públicos a partir da qual a tecnologia da 
informação e da comunicação é usada de forma intensiva para melhorar 
a gestão pública e o atendimento ao cidadão.5

Pode parecer, num primeiro momento, que o termo “governo” e agora pensa-
do “governo eletrônico” refira-se apenas ao poder executivo, pois seria ele o responsável 
pela condução política do aparato estatal. No entanto, a atualização da doutrina da sepa-
ração dos poderes de Montesquieu, amplamente difundida pelas constituições moder-
nas, inclusive a brasileira, prevê que todas as funções são desempenhadas por todos os 
poderes, uma exercida de forma típica e as outras de forma atípica. Ademais, o aspecto da 
governabilidade perpassa todas as instituições do Estado, à medida que a participação do 
cidadão deve ser possível perante todas as esferas componentes do Estado, especialmente 
nos poderes institucionalizados. Nesta seara emerge o poder judiciário.

1.1 O poder judiciário brasileiro

As instituições democráticas do Estado brasileiro são relativamente novas, 
pois surgiram com a independência do país em 1822, mas vieram a ser firmar apenas 
após a proclamação da república em 1889 e ainda assim passaram por períodos de 
ditadura que provocaram momentos de estagnação democrática.

O poder judiciário brasileiro, nas palavras de Wolkmer, surge no processo 
de formação nacional, mas marcado pela herança acadêmica de Coimbra e pelo ide-
ário político individualista e conservador e tem a incumbência de edificar os quadros 
político-burocráticos do Império6. 

Pode-se dizer que apenas com o tempo o Poder Judiciário pátrio foi assu-
mindo uma postura mais condizente com a face democrática do Estado, mostrando-se 

4 BUSQUETS apud RUSCHEL, Aírton José; ROVER, Aires José. Business Intelligence: Governo 
Eletrônico na Administração da Justiça. In: Galindo Ayuda, Fernando (ed.), Rover, Aires José (ed.) 
Derecho,gobernanza y tecnologías de la información en la sociedad del conocimiento. Prensas 
Universitarias de Zaragoza. LEFIS Series 7, pp. 279-298. 2009.
5 ROVER, Aires José; MEZZAROBA, Orides. Novas Tecnologias: o governo eletrônico na 
perspectiva da governança. In: (Org.) Vladimir Oliveira da Silveira e Orides Mezzaroba.  Empresa, 
sustentabilidade e funcionalização do Direto. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
(coleção Justiça, Empresa e Sustentabilidade; v.2).
6 WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 132.
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mais acessível à população, não mais tão elitista em sua composição e mais consciente 
de sua atuação na preservação e fomento do Estado democrático.

Tal perfil do judiciário vem novamente passando por transformações, à me-
dida que a realidade do governo eletrônico torna-se factível. 

Uma ampla reforma do Poder Judiciário foi desencadeada a partir da Emen-
da Constitucional 45/2004. Dentre as inovações merece destaque a criação do CNJ 
(Conselho Nacional de Justiça), órgão de controle da atuação administrativa e financei-
ra do Poder Judiciário, bem como do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, 
de acordo com art. 103-B, § 4º da CF. 

O CNJ, apesar das críticas que possam ser feitas a respeito de não ser verda-
deiramente um órgão de controle externo ao Poder Judiciário7, tem atuado em algumas 
frentes que precisam ser reconhecidas, como a definição de metas a serem cumpridas 
pelo Poder Judiciário e a abertura de seus registros para a pesquisa acadêmica e tam-
bém para a pesquisa institucional. 

2  A nova gestão pública e a ideia de governança

Inserir o poder judiciário no âmbito do governo eletrônico é fundamental 
para entender essa nova postura da instituição. No entanto, não são apenas os novos 
padrões de Tecnologia da informação e comunicação que dão perfil ao governo eletrô-
nico. Nesse processo tem se dado grande importância aos conceitos provenientes da 
Administração, em especial às práticas gerenciais. 

O que é hoje chamado de nova gestão pública (New Public Management) 
ou, no Brasil, administração pública gerencial, tem suas raízes em de-
senvolvimentos práticos da administração pública de todo o mundo, no 
conjunto de ideias em geral conhecido como reinvenção do governo, e na 
ligação conceitual com a política pública e, em especial, com a perspectiva 
da public choice na teoria da administração pública.8

Pode-se dizer que a crise fiscal da década de 1970 foi a grande motivação 
para essa nova orientação para a Administração Pública. O conceito central da nova 
gestão pública é, em resumo, um governo que funcione melhor e custe menos. Para 
tanto, medidas de austeridade fiscal, esforços para melhorar a produtividade pública 
e prestação de serviços de forma terceirizada ou privatizada, são implementadas. Ao 
mesmo tempo os administradores públicos começaram a reestruturar seus órgãos bu-

7 Constitui-se órgão de controle externo do Poder Judiciário, muito embora em sua composição a 
maioria dos membros seja do próprio Poder Judiciário.
8 DENHARDT, Robert B. Teorias da Administração Pública. 6. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2012. p. 197-198.
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rocráticos, a redefinir suas missões organizacionais, a organizar fluxos integrados de 
processos organizacionais e a descentralizar a tomada de decisões, de modo a eviden-
ciar a accountability9 e o alto desempenho.

Mais recentemente surgiu o termo “governança”, inicialmente voltado às 
empresas, daí “governança corporativa”. O conceito de governança vem também da 
Administração e visa responder aos anseios daqueles10 que se relacionam com as orga-
nizações e passam a exigir dos administradores mecanismos e procedimentos de trans-
parência na condução dessas organizações. 

Portanto, intrínseco à noção de governança está a “capacidade de um pú-
blico estratégico ou grupo de interesse poder monitorar e avaliar como as suas organi-
zações estão sendo administradas e como os seus interesses e expectativas estão sendo 
levados em conta”, o que se poderia denominar de governabilidade.11 

No contexto evolutivo pode-se destacar quatro marcos que fixam os pila-
res da moderna governança, a partir da segunda metade dos anos oitenta, cumprindo 
ressaltar os princípios da OCDE, definidos em 1998, pois a partir destes acelerou-se a 
difusão mundial dos códigos nacionais de boas práticas de governança corporativa.12

Assim, governança corporativa pode ser definida como “um conjunto de 
práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia, protegen-
do investidores, empregados e credores, facilitando, assim, o acesso ao capital”13 ou 
ainda como “o conjunto de práticas e relacionamentos entre os acionistas ou cotistas, 
Conselho da Administração, diretoria, auditoria independente e Conselho Fiscal com 

9 Qualidade ou estado de ser confiável ou responsável. Para Koppel existem cinco diferentes 
concepções de accountability: a dimensão da transparência – a organização revelou, publicamente, 
os fatos associados a seu desempenho, seus acertos e seus erros?; dimensão da Imputabilidade – a 
organização enfrentou consequências por causa de seu desempenho, ou foi ela passível de punição 
ou gratificação por seus atos?; dimensão da Controlabilidade – a organização realizou a vontade 
do comitente, ou principal, que a controla enquanto seu agente?; dimensão da Responsabilidade 
– a organização obedeceu às regras, formais ou informais, que lhe dizem respeito?; dimensão da 
Responsividade – a organização foi plenamente satisfatória quanto à expectativa substantiva que 
lhe cabia atender? Ver DENHARDT, Robert B. Teorias da Administração Pública. 6. Ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. p. 337-338.
10 São os chamados “stakeholders”. Chiavenato nomeia os proprietários, acionistas, investidores e 
demais públicos estratégicos. Já Sousa e Almeida ampliam o rol citando funcionários, fornecedores, 
clientes, governo, instituições financeiras, concorrentes e a comunidade em geral. 
11 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. p. 581.
12 ROSSETTI, José Paschoal; ANDRADE, Adriana. Governança Corporativa: fundamentos, 
desenvolvimento e tendências. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 199-200. 
13 DA SILVA, Edson Cordeiro. Governança corporativa nas empresas: guia prático de orientação 
para acionistas e conselho de administração/ novo modelo de gestão para redução do custo de 
capital e geração de valor ao negócio. São Paulo: Atlas, 2006. p. 16.
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a finalidade de otimizar o desempenho da organização e facilitar o acesso ao capital.14

Essas duas definições de governança corporativa parecem ilustrar bem o mo-
delo de governança que tem seu foco no shareholder, ou seja, num grupo mais restrito de 
interessados. Um outro modelo seria o que põe seu foco no stakeholder, considerando 
além dos interesses dos acionistas, também os interesses dos públicos interno e externo.15 

Esses modelos, na visão de Chiavenato, dependem do grau de maturidade 
da organização, “indo desde uma visão limitada exclusivamente aos interesses mais 
imediatos dos acionistas até uma visão fortemente ampliada para todo o variado uni-
verso externo de shareholders e stakeholders”. A governança corporativa está se tornan-
do um complexo processo de tomada de decisão que antecipa e ultrapassa a tradicional 
estrutura administrativa da organização. No fundo, o processo de governar a organiza-
ção se torna cada vez mais amplo e interativo e envolve todos os atores envolvidos no 
negócio, pois nenhum deles detém sozinho o conhecimento e a capacidade de recursos 
para tomar todas as decisões unilateralmente.16 

Na verdade, a chamada nova gestão pública já não parece mais tão nova, 
pois suas premissas cederam lugar a teorias que valorizam o serviço público e aplicam 
a ideia de governança.

A nova gestão pública, que veio a dominar o pensamento e a ação no campo 
da administração pública, fundamenta-se na idéia de que a melhor maneira 
de compreender o comportamento humano é admitir que o governo e os 
outros atores tomam decisões e empreendem ações com base no autointe-
resse. Segundo essa visão, o papel do governo é liberar as forças de mercado 
de modo a facilitar a decisão individual e obter eficiência. Os cidadãos são 
vistos como consumidores e os problemas são tratados com o uso de incen-
tivos. Espera-se que os servidores públicos sejam empreendedores de risco 
que realizam os melhores negócios e reduzam riscos.

Diferentemente da nova gestão pública, que se constrói sobre conceitos 
econômicos como a maximização do autointeresse, o novo serviço público 
se constrói sobre a idéia do interesse público, a idéia de administradores 
públicos a serviço de cidadãos e, de fato, totalmente envolvidos com eles.17

Portanto, pensar hoje na eficiência do poder judiciário é pensar quais são os 
critérios que merecem destaque na aferição dessa eficiência. De extrema importância 

14 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) apud CHIAVENATO, Idalberto. 
Introdução à teoria geral da administração. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
15 DA SILVA, Edson Cordeiro. Governança corporativa nas empresas: guia prático de orientação 
para acionistas e conselho de administração/ novo modelo de gestão para redução do custo de 
capital e geração de valor ao negócio. São Paulo: Atlas, 2006. p. 16-19.
16 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. p. 582.
17 DENHARDT, Robert B. Teorias da Administração Pública. 6. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2012. p. 268-269.
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a reflexão sobre os valores que norteiam as tomadas de decisão no âmbito do poder 
judiciário, pois são estas decisões que orientam o rumo da instituição. 

3  A “almejada” eficiência no poder judiciário

Antes mesmo da já citada reforma do poder judiciário ocorrida através da 
Emenda Constitucional n. 45/2004, a ordem jurídica brasileira implementou uma re-
forma no Estado, através da Emenda Constitucional n. 19/98 que introduziu novos 
conceitos e princípios como eficiência, controle de resultados, razoabilidade, agências 
executivas, organizações sociais, privatizações e desregulamentação.18

O princípio da eficiência consta do rol dos princípios inerentes à Adminis-
tração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal e tem sido invocado para 
cobrar das instituições e órgãos públicos uma gestão bem sucedida, ou seja, que mostre 
bons resultados, bom desempenho.

Quer parecer que ainda no Brasil a noção de eficiência no poder público 
encontra-se muito arraigada à noção que embasou os primeiros autores da administra-
ção pública, muito influenciados pelas inovações tecnológicas, que viam na máquina o 
modelo de eficiência. Desde o início as teorias de organizações públicas eram simples-
mente teorias que tornavam as organizações mais eficientes.19 

Isso porque, analisando especificamente o poder judiciário brasileiro, o 
principal parâmetro de aferição de sua eficiência tem sido o conjunto de metas defini-
das pelo CNJ desde 2009.  

No total foram dez metas de nivelamento para o Judiciário no ano de 2009, 
definidas no 2º Encontro Nacional do Judiciário, realizado em Belo Horizonte, Mi-
nas Gerais. O destaque foi a Meta 2, que determinou aos tribunais que identificas-
sem e julgassem os processos judiciais mais antigos, distribuídos aos magistrados até 
31.12.2005. Embora nos anos seguintes a preocupação com o desempenho ainda tenha 
sido marcante, começa-se a vislumbrar um alargamento das questões propostas.

Para 2013 as metas 1 e 5 destacaram a preocupação com a eficiência e cele-
ridade da prestação jurisdicional, quando definiram a necessidade de julgar mais pro-
cessos de conhecimento do que os distribuídos em 2013 e, no caso específico da Justiça 
Federal, designar audiências e realizar demais atividades de conciliação adequadas à 

18 SILVA apud Ruschel, A.J.; Silva, C.E.R.F.; Rover, A.J. O Governo Eletrônico na Gestão do Judiciário. 
In: Anais do Simpósio Argentino de Informática y Derecho - SID 2010. Buenos Aires: SADIO. 2010. 
p. 2142-2153.  
19 DENHARDT, Robert B. Teorias da Administração Pública. 6. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2012. p. 86-88.
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solução de conflitos em número maior do que o ano de 2012. 
As metas 6 e 15 evidenciaram a preocupação com a gestão seja na Justiça 

Federal, a fim de implementar gestão por processos de trabalho (gerenciamento de ro-
tinas) em 100% das turmas recursais, seja na Justiça Militar da União, a fim de desen-
volver versão teste de sistema de gestão eletrônica Administrativa e Judicial.

O Processo Judicial eletrônico (PJe) é tema das metas 11 e 12 destinadas à 
Justiça do Trabalho e visa capacitar, com duração mínima de 20 horas, 50% dos ma-
gistrados e 50% dos servidores na utilização do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e em 
gestão estratégica, bem como implantar o Processo Judicial Eletrônico (PJe) em pelo 
menos 40% das Varas do Trabalho de cada tribunal.

Por sua vez, as metas 9 e 10, em consonância com o processo de informa-
tização que o Poder Judiciário vem experimentando, ressaltaram a importância de 
implementar, a princípio na Justiça do Trabalho, o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional

(PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em, pelo 
menos, 65% das unidades judiciárias e administrativas, bem como realizar adequação 
ergonômica em 20% das unidades judiciárias de 1º e 2º Grau.

Por fim, a meta 18, direcionada às Justiças Federal e Estadual, objetivou identifi-
car e julgar, até 31/12/2013, as ações de improbidade administrativa e ações penais relacio-
nadas a crimes contra a administração pública, distribuídas até 31/12/2011. Seguindo esta 
orientação a meta 19, dirigida às Justiças Federal, Estadual e Eleitoral, propôs a realização de 
parcerias entre o Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais de Justiça, os Tribunais

Federais, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais de Contas, para 
aperfeiçoamento e alimentação do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato 
de improbidade administrativa.20

Diante de todo este panorama constata-se que o Poder Judiciário está im-
buído na tarefa de planejar e gerir a justiça e que tem buscado focar suas 
metas na eficiência e celeridade do sistema, de certa forma transforman-
do o Poder Judiciário numa grande plataforma de dados, onde o critério 
quantitativo orienta novas ações e tem o condão de mostrar a “cara” do 
Poder Judiciário21.

Segundo Denhardt, “dar destaque proeminente à eficiência significa não 
tomar em conta a substância do que se faz – o que, na realidade, é uma consideração 

20 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Metas 2013. Disponível em
<http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-2013>. Acesso em 06 fev 2013.
21 SARDETO, Patricia Eliane da Rosa; ROVER, Aires José. A cooperação no Brasil em face do 
e-Judiciário. Revista Eletrônica Democracia Digital e Governo Eletrônico. n° 8, p. 183-195, 2013. 
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muito importante”22.
Refletindo essa observação, Boaventura de Sousa Santos, em relatório ela-

borado para o Observatório Permanente da Justiça Portuguesa em 2008, destaca que o 
momento atual da Justiça Portuguesa, bem como da justiça europeia, é de uma ampla 
reforma focada na qualidade, eficiência e eficácia do sistema de justiça23, ou seja, não se 
trata apenas de eficiência. 

O Poder Judiciário, por meio do CNJ, promove sua 1ª Audiência Pública sobre 
Eficiência do 1º Grau de Jurisdição e Aperfeiçoamento Legislativo voltado ao Poder Judi-
ciário, a realizar-se em fevereiro de 2014, com o intuito de coletar manifestações de órgãos 
públicos, autoridades, entidades da sociedade civil e especialistas sobre os temas eficiência 
da primeira instância24 e aperfeiçoamento legislativo25 voltado ao Poder Judiciário.26

Em sua exposição de motivos, o presidente do CNJ ministro Joaquim Bar-
bosa, destaca a importância da audiência, uma vez que 90% dos processos em tramita-
ção no Poder Judiciário estão nas unidades judiciárias de primeiro grau e que a taxa de 
congestionamento27 média é de 73%, 23 pontos percentuais acima da taxa do segundo 
grau. Outrossim, reforça o dever do CNJ de coordenar a política nacional destinada 
à solução de questões que afetam a qualidade da prestação jurisdicional, garantindo 
independência dos magistrados e valorização dos servidores.28

Sem dúvida a iniciativa de se convocar uma audiência pública para deba-
ter os contornos da eficiência no poder judiciário brasileiro demonstra, num primeiro 
momento, que existe uma visão um pouco mais ampla do que simplesmente a coleta de 
números e dados estatísticos.

