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“Prefiro queimar o mapa 
Traçar de novo a estrada 

Ver cores nas cinzas 
E a vida reinventar 

 
E um homem não me define 

Minha casa não me define 
Minha carne não me define 

Eu sou meu próprio lar” 
 

(Juliana Strassacapa, et al) 



 

RESUMO 
 

As mutações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas afetaram substancialmente 
as relações e rotinas públicas e privadas, de modo que o Estado não ficou isento 
disso. Os órgãos da administração pública, estrutura indispensável ao Estado, 
precisam se adaptar às transformações técnico-científico-informacionais, sob pena de 
a ineficiência e o descompasso deles com o cenário mundial e social atual culminarem 
na lesão a disposições constitucionais. Dentre esses órgãos, tem-se o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal responsável pelo registro e 
concessão de direitos de propriedade industrial, proteções fundamentais para o 
desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil, mas que não possui 
infraestrutura tecnológica suficiente para lidar com a demanda que recebe, o que tem 
ocasionado uma espera de cerca de oito a dez anos para que o processo de 
concessão de uma patente seja concluído. Diante da constatada ineficiência e falta 
de transparência desse órgão, que é parte da administração pública brasileira, é de 
suma importância averiguar se a atuação do INPI, em seu status atual, é suficiente 
para concretizar os princípios e disposições constitucionais aos quais se submete a 
administração pública, bem como buscar alternativas para a implementação de uma 
gestão mais eficiente, de modo a encontrar em outras áreas soluções para esse 
problema de natureza não apenas técnico-informacional, mas também jurídica. Nesse 
contexto, este trabalho objetiva analisar a constitucionalidade da utilização da 
tecnologia blockchain na rotina administrativa e processual do INPI, bem como definir 
os conceitos de administração pública digital, transparência 2.0 e blockchain, os quais 
são essenciais para o desenvolvimento deste estudo. Para tanto, foi realizada 
pesquisa bibliográfica, análise de relatórios de organismos internacionais, bem como 
investigação acerca das disposições constitucionais e legais que tocam o tema, com 
o intuito de compreender qual é a base da administração pública tradicional e quais 
são as necessidades e limites que envolvem a possível mudança. Trata-se, portanto, 
de pesquisa com abordagem qualitativa, ao passo que pretendeu descrever e analisar 
dados e informações. Descritiva e explicativa, pois almejou analisar o estado da arte 
do INPI enquanto parte da administração pública, explicou quais fatores levam a 
situação atual dos processos de concessão de direitos de propriedade industrial, e 
concluiu se existe constitucionalidade e viabilidade na mudança da infraestrutura 
informacional e tecnológica da autarquia. Quanto aos procedimentos, este estudo 
utilizou principalmente de pesquisa bibliográfica e de estudo de caso, ao passo que 
se pautou em fundamentos de livros, artigos científicos, relatórios e legislações, assim 
como desenvolveu estudo de caso tanto sobre o INPI quanto acerca dos casos 
paradigmas de uso de blockchain na administração pública, a exemplo da Agenda 
Teresina 2030, BNDES Token, TruBudget e Junta Comercial do Ceará. Por fim, pode-
se depreender que a implementação de uma administração pública digital é urgente e 
necessária, pois contribuirá para a concretização de princípios constitucionais, a 
exemplo da eficiência, além de possibilitar a efetivação da transparência 2.0, a qual 
permitirá que os cidadãos se apropriem das informações públicas, de modo que se 
tornarão sujeitos ativos e contribuintes de uma gestão participativa.  

 

Palavras-chave: Administração Pública Digital; Transparência 2.0; Blockchain; INPI; 

Propriedade Industrial. 

 



 

ABSTRACT 
 
The technological changes that have taken place in the last decades have affected 
public and private relations and routines, so the State has not been able to do so. The 
effects of the administration pity the inefficiency and their lack of pace with the current 
world and social scenario culminating in the constitutional provision distribution. 
Among these bodies, there is the National Institute of Industrial Property, the federal 
authority responsible for p. for the development and economic and technological 
aspects of Brazil, but which does not have sufficient technological infrastructure to deal 
with the demand it receives, which has led to a waiting period of about eight to ten 
years for about eight to ten years for the inefficiency noted. and the lack of 
transparency of this body, which is part of the Brazilian public administration, it is of 
utmost importance to ascertain whether the performance of the INPI, in its current 
status, is sufficient to materialize the constitutional standards and provisions to which 
efficient management is submitted, in order to find in other areas solutions to this 
problem, not only technical-informational, but also legal. In this context, this work aims 
to analyze the constitutionality of the use of blockchain technology in the administrative 
and procedural routine of INPI, as well as to define the concepts of digital public 
administration, transparency 2.0 and blockchain, which are essential for the 
development of this study. To this end, bibliographic research was carried out, analysis 
of reports from international organizations, as well as research on the constitutional 
and legal provisions that touch the theme, in order to understand what is the basis of 
traditional public administration and what are the needs and limits that involve the 
possible change. It is, therefore, research with a qualitative approach, while it intended 
to describe and analyze data and information. Descriptive and explanatory, as it aimed 
to analyze the state of the art of the INPI as part of the public administration, explained 
which factors lead to the current situation of the processes for granting industrial 
property rights, and concluded whether there is constitutionality and feasibility in 
changing information and technological infrastructure the autarchy. As for the 
procedures, this study used mainly bibliographic research and case study, while it was 
based on fundamentals of books, scientific articles, reports and legislation, as well as 
developed a case study both about the INPI and about the paradigm cases of use of 
blockchain in public administration, such as Agenda Teresina 2030, BNDES Token, 
TruBudget and Junta Comercial do Ceará. Finally, it can be seen that the 
implementation of a digital public administration is urgent and necessary, as it will 
contribute to the realization of constitutional principles, such as efficiency, in addition 
to enabling the effectiveness of transparency 2.0, which will allow citizens to 
appropriate public information, so that they will become active subjects and 
contributors to participatory management. 
 
Keywords: Digital Public Administration; Transparency 2.0; Blockchain; INPI; 

Industrial property. 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ADPIC - Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio  

 

INPI - Instituto da Nacional da Propriedade Industrial 

 

LIA - Lei de Improbidade Administrativa  

 

LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal  

 

OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico  

 

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual  

 

PAN - Processo Administrativo de Nulidade  

 

TI - Tecnologia da Informação   

 

TICs - Tecnologias da Informação e Comunicação  

 

TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 – Quadro com sinopse dos objetivos específicos e procedimentos 

metodológicos adotados. 

 

Figura 02 – Principais impactos da utilização da tecnologia blockchain na 

administração pública. 

 

Figura 03 – Benefícios da aplicação da tecnologia blockchain na administração 

pública. 

 

Figura 04 – Projetos de blockchains do BNDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 15 

2 O PAPEL DO INPI NA OUTORGA DE DIREITOS SOBRE A PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL NO BRASIL ........................................................................................ 24 

2.1 A FUNÇÃO LEGAL DO INPI ............................................................................... 24 

2.2 PROCESSOS DE CONCESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL NO BRASIL: PROCEDIMENTO E ESTADO DA ARTE ...................... 30 

2.3 O PROTOCOLO DE MADRI E A ADEQUAÇÃO DO INPI ÀS SUAS DISPOSIÇÕES

 .................................................................................................................................. 37 

3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIGITAL: PILARES DE UM ESTADO DIGITAL 

BRASILEIRO ............................................................................................................ 45 

3.1 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A SUA 

APLICAÇÃO NO MODELO TRADICIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ......................... 45 

3.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIGITAL ............................................................... 54 

3.3 A TRANSPARÊNCIA 2.0 E O SEU PAPEL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DIGITAL .................................................................................................................... 60 

4 O USO DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN COMO INSTRUMENTO PARA A 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ........................... 68 

4.1 ORIGEM E CONCEITO DE BLOCKCHAINS ...................................................... 68 

4.2 AS BLOCKCHAINS E O IMPACTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA................ 74 

4.3 A UTILIZAÇÃO DAS BLOCKCHAINS NA CONSTRUÇÃO DA TRANSPARÊNCIA 

2.0 ............................................................................................................................. 80 