É cedo ainda para se afirmar que o poder judiciário caminha na direção da 

22 DENHARDT, Robert B. Teorias da Administração Pública. 6. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2012. p. 89.
23 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo judiciário: qualidade e eficiência na gestão dos 
processos cíveis. Universidade de Coimbra. 2008. Disponível em:<http://opj.ces.uc.pt/pdf/para_
um_novo_judiciario.pdf> Acesso em: fev 2013.
24 BLOCO I: EFICIÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO (I – Alocação 
equitativa de servidores, cargos em comissão e funções de confiança; II – Orçamento e 1º grau 
de jurisdição; III – Gestão participativa.) Ver http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-
presidencia/comunicados/27053-ato-convocacao-n-1-2013-de-2-de-dezembro-de-2013.
25 BLOCO II: APERFEIÇOAMENTO LEGISLATIVO VOLTADO AO PODER JUDICIÁRIO (I 
– Extinção/redução da Competência Delegada; II – Desjudicialização da Execução Fiscal; III – 
Composição da Justiça Eleitoral.) Ver idem.
26 http://www.cnj.jus.br/evento/eventos-novos/27174-1-audiencia-publica-sobre-eficiencia-do-1-
grau-de-jurisdicao-e-aperfeicoamento-legislativo-voltado-ao-poder-judiciario
27 Taxa de congestionamento – relação entre o número de processos pendentes de julgamento no início 
do ano, o ingresso de novas demandas e o número de decisões proferidas no exercício. Ver Ruschel, A.J.; 
Silva, C.E.R.F.; Rover, A.J. O Governo Eletrônico na Gestão do Judiciário. In: Anais do Simpósio Argentino 
de Informática y Derecho - SID 2010. Buenos Aires: SADIO. 2010. p. 2142-2153.  
28 http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/comunicados/27053-ato-
convocacao-n-1-2013-de-2-de-dezembro-de-2013.
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governança, mas parece razoável considerar que vem buscando melhorar.

4 Conclusão

É inegável que o poder judiciário brasileiro enfrenta problemas na adminis-
tração da justiça. De outra forma, também não se pode negar que, especialmente a partir 
da Constituição Federal de 1988, algumas mudanças vieram tornar possível uma postura 
mais condizente com a realidade do governo eletrônico e com os anseios da sociedade.

A criação do Conselho Nacional de Justiça foi um passo importante nessa 
caminhada. O órgão, responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira 
do poder judiciário, bem como do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, está 
se colocando à frente de medidas que visam dar maior eficiência ao poder judiciário.

Um exemplo dessas medidas, e talvez o mais emblemático, seja a definição 
de metas a serem cumpridas anualmente, a partir de sua instituição em 2009. Como 
visto, a grande maioria das metas ainda se fixa na obtenção de resultados, no desempe-
nho dos juízes, na quantificação da justiça.

Essa orientação está muito ligada à escola da nova gestão pública, o que de 
certa forma é preocupante. As teorias da Administração Pública evoluíram no sentido 
da governança e a própria especificidade da função jurisdicional requer um olhar aten-
to para o que se pretende quando se busca eficiência no poder judiciário. É necessário 
avançar nesta reflexão. 
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Resumo
Este artigo tem a proposta de apresentar uma visão do sistema judiciário brasileiro como uma 
organização e a necessidade de mudanças de sua estrutura frente a um novo ambiente de 
modernização que é o “fluxo digital ou virtual” do andamento processual, fazendo um paralelo aos 
conceitos de organização, estrutura e autopoiese de Maturana e Varela. Esta modernização por sua vez 
visa à celeridade processual para, desta maneira, promover uma justiça mais justa a comunidade. O 
tema do processo eletrônico está em pauta, já é realidade em algumas unidades judiciárias. Mas hoje 
temos um “fluxo digital” ou uma digitalização processual? Qual a diferença destes termos? E o que isto 
implica na prática?
Palavras-chave: Fluxo digital, Digitalização, Processo eletrônico, Autopoiese, Sistema judiciário. 

1 Introdução

Vamos iniciar com uma análise histórica do processo judicial até a pro-
mulgação da Lei nº 11.419 em 2006 e depois apresentar um paralelo do sistema ju-
rídico com a autopoiése de Maturana e Varela, visando a alteração da estrutura do 
judiciário a fim de promover celeridade nos trâmites processuais.

O sistema processual no Brasil, no período da colônia e até mesmo depois 
de independente, tinha muito do Direito Medieval, somente em 1832, com a formu-
lação do Código de Processo Criminal, houve modificações na arcaica concepção do 
processo. Em 1850, foi editado o Regulamento n° 73717, juntamente com o Código 
Comercial, tal Regulamento influenciou em muito a concepção do Código de Pro-
cesso Civil, pois os atos processuais eram eivados de economia e simplicidade. Com 
a crise da República Velha e a Revolução da década de 30, surgiu a Constituição de 
1934 e, posteriormente, o Código de Processo Civil de 1939, o qual se desvincula-
va do modelo português. O processo tornou-se unificado e com nova forma, dando 
ênfase na oralidade. Por fim, chega-se à edição da Lei n° 5.869/73, o atual Código de 
Processo Civil, refletindo as mudanças que o país sofreu ao longo de sua história, 
lembrando que este Código de Processo Civil foi editado sob o comando do autorita-
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rismo militar, que teve início em 1964. Após a abertura política e com a promulgação 
da atual Constituição Federal (1988), a qual prevê garantias fundamentais aos cida-
dãos, inúmeras alterações são feitas nas leis processuais. [1]

A partir dos anos 90 é possível verificar mudanças legislativas que ampliam 
as formas de comunicação. Em 1999, foi formulada a Lei n° 9.800/99 (Lei do fax), com o 
objetivo de regularizar o uso do fax para a transmissão de atos processuais, no entanto 
não acrescentou aceleração aos processos, uma vez que o documento original deveria 
ser apresentado em juízo, cinco dias após o envio pelo fax. Em 2001, há edição da Lei 
n° 10.259 (Lei dos juizados especiais cíveis e criminais da justiça federal), abrindo as 
portas para a utilização de instrumentos eletrônicos de comunicação à distância. [1]

Em 2006 foi sancionada a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informa-
tização do processo judicial, tanto na esfera civil, como na penal e trabalhista, envol-
vendo não somente o processo em si, como a transmissão das peças processuais e a 
comunicação de atos, tais como a citação, intimação, notificação, etc [4]. A Lei possui 
22 artigos divididos em quatro capítulos: 1º - Da informatização do processo judicial; 
2º - Da comunicação eletrônica dos atos processuais; 3º- Do processo eletrônico; 4º - 
Disposições gerais e finais. Portanto, a partir de 2006 foi regulamentado o processo 
eletrônico, e com isso o prisma de um novo paradigma para a justiça brasileira.

Com todas estas mudanças nos códigos processuais, como o sistema ju-
rídico brasileiro tem se comportado quanto ao processo “eletrônico” ou “digital”, e 
quanto este processo eletrônico tem efetivamente promovido a celeridade nos trâmi-
tes e presteza na justiça para o benefício da sociedade.

“O sistema jurídico é considerado um dos sistemas funcionais, ou sistemas 
parciais, do sistema social global, com a tarefa de reduzir a complexidade do ambien-
te por meio da absorção do comportamento social. O fechamento operacional, e a 
autopoiése do sistema, dá a este a possibilidade de se desenvolver dinamicamente. 
Assim o desenvolvimento do Direito se dá reagindo aos seus próprios impulsos, mas 
também, estimulado por irritações do ambiente social”. [2]

Conforme acima citado, para inovação de seus procedimentos o impulso 
deve surgir do próprio sistema, a necessidade de inovação pode vir dos próprios inte-
grantes desta organização, que podem modelar suas estruturas a fim de gerar novas 
normas e procedimentos, ou também, pode ser estimulada pela sociedade, a qual o 
judiciário presta serviço, o seu ambiente de atuação.

Hoje, um dos principais gargalos no judiciário brasileiro são justamente 
os tramites processuais que envolvem o magistrado. Os regimentos vigentes são da 
época em que o tramite processual se dava unicamente de forma manual, e, portanto, 
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de forma física. Com a nova realidade do processo eletrônico precisamos de novas 
regulamentações e procedimentos que se enquadrem neste novo paradigma para que 
realmente se trabalhe com processos eletrônicos, através de fluxos virtuais apropria-
dos, ao invés de praticar os mesmos velhos procedimentos sem o papel.

Nos próximos capítulos vamos ver as principais definições de Maturana e 
Varela, os conceitos de digitalização e fluxos virtuais, os procedimentos atuais do siste-
ma judiciário brasileiro, o novo paradigma do judiciário e, por fim, as conclusões finais.

2 Definições de Maturana e Varela

Antes de prosseguirmos vamos expor os principais conceitos da visão 
de Humberto Maturana e Francisco Varela, cientistas chilenos, que propuseram a 
questão de até que ponto a fenomenologia social pode ser considerada uma fenome-
nologia biológica.

No livro “A árvore do conhecimento”, Maturana e Varela citam dois afo-
rismos que permeiam toda a idéia do conhecimento como um desenvolvimento bio-
lógico e social [5]:

- Todo fazer é conhecer e todo conhecer é fazer, toda experiência vivida é 
validada particularmente pelo ser que a vivência, portanto, toda experiência de mun-
do é particular e singular, todo ato de conhecer produz um mundo em si.

- Tudo que é dito é dito por alguém, toda ação humana é realizada por 
alguém em algum lugar, toda reflexão produz um mundo.

Os autores afirmam que o conhecer somente acontece com a experiência, 
e não pode ser adquirido apenas através dos fatos captados do ambiente e armazena-
dos na mente, o fenômeno do conhecer é a integração entre o social e humano e suas 
raízes biológicas. O ato de conhecer depende da ação do indivíduo e o conhecimento 
depende da estrutura do ser que a conhece.

 A autopoiese define os seres vivos como sistemas que produzem a si mes-
mos, são produtos e produtores, são circulares, ou seja, funcionam em termos da 
circularidade produtiva. 

A organização e estrutura, a organização são os componentes de um 
sistema que o definem como parte de uma classe específica e a estrutura são suas 
relações com o meio. A organização não se modifica a estrutura sim, dependendo do 
ambiente em que está interagindo. 

Os seres vivos se caracterizam por sua organização autopoiética e dife-
renciam-se entre si por suas estruturas. Essas estruturas mudam o tempo todo se 
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adaptando as transformações do ambiente que são continuas. 
E apesar deste determinismo estrutural não significa que sejam sistemas 

previsíveis, pois aquilo que acontece a um sistema em determinado momento depen-
de da sua estrutura e do ambiente nesse momento. Portanto, apesar dos seres vivos 
serem iguais na sua organização não significa que tenham a mesma estrutura, a qual 
se modifica e se adapta ao meio em que vivem.

A ontogenia é a história da mudança estrutural de uma unidade sem que 
esta perca sua organização. Essa contínua mudança estrutural ocorre na unidade a 
cada momento, desencadeada por interações com o meio onde se encontra ou como 
resultado de sua dinâmica interna. O mundo em que vivemos é o mundo que cons-
truímos a partir de nossas percepções. Por conseguinte, nosso mundo é nossa visão 
do mundo. Se a realidade que percebemos depende da nossa estrutura, que é indivi-
dual, existem tantas realidades quantas pessoas percebedoras. Eis porque o chamado 
conhecimento só objetivo é inviável: o observador não é separado dos fenômenos 
que observa. Se somos determinados pelo modo como se interligam e funcionam as 
partes de que somos feitos (ou seja, pela nossa estrutura), o ambiente só desencadeia 
em nós o que esta estrutura permite. [3]

A mudança estrutural, que é contínua dos seres vivos, com a conservação 
de sua autopoiese ocorre a cada instante, continuamente e de várias maneiras ao 
mesmo tempo. É o pulsar de tudo o que vive. 

O acoplamento estrutural, que é a modificação congruente que ocorre 
entre sistemas operacionalmente independentes e o meio. A manutenção dos or-
ganismos como sistemas dinâmicos em seu meio depende de uma compatibilidade 
entre os organismos com o meio, o que chamamos de adaptação. Se, por outro lado, 
as interações do ser vivo com seu meio se tornam destrutivas, desintegrando-o ao 
interromper sua autopoiese, consideramos que o ser vivo perdeu sua adaptação [5].

A avaliação, quanto se há ou não conhecimento, se dá sempre num con-
texto relacional, em que as mudanças estruturais que as perturbações desencadeiam 
no organismo parecem ao observador como um efeito sobre o meio. É em relação aos 
efeitos esperados que o observador avalia as mudanças estruturais desencadeadas 
no organismo. Desse ponto de vista, toda interação de um organismo, toda conduta 
observada, pode ser avaliada por um observador como um ato cognitivo. Da mesma 
maneira, o viver - a conservação ininterrupta do acoplamento estrutural como ser 
vivo - é conhecer no âmbito do existir. Aforisticamente, “viver é conhecer”, viver é 
ação efetiva no existir como ser vivo.
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3 Definição de digitalização e fluxo digital no judiciário e suas 
implicações

Vamos a seguir, analisar o conceito da digitalização, fluxo digital, como 
se dá o tramite processual na atualidade e como que podemos começar a traçar este 
novo paradigma do Judiciário, o fluxo digital ou virtual, que pode se tornar realidade 
através do processo eletrônico.

Sob o prisma da autopoiése, vamos analisar como o sistema jurídico pode 
se modelar a fim de alterar sua estrutura e se adaptar a uma nova forma de interagir 
com o seu meio que é a sociedade e a necessidade de celeridade em seus trâmites, o 
que vai de encontro com os princípios do direito, “justiça e equidade”.

A definição do termo “Digitalizar” é converter dados analógicos em infor-
mação digital com o auxílio de um scanner [6]. No Judiciário a digitalização deve ser 
um dos passos para o fluxo digital, eliminando o papel, transformando de formato 
analógico para formato digital, alçando desta maneira, a diminuição do custo pro-
cessual, a necessidade de espaço físico, o tempo de tramitação, entre outros. 

Por “virtual” temos no dicionário a seguinte definição aplicada a área 
da informática, simulado por programa de computador, para “fluxo”, movimento 
constante de um fluído, e “digital”, relativo aos algarismos de 0 a 9, que opera sobre 
informação representada sob a forma de dígitos associados a impulsos elétricos [6].

Mas este termo fluxo digital ou virtual está sendo utilizado também para 
ritualizar os procedimentos de uma determinada tarefa, em que todos os passos são 
realizados através do computador, ou melhor, sistemas computacionais. E esta vir-
tualização não representa somente digitalizar os documentos destas rotinas, mas, 
principalmente, implica em otimizar, acelerar alguns passos, diminuindo, desta for-
ma, muitas burocracias que envolvem as rotinas em papel. Implica em olhar para 
uma rotina, um procedimento que é executado, e entender qual o melhor caminho 
que este procedimento deve seguir, tendo em mente que toda execução é em tempo 
real, o que possibilita uma visão mais ampla e enxuta das tarefas que são executadas, 
e onde a distância não existe.

Portanto, para concretizar a virtualização dos trâmites processuais é neces-
sário um estudo minucioso e multidisciplinar, entre direito e tecnologia da informa-
ção, a fim de traçar este novo paradigma da justiça brasileira, onde se rompe a barreira 
do sistema manual, físico, para o sistema virtual, eletrônico, sem que haja com isso ne-
nhum prejuízo ou violação dos direitos e garantias conquistadas ao longo da história.

“A adoção do processo eletrônico é a grande oportunidade para os gesto-
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res da Justiça melhorarem a execução de suas atividades de forma considerável. Os 
resultados das unidades que já operam com o processo eletrônico mostram-se muito 
positivos. Mas, sem dúvida, o potencial aumento de eficiência na área ainda é enorme, 
pois a simples troca de mídia (papel > bits) não vai garantir plenamente tal objetivo” [7].

3.3 O sistema organizacional judiciário e seus procedimentos atuais

O Código do Processo Civil, assim como os regulamentos internos dos Tri-
bunais, foram criados em uma época em que o papel e a caneta eram os únicos ins-
trumentos disponíveis para o armazenamento dos andamentos processuais, os quais 
eram realizados através de fichas e pastas. Desde então passamos por várias evoluções 
tecnológicas, da máquina de escrever até a era da informatização em massa com uma 
rede globalizada. Os regimentos internos e o CPC, embora tenham sido revisados ao 
longo das décadas, não tiveram ainda um olhar profundo e inovador que absorva todas 
estas evoluções tecnológicas no âmbito de promover a celeridade desejada pela comu-
nidade. “O direito tem como marca a evolução constante, porém lenta” [7].

Pedro Madalena e Álvaro de Oliveira citam que uma das razões da mo-
rosidade na justiça brasileira é o excesso de formalismo dos magistrados e a falta de 
assunção dos serventuários quanto à solução de problemas, encaminhando os autos 
excessivamente para juiz quando poderia ser dirimida a dúvida no próprio cartório 
[8]. Nestas duas situações podemos observar que na atual forma de trâmite proces-
sual temos procedimentos que podem ser bastante otimizados, dependendo do fluxo 
de trabalho adotado. 

“De Plácido e Silva conceitua o direito processual como “todo o complexo 
de regras instituídas pelo poder público no sentido de determinar a forma, por que 
serão os direitos protegidos pela Justiça” [apud 7]. A determinação da forma, mencio-
nada pelo autor, não inclui apenas o “como fazer” no trâmite de cada processo; inclui 
também o “quem faz” cada tarefa na administração diária da justiça.” [7]

Alexandre Atheniense cita, falando da lei 11.419, que apesar deste dispo-
sitivo legal estabelecer caráter meramente autorizativo quanto ao uso de processo 
eletrônico pelos tribunais, entendemos que este é o caminho que, em poucos anos, 
se tornará obrigatório, não somente pela necessidade de evolução tecnológica do Ju-
diciário, mas principalmente pelo agravamento de sua incapacidade em absorver a 
crescente demanda pela prestação jurisdicional, que acarreta excessiva e danosa mo-
rosidade na resolução dos litígios judiciais [9].
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3.4 O sistema organizacional judiciário e um novo paradigma

As últimas décadas tem tido um avanço acelerado na área da ciência e tec-
nologia, a sociedade tem mudado seus costumes e valores, a forma como nos relaciona-
mos com o mundo tem mudado. Estamos na era da informação, da globalização, onde 
o fato e a notícia são quase simultâneos, estamos sempre online, compartilhamos cada 
momento de nossas vidas em redes sociais, conhecemos pessoas de todos os cantos do 
mundo, por mais remoto que seja. Com isso tudo, temos uma sociedade diferente de 
100 ou 50 anos atrás, não que todas estas inovações sejam positivas, mas visivelmente 
temos uma sociedade com necessidades e expectativas diferentes de tempos atrás.

E o Judiciário, como está reagindo a estas transformações? Sendo um sis-
tema fechado e autopoético, ou seja, autônomo, transforma a si mesmo reagindo ao 
seu próprio meio ambiente, que é o comportamento social. “Um sistema é autônomo 
se puder especificar suas próprias leis, aquilo que é próprio dele” [5]. E com a mudan-
ça deste ambiente complexo, refletindo na complexidade da própria organização, o 
judiciário tem apresentado mudanças e alterações em sua estrutura, evidências des-
tas mudanças são, por exemplo, a lei 11.419, da utilização do processo eletrônico, as 
regulamentações e metas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que visam à celeri-
dade processual, e as ações de alguns tribunais na implantação de unidades judiciais 
totalmente digitais, ou seja, trabalhando exclusivamente com processos eletrônicos. 

“A ciência do Direito e o próprio ordenamento jurídico com suas normas 
dogmáticas procuram construir uma ordem, dizendo algo sobre si mesmo, criando 
regras que eliminem contradições e vazios – lacunas” [10]. 

Portanto, para que o judiciário usufrua plenamente deste avanço tecnológi-
co, sugerimos que sejam utilizados fluxos de trabalho automatizados, que disciplinem 
as normas processuais, levando em consideração a estrutura dos trâmites nas suas di-
versas vertentes, que tem ritos particulares para cada tipo de ação. Lembrando que, 
“uma das características mais marcantes dos procedimentos processuais é o alto grau 
de formalidade ao qual estão submetidos os agentes diretamente envolvidos” [7].

 Para trabalhar com fluxos de trabalhos, ou fluxos processuais, podemos 
nos utilizar da “lógica” para desenhar o melhor caminho a seguir em cada um dos 
ritos processuais, tendo em mente que o juiz tem liberdade de determinar os métodos 
a serem utilizados nos trâmites processuais de sua competência. 

 “O caráter altamente técnico que envolve o andamento de cada proces-
so Judicial nos tribunais é o que permite uma interpretação menos conflituosa, e 
consequentemente uma aplicação mais clara das regras processuais. A análise dos 
procedimentos judiciais genéricos e específicos para casos especiais definidos em lei 
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permite a construção de sistemas lógicos, que podem guiar os operadores jurídicos 
na realização de seus trabalhos” [7].

“As leis lógicas estruturam o Sistema Jurídico no que tange a linguagem, 
evitando o sem sentido e o contra sentido. A lógica, porém, não se confunde com 
aquelas leis contra sentido” [10]. 

“A base lógica do conhecimento jurídico no sistema continental está depo-
sitada nos termos da lei, enquanto que no sistema jurisprudencial boa parte dessa ló-
gica se encontra somente na cabeça daqueles que aplicam o Direito nos tribunais” [10]. 
Portanto, com sistemas de fluxos de trabalho aplicados em um tribunal, fluxos lógicos 
das ações físicas tomadas no andamento processual, além de promover uma celeridade 
nos ritos, eliminando a redundância, a imprecisão, a ambiguidade, entre outros, ainda, 
seria uma forma de disseminar o conhecimento tácito implícito nestas atividades.

4 Conclusões finais

Como vimos anteriormente para que seja possível mudar o paradigma do 
judiciário brasileiro precisamos ter em mente que não basta passar o trâmite pro-
cessual do papel para os sistemas de computador, é necessário que estes sistemas 
sejam repensados e reavaliados quanto ao seu andamento processual, pensando nos 
seus vários ritos e se fundamentando na análise das regras formais procedimentais. 
Segundo o estudo de Krammes [7], para que o processo judicial eletrônico seja real-
mente factível, sistemas informatizados especializados se fazem necessários, visando 
criar as condições necessárias para a automatização das rotinas de trabalho, com o 
foco na “virtualização” dos processos judiciais.

Respondendo as perguntas propostas no início deste trabalho, digitaliza-
ção e fluxo digital (virtualização) são dois termos distintos e dissonantes, mas ain-
da assim complementares no que diz respeito à necessidade da existência dos dois 
conceitos. O primeiro diz respeito apenas ao formato e o segundo explicitamente a 
forma, ou seja, utilizamos o formato digital para trabalharmos com a virtualização, 
que são os fluxos de trabalho aplicados ao judiciário com a proposta de promover 
celeridade no andamento processual através de fluxos lógicos inteligentes que permi-
tem um melhor aproveitamento das normas e procedimentos das leis.

Portanto, o Judiciário como autopoético, com suas fronteiras definidas, 
reativo ao seu meio, produzindo a si mesmo e regerando suas fronteiras, pode com 
a necessidade de mudança de paradigmas da nova sociedade, desta era digital, se 
re-gerar através da “irritabilidade” causada por seu meio. E como autopoiético é au-
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tônomo, especifica suas próprias leis, é produto e produtor, é a justiça e faz a justiça, 
portanto, o Judiciário depende de sua organização e do modo como esta se realiza 
(seus tramites) e não do modo como ela se apresenta fisicamente (processo eletrônico 
ou em papel), elementos estes que somente determinam seu espaço de existência. 

Hoje já temos algumas ações que seguem no caminho dos fluxos de tra-
balho, transcendendo o aspecto físico de processo eletrônico ou em papel. Alguns 
Tribunais já trabalham visando esta realidade, visualizando o judiciário como um 
todo e com foco na celeridade dos tramites, ainda são ações tímidas, mas pertinentes 
para esta mudança de paradigma na justiça brasileira. 
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Resumo
Este artigo tem por objetivo analisar se o processo eletrônico opera como meio de aceleração dos 
processos judicias e promoção de respostas/serviços que o cidadão espera do Estado: a justiça. Num 
cenário de amplas mudanças processuais – iminência de uma nova lei processual, processo judicial 
eletrônico – a sociedade anseia por celeridade em suas demandas, mas também espera qualidade nas 
respostas que o estado lhe dá. Pretende-se ao final deste texto, demonstrar o quão relevante é a utilização 
do processo eletrônico na agilidade das demandas e da obtenção de informações pelos interessados.  
Palavras-chave: Processo Judicial Eletrônico. Sociedade informacional.

Introdução

Iniciamos algumas linhas visando discorrer sobre tema de relativa impor-
tância para aqueles que, de alguma forma, participam da rotina do Poder Judiciário, 
principalmente naquele em que já está em funcionamento o Processo Judicial Eletrô-
nico. Tais linhas trarão argumentos visando discutir sobre fomentos ou obstáculos im-
postos pelo processo judicial eletrônico aos seus usuários e interessados nas ações em 
tramitação e seu uso como meio de obtenção de informações. O Processo Judicial Ele-
trônico atua como meio de aceleração dos processos judicias e promoção de respostas/
serviços que o cidadão espera do Estado: a justiça? Este artigo se justifica pelo interesse 
do pesquisador no aprofundamento de seus conhecimentos a respeito de elementos 
importantes na sua prática acadêmica. Pari passu o advento do processo eletrônico 
traz aos operadores do direito, muita inovação no exercício da jurisdição e significativa 
agilidade na prestação jurisdicional. E para fins de cumprir com tais objetivos, o méto-
do de abordagem utilizado é o dedutivo partindo da relação entre argumentos gerais, 
denominados premissas, para argumentos particulares, até se chegar a uma conclusão. 
Como técnica de pesquisa é utilizada a técnica bibliográfica e documental, a partir de 
pesquisas e fichamentos em fontes bibliográficas, livros e trabalhos relativos ao assunto.

O desenvolvimento da Sociedade Informacional revolucionou os valores 
sociais e culturais e repercutiu na política e na economia. Se antes o que valia era suma-
mente o trabalho físico, hoje impera a informação e o uso que se faz dela para a gera-
ção e transmissão de conhecimento. A Sociedade Informacional, que viabiliza o acesso 
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imediato a todo o tipo de informação, sem limites de tempo e de espaço, representa 
uma grande conquista da humanidade. Todavia, essas conquistas não surgem do nada. 
Antes, pelo contrário, são frutos das constantes transformações, de lutas da humanida-
de para a consolidação dos seus direitos fundamentais.

1 Transformação Social

Nosso mundo está em processo de transformação estrutural desde há duas 
décadas. É um processo que se desenvolve em varias direções, mas está associado à 
emergência de um novo paradigma tecnológico, baseado nas tecnologias de comunica-
ção e informação, que começaram a tomar forma nos anos 60 e que se difundiram de 
forma desigual por todo o mundo. (CASTELLS, 2005)

Sabemos que a tecnologia não determina a sociedade e sim, a sociedade 
é que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das 
pessoas que utilizam as tecnologias. Além disso, as tecnologias de comunicação e infor-
mação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos sociais da própria tecnologia. 
Ao longo do tempo, foram constatadas amplas evidências de que os utilizadores, parti-
cularmente os precursores, foram, em grande medida, os produtores dessa tecnologia.

Contudo, a tecnologia é condição necessária, mas não suficiente para a emer-
gência de uma nova forma de organização social baseada em redes, ou seja, na difusão de 
redes em todos os aspectos da atividade na base das redes de comunicação digital.

Hodiernamente a sociedade tem sido caracterizada como sociedade de 
informação ou sociedade do conhecimento, o que não consegue ter eco em Castells 
(2005, p. 17), pois entende que conhecimento e informação sempre foram centrais na 
nossa sociedade e em todas as sociedades conhecidas. Novidade é o fato de fornecerem 
novas capacidades a uma organização social antiga: as redes. Essas redes são tidas como 
novidades, pois se apresentam como forma de organizações mais flexíveis e adaptáveis, 
caminhando para modelos mais evoluídos dos esquemas sociais humanos, embora não 
tenham conseguido ampliar e coordenar os recursos necessários para um trabalho ou 
projeto que fosse além de um determinado tamanho e complexidade de organização 
para a concretização de tarefas.

 Nestes termos, as redes eram de uso privado, “enquanto o mundo da pro-
dução, do poder e da guerra estava ocupado por organizações grandes e verticais, como 
os estados, as igrejas, os exércitos e as empresas que conseguiam dominar vastos polos 
de recursos com um objetivo definido por uma autoridade central. As redes de tecnolo-
gias digitais permitem a existência de redes que ultrapassem os seus limites históricos, 
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podendo ser flexíveis e adaptáveis graças a sua capacidade de descentralizar seu desem-
penho ao longo de uma rede de componentes autónomos, enquanto se mantêm capazes 
de coordenar toda esta atividade descentralizada com a possibilidade de partilhar a to-
mada de decisões. As redes de comunicação digital são a coluna vertebral da sociedade 
em rede” (CASTELLS, 2005, p. 18).

Esta sociedade em rede assume uma dimensão global, pois extrapola os li-
mites fronteiriços. Sua atuação chega a todos os países e difunde-se através do poder 
integrado nas redes globais de capital, bens, serviços, comunicação, informação, ciência 
e tecnologia, excluindo a maior parte da humanidade, embora toda a humanidade seja 
afetada pela sua atuação e pelas relações de poder que participam globalmente nas re-
des da organização social.

Uma transformação estrutural ocorre, surgindo um novo tipo de estrutura 
social, que na visão de Castells (2005, p. 19): 

a humanidade, comandada pela Razão e equipada com a Tecnologia, se 
move da sobrevivência das sociedades rurais, passando pela sociedade in-
dustrial, e finalmente para uma sociedade pós-industrial/da informação/
do conhecimento, a montanha esplendorosa onde o Homo Sapiens vai fi-
nalmente realizar o seu estado dignificante.

Há um novo espaço de relações aonde sociedades específicas em seus con-
textos de existência, podem ter êxito em seus objetivos e alcançar suas pretensões e 
valores, fazendo uso das novas oportunidades geradas pela mais excepcional revolução 
tecnológica da humanidade, que permite transformar as nossas capacidades de comu-
nicação, levando em conta por quem e para que são utilizadas as novas tecnologias de 
comunicação e informação. Já é sabido que esse novo paradigma tecnológico tem pos-
sibilidades de desempenho significativamente superior em relação aos sistemas tecno-
lógicos anteriores. Importante que neste momento se identifique suas potencialidades, 
bem como sua dinâmica, riscos e benefícios dessa nova sociedade em rede. 

Esta nova estrutura social, de tamanha presença em inúmeros cenários da 
sociedade contemporânea que é de bom alvitre que se observe com atenção, pois o de-
senvolvimento tecnológico fez-se acompanhar de um modelo de bem estar e conforto 
da gestação de riscos imprevisíveis e não contabilizáveis. Fala-se, a este propósito, de 
uma mudança de paradigma social. 

É oportuno lembrar a lição de Hans Jonas (2006, p. 48) que recomenda uma 
ética para as gerações tecnológicas. Existem sempre comportamentos humanos clas-
sificáveis sob a ótica do certo e errado, do bem e do mal. Embora relacionadas com o 
agir individual, essas classificações sempre têm relação com as matrizes culturais que 
prevalecem em determinadas sociedades e contextos históricos. 
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A ética da responsabilidade, diferentemente, possui caráter teleológico (dos 
fins), podendo ser formulada como uma relação de meios e fins. Os fins sobressaem e 
condicionam a decisão prática, mas meios e fins precisam atender a critérios de eficiência 
e altruísmo. A ação está orientada por critérios utilitaristas, visando “a maior felicidade 
possível para o maior número de pessoas possível”. Há ponderação de riscos, portanto 
não é uma ética de certezas atemporal e formal, como a primeira. É uma ética contex-
tualizada, situacional, que se adequa ao dinamismo dos costumes e dos acontecimentos.

Para que haja responsabilidade, deve existir um sujeito consciente. O que 
acontece é que o imperativo tecnológico elimina a consciência, “a tecnologia moderna in-
troduziu ações de magnitude tão diferentes, com objetivos e consequências tão imprevi-
síveis que os quadros da ética anterior não pode mais contê-los”. (JONAS, 2006, p. 68-71)

Ainda considerando a responsabilidade das ações humanas, pode-se afir-
mar que o homem sozinho no reino animal, não é capaz de mudar o curso da história 
de vida com as suas intervenções. 

A tecnologia possibilita vários caminhos a seguir. Cada caminho passará por 
uma instrução diferente, com o destino final. Uma escolha pode chegar a resultados di-
versos, obtendo resultados negativos ou positivos. É o que trataremos no próximo tópico.

2 A sociedade informacional

 Ao longo da história se viu que o homem busca desenvolver aparatos que de 
alguma forma lhe darão maior autonomia e poder para os entrechoques na sociedade. 
Na linha do tempo, conseguimos identificar os diferentes meios de fortalecimento. No 
homem pré-histórico: a descoberta e a posse do fogo; na sociedade greco-romana: a 
política e a arte da guerra; na idade média: a religião; nas grandes guerras: o poder 
bélico; no imperialismo: o controle das colônias; no capitalismo: os meios de produção; 
no mundo atual e globalizado: a informação.

A informação, portanto, atua como referência das relações de poder do 
mundo contemporâneo, onde a globalização teve papel basilar para a construção da 
Sociedade da Informação. A globalização é um fato (ASCENSÃO, 2002), atrelada a 
acontecimentos e a um desencadeamento histórico que culminou na formação de uma 
aldeia global, esta interligada através de redes sociais, econômicas, políticas e culturais.

A sociedade de informação é fruto dos crescentes investimentos nas tecno-
logias de informação e que provocam uma nova divisão social do trabalho e apontam, 
por conseguinte, para uma nova sociedade (CAPELLARI, 2000, p. 39). Surge uma nova 
era que rompe as barreiras territoriais, minimizando o tempo do processamento de um 
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volume nunca antes visto de informações: É a era da informação ou era digital na qual 
a comunidade internacional tem a alternativa de transitar em outra dimensão.

“Os avanços das telecomunicações e da informática nos últimos anos re-
volucionaram a sociedade contemporânea, criaram novos padrões sociais, moldaram 
novos comportamentos, redirecionaram a economia e deram um impulso definitivo 
à globalização. Essas transformações foram tão grandes e profundas que passamos a 
denominar a atual época como a Era da Informação ou, mesmo, do conhecimento” 
(ROVER & WINTER, 2002, p.75).

No início deste século, a sociedade em rede não é a sociedade emergente 
da Era da Informação: ela já configura o núcleo das nossas sociedades. Já se tem um 
considerável corpo de conhecimentos recolhidos na última década por pesquisadores 
em todo o mundo, sobre as dimensões fundamentais da sociedade em rede, incluindo 
estudos que demonstram a existência de fatores comuns do seu núcleo que atravessam 
culturas, assim como diferenças culturais e institucionais da sociedade em rede, em vá-
rios contextos. Agentes políticos, os atores sociais, os líderes econômicos e os decisores 
continuem a falar de sociedade de informação ou sociedade em rede, em termos futu-
ros, como se essas transformações estivessem distantes, e como se a tecnologia fosse 
uma força à parte que deva ser temida ou desejada.

Ou então, nós podemos reverter tudo o que foi escrito anteriormente para 
o seu sentido oposto, e entraremos no paraíso da realização e da criatividade plena do 
ser humano, induzidas pelas maravilhas da tecnologia, na versão em espelho da mesma 
mitologia, desta vez propagada por consultores e futurologistas, muitas vezes em repre-
sentação de um dado papel para empresas de tecnologia.

A sociedade em rede é uma estrutura social baseada em redes operadas por 
tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na microeletrônica e em re-
des digitais de computadores que geram, processam e distribuem informação a partir 
de conhecimento acumulado nos nós dessas redes. (CASTELLS, 2005, p. 17). 

É um sistema de nós interligados. E os nós são os pontos onde a curva se 
intersecta a si própria. As redes são estruturas abertas que evoluem acrescentando ou 
removendo nós de acordo com as mudanças necessárias dos programas que conseguem 
atingir os objetivos de desempenho para a rede. Estes programas são decididos social-
mente fora da rede, mas a partir do momento em que são inscritos na lógica da rede, a 
rede vai seguir eficientemente essas instruções, acrescentando, apagando e reconfigu-
rando, até que um novo programa substitua ou modifique os códigos que comandam 
esse sistema operativo. (CASTELLS, 2005, p. 18).

As redes operam ao longo de vários processos que se reforçam uns aos outros. 
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A sociedade em rede também se manifesta na transformação da sociabilidade. “O que se 
observa, não é ao desaparecimento da interação face a face ou ao acréscimo do isolamen-
to das pessoas em frente dos seus computadores. Sabe-se, pelos estudos em diferentes 
sociedades, que a maior parte das vezes os utilizadores de Internet são mais sociáveis, têm 
mais amigos e contatos e são social e politicamente mais ativos do que os não utilizado-
res. Além disso, quanto mais usam a Internet, mais se envolvem, simultaneamente, em 
interações, face a face, em todos os domínios das suas vidas.” (CASTELLS, 2005, p. 18). 

Uma característica central da sociedade em rede é a transformação da área 
da comunicação. A comunicação constitui o espaço público, ou seja, o espaço cognitivo 
em que as mentes das pessoas recebem informação e formam os seus pontos de vista 
através do processamento de sinais da sociedade no seu conjunto.