5 CASOS EMBLEMÁTICOS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS BLOCKCHAINS NO 

PODER PÚBLICO BRASILEIRO ............................................................................. 85 

5.1 AGENDA TERESINA 2030 E O OBSERVATÓRIO DA MOBILIDADE ................ 86 

5.2 BNDES TOKEN E TRUBUDGET ........................................................................ 89 

5.3 JUNTA COMERCIAL DO CEARÁ ....................................................................... 93 

6 O INPI E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIGITAL: A IMPLEMENTAÇÃO DA 

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO E 

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL .................... 95 

6.1 ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO USO DE BLOCKCHAINS PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA .............................................................. 97 

6.2 A VIABILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS BLOCKCHAINS PELO INPI ...... 101 



 

6.3 IMPACTOS DA ADOÇÃO DAS BLOCKCHAINS PELO INPI ............................ 104 

7 CONCLUSÃO ...................................................................................................... 106 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 118 

 

 



15 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 As transformações técnico-científico-informacionais ocorridas nas últimas 

décadas desencadearam uma série de modificações nos hábitos individuais, na 

sociedade e na rotina da iniciativa pública e privada como um todo, o que culminou na 

necessidade de adaptação às referidas mudanças. 

 Tais mutações foram tão impactantes e sedimentadas na sociedade que os que 

não se adequam a elas encontram dificuldades de inserção nos mais diversos 

âmbitos, seja no laboral, acadêmico ou pessoal. 

 Frente a isso, com os Estados e com a administração pública não foi diferente, 

de modo que a maior parte dos países desenvolvidos discute atualmente como tornar 

os Estados completamente digitais, eficientes e transparentes. 

 Na contramão dessa tendência, enquanto o mundo debate acerca dos meios 

que conduzem a um Estado cem por cento digital, o Brasil ainda sofre, por exemplo, 

para digitalizar o seu acervo público, para realizar atendimentos em ambientes 

digitais, para implementar sistemas e tecnologias na administração pública, bem como 

para incorporar essas ferramentas na sua rotina administrativa diária. 

 Nesse cenário se situa o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 

autarquia federal criada em 1970, vinculada ao Ministério da Economia, com a 

atribuição de estimular a inovação e a competitividade a serviço do desenvolvimento 

tecnológico e econômico do Brasil, por meio da proteção dos direitos de propriedade 

industrial. 

 A propriedade industrial, por sua vez, é um ramo da propriedade intelectual que 

visa a proteção dos direitos de exploração de criações como a marca, a patente de 

invenção, o modelo de utilidade e o desenho industrial. 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, XXIX, dispõe sobre essa 

proteção quando aduz que a lei garantirá aos autores de inventos de natureza 

industrial o privilégio temporário para sua utilização, assim como a proteção às 

criações industriais, em razão do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e 

econômico do país. 

 O fato é que o INPI, enquanto órgão pertencente à administração pública e 

enquanto instituto que existe para tratar as questões e proteções que envolvem as 

invenções em território nacional, mais do que qualquer outro órgão deveria 

implementar em sua estrutura tecnologias da informação e comunicação (TICs). 
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 Isso porque o mínimo que se espera é que a autarquia responsável pela 

concessão dos direitos de propriedade industrial no país tenha tecnologia suficiente 

para recepcionar as solicitações referentes a essas demandas.  

 Contudo, o que se vê é o órgão cada vez menos eficiente na condução dos 

processos que dizem respeito aos pedidos de proteção em comento, de modo que os 

inventores têm que esperar por anos para terem os seus direitos de exploração 

exclusiva conferidos. 

 Atualmente, o INPI demanda de oito a dez anos para concluir um processo de 

concessão de patentes, enquanto países estrangeiros levam em média dois anos e 

seis meses para concluir um processo da mesma natureza. 

 Toda essa morosidade afeta e muito a economia nacional, já que os inventores 

e as empresas não podem explorar o monopólio