Neste sentido, Castells trata os sistemas de comunicação definindo-os por 
três grandes tendências:

•	 A comunicação é em grande medida organizada em torno dos negócios de mí-
dia. A comunicação é simultaneamente global e local, genérica e especializada, 
dependente de mercados e de produtos.

•	 Os sistemas de comunicação estão cada vez mais digitalizados e gradualmente 
mais interativos. 

•	 Com a difusão da sociedade em rede, e com a expansão das redes de novas 
tecnologias de comunicação, dá-se uma explosão de redes horizontais de co-
municação, bastante independentes do negócio dos media e dos governos.

 Contudo, o que resulta desta evolução é que a cultura da sociedade em 
rede é largamente estruturada pela troca de mensagens no compósito de hipertexto 
electrónico criado pelas redes, ligadas tecnologicamente, de modos de comunicação 
diferentes. Na sociedade em rede, a virtualidade é a refundação da realidade através de 
novas formas de comunicação socializável.

Uma vez que a política é largamente dependente do espaço público da co-
municação em sociedade, o processo político é transformado em função das condições 
da cultura da virtualidade real. As opiniões políticas e o comportamento político são 
formados no espaço da comunicação. (Castells, 2005).

Nesse sentido, o processo político descrito leva a uma “atuação de governo 
em rede, de instituições políticas que partilham a soberania em vários graus, que se 
reconfigura a si própria numa geometria geopolítica variável”, conceituada por Castells 
como Estado em rede. Não é o resultado das mudanças tecnológicas, mas a resposta à 
contradição estrutural entre o sistema global e o Estado nacional. 

Castells salienta que: 
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•	 O setor público é decisivo para emoldurar a sociedade em rede, pois é a es-
fera da sociedade em que as novas tecnologias de comunicação estão menos 
difundidas e os obstáculos à inovação e ao funcionamento em rede são mais 
pronunciados. Assim, a reforma do sector público comanda tudo o resto, no 
processo de moldagem produtiva da sociedade em rede. 

•	 Na base de todo o processo de mudança social está um novo tipo de trabalhador, 
o trabalhador auto programado, e um novo tipo de personalidade, fundada em 
valores, uma personalidade flexível capaz de se adaptar às mudanças nos mode-
los culturais, ao longo do ciclo de vida, porque tem capacidade de dobrar sem 
se partir, de se manter autônoma, mas envolvida com a sociedade que a rodeia. 

•	 O desenvolvimento global permite hoje em dia, em grande medida, aos países 
e às suas populações a possibilidade de funcionar produtivamente na economia 
global e na sociedade em rede, implicando a difusão de tecnologias de informa-
ção e comunicação por todo o mundo.

•	 Criatividade e inovação são os fatores preponderantes da criação de valor e da 
mudança social, em todas as sociedades. No cenário de redes digitais, o proces-
so de criatividade interativa é contrariado pela legislação relativa a direitos de 
propriedade. Acordos internacionais para a redefinição dos direitos de proprie-
dade intelectual, que começaram com a prática do software de fonte aberta, são 
fundamentais para a preservação da inovação e para a dinamização da criativi-
dade das quais depende o progresso humano.

O desenvolvimento da Sociedade Informacional revolucionou os valores 
sociais e culturais e repercutiu na política e na economia. Se antes o que valia era suma-
mente o trabalho físico, hoje impera a informação e o uso que se faz dela para a geração 
e transmissão de conhecimento. (SANTOS, 2012, p. 13)

A Sociedade Informacional, que viabiliza o acesso imediato a todo o tipo 
de informação, sem limites de tempo e de espaço, representa uma grande conquista da 
humanidade. Todavia, essas conquistas são resultado de lutas da humanidade para a 
consolidação dos seus direitos fundamentais. 

Como dissemos anteriormente, o Estado é o principal ator dessa transfor-
mação política e social para a sociedade de informação e a tecnologia tem auxiliado a 
reinventar essa nova forma de governo. Portanto, o governo eletrônico é um impor-
tante meio para o exercício da democracia descentralizada e uma nova modalidade 
de política governamental das democracias contemporâneas e posteriores, conforme 
veremos a seguir.



397

3 Governo eletrônico

Nossa sociedade está em progresso constante no emprego das novas tec-
nologias de informação. As tecnologias de comunicação referem-se aos mecanismos 
e programas que facilitam o acesso a dados de maneira universal, ou seja, sem impor 
nenhum tipo de barreira, a não ser aquelas que se referem à segurança e integridade dos 
sistemas, como as tecnologias de redes de computadores. 

As tecnologias relativas ao conhecimento dizem respeito basicamente ao desen-
volvimento de programas (software) que organizem, armazenem e manipulem os dados de 
tal forma que facilite a compreensão destes por um universo infinito de interessados. 

Atualmente se debate amplamente sobre os sobre os aspectos jurídicos do 
governo eletrônico. Sinônimo da necessidade de respostas a desafios que a nova socie-
dade se coloca com a revolução da informática. (ROVER, 2009, p. 22)

O Governo Eletrônico é uma forma puramente instrumental de adminis-
tração das funções do Estado (Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário) 
e de realização dos fins estabelecidos ao Estado Democrático de Direito que utiliza as 
novas tecnologias da informação e comunicação como instrumento de interação com 
os cidadãos e de prestação dos serviços públicos. (ROVER, 2009, p. 23)

De forma mais simples, o governo eletrônico é uma forma de organização do 
conhecimento que permitirá que atos e estruturas burocráticas desapareçam e a execução 
de tarefas que exijam uma atividade humana mais complexa seja realizada rapidamente. 

O governo eletrônico pode ser dividido em três categorias: G2G, que envol-
ve compras ou transações entre governos; G2B caracterizado pela relação entre governo 
e fornecedores e G2C, relação entre governo e cidadãos. As duas primeiras categorias 
ainda são as responsáveis pela maior parte dos investimentos feitos. (Idem, 2009.)

De maneira funcionalista, o governo eletrônico deve constituir-se em um 
processo de definição de políticas e diretrizes para articular as ações de implantação de 
serviços e informações que vão naquela direção.

O governo eletrônico ideal permitiria que o cidadão em geral tivesse acesso 
a todos os procedimentos de seu interesse ou da coletividade e que dependam da ação 
governamental, a qualquer tempo e em qualquer lugar.

De outra maneira, ocorria a melhoria da qualidade dos serviços prestados 
pelo Estado e a sociedade tornar-se-ia mais ciente de seus direitos e deveres. Como 
exemplo podemos verificar o avanço em várias áreas:

- Simplificação dos procedimentos e integração das informações com con-
sequente aperfeiçoamento dos modelos de gestão pública (diminuição da burocracia); 
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- Integração dos órgãos do governo em todos os seus âmbitos, municipal, estadual e 
federal; - Transparência e otimização das ações do governo e dos recursos disponíveis, 
através da prestação eletrônica de informações, serviços e das contas públicas; - Desen-
volvimento do profissional do serviço público; - Avanço da cidadania e da democracia 
com a promoção do ensino, alfabetização e educação digital.

No que concerne o problema que acompanham os sistemas de informação, 
a segurança, outros fatores dificultam a construção do governo eletrônico:

- falta de determinação e de um esforço coordenado, dificuldades em dar o 
primeiro passo, conservadorismo, medo; - obstáculos culturais: cultura do curto prazo 
faz com que se pense que mudanças importantes podem ocorrer facilmente e rapida-
mente, dificuldade em adaptação às mudanças; - burocracia representada em estruturas 
e normas arcaicas; - chefias castradoras de novas ideias; - duplicidades, fracionamento 
de serviços; - escassez de recursos; - há serviços que não podem ser prestados sem a 
presença do cidadão; - a automação dos processos gera desemprego e exige maior esco-
laridade da mão de obra; - a infraestrutura da comunicação deve ser objeto de perma-
nente investimento; - há muita diversidade de padrões de procedimentos nas diferentes 
entidades o que exige muita articulação e um maior custo no processo.

O Poder Judiciário no Brasil apresenta inúmeros problemas. O principal 
deles é a conhecida demora na prestação jurisdicional, que, esperamos, em breve seja 
superado dado o elevado grau de informatização que vem ocorrendo nos últimos anos.

Finalmente, inicia-se um movimento de reflexão e instalação do processo 
digital que elimina a velha forma de registrar os diversos momentos de um processo 
judicial, através do papel.

A eliminação do cartório judicial é um grande passo. Essa estrutura adminis-
trativa arcaica não mais será necessária, pois os processos físicos deverão deixar de existir. 

Há um ganho significativo para os usuários da justiça, pois não haverá mais 
perda de tempo com as autuações dos documentos, bem como com a utilização de 
espaços para arquivamento dos feitos. Simultaneamente, virão inúmeros benefícios 
como: acesso às informações ilimitado independente de local e espaço, rápida solução 
dos litígios, prazos correndo simultaneamente para todas as partes envolvidas, exis-
tência de mecanismos que potencializam o trabalho dos juízes, árbitros e mediadores 
(acesso a banco de decisões com sistemas inteligentes de busca, contato constante com 
seus pares e agenda automática de marcação de compromissos). (ROVER, 2009, p. 31).

A ideia de governo eletrônico ultrapassa a dimensão do uso da tecnologia de 
informação, instalação massiva de computadores e internet nas dependências dos ór-
gãos públicos, caracterizando-se como tentativa de efetivação de relações mais diretas, 
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transparentes e participativas entre governos e cidadãos.
Estão associadas ao desenvolvimento das ferramentas de e-Gov aspectos refe-

rentes à modernização da gestão pública, como desempenho, eficiência, eficácia, transpa-
rência, mecanismos de controle, qualidade do gasto público e prestação de contas. 

O desdobramento desses temas em políticas públicas explicitadas em pro-
gramas de governo requer a utilização de tecnologia para torná-los elementos de ele-
vação dos índices de eficiência da administração pública. Nesses termos, no âmbito 
das políticas de governo eletrônico, a gestão do conhecimento pode ser compreendida 
como sendo: conjunto de processos sistematizados, articulados e intencionais, capazes 
de incrementar a habilidade dos gestores públicos em criar, coletar, organizar, transfe-
rir e compartilhar informações e conhecimentos estratégicos que podem servir para 
a tomada de decisões, para a gestão de políticas públicas e para inclusão do cidadão 
como produtor de conhecimento coletivo. (NADIR JÚNIOR; LACERDA. 2010. p. 221). 

Atualmente os governos estão cada vez mais olhando para o e-Gov como 
conceito unitário, que se foca na prestação de serviços de vanguarda.

Há uma segunda geração de governo eletrônico que busca se apoiar em  
processos de integração, inovação e sistemas de realimentação (feedback) para se con-
seguir a máxima economia de custos, aperfeiçoamentos e agregação de valor, na qual o 
objetivo é oferecer serviços de maior qualidade para o cidadão.

Há uma crescente exigência por parte dos cidadãos, para que recebam ser-
viços do Estado com mais qualidade e mais presteza. O conhecimento que hoje é mais 
acessível ao cidadão, permite que o mesmo conheça mais amplamente os serviços que 
estão ao seu dispor, e assim, que se torne vigilante na forma como o Estado lhe presta 
seus serviços, pois governo eletrônico (e-Gov) tem como objetivo transformar a relação 
entre os governos, cidadãos e empresas, sobretudo em termos da agilidade e da trans-
parência dos processos.

Ao tratarmos de processos em sede de governo eletrônico, o processo ele-
trônico nos tribunais é o que nos desperta especial interesse na gestão da informação 
e conhecimento. 

4 Processo eletrônico e conhecimento

O processo eletrônico foi instituído pela Lei n.º 11.419/06, cujo objetivo era 
de promover uma aproximação entre o direito processual à realidade informatizada, 
promovendo acessibilidade e celeridade nos trâmites processuais, comunicação de atos 
e transmissão de peças processuais. 
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A referida lei dispõe em seu artigo 8º, que os órgãos do Poder Judiciário po-
derão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais, por meio 
de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial 
de computadores e acesso por meio de redes internas e externas, devendo usar, pre-
ferencialmente, programas em código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio 
da rede mundial de computadores e padronização, conforme artigo 14 da mesma lei.

Extrai-se que o objetivo da legislação é possibilitar o acesso da forma mais 
ampla possível através da utilização de sistemas na rede mundial de computadores, 
possíveis de serem acessados de qualquer lugar e a qualquer tempo. 

Atualmente inúmeros programas estão sendo utilizados pelos tribunais bra-
sileiros. Dentre eles os tribunais de justiça de São Paulo e Mato Grosso do Sul, entre 
outros tribunais, utilizam o SAJ (Sistema de Automação da Justiça). O primeiro pro-
grama utilizado pelo CNJ foi o Projudi (Processo Judicial Digital) que acabou sendo 
abandonado em 2009. E ainda, o eProc em uso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região e no Tribunal de Justiça de Tocantins.

No intuito de cumprir a normatização destacada, o Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) desenvolveu o Processo Judicial eletrônico (PJe), que, segundo dados forneci-
dos pelo próprio CNJ em dezembro de 2012, já vinha sendo utilizado em 37 tribunais e 
seções judiciárias do país. Dentre eles se encontram 24 regiões da Justiça do Trabalho, os 
tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul, do Amazonas, de Mato Grosso, da Paraíba, de 
Pernambuco e de Minas Gerais, assim como a Justiça Federal, onde o sistema está sendo 
utilizado no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e nas seções judiciárias de 
Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Recentemente o CNJ apresentou uma minuta de resolução que instituirá o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) como sistema de processamento de informa-
ções e de prática de atos processuais e estabelecerá os parâmetros para sua implantação 
e funcionamento. (CRISTO, 2013, p. 2)

Esta minuta foi submetida à consulta pública pelo Comitê Gestor do Sis-
tema Processo Judicial eletrônico do CNJ, e pretende obrigar os tribunais a instalar 
o sistema ainda em desenvolvimento do órgão, o Processo Judicial eletrônico, ou PJe. 
Vários pontos ainda estão em discussão e questionamentos pelos tribunais brasileiros. 

Entre os questionamentos feitos estão os do Tribunal de Justiça de São Paulo 
que afirma que esta resolução prejudicaria tribunais que estão em estágio avançado no 
processo eletrônico, obrigando o tribunal a utilizar dois sistemas por um período, pois 
o PJe não tem as mesmas funcionalidades do sistema em utilização e também para os 
milhões de processos físicos ainda em andamento.
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Também questionou a minuta da resolução do CNJ o Tribunal de Justiça 
do Mato Grosso do Sul, que alegou iminente risco de retrocesso, prejuízo e caos, pois 
a substituição de software em avançado estágio de aprimoramento e efetividade por 
outro de menor envergadura, pode comprometer os princípios da eficiência, razoabili-
dade e vedação ao retrocesso social e livre iniciativa dos tribunais.

O CNJ baseou sua iniciativa num acórdão do Tribunal de Contas da União 
que recomenda que os tribunais evitem desperdícios de recursos no desenvolvimento 
de soluções e contratações que possam ser rapidamente descartadas e que resultem em 
atos de gestão antieconômicos e ineficientes. Assim, o CNJ entende que ao tirar dos 
tribunais a incumbência de escolher e pagar pelos sistemas, haverá uma redução do 
risco de gastos desnecessários.

O órgão considera haver uma multiplicidade de sistemas de tramitação pro-
cessual que gera replicação de gastos “multiplicidade de sistemas de tramitação processu-
al, seja em meio físico ou eletrônico, o que gera replicação de gastos e investimentos pelos 
tribunais e dificuldades de aprendizado para os usuários, notadamente os advogados que 
atuam em vários tribunais diferentes” como informa o texto da minuta da nova resolução.

O CNJ entende que a minuta não fere a autonomia dos tribunais, pois ele 
costuma dizer aos tribunais que façam suas próprias resoluções sem ultrapassar as nor-
mas gerais do conselho. Ainda, há o incentivo para que os tribunais adotem um sistema 
único, pois a pluralidade de sistemas gera insegurança jurídica, pelas diferentes inter-
pretações da Lei 11.419, de 2006 que instituiu o Processo Judicial eletrônico.

É visível que o processo eletrônico revolucionou a justiça no que tange a 
inclusão das novas tecnologias no direito e trará ainda novas revoluções, pois seu em-
prego ainda não é harmônico e resolvido.  Mas é importante lembrar importantes ca-
racterísticas introduzidas pela sua utilização.

De maneira geral são destacadas algumas características que teriam sido intro-
duzidas pela virtualização do processo como (i) maior acesso, já que por se encontrar no 
meio virtual pode ser acessado de qualquer local, bem como (ii) celeridade ao iter processu-
al, na comunicação de atos processuais, realização de rotinas cartorárias (como juntadas de 
petições, atos ordinatórios) e (iii) publicidade das informações. (SANTOS, 2013.)

Santos (2013) considera tais premissas equivocadas, pois “no que tange a 
celeridade processual, sem o rompimento do paradigma racionalista e, consequente-
mente, com o rito ordinário-declaratório de cognição exauriente, não se pode afirmar 
que esta existe, pois o sistema atual impede a sumarização material e a realização de 
julgamentos com base na verossimilhança.” 

No que diz respeito à publicidade, é difícil negar a amplitude das possi-
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bilidades de visualização dos procedimentos, no entanto esta ainda apresenta alguns 
descompassos, conforme se analisará a seguir. No mesmo sentido é a questão da aces-
sibilidade do processo eletrônico, fazendo-se necessário analisar a temática da inclusão 
digital no Brasil nos dias atuais. (Idem, 2013.)

Os impactos trazidos pelas inovações tecnológicas no trabalho dos opera-
dores do direito são de considerável extensão. “A digitalização de arquivos, legislações 
e jurisprudências, em conjunto com ferramentas de busca e facilidade de acesso pela 
internet, facilitam e tornam ágeis uma das principais etapas do trabalho jurídico, a 
pesquisa. A facilidade de armazenamento e recuperação de documentos resulta em 
economia de tempo na fase preparatória dos pareceres, decisões e teses, permitindo aos 
operadores do Direito dedicar tempo e atenção às atividades de maior valor agregado 
(como as fases de análise jurídica e elaboração de teses), e aumenta em muito a pro-
dutividade desses profissionais, além da ampla redução de custos de todo o processo. 
Ainda, os benefícios proporcionados pela aplicação da tecnologia nos serviços de pres-
tação jurisdicional diminuem o volume do esforço e dos custos necessários, bem com o 
tempo para a execução de atividades importantes, porém rotineiras (como a pesquisas 
em bases de dados de legislações e jurisprudências)”. (ROTTA, 2013, p. 133).

Indubitavelmente o processo Eletrônico com sua implementação trouxe vá-
rios benefícios para a Justiça, mas muitos ainda têm desconfiança nesse método de tra-
mitação processual, na maioria das vezes essa desconfiança parte do não conhecimento 
acerca da matéria abordada.

A Lei 11.419/2006 trouxe com ele muitas vantagens, que visam alcançar 
uma Justiça célere e com mais credibilidade, a fim de se observar o Princípio da Razo-
ável Duração do Processo. Frise-se que qualquer pessoa pode ter acesso ao processo, 
desde que este não corra em segredo de justiça, mas é de se salientar, que o teor total de 
algumas peças fica restrito aos advogados e juízes atuantes no processo.

Assim, tem-se que as partes não mais necessitaram de observar e obedecer 
aos horários dos cartórios dos fóruns ou dos Tribunais, tendo em vista que os atos 
processuais, nas comarcas que já tramitam de forma eletrônica, podem ser feitos de 
qualquer lugar e até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo.

Sabe-se que uma das principais causas de descrédito do Poder Judiciário é 
a morosidade pela qual passa a Justiça Brasileira. E pretendendo acabar com essa len-
tidão, foi elaborada a Lei nº 11.419/2006 – Lei de Informatização do Processo Judicial, 
com objetivo de prestar a todos uma justiça de qualidade e com a máxima celeridade 
na marcha processual. 

Todos os segmentos da sociedade sofrem modificações ao longo dos anos, 
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sendo que esta situação não é diversa nos quadros do Judiciário, quando da aplicação 
da Lei e da busca da solução dos conflitos por meio do processo como instrumento da 
efetiva prestação jurisdicional. 

Com a ampla informatização, as pessoas começaram a ter mais acesso à in-
formação, seguindo a tendência de um mundo cada vez mais globalizado, de forma que 
o processo judicial não poderia deixar de ser concebido nessa nova perspectiva com a 
utilização de novas ferramentas para resolver as lides processuais.

Com a promulgação da lei conhecida como a Lei do Processo Eletrônico, 
pretendeu-se evoluir o processo de seu meio tradicional (papel) para o meio eletrônico, 
buscando tornar o acesso à justiça preconizado pela Constituição Federal, cada vez 
mais efetivo e adaptado à realidade contemporânea. 

Portanto, evidencia-se que a informatização do processo trará uma tramitação 
mais célere, sendo que desde o cadastro do processo eletrônico, a prestação jurisdicional se 
tornará mais imediata, dentro dos moldes constitucionais, sem supressão de princípios, os 
quais serão observados conjuntamente, ou seja, havendo a observância do princípio da ce-
leridade sem que se descumpra o do contraditório e da ampla defesa, todos eles satisfazendo 
ao princípio do devido processo legal e tornando efetivo o amplo acesso à justiça. 

Conclusão

Embora muitas pessoas ainda manifestem certa resistência ao abandono 
dos processos em meio físico, o processo judicial eletrônico reduziu significativamente 
o tempo médio de tramitação. 

A implantação do processo judicial digital pode aumentar significativa-
mente a aceleração do tempo de tramitação dos processos, desde a distribuição, até 
o trânsito em julgado da sentença, devido à eliminação do tempo morto do processo, 
presente em algumas fases na tramitação dos autos, até que se alcance o transito em 
julgado da sentença.

Inúmeros argumentos demonstram que o processo digital é importante fer-
ramenta para combater a morosidade e o descrédito do Poder Judiciário e auxiliar no 
aumento do índice de confiança na justiça no Brasil, pois a atividade dos judicantes 
poderá ser vista a qualquer instante pelos interessados, o que alavancará a realização de 
serviços com qualidade.

Por fim, o processo digital confere mais transparência e agilidade na pres-
tação dos serviços jurisdicionais, influenciando de forma positiva a avaliação do Poder 
Judiciário como um importante prestador de serviço público. É o principal instrumen-
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to de combate à morosidade na prestação dos serviços jurisdicionais, fortalecendo as 
Instituições Públicas e ampliando o acesso à Justiça.

O processo judicial eletrônico se revela como uma importante ferramenta 
de controle das ações praticadas pelos agentes públicos, no exercício do seu múnus 
público, uma vez que através da divulgação de suas ações, o povo poderá ter conheci-
mento das ações que estão sendo tomadas por seus representantes, na mesma dimensão 
que as parte poderão acompanhar o andamento de suas demandas judiciais, indepen-
dentemente da orientação de seus procuradores.
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Resumo
O advento da internet, interligando pessoas e alterando as relações, possibilita uma gama maior de 
interação entre pessoas. Por sua vez, organizações governamentais devem possibilitar a tal relação – e 
colaboração – com os cidadãos, empresas e seus representantes legais, como é o caso das novas relações 
criadas com tribunais de justiça estadual através da virtualização do processo. O Processo eletrônico 
tem como objetivo facilitar o acesso a justiça pelos cidadãos, empresas e órgãos governamentais, 
através de eus representantes.. O artigo em questão pretende apresentar o processo eletrônico como 
sendo um sistema sócio-tecnológico. Ao fazer uma análise do processo eletrônico como sistema, deve-
se estabelecer, a partir da visão de um observador, seus componentes, a relação entre estes e também 
a relação destes e o ambiente. Deve-se levar em consideração, tanto no desenvolvimento, quanto na 
manutenção dos serviços, como são dadas as relações, para que, com isso, enfatizá-las e possibilita-
las no ambiente virtual. Para exemplificar essa relação são abordados conceitos da Teoria Geral de 
Sistemas tendo como base as interações que podem ser encontradas entre componentes, ambiente 
e observador. O artigo apresenta uma revisão teórica com relação à Teoria Geral de Sistemas, com 
enfoque nas interações, tomando como base a teoria da autopoiese de Maturana e Varela, e utilizando 
o Sistema de Automação do Judiciário em uma vara virtualizada, no estado de Santa Catarina como 
estudo de caso, demonstrando tais acoplamentos. Conclui-se que o processo eletrônico judicial, sendo 
um sistema com interação social, utiliza-se de artefatos tecnológicos, criados de modo a atender o 
objetivo de interação com o poder legislativo sendo, portanto, um sistema teleológico.
Palavras-chave: Sistema sócio-tecnológico; Visão Sistêmica; Processo Eletrônico; Poder Judiciário; 
Governo Eletrônico.

1. Introdução

Com o surgimento da Internet e consequente formação de uma sociedade 
mais interligada em rede, surge a necessidade de criação de informações e serviços 
pelas organizações governamentais interagindo com os cidadãos e empresas de for-
ma a servi-los da melhor forma, um dos objetivos principais do Estado. A República 
Federativa do Brasil é uma democracia composta por três poderes, entre eles o Poder 
Judiciário, que tem como objetivo a manutenção do estado de direito.

O objetivo deste trabalho é mostrar através de uma análise sistêmica 
como os seres humanos interagem com um artefato, que, apesar de ser tecnológico, 
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também tem fatores sociais. Para isso, será estudada a forma com que os seres huma-
nos interagem, aprendem e de que forma estes assuntos podem ser contextualizados 
na sociedade atual, uma sociedade pautada pelo conhecimento e pelas interações que 
a tecnologia produz. O que se pretende é mostrar a visão sistêmica do ser humano em 
seu âmbito biológico e contextualizar essas teorias no que diz respeito à sociedade 
em redes, uma sociedade que têm como princípios relacionamentos mediados pelo 
computador, apresentando como estudo de caso o sistema que envolve o processo 
eletrônico no tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Um processo fundamental que desenvolvem os seres sociais, ou seja, os 
seres humanos é a aprendizagem. Para entender o processo de aprendizagem é ne-
cessário entender a vida e como os seres vivos conhecem o mundo. Seguindo este 
pensamento serão relatados na primeira parte desta pesquisa os conceitos sistêmicos 
trabalhados por Maturana e Varela para o entendimento dos seres vivos. Na segunda 
parte, serão apresentados os conceitos de modelo do sistema apresentados por Bunge 
e as críticas de Alves com relação ao modelo. Num terceiro momento será apresen-
tado, como estudo de caso, o sistema em torno do processo eletrônico. Na análise 
do processo eletrônico serão explanadas as características desse sistema, bem como 
sua concepção, discutindo origem da justiça como sistemas emergentes, e o processo 
eletrônico como sistema teleológico. A quarta parte desta pesquisa visa apresentar 
uma análise do a partir do modelo CESM (Composição, Ambiente, Estrutura e Me-
canismos). Por fim, na conclusão do artigo, serão considerados os conhecimentos 
adquiridos nas etapas da pesquisa para demonstrar o quão importante é a interação 
dos seres humanos entre si e com o meio que se vive. 

2. Teoria geral de sistemas: componentes, ambiente, obser-
vador e interação

A Teoria Geral de Sistemas descreve um conjunto de definições que visam 
abarcar qualquer tipo de sistema. Bertalanffy (1968) descreve sistema como sendo 
uma totalidade que se baseia na competição entre os seus elementos e pressupõe a 
luta entre as suas partes. A TGS pressupõe que eventos de natureza completamen-
te diferentes podem se relacionar se forem analisados com uma abordagem global. 
Esses eventos tendem a uma integração direcionada a teoria dos sistemas. O seu 
objetivo é identificar as propriedades, princípios e leis característicos dos sistemas, 
independentemente da sua natureza. “Um sistema é uma construção mental de uma 
organização contendo uma coleção de objetos inter-relacionados em uma dada es-
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trutura perfazendo um todo (uma unidade) com alguma funcionalidade que o iden-
tifica como tal” (ALVES, 2012, p.). 

Desta forma, a Teoria Geral de Sistemas, explica também os sistemas so-
ciotécnicos, ou seja, sistemas onde componentes sociais e tecnológicos se inter-rela-
cionam, e o foco deve ser antropo-centrado em que o uso é feito por pessoas, logo, o 
foco não pode ser na tecnologia, mas sua aplicação não é descartada.

O enfoque dado às organizações como sistemas sociotécnicos foi desen-
volvido com base nos conceitos da teoria dos sistemas e nos estudos desenvolvidos 
nos anos 50 pelos pesquisadores do “Tavistock Institute of Human Relations” na 
Inglaterra para captar as qualidades interdependentes dos aspectos social e técnico 
das organizações. Os pesquisadores do Instituto Tavistock, Trist e Bamforth (1951) 
ao estudarem a introdução de nova tecnologia nas minas de carvão britânicas e na 
indústria de tecelagem da Índia descobriram que a inovação tecnológica, por si só, 
não poderia explicar as diferenças de desempenho. Chegaram a constatar que certas 
mudanças tecnológicas para melhorar o desempenho acabaram tendo efeito contrá-
rio. Revelou-se que o alto desempenho acontecia quando o projeto do sistema técnico 
e o projeto do sistema social do trabalho eram congruentes (NADLER, 1993).

O enfoque, segundo Cherns (1976) da implementação do modelo de siste-
mas sociotécnicos está no conceito dos elementos do sistema social e técnico projeta-
dos para se harmonizarem e adequarem. A obtenção de um alto grau de adequação 
sociotécnico tem como resultado um desempenho elevado da organização.

Do sistema técnico, fazem parte os objetivos, os recursos, a tecnologia e os 
regulamentos. Do sistema social, fazem parte as manifestações do comportamento 
das pessoas e dos grupos, em particular os sentimentos. Todos os movimentos e ações 
num sistema afetam o outro. O comportamento e o desempenho de qualquer sistema 
sempre resultam da interação de todos os seus componentes (MAXIMIANO, 2000).  

A interação difere o sistema de um simples conjunto de componentes. Em 
muitos casos, a interação entre os componentes gera novas características que não 
são encontradas em suas partes de forma isolada. A interação social é descrita pe-
los autores Maturana e Varela, na teoria da autopoiese. De acordo com esta teoria, 
os organismos modificam-se e se autoproduzem constantemente e para essa histó-
ria de mudanças estruturais das unidades vivas é dado o nome de ontogenia. “Essa 
contínua mudança estrutural ocorre na unidade a cada momento, desencadeada por 
interpelações com o meio onde se encontra, ou como resultado de sua dinâmica in-
terna” (MATURANA E VARELA, 1995, p.112). De acordo com os autores a ontoge-
nia de todo ser vivo consiste em sua contínua transformação estrutural que ocorre 
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constantemente até a sua desintegração.  
O ser vivo, tendo uma estrutura particular, estará sempre convivendo 

com interações recorrentes entre unidade e meio que consistirão em perturbações 
recíprocas. O resultado será “uma história de mudanças estruturais mútuas, desde 
que a unidade autopoiética e o meio não se desintegrem haverá um acoplamento 
estrutural” (MATURANA E VARELA, 1995, p.113). Portanto, o acoplamento estru-
tural é sempre mútuo, tanto o organismo como o meio sofrem transformações. 

Em nível biológico, o acoplamento estrutural citado pelos autores envolve 
todas as dimensões de interações unicelulares e multicelulares, portanto: 

Toda mudança estrutural de um ser vivo está necessariamente limitada 
pela conservação de sua autopoiese. As interações que desencadeiam mu-
danças estruturais compatíveis com tal conservação são perturbações, e 
as que não fizerem isso são interações destrutivas. A mudança estrutural 
contínua dos seres vivos com a conservação de sua autopoiese ocorre a 
cada instante, continuamente e de várias maneiras ao mesmo tempo. É o 
pulsar de tudo o que vive (MATURANA E VARELA, 1995, p.136). 

Quando o ser vivo perde a sua adaptação e as interações com o meio se tor-
nam destrutivas ele se desintegra, morre. Levando em conta essa consideração se pode 
notar a importância dos seres humanos estarem adaptados as mudanças de si e do am-
biente, pois, segundo os autores, as mudanças que resultam da interação entre o ser vivo 
e o meio são desencadeadas pelo agente que perturba, mas é a estrutura do sistema per-
turbado que as determina. Sendo assim, a nossa estrutura como ser vivo é que delimita a 
forma como vamos nos perturbar diante das mudanças do meio em que vivemos.

Todo acoplamento (forma que o Maturana e Varela explicam as interações) 
afeta o operar do sistema nervoso devido às mudanças estruturais que são desencadea-
das. Conforme os autores “toda experiência particularmente nos modifica, ainda que às 
vezes as mudanças não sejam de todo visíveis” (MATURANA E VARELA, 1995, p.197). 
Pode-se concluir que o ser humano está em constante transformação, modificação e 
adaptação. Esse processo, que começou a centenas de milhares de anos com a origem de 
espécies vivas, continua nos dias de hoje em que é possível acompanhar mudanças rápi-
das de transformações principalmente decorrentes em virtude da tecnologia.  

O desenvolvimento depende da interação social, e essa formação de um mun-
do próprio de significados só existe em função do viver com os outros. “A aceitação do 
outro é, então, o fundamento para que o ser observador ou autoconsciente possa aceitar-
-se plenamente a si mesmo” (MATURANA E VARELA, 1995, p.50). Para os autores a 
questão democrática é explicada pela interação social. Segundo eles os governantes 
precisam compreender que “a realização de toda vida individual dependerá sempre da 
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organização do sistema social total a que se pertence (posto que se é componente dele), 
estejamos ou não conscientes desse fato” (MATURANA E VARELA, 1995, p.45).

Os componentes dos sistemas trocam “forças”, informações e assim, geram 
interação de seus componentes. A vida em sociedade depende da entropia entre seus se-
res componentes que estabelecem um convívio social.  Maturana e Varela (1995, p.259) 
defendem que este acoplamento segue o modelo biológico-celular, em outra escala:

Entre nós, humanos, a ‘trofolaxe’ social é a linguagem, que faz com que 
existamos num mundo sempre aberto de interações linguísticas recor-
rentes. Quando se tem uma linguagem, não há limites para o que é pos-
sível descrever, imaginar, relacionar. A linguagem permeia, de modo 
absoluto, toda a nossa ontogenia como indivíduos, desde o modo de 
andar e a postura, até a política.

Primo (2003) busca expandir a reflexão sobre conhecimento e interação 
a partir de uma abordagem relacional da comunicação humana e da biologia do co-
nhecimento. Segundo ele, o homem cria problemas para resolvê-los e dessa forma 
modifica o próprio meio em que vive relacionamente. Ainda segundo Primo, o ser 
humano não está à mercê da imposição do meio, mas estabelece com ele uma relação 
interativa. O conhecer seria o agir sobre o que nos é dado, transformando-o como 
produto da interação.

Maturana e Varela (1995) completam que os seres humanos não possuem 
configuração como as máquinas artificiais e, dessa forma, não se pode prever a ação 
futura que um ser vivo irá desempenhar, apenas sabe-se que enquanto seres sociais e 
entidades sistêmicas num espaço de interação estarão vivendo uma mudança estru-
tural contínua. Pra eles, o conhecimento dos humanos se dá na ação de interagir com 
o meio, muitas vezes de forma criativa e inovadora.

O ciberespaço (também chamado de rede) é o novo meio de comunica-
ção que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não 
apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo 
oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos navegam e 
alimentam esse universo. A cibercultura especifica aqui o conjunto de técnicas (ma-
teriais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 
que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (Lévy, 1999).

Ainda, quanto a tipificação, relacionado a origem dos sistemas, podemos 
dividi-los em sistemas emergentes e teleológicos. 

Consideram-se os sistemas emergentes aqueles que surgem a partir de siste-
mas, que, ao interagir, formam um sistema em nível superior de forma auto organizável 
(ou emergente; bottom-up – de baixo para cima); e sistemas teleológico aqueles desenvol-
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vidos a partir de um propósito, um objetivo final (ou seja top-down- de cima para baixo).
A emergência é o movimento que, vindo do nível mais simples e baixo 

chega ao nível mais alto e sofisticado.  Os sistemas auto-organizados definem a forma 
mais elementar de comportamento complexo:

Um sistema com múltiplos agentes interagindo dinamicamente de diver-
sas formas, segundo regras locais e não percebendo qualquer instrução de nível mais 
alto. Contudo, o sistema só seria considerado verdadeiramente emergente quando 
todas as interações locais resultassem em algum tipo de macro-comportamento ob-
servável (JOHNSON, 2003). 

A emergência de formas coerentes é dada através de processos auto-orga-
nizados, e completa a definição de emergência como sendo a qualidade de se torna-
rem mais inteligentes (os sistemas em questão), mais adaptáveis e mutantes ao longo 
do tempo, e através do estudo da sociedade descentralizada do formigueiro (onde a 
rainha não toma decisões centralizadas) sem líder, ou líderes, as formigas, através 
de relações colaterais e de feedback intenso constroem e organizam “por si mesmas” 
todo o trabalho do formigueiro, dando forma a um complexo sistema ordenado, com 
seus aposentos, suas conexões, seu “cemitério” e seu “lixão” (JOHNSON, 2003). Se-
gundo Palazzo (1999), a organização surge espontaneamente a partir da desordem e 
não parece ser dirigida por leis físicas conhecidas.

3. Modelo CESM

O paradigma sistêmico parte do pressuposto que o pensamento mecani-
cista não é suficiente para descrição e desenvolvimento da ciência, pois não leva em 
consideração o a subjetividade, tampouco é capaz de explicar como as relações entre 
as partes de um sistema podem mudar o comportamento do sistema. Um exemplo 
disso é que a relação de moléculas de Hidrogênio (H), material explosivo, com Oxi-
gênio (O), material necessário para a combustão, formando água (H2O), uma mate-
rial que pode ser utilizado para apagar o fogo. Sendo assim, observamos que “o todo 
é maior do que a soma das partes e o todo exibe padrões e estruturas que surgem 
espontaneamente do comportamento das partes” (PALAZZO, 1999, p.51).

Por sua vez é necessário o entendimento do engenheiro de conhecimento 
esteja de acordo com o que o usuário e o gerente do projeto desejam, para elaboração 
da solução. (KILOW; SACK, 2007, p.102)

O filósofo argentino Bunge criou o modelo CESM, pelo qual qualquer sis-
tema concreto pode ser descrito. Para que o modelo CESM seja usado é necessário 
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saber, baseando-se em Bunge, (2003, p.35), as propriedades:
•	 composição: as partes e/ou subsistemas do sistema em questão;
•	 ambiente: levantamento de itens que não pertencem ao sistema mas atuam 

ou são atuados pelo comportamento do sistema;
•	 estrutura: relações, conexões e ações, em particular ligações, entre os com-

ponentes do sistema ou entre esses e seu ambiente. É o que mantem o sistema 
“unido”, ou seja, faz com que não sejam apenas peças isoladas;

•	 mecanismo: coleção de processos que definem o comportamento do sistema.
A abordagem de Bunge exclui do escopo de análise as ligações entre itens 

do ambiente, só considerando ligações entre componentes (estrutura interna) e des-
ses com itens do ambiente. Essa postura é criticada por Alves (2012) que demonstra 
que as interações que ocorrem no ambiente são, também, importantes para o siste-
ma, visto que podem influenciar seu estado e processo..

A modelagem CESM fornece uma visão de alto nível do sistema e sua de-
finição, apoiando o entendimento holístico do sistema em questão. Com base nestas 
informações observa-se que o mesmo formato de abordagem pode e deve ser usado 
para entender as empresas e sistemas de conhecimento, utilizando os mesmos con-
ceitos entre os envolvidos.

4. Estudo de caso: sistema processo eletrônico

Os poderes que compõe o estado brasileiro, tem observado a aplicação de 
tecnologias de informação e comunicação para melhorar o atendimento ao cidadão, 
o que chamamos “governo eletrônico”.

 Segundo Rover (2009) o governo eletrônico pode ser conceituado como:
uma forma puramente instrumental de administração das funções do Es-
tado e de realização dos fins estabelecidos ao Estado Democrático de Direi-
to que utiliza as novas tecnologias da informação e comunicação como ins-
trumento de interação com os cidadãos e de prestação de serviços públicos.

O objetivo é promover maior eficiência e efetividade governamental, faci-
litando o acesso aos serviços públicos, permitindo ao grande público o acesso à in-
formação, e tornando o governo mais accountable para o cidadão (SANTOS, 2003). 

O poder judiciário é um dos três poderes que compõe a República Federa-
tiva do Brasil e tem como função a manutenção do estado de direito.

Segundo sítio do governo federal:
A função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, cole-
tivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. 
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Para isso, tem autonomia administrativa e financeira garantidas pela 
Constituição Federal (BRASIL, 2012).

De acordo com Ribeiro (2000, p.293), constituem objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e redu-
zir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação. O Poder judi-
ciário tem, portanto, papel fundamental para garantir esses objetivos.

Desta forma, tomando como base que o governo eletrônico deve melhorar o 
serviço prestado pelo estado ao cidadão, observa-se que a necessidade de atendimento 
das demandas sociais de forma a acompanhar o surgimento das mesmas, que, com 
aumento da velocidade das interações nesta sociedade em rede, também é mais rápido. 

Para o bom desempenho das atividades a que estão responsáveis, o ju-
diciário e seus integrantes, é que lhes são conferidas autonomia orgânico-adminis-
trativa, e financeira (garantias institucionais); e garantias funcionais, ou de órgãos, 
que garantem a independência e a imparcialidade (SEWALD JUNIOR et al, 2012). 
Tomamos como exemplo para isso o processo eletrônico judicial.

Processo eletrônico é o termo que define a virtualização do processo, ou 
seja, tira a materialidade física do processo, antes em papel e com provas materia-
lizadas, de forma a mantê-lo em estrutura digital utilizando-se da internet. Rover 
apresenta a definição de processo eletrônico como sendo:

[...] total informatização de um conjunto mínimo e significativo de 
ações e, por consequência, de documentos organizados em uma forma 
determinada e diversificada de fluxos que garantisse a esses documen-
tos, individual e em conjunto, autenticidade, integridade e temporali-
dade (ROVER, 2008, p.1)

O objetivo do processo eletrônico é diminuir o tempo entre a entrada do 
processo e sua decisão final. Para isso, utiliza-se de meios de Tecnologia de Infor-
mação e Comunicação diminuindo o tempo para montagem da pasta do processo 
e com isso, diminuindo o tempo de acesso, além de possibilitar acesso ao processo 
independente de localização física de quem o acessa.

Para este trabalho utilizaremos o modelo de processo eletrônico utilizado 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC). O TJSC utiliza solução 
de software proprietária, da empresa Softplan, situada na cidade de Florianópolis.

Inicialmente, iremos mostrar a solução de software que compõe o sistema, 
com o cuidado do uso de conceitos, sabendo que o ele é um subsistema componente 
deste sistema maior, que será apresentado posteriormente.
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O processo eletrônico inicia com uma ação externa ao software, tomada 
pelo advogado da parte que vai solicitar o pleito, através da petição inicial. Ele pode 
utilizar o portal “e-SAJ”, disponibilizado pelo TJSC para fazer o peticionamento ele-
trônico e, para isso, faz uso de certificado digital, com intuito de ser análogo a firma 
de próprio punho; ou levar o documento que será digitalizado por serventuário do 
Tribunal de Justiça, utilizando scanner instalado no cartório e protocolo. A tela para 
iniciar a petição pode ser vista na figura 1.

Figura 1 Tela e-SAJ

Fonte: Acervo dos Autores

Após a petição inicial, é “montado” automaticamente a pasta digital do 
processo, de forma análoga a pasta física, mas sem que seja necessário serventuário 
para numerar as páginas, prender, colar ou costurar os documentos. É feita a dis-
tribuição automática através do rotina, dentro do software e a pasta é transferida 
a pilha de trabalho do juiz responsável, sem que seja necessário uma transferência 
física. Durante todo esse processo, qualquer pessoa pode ver o conteúdo da pasta 
digital (exceto em processos que correm em segredo de justiça, que somente as partes 
e seus representantes têm acesso). A figura 2 mostra uma pasta digital, com diversos 
documentos ou páginas, e um processo de salvar os documentos em computador 
local, no formato PDF.
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Figura 2 Pasta Digital e Salvamento Local do seu conteúdo

Fonte: Acervo dos Autores

Como citado anteriormente, o software é um dos subsistemas componen-
tes de um sistema maior. Em um problema complexo faz-se necessário um análise se-
gundo visão sistêmica, para que a visão das partes isoladas (divisão) não provoque a 
perda das relações entre elas, ao se levantar o modelo. Como descrito anteriormente, 
Bunge acreditava ser capaz de modelar qualquer sistema descrevendo sua composi-
ção, ambiente, estruturas e mecanismos (BUNGE, 2003, p.37).

Ainda, observa-se que o sistema tecnológico se relaciona com demais par-
tes deste sistema. Com a visão mecanicista, em que é usada estratégia “dividir para 
conquistar”, perderíamos a possibilidade de entendimento das relações estruturais e 
mecanismos, tampouco influências ambientais sobre o funcionamento do sistema.

Para entendimento compartilhado do contexto, foi então desenvolvido tal 
modelagem, conforme no quadro 1.
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Quadro 1Modelo CESM/ TJAM

Fonte: Acervo do Autor

Ao comparar o sistema formado pelo judiciário em processo eletrônico 
(processo físico, em papel), com o sistema formado pelo processo eletrônico, obser-
va-se alteração de algumas estruturas, diminuindo-se o uso de algumas relações, 
como por exemplo, a relação entre o processo físico e o serventuário que monta a 
pasta, numerando suas paginas; alteram-se também alguns mecanismos, como a 
distribuição física do processo, tendo que ser deslocado fisicamente e, o setor que 
envia deve controla-lo até o momento que o processo é aceito pelo setor de destino.

Porém, as estruturas e mecanismos que estão relacionados a decisão sen-
tencial são mantidas, apenas sendo alterando o tipo de acesso às peças do processo, 
sendo acesso físico ou acesso virtual.

Conforme a crítica de Alves (2012) ao modelo CESM, fica evidente em 
nosso exemplo que interações ambientais influenciam no sistema, quando observa-
mos as interações entre o poder executivo e legislativo, que fazem parte do ambiente, 
quando de um projeto de lei do executivo, discutido e votado pelo legislativo, altera 
teor de processos entrantes, esses sim, componentes do sistema.

Quando observamos o processo eletrônico apenas como uma solução de 
software, com requisitos funcionais definidos, não observamos as interações, tam-
pouco favorecemos tais interações. Por exemplo, caso o desenvolvimento do software 
não leve em consideração que ele faz parte de um sistema maior, ele pode não propor-

Composição

Ambiente

Estrutura

Mecanismo

Parte autor, parte réu, procuradores das partes, testemunhas, tutor, ministério pú-
blico, cartorários, oficial de justiça, atendentes, magistrados, assessores, estagiários, 
peças processuais, provas documentais, perícias.

Legislação e regulamentações; Conselho Nacional de Justiça; empresa de software 
(Softplan); litígio que ocorre fora do ambiente judicial. Poder executivo que pode sugerir 
alterações na legislação. Poder legislativo que propõe e vota alterações na legislação.

Interações das partes com o processo através de seus representantes, como peti-
ções, pareceres do MP ou peritos; do magistrado e assessor com o processo judicial, 
no processo aceitação do processo de sentenciamento; utilização do SAJ

Os mecanismos do sistema basicamente referem-se aos comportamentos do proces-
so judicial, regidos pelos ritos processuais constantes na legislação, e para o escopo 
desta pesquisa, o Código de Processo Civil. Aponta-se mecanismos que alterariam 
o comportamento do sistema, como o recebimento de petições, a movimentação 
processual, o saneamento das dúvidas por conta do magistrado, o sentenciamento 
com sua devida justificação, recursos e encerramento do processo.
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cionar ao advogado uma maneira para petição com boa usabilidade, que facilite sua 
interação com o processo. Logo, faz-se necessária essa visão sistêmica.

O que difere de uma visão mecanicista, do sistema em questão, é a per-
cepção que os mecanismos emergem a partir de uma organização, que, nesse caso, 
não foram inicialmente impostas por normal (que vieram, sim, após tal auto-organi-
zação). Essa estruturação da-se em forma de acoplamento estrutural (MATURANA; 
VARELA, 2001), visto que dado uma nova entrada (novo processo / ação judicial), 
provoca novas dinâmicas (mecanismos) em suas estruturas. Para Maturana e Varela, 
esta nova entrada (processo) provoca uma perturbação (saída do estado de inércia) 
oriunda do ambiente, ou seja, de um litígio que acontece fora dos domínios do judi-
ciário, faz com que as estruturas se acoplem para a formação de sistema.

Com base nesta tipificação relacionada a origem dos sistemas, e observan-
do a história da democracia (e consequentemente da divisão de poderes e surgimento 
do poder judiciário), que por definição é o poder na mão do povo, ou seja, o poder 
emergindo do povo, temos uma organização social, que não podemos afirmar ser 
uma construção a partir de um propósito, levando em consideração a premissa de 
Aristóteles que os homens são iguais. A busca por ideais de justiça, beleza e nobreza 
que predominavam na civilização grega, nortearam seus pensamentos na criação de 
um sistema de governo em que tais características se sobressaiam (RAMOS JUNIOR 
et al, 2007). Desde sua criação, a democracia tinha um ideal social que, através da 
colaboração entre os cidadãos, tinha uma estrutura sistêmica, destinada a implantar 
e assegurar a continuidade dos nobres pensamentos e anseios que lhes deram base. 
Como consequência da democracia grega pregar a separação dos poderes, o conceito 
de justiça foi, portanto, emergente do processo de busca do estado de direito.

Por sua vez, a concordância com os mesmos aparece, quando da afirma-
ção que o sistema jurídico-legislativo democrático, organiza-se de forma teleológica, 
ou seja, decisões são tomadas em um âmbito superior, que estabelece padrões a serem 
respeitados pelo povo.

Se levássemos em consideração somente o subsistema software, ou mes-
mo em um nível maior, o subsistema tecnológico, não observaríamos as relações que 
acontecem de forma social e que interferem na utilização do sistema tecnológico, ou 
mais especificamente, no software. Desta forma, afirma-se, mais uma vez, a impor-
tância de observarmos o sistema como um todo.

Sistemas de software costumavam ser virtualizações de ambientes de ne-
gócios, sempre colocando um caráter externo ao sistema de software com relação ao 
sistema social.
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A Engenharia de Software, que fornece técnicas e ferramentas para a 
construção de sistemas computacionais usa uma abordagem tecnocêntrica, dando 
atenção maior aos requisitos (entradas e saídas do futuro software, como e o que 
devem fazer).(Kern, 2010)

Visto que, normalmente o profissional (analista de sistemas ou analista 
de negócios) tem, ou conhecimento técnico ou conhecimento do negócio (raramente 
os dois), esse processo de modelagem, salvo raras exceções, se baseia em narrativas 
processuais duras e um estudo das partes que compõe o sistema, com uma atenção 
menor a interação e colaboração dos componentes deste sistema.

No âmbito deste trabalho, não se encontram no escopo, a discussão de 
ferramentas para a modelagem, visto que sua escolha não é relevante para este es-
tudo, cujo objetivo é mostrar a mudança de foco do responsável pela modelagem.

Ao levar em consideração as relações entre os componentes do sistema 
e suas interações, o responsável por esse trabalho passa a dar atenção e especifica o 
mundo, a partir das suas interações e colaboração.

Dada a devida importância as interações e a colaboração entre os compo-
nentes, a representação do mundo, através deste modelo tende a ter uma aproxima-
ção maior da realidade, ao comparar com um modelo baseado somente nos fatores 
tecnológicos, automatização de processos e/ou a arquitetura do sistema, sem o devi-
do respito a arquitetura destas relações.

Uma modelagem antropocentrada, ou seja, levando em consideração que 
o foco é o usuário (ou uma sociedade que utiliza) e suas interações forneceria, por-
tanto, um modelo de mundo mais amplo, sem “peças soltas” e, proporcionaria me-
lhores insumos para as fases seguintes do desenvolvimento de sistemas.

5. Considerações finais

Diante das colocações iniciais desta pesquisa pode-se afirmar que o ser 
humano é considerado um ser participativo e interativo, isso, levando em conside-
ração o método sistêmico de entendimento dos seres humanos a partir do processo 
biológico de desenvolvimento dos mesmos. Também é possível afirmar que os seres 
precisam estar adaptados às mudanças que o meio apresenta, necessitando estar em 
transformação constante e realizando sua autocriação – a autopoiese como denomi-
nam Maturana e Varela.  

A tecnologia, fortemente difundida pelo uso de computadores foi uma 
criação que surgiu com o objetivo de satisfazer as necessidades e insatisfações huma-
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nas. Com o advento das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), 
atualmente, tem-se verificado inúmeras experiências no uso de diversos instrumen-
tos de tecnologia voltados à participação popular para estimular, organizar e princi-
palmente viabilizar o acesso do cidadão a temas de interesse público desenvolvidos 
no âmbito do Estado. Através do exemplo do processo eletrônco foi possível compre-
ender como a comunicação entre a sociedade e o poder judiciário está sendo difun-
dida através da internet. 

Assim, como o meio transforma o ser humano, o ser humano também 
transforma o meio para viver de acordo com suas necessidades. Dessa forma, as ex-
periências das novas tecnologias da informação e da comunicação aplicadas à demo-
cracia veem de encontro com os anseios da sociedade na luta por uma maior intera-
ção, participação e liberdade de expressão que o meio de hoje proporciona. 

Temas polêmicos começam a ganhar forma a partir da interação da socie-
dade. Porém, é necessário acompanhar através de novas pesquisas se a utilização do 
processo eletrônico irão deixar de ter apenas uma ´pequena participação da socieda-
de na evolução virtual para efetivamente ganhar uma forma real, democratizando 
o seus uso e gerando facilidades para o acesso a justiça, por cidadãos e entidades 
governamentais e não governamentais..

Resta evidente que o uso da Internet não está mais vinculado à simples 
consulta por informações ou uso de e-mails, mas a uma nova forma de interação e 
expressão da população, que passa a pesquisar e a discutir temas de relevante interes-
se nacional. A Internet revela-se como um ambiente que permite grande interação.

A definição de sistema, como sendo mais que um conjunto de componen-
tes, é demonstrada através de estudo de caso, visto que é demonstrado a interação 
entre os cidadãos, seus representantes e servidores, através do processo eletrônico. 
Observa-se, portanto, que a definição de que um sistema é a coleção de componentes 
inter-relacionados com um propósito é aplicável ao portal estudado.
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Resumo
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou em 2009 a Estratégia do Poder Judiciário, cuja missão 
é o fortalecimento do Estado Democrático e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
através da efetiva prestação jurisdicional. Como decorrência, o desdobramento deste planejamento 
estratégico em ações concretas vem apresentando uma série de resultados, principalmente quanto à 
eficiência operacional, a qual se traduz especialmente em: disseminação da informatização do Poder 
Judiciário Brasileiro; adoção em escala do processo judicial digital; alteração de rotinas de trabalho 
e eliminação de atividades manuais, que pouco agregam valor a tramitação dos processos judiciais. 
Em consequência, o magistrado tornou-se o gargalo da tramitação processual, no momento da 
elaboração das sentenças. Considerando que a elaboração de uma decisão é uma atividade intensiva 
em conhecimento, este artigo analisa como os recursos e ferramentas da Engenharia do Conhecimento, 
tais como CommonKads, web semântica e as ontologias, podem colaborar para a consecução dos 
princípios de Governo Eletrônico, apoiando os juízes em suas atividades – em especial na elaboração de 
sentenças de processos da área de defesa do consumidor, gerando produtividade e eliminando gargalos 
da tramitação eletrônica dos processos judiciais, em benefício direto da população, oportunizando 
maior transparência, inclusão, democratização do acesso à justiça e maior celeridade e qualidade na 
prestação jurisdicional.
Palavras-chave: Governo eletrônico. Engenharia do Conhecimento. CommonKADS. 

1 Introdução

A morosidade do Poder Judiciário Brasileiro na prestação de serviços juris-
dicionais é um problema que vem se apresentando há décadas. Segundo Beal (2006), 
a busca pela resolução de litígios junto ao Judiciário, como demandante, demandado, 
advogado, membro do ministério público ou defensor é, no conjunto, morosa, burocrá-
tica e ineficiente. Tal afirmativa é confirmada pelo relatório Justiça em Números 2012, 
publicado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ): a taxa de congestio-
namento (a qual mede a produtividade e efetividade da prestação jurisdicional) para 
processos em tramitação em primeiro grau de jurisdição é de aproximadamente 77%. 
Quanto maior esta taxa, maior o estoque de processos pendentes de julgamento ao 
final de cada período de medição. Ainda conforme Beal (2006), os processos judiciais 
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se acumulam nos cartórios e gabinetes, esperando indefinidamente por sua resolução, o 
que pode demorar muitos anos, prejudicando diretamente as partes interessadas. 

Frente a este panorama complexo, Rover e Mezzaroba (2012) assinalam as alte-
rações que estão ocorrendo no Poder Judiciário Brasileiro, com destaque para: instrumen-
talização da prestação de serviços jurisdicionais em formato digital; adoção de boas práticas 
administrativas e de governo eletrônico, bem como por políticas públicas mais inclusivas e 
democráticas, como meio para combater o emperramento e a morosidade da Justiça. 

Silva (2010) acrescenta que as inovações de ordem tecnológica, de gestão 
pública e jurídico-legislativa estão acontecendo, de forma contínua, alterando a rotina 
dos operadores do direito, na busca de benefícios para as Cortes de Justiça e para a 
população em geral. Conforme Olivieri (2010), tal cenário se traduz em geração de 
economia e redução de custos para o erário público, e em economia processual, com a 
abolição de rotinas manuais que não agregam valor à tramitação dos processos (tempo 
morto do processo), a automação de diversos atos processuais, além do aumento con-
siderável da segurança e autenticidade dos atos processuais, transparência, celeridade e 
maior controle da sociedade sobre o Poder Judiciário.

Nesse sentido, as políticas determinadas pelo Governo Eletrônico, bem como 
os recursos oferecidos pela Engenharia do Conhecimento, podem apoiar no processo 
de planejamento, modelagem, armazenamento, compartilhamento, aplicação e avaliação 
das melhores práticas relacionadas à instrumentalização do Poder Judiciário, e em espe-
cial, na disponibilização de recursos computacionais para apoiar diretamente as ativi-
dades intensivas em conhecimento executadas pelos magistrados. Portanto, o objetivo 
deste trabalho é apresentar metodologias e ferramentas que permitam a modelagem do 
conhecimento legal necessário na elaboração de sentenças, em especial, utilizando como 
amostra processos de rescisão contratual em varas estaduais com competência para atuar 
na defesa do consumidor. Tal compreensão é essencial para o desenvolvimento e aprimo-
ramento de sistemas de gestão eletrônica para processos judiciais digitais, uma vez que o 
magistrado é o principal agente na resolução dos processos judiciais. 

Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva 
de abordagem qualitativa. A primeira etapa da pesquisa foi relativa à fundamentação 
teórica sobre Ciberdemocracia, Poder Judiciário Brasileiro, a função jurisdicional e o 
papel do juiz, a motivação das decisões jurisdicionais; e também dos conceitos envol-
vendo a Gestão e Engenharia do Conhecimento, com foco nas metodologias para o de-
senvolvimento de sistemas baseados em conhecimento e modelagem de conhecimento, 
como é o caso da metodologia CommonKADS, e o uso do ontoKem e Protégé para a 
elaboração de ontologias, e os recursos oferecidos pela web semântica. Terminada a 
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fundamentação teórica, foi iniciada a etapa de preenchimento das etapas propostas por 
Schreiber et al. (2002) visando estruturar o Modelo de Organização, Tarefa e Agente, e 
também o Modelo de Conhecimento e Comunicação. Para a elaboração do Modelo de 
Conhecimento, foram empregados ferramentas para o desenvolvimento da ontologia, 
a ontoKEM, descrita por Rautenberg et al (2008), e o Protégé, para a implementação.

2 Ciberdemocracia e o Poder Judiciário

O conceito de ciberdemocracia surgiu com a disseminação da widewebworld 
(www) e suas aplicações, uma vez que a internet se tornou uma ferramenta de fomento 
da democracia, oportunizando, em maior ou menor grau, a participação dos cidadãos na 
vida política de cidades, estados e do próprio país. Conforme Gomes (2005), a ciberde-
mocracia se refere ao uso de aplicações de TICs e dispositivos da internet, voltados para 
o incremento das potencialidades de participação popular na condução dos negócios pú-
blicos, visando apoiar na estruturação e organização das práticas democráticas, políticas 
e sociais do Estado, em prol da população. Para Aires e Mezzaroba (2011), a ciberdemo-
cracia é o aprofundamento e a generalização da diversidade existente em espaços abertos 
de comunicação e de cooperação, resultando no alargamento do significado da expressão 
liberdade, por estabelecer novos canais de comunicação, de construção de decisões cole-
tivas e de interdependência entre as partes que compõem o sistema. 

Sob a ótica da ciberdemocracia, ao considerar as inovações legislativas, 
como é o caso da Lei 11.419/2006, as resoluções do CNJ e o processo de virtualização 
dos processos judiciais, verifica-se o desenvolvimento e a priorização de aplicações de 
TIC para que o Poder Judiciário, anteriormente isolado e distante dos cidadãos, possa 
operar mais integrado e em rede, mais próximo da sociedade e dos jurisdicionados. 

3 Poder Judiciário, suas estruturas e funções

Conforme Moraes (2003), o Poder Judiciário é um dos três poderes clássi-
cos previstos pela doutrina, autônomo, independente, e vital importância no Estado de 
Direito, pois além de administrar a Justiça, o Poder Judiciário é o guardião da consti-
tuição, devendo preservar os princípios da legalidade e igualdade. 

Um dos princípios basilares do constitucionalismo moderno é a separação 
de poderes, o qual visa impedir a concentração absoluta de poder nas mãos do sobera-
no ou governante, conforme Magalhães (2009) e Albuquerque (1995). A separação dos 
poderes determina que cada uma das funções do Estado é de responsabilidade de um 
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órgão ou de um grupo de órgãos, com a aplicação de freios e contrapesos, operando 
como mecanismos de controle mútuo. Tais mecanismos, se construídos de maneira 
apropriada e equilibrada, e aplicados de forma correta e não distorcida, resultam na 
autonomia dos três poderes, não existindo a supremacia de um sobre os demais.

De acordo com Mendes (2005), o Poder Judiciário brasileiro está estruturado, 
na sua cúpula com o Supremo Tribunal Federal (STF), cuja principal missão é a guarda 
da Constituição, com as funções judiciais atribuídas a três ramos especializados de justiça 
(trabalhista, eleitoral e militar) e a justiça comum, a qual apresenta competência ampla 
para diversas matérias, se subdividindo em Justiça Federal e Justiças Estaduais. 

3.1 A função jurisdicional e o papel do juiz 

Conforme Moraes (2003), paralelamente função de legislar e administrar, o 
Estado exerce o papel de julgar, ou seja, a função jurisdicional, em acordo com o ordena-
mento jurídico vigente, de forma coativa, sempre que for necessário. A função de compor 
os litígios e decidir sobre as controvérsias é atividade inerente ao Estado, que não apenas 
detém o poder jurisdicional, mas, sobretudo, assume o dever de jurisdição, ou seja, julgar, 
aplicando a lei a um caso concreto, que lhe é posto, resultante de um conflito de interesses.

Para Theodoro Júnior (2001), é incumbência dos magistrados, ao tomar co-
nhecimento da vontade das partes, definir qual das arguições corresponde o melhor 
interesse, segundo as regras do ordenamento jurídico em vigor, e ao final do processo, 
dar composição ao conflito, fazendo prevalecer a pretensão correspondente.

Conforme Azevedo (2010), cabe destacar que o trabalho do juiz é compos-
to por uma série de ações e decisões que ora dependem e ora repercutem nos dife-
rentes níveis hierárquicos dos outros sistemas e subsistemas existentes para regular e 
regulamentar a vida em sociedade. Acrescenta-se ainda que a prestação jurisdicional 
demanda atividades intensivas em conhecimento e cognição por parte dos magistra-
dos, aonde processos perceptivo, afetivo, atencional, mnemônico e de raciocínio são 
ativados, exigindo-lhe não apenas conhecimentos técnicos e específicos, como também 
conhecimentos gerais e outras habilidades relacionadas ao uso da criatividade, ao tra-
balho em equipe e ao relacionamento humano.

3.2 A motivação das decisões jurisdicionais

Conforme Silva (1999) e Almeida (2012), os magistrados são independentes 
para receber e analisar os fatos narrados ou registrados nos autos judiciais, bem como 
verificar a juridicidade e proceder à aceitação ou não dos pedidos formulados pelas 
partes. Em contrapartida, devem fundamentar suas decisões, por meio da apreciação 
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do conteúdo dos autos processuais. Esta apreciação consiste em operações mentais re-
alizadas pelo julgador, partindo das provas apresentadas, visando estabelecer a certe-
za sobre as afirmações inerentes aos fatos e ao direito, argumentadas pelos litigantes. 
Assim, ao analisar os pedidos das partes, os agentes realizam a valoração das provas 
juntadas aos autos, buscando determinar o valor probatório alcançado por cada meio 
em relação a um direito específico, e visa estabelecer, quando e até que ponto, a argu-
mentação formulada pela parte relativa ao pedido sob judicie pode ser considerada 
verdadeira sobre as bases probatórias.

Segundo Azevedo (2010), o trabalho dos magistrados requer menos esforço 
físico, porém, ênfase na capacidade decisória, com a influência de fatores cognitivos no 
tratamento da informação recebida e na decisão gerada no desenrolar da tarefa. Almeida 
(2012) acrescenta que esses profissionais devem decidir a matéria fática através da con-
vicção formada pela análise das provas juntadas aos autos judiciais. Após a juntada da 
prova e seguindo uma análise racional, tiram suas conclusões em conformidade com as 
impressões decorrentes da colheita das provas e a legislação aplicada ao caso em concreto.

De acordo com Azevedo (2010) e Rotta et al (2013), percebe-se, portanto, 
que se trata de um trabalho complexo, predominando a exigência cognitiva, uma vez 
que lhes é requerida a gestão de diferenciadas informações, atenção, concentração, so-
licitação mnemônica de leis, códigos e números, cálculo mentais de prazos, tempo da 
pena e pressão temporal. É assim, uma atividade que demanda agilidade intelectual e 
velocidade de raciocínio e inclui uma variedade de artefatos de trabalho (audiências, 
telefone, e-mail, internet, intranet, códigos, leis, jurisprudências, e outros).

A forma de valoração adotada pelo sistema processual brasileiro é o da 
persuasão racional, também chamada de livre convencimento motivado, de acordo 
com Almeida (2012). Neste sistema, o julgador é livre para formar seu convencimento, 
garantindo às provas o peso que entender admissível em cada processo, inexistindo 
hierarquia entre os meios de prova. Isto não significa que o magistrado poderá deci-
dir fora dos fatos alegados nos autos processuais, mas que dará aos fatos alegados, de 
forma racional, a consideração diante da análise das provas produzidas. A convicção 
do magistrado vai sendo formada, gradualmente, a cada juntada de provas, e ao final a 
valoração racional da prova deve ser expressa por meio dos fundamentos da decisão, 
que se baseiem em critérios lógicos. 

Para Reale (1999) e Dinamarco (2000), a elaboração de sentenças baseia-
-se principalmente no conteúdo formal e substancial da motivação (elemento essen-
cial para consubstanciar a legalidade da ação), e requer por parte do operador, que se 
proceda à decomposição formal da estrutura normativa, conforme determinado pela 
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legislação, para caracterizar o conteúdo e os fatos jurídicos processuais que motivam a 
elaboração da sentença. 

3.3 Conteúdo da sentença

Conforme Dinamarco (2000), a sentença é o resultado da soma e aplica-
ção dos processos cognitivos e raciocínio lógico do magistrado, bem como de suas 
experiências com casos anteriores, vivência profissional e formação acadêmica. A es-
truturação e formação da sentença obedecem a um rigoroso procedimento técnico, 
requerendo domínio e conhecimento especializado de diversos diplomas legais e re-
gramentos específicos, os quais são empregados pelos magistrados na análise dos fatos 
e provas apresentados pelas partes. A sentença contém premissas e uma conclusão, e 
deve apresentar o resumo dos fatos, a partir da pretensão do autor, a defesa do réu, os 
fatos alegados e provados, o direito aplicável e a solução final da controvérsia. 

4 Gestão e Engenharia do Conhecimento 

Conforme Hansen, Nohria e Tierney (1999), a mudança do paradigma in-
dustrial para o paradigma do conhecimento alterou significativamente forma de se 
gerenciar as organizações, uma vez que a maioria das organizações depende do conhe-
cimento e tem neste o seu maior valor, a gestão deste ativo mudou profundamente as 
práticas organizacionais. Apesar de ser considerada uma prática já conhecida, a gestão 
do conhecimento passou a ser tratada de forma mais focada e consciente. 

Para Gottschalk (2007), a gestão do conhecimento pode ser definida como 
processos sistemática e organizacionalmente definidos para obter, organizar e comuni-
car o conhecimento dos colaboradores, assim outros colaboradores podem utilizar este 
conhecimento, para serem mais produtivos e efetivos. Eisenhardt e Santos (2002) defi-
nem gestão do conhecimento como um processo sistemático, articulado e intencional, 
por meio da geração, identificação, codificação, disseminação, apropriação, renovação 
e aplicação dos conhecimentos estratégicos na vida de uma organização. Através da 
gestão do conhecimento, as organizações tomam melhores decisões referentes à rea-
lização das estratégias empresariais, relativas aos clientes, fornecedores, concorrência, 
canais de distribuição, e também ao ciclo de vida de produtos e serviços. 

No que diz respeito à Engenharia do Conhecimento (EC) Studer et al. (1998) 
assinalam que esta tem sua origem na necessidade de métodos e técnicas formais para 
auxiliar no desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento, de forma sistê-
mica e controlada.
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Matté (2009) conceitua a aquisição do conhecimento como parte do proces-
so de desenvolvimento de sistemas especialistas ou de outros produtos informatizados 
e não-informatizados, a qual está relacionada à captura do conhecimento necessário 
para a resolução de determinado problema. Nesse processo de aquisição, conforme Ca-
lhoun e Starbuck (2005), o conhecimento é obtido por meio de especialistas e também 
por meio de outras fontes não humanas como, por exemplo, manuais, base de dados, 
textos em geral e nas redes sociais.

A EC possui diversas ferramentas, técnicas e metodologias que atendem ao 
desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento, como VITAL, proposto por 
Meseguer e Preece (1995), MIKE proposto por Angele, Fensel e Studer (1996) e Com-
monKADS proposto por Schreiber et al. (2002), que definem o caminho a ser seguido 
para se chegar a um Sistema Baseado em Conhecimento (SBC).

Para a representação do conhecimento, a EC pode utilizar ontologias. Se-
gundo Gruber (1993), uma ontologia é uma especificação explícita de uma conceituali-
zação. Borst, Akkermans, e Top (1997), estendem o conceito de ontologia, como sendo 
uma especificação de uma conceptualização compartilhada, um consenso em vez de 
uma visão individual. Ainda, tal conceitualização deve ser expressa em um formato 
compreensível por um computador, a qual poderá ser empregada também na extensão 
do SBC para o uso de recursos da Web Semântica. 

Conforme Berners-Lee, Lassila e Hendler (2001), a Web Semântica é uma 
extensão da web atual, na qual a informação é repassada com significado melhor defini-
do, resultando em ganhos na interação entre as pessoas e os agentes e recursos compu-
tacionais. A Web Semântica tem em vista a compreensão, estruturação e gestão de con-
teúdos que circulam através da rede, atribuindo e reconhecendo a valoração semântica 
destes conteúdos, por meio de agentes - programas coletores de conteúdo - advindos 
de diversas fontes, capazes de processar as informações e compartilhar os resultados 
obtidos com outros programas.

Para este trabalho, escolheu-se a metodologia CommonKADS por definir 
uma separação mais clara de seus modelos, por fornecer uma visão multidisciplinar, por 
ter base tecnológica e diretrizes na gestão e por possibilitar a explicitação, modelagem e 
emulação do conhecimento. Por sua vez, para a modelagem do conhecimento, será utili-
zada uma ontologia. Andrade et al. (2010), Zacharias (2009), O’Hara e Shadbolt (2001), 
Schreiber et al. (2000) e Nabil et al. (2008),  apontam o CommonKADS com sendo a 
metodologia acadêmica mais influente no desenvolvimento de sistemas baseados em co-
nhecimento, a qual considera tal desenvolvimento eminentemente como uma tarefa de 
modelagem, com ênfase no contexto da aplicação e na construção de modelos conceituais 
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de conhecimento, por meio de níveis: domínio, inferência e tarefa. 
Conforme Prat, Akoka e Comyn-Wattiau (2012), no nível de contexto, três 

modelos diferentes são requeridos: organização, tarefa e agente. O modelo de organização 
apoia a análise da organização, enquanto que o modelo de tarefa descreve as tarefas que 
são executadas no ambiente organizacional, e o modelo de agente descreve habilidades, 
normas, preferências e permissões de agentes. Por sua vez, o nível de conceito considera 
modelos de conhecimento e comunicação: o modelo de conhecimento proporciona uma 
descrição do conhecimento requerido para a execução de uma tarefa, independente da 
forma como será implementado futuramente. O modelo de comunicação representa as 
interações de comunicação entre os agentes. Finalmente, em nível de artefato, o modelo 
de projeto descreve a estrutura do sistema que precisa ser construído.

5 Resultados

A aplicação da metodologia CommonKADS para identificação do conhe-
cimento utilizado pelos magistrados durante a elaboração de uma sentença no caso 
de rescisão contratual, segundo o Código de Defesa do Consumidor considerou as se-
guintes atividades: ao tomar conhecimento da vontade das partes, deve definir qual das 
arguições corresponde o melhor interesse, segundo as regras do ordenamento jurídi-
co em vigor, e ao final do processo, dar composição ao conflito, fazendo prevalecer a 
pretensão correspondente. Com a metodologia torna-se possível delinear o ambiente 
organizacional, identificando o problema e atividades realizadas para solucionar o pro-
blema, e modelar o conhecimento legal necessário para a elaboração da sentença.

Modelo da Organização
Conforme Schreiber et al. (2002), o Modelo de Organização apresenta cinco eta-

pas para a resolução de problemas e oportunidades no contexto organizacional, e a des-
crição de aspectos de recursos humanos e processos, buscando tornar mais compreensivo 
o contexto organizacional onde o sistema de informação está inserido, oportunizando a 
necessária base de integração entre o operacional e a organização para o início do projeto. 

As lacunas e inconsistências dos sistemas de informação e conhecimento estão 
diretamente relacionadas à sua adequação à organização, para que os diversos fatores que 
influenciam o sucesso ou fracasso estejam sob controle do engenheiro do conhecimento. 

A primeira etapa relaciona problemas organizacionais, características do con-
texto organizacional de uma vara da justiça comum com a competência para julgar 
ações de rescisão de contratos, operando com processos judiciais digitais, sob a norma-
tização do Código De Defesa do Consumidor (CDC), e listas as soluções encontradas, 
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conforme descrito abaixo: 
1. A morosidade do Poder Judiciário é um dos principais problemas da Justiça 

Brasileira;
2. A adoção do processo judicial digital reduz o tempo morto da tramitação pro-

cessual e elimina alguns gargalos, podendo resultar em maior celeridade na so-
lução de litígios;

3. O maior gargalo da morosidade do Judiciário não está na tramitação dos autos digi-
tais, e sim na incapacidade humana em atender ao grande número de processos por 
cada magistrado, desde o primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal;

4. Um dos principais gargalos que ainda precisa ser tratado, após a adoção do pro-
cesso judicial digital, é a redução do tempo que os processos ficam aguardando 
uma decisão na prateleira do gabinente do juiz, (pelo volume de ações e pela 
diversidade de temas que podem ser tratados);

5. A irrestrita generalidade de graus jurisdicionais e à ampla possibilidade pro-
cessual-judicial brasileira (cível, penal, trabalhista, infracional de incapazes, e 
juizados especiais);

6. A elaboração das sentenças é complexa e intensiva em conhecimento, mas algu-
mas etapas do processo de sua elaboração podem ser automatizadas com o apoio 
do sistema especialista: identificação de preliminares; identificação de produção 
de provas; identificação automatizada a legislação, doutrinas e jurisprudências 
que embasam o pedido do autor e a defesa do réu; identificação automatizada 
dos princípios processuais de direito associados aos pedidos e a defesa; busca de 
apoio em decisões anteriores já elaboradas, bem como nas decisões do STJ, em 
outros Tribunais e nos demais colegas e; aplicação de processos de aquisição, ar-
mazenamento, pesquisa e recuperação de conhecimento nos passos anteriores; 

7. A identificação do tipo de conhecimento que os magistrados utilizam durante a 
elaboração da sentença, no momento da motivação, e a utilização deste conheci-
mento pelo sistema especialista irá apoiar os atos de inteligência e cognição dos 
agentes, os quais consistem em considerar, analisar e valorar alegações e provas 
produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são de-
duzidas no processo, resultando no julgamento do objeto litigioso do processo.

Contexto Organizacional do Poder Judiciário
•	 Missão, visão, objetivos do Poder Judiciário:

Missão: Realizar Justiça
Descrição da Missão: Fortalecer o Estado Democrático e fomentar a cons-
trução de uma sociedade livre, justa e solidária, por meio de uma efetiva 
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prestação jurisdicional.
Visão: Ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justi-
ça, equidade e paz social.
Descrição da Visão: Ter credibilidade e ser reconhecido como um Poder 
célere, acessível, responsável, imparcial, efetivo e justo, que busca o ideal 
democrático e promove a paz social, garantindo o exercício pleno dos di-
reitos de cidadania.

•	 Atributos de Valor para a Sociedade: credibilidade (celeridade; moderni-
dade; acessibilidade; transparência; Responsabilidade Social e Ambiental; 
imparcialidade; ética e; probidade). 

•	 Fatores externos mais importantes, com os quais é preciso enfrentar: maior 
conscientização e exigência da sociedade por tutela jurisdicional mais célere 
e qualitativa; demanda por eficiência operacional e sustentabilidade, com 
economia dos recursos do erário público; demanda pelo alargamento do 
acesso a justiça e a promoção efetiva do cumprimento das decisões; forta-
lecimento da relação entre os poderes, setores e instituições, com vistas as 
prevenção dos litígios judiciais e solução coletiva de demandas; demanda 
por transparência e ética na administração pública; adoção em larga escala 
de sistemas informatizados para a gestão de processos judiciais eletrônicos; 
crescente necessidade de interoperação entre os sistemas das instituições 
que operam no cenário da Justiça, resultante da informatização dos demais 
atores do cenário da justiça, tal com Ministério Público, Procuradorias de 
Estado e Município, Defensorias, Secretaria de Segurança Publica, Delega-
cias, Presídios, Tribunais Superiores, Escritórios de Advocacia, dentre ou-
tros; planejamento estratégico do CNJ determinando a adoção do processo 
judicial digital pela Justiça Brasileira, resultando em demanda na aquisição 
e/ou desenvolvimento de soluções por parte dos Tribunais de Justiça; ne-
cessidade do Poder Judiciário em se aparelhar para fazer frente às novas 
demandas da população e determinações do CNJ; tendências do setor de 
TI: mobilidade, modelo nas nuvens e redes sociais; tendência de virtualiza-
ção das organizações; necessidade de adesão aos requisitos da lei 11.419/06; 
ingerência do CNJ nos orçamentos e planejamento dos Tribunais.

Diante do exposto verifica-se que a primeira etapa listou aspectos gerais do Po-
der Judiciário e seus órgãos - visão, missão e valores -, que são os aspectos invariantes ne-
cessários ao entendimento do contexto organizacional frente aos problemas abordados.

Após a fase inicial, passou-se para a verificação dos aspectos variantes, cons-
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tantes na segunda etapa, que são aspectos que podem ser mutáveis de acordo com o 
desenvolvimento de soluções para a problemática apresentada, a saber: estrutura do 
Poder Judiciário; processos relacionados à elaboração da sentença; pessoas; recursos; 
conhecimento e cultura e poder.

Com base na análise realizada com os componentes da segunda etapa, em es-
pecial os processos associados ao trabalho dos magistrados durante a motivação para 
elaboração da sentença, tem-se a terceira etapa que busca descrever os passos asso-
ciados à elaboração da sentença, detalhando as tarefas com informações sobre quem 
realiza, onde são realizadas, quais recursos são utilizados, se as tarefas são intensivas em 
conhecimento e sua significância dentro do domínio do problema. 

De maneira resumida, das principais tarefas identificadas no processo de 
elaboração de uma sentença, seguem aquelas que foram consideradas como mais rele-
vantes e intensivas em conhecimento:

a. Analisar os pontos controvertidos;
b. Apreciar as alegações e provas do autor;
c. Apreciar a defesa e provas do réu;
d. Analisar os fatos e os direitos, com base na pesquisa realizada;
e. Indicar as provas e a respectiva fundamentação legal;
f. Elaborar a conclusão;
g. Elaborar a parte dispositiva da sentença;
h. Declarar decisão: procedente, improcedente ou parcialmente procedentes.

Após relacionar os principais ativos de conhecimento, para finalizar o Mo-
delo de Organização é necessário analisar a viabilidade da solução em potencial do 
problema. Portanto, o modelo de organização finaliza a etapa da metodologia específica 
sobre a Organização, na qual foram analisados o escopo e a viabilidade da proposta. 
Schreiber et al. (2002) entende as questões organizacionais e sua relevância como sendo 
fatores críticos de sucesso para projetos de sistemas de conhecimento. 

Modelo de Tarefas
De acordo com Schreiber et al. (2002), após a finalização do modelo de or-

ganização, a metodologia propõe como próximo passo a análise das tarefas, de forma a 
estruturá-las e identificar entradas, saídas, pré-condições, critérios de desempenho, re-
cursos e competências. Esta etapa é a ligação entre aspectos organizacionais e de sistemas.

Para os mesmos autores, tarefas são sub-partes bem definidas de processo 
de negócio; assim as tarefas (analisar os pontos controvertidos; apreciar as alegações e 
provas do autor; apreciar a defesa e provas do réu; analisar os fatos e os direitos, com 
base na pesquisa realizada; indicar as provas e a respectiva fundamentação legal; elabo-
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rar a conclusão; elaborar a parte dispositiva da sentença; declarar decisão: procedente, 
improcedente ou parcialmente procedentes) fazem parte do Modelo de Tarefa e, por 
terem sido consideradas tarefas intensiva em conhecimento, fizeram parte do objeto da 
proposta de representação do conhecimento. 

Ao finalizar a análise do modelo de tarefas, o passo seguinte foi trabalhar o 
modelo de agente.

Modelo de Agente
Para Schreiber et al. (2002), o modelo de agente considera como sendo 

agentes de interesse da modelagem, trabalhadores efetivos ou sistemas que atuam como 
atores na tarefa. Assim, os agentes considerados na elaboração da sentença foram: o juiz 
e assessor de gabinete do juiz.

Destaca-se que o modelo de agente finda a análise da organização, tarefa e agen-
te, conforme proposto por Schreiber et al. (2002), resultando em uma análise mais eficiente 
das medidas e melhorias de uso do conhecimento pelos profissionais interessados.   

Modelo de Organização, Tarefa e Agente
O Modelo de Organização, Tarefa e Agente, representado pelo Quadro 1 

resume as características do sistema especialista modelado para subsidiar o tomador de 
decisão, considerando os modelos anteriormente preenchidos, e visando identificar os 
impactos, riscos e mudanças a serem considerados. 

Quadro 1 - Modelo de Organização, Tarefa e Agente
Impactos e mudanças 
na organização

O SBC proposto busca a identificação do conhecimento utilizado pelos 
magistrados no momento de fundamentar a motivação da sentença. Esta 
compreensão é o primeiro passo para estruturar modelos de conhecimento 
que poderão ser aplicados em larga escala para atender qualquer classe 
processual que esteja sendo sentenciada pelos mesmos. Considerando tais 
agentes são tidos como o principal gargalo para a tramitação com celeri-
dade das sentenças, faz-se necessário o desenvolvimento de um sistema 
especialista com recursos para apoiá-los na busca, seleção e estruturação 
da motivação das sentenças.

Modelo de organização, tarefa e agente
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Fonte: Os autores (2013)

Modelo de Conhecimento
Para modelagem do conhecimento, foi utilizada a ferramenta Protegé e a 

ontoKEM (ontology Knowledge Engineering and Managment). A aquisição do conhe-
cimento teve como base as seguintes fontes: Constituição Federal, Código De Processo 
Civil, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, orientações e normativas desen-
volvidas pelo CNJ, levantamento bibliográfico complementar sobre direito processual 
e processos judiciais, e a experiência dos autores. Considerando a necessidade de res-
tringir o universo da pesquisa, esta pesquisa está focada em ações relacionadas à defesa 
do consumidor, cujo pedido do autor solicita a rescisão contratual, considerando em 
especial os artigos 18, 19, 20, 49 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. 

Nesta etapa, buscou-se organizar e conceituar o conhecimento do domínio. 
Utilizando o ontoKEM, foi realizado o cadastro das perguntas de competências, com 
a indicação de termos e relações que foram trabalhados na ontologia, resultando num 
vocabulário, o qual foi estruturado numa taxonomia. Por fim, termos e relações foram 
associados, considerando seus respectivos ranges e domínios. Com a finalização da 
ontologia na ferramenta ontoKem, , o arquivo owl resultante da modelagem realizada 
foi exportado para a ferramenta Protégé-OWL, versão 4.3, cujo ambiente permite cons-
truir e manipular ontologias de domínio, dentre outras funcionalidades. Neste ambien-
te, a ontologia foi validada e testada, de acordo com a figura 1.

Tarefa/agente impactos 
específicos e mudanças

Atitudes e 
compromissos

Ações propostas

Tarefa: com a elaboração de um sistema especialista para apoio à elabora-
ção da sentença (busca, seleção e estruturação da motivação da sentença) 
os magistrados e seus assessores terão a sua disposição recursos compu-
tacionais modelados em conformidade com suas atividades intensivas em 
conhecimento. Ocorrerão impactos positivos relacionados ao tempo de tra-
mitação dos processos digitais, melhorando a produtividade dos magistra-
dos e sua equipe de apoio. Como resultado ainda, a melhoria da qualidade da 
sentença elaborada, a qual poderá ser construída com legislação, doutrina e 
jurisprudência efetivamente selecionadas.

É necessário apoio da alta administração para disponibilização e aporte a 
solução, além das pessoas detentoras do conhecimento a ser disponibilizado.

Definição de gerente responsável para o projeto; escolha da equipe; Plane-
jamento das atividades para execução do projeto; Verificação da viabilidade 
técnica da proposta.

Modelo de organização, tarefa e agente
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Figura 1 – Ontologia resultante do domínio de conhecimento

Fonte: Os autores (2013)

Com base no que foi apresentado, infere-se que os dados coletados permiti-
ram entender o contexto organizacional e o ambiente em que o sistema de conhecimen-
to será inserido, bem como descrever conceitualmente o conhecimento que é aplicado 
na tarefa que será modelada pelo sistema de conhecimento.

O resultado deste trabalho fornece ao engenheiro de conhecimento as con-
dições e subsídios necessários para a análise, compreensão, desenvolvimento e valida-
ção de um sistema baseado em conhecimento adequado ao contexto organizacional e 
ao ambiente de trabalho dos magistrados.

Em especial, com a utilização de ontologias, é possível estender o modelo 
de sistema proposto, visando o desenvolvimento e a aplicação de facilidades da web se-
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mântica para apoiar o processo decisório dos juízes, durante a recuperação de decisões 
anteriores, jurisprudências, doutrinas e legislações aplicáveis. Desta forma, a represen-
tação do contexto de atuação do magistrado, considerando: a) Jurisdição, competên-
cia, matérias e assunto, e b) complexidade das atividades desempenhadas por aquele 
magistrado (processos perceptivo, afetivo, atencional, mnemônico e de raciocínio são 
ativados, demandando conhecimentos técnicos e específicos) permitirá ao SBC recu-
perar tão somente aquelas decisões que são de interesse do magistrado, diminuindo o 
esforço e o grau de dificuldade para encontrar e acessar determinado conhecimento, 
conforme Cross e Baird (2000). 

Em suma, a Web Semântica irá auxiliar neste sentido, uma vez que, com 
a popularização da Internet, houve um aumento da quantidade de conteúdos, com 
algum nível de descontrole e desorganização, sem o desenvolvimento de índices ou 
outras formas efetivas de controle, para a gestão dos conteúdos.

6 Conclusão

Esta estudo teve como foco explorar a aplicação de técnicas de engenha-
ria do conhecimento voltadas para a definição de um Sistema de Conhecimento com 
a utilização da metodologia CommonKADS e o uso de ontologias e web semântica, 
buscando modelar o conhecimento legal necessário na elaboração de sentenças pelos 
magistrados, tomando como exemplo processos de rescisão contratual, sob a ótica do 
código de defesa do consumidor. A fundamentação de uma sentença é uma atividade 
complexa que demanda conhecimento, experiência, raciocínio lógico e habilidade para 
resolver situações que requerem análise, dedução e conclusão em estrita conformidade 
com o contexto do processo judicial. 

Com base na análise dos resultados foi possível perceber que as atividades 
intensivas em conhecimento executadas pelos magistrados foram representadas como 
artefatos resultantes da aplicação da metodologia CommonKADS. Nesse sentido, veri-
ficou-se a possibilidade da evolução do modelo proposto avançar na direção do desen-
volvimento de um sistema baseado em conhecimento para apoiar o processo decisório 
dos juízes, em especial durante o processo de recuperação de decisões anteriores, juris-
prudências, doutrinas e legislações aplicáveis, com o apoio de recursos da web semântica. 

Destaca-se que a abordagem teórica da gestão de conhecimento e engenha-
ria do conhecimento ajudou na compreensão do ferramental a ser aplicado para a re-
solução do problema apresentado. Esses conceitos, bem como o estudo da aplicação da 
engenharia do conhecimento no âmbito jurídico e de governo eletrônico, promoveram 
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a base para a realização da modelagem do conhecimento legal necessário na elaboração 
de sentenças pelos magistrados.

Portanto, com base na aplicação da metodologia proposta – CommonKads, 
inicialmente foi realizado o levantamento do contexto organizacional, com a identifica-
ção de oportunidades, problemas e soluções a serem respondidas pelo sistema baseado 
em conhecimento, bem como as tarefas intensivas em conhecimento, os ativos de co-
nhecimento, os agentes da organização e a análise da viabilidade e oportunidade para 
o desenvolvimento do sistema. 

Cabe lembrar que o Poder Judiciário Brasileiro demanda ações estruturan-
tes e soluções abrangentes, com a participação das instituições governamentais, órgãos 
de classe, juízes, promotores, procuradores, advogados e a população. Neste sentido, 
as estruturas governamentais precisam se reinventar, com vistas à melhoria continua 
das atividades e serviços prestados aos cidadãos, seja pelo desenvolvimento de novas 
aplicações e inovações na forma de trabalhar ou se relacionar com a população, com o 
próprio governo ou ainda com o mercado. 

A Engenharia e Gestão do Conhecimento proporcionam recursos e condi-
ções para a melhoria da competitividade e agilidade das atividades das organizações. 
Em especial, o Poder Judiciário Brasileiro pode se beneficiar em muito pela aplicação 
de tais recursos. Em outras palavras, entende-se que a aproximação da academia do 
mundo empírico pode colaborar com o aumento da inclusão, democratização e acesso 
à justiça para os cidadãos, com maior transparência e participação. Além disso, quando 
aplicados na esfera do Poder Judiciário, podem auxiliar diretamente magistrados no 
desenvolvimento de suas atividades intensivas em conhecimento, resultando em maior 
celeridade na prestação jurisdicional.
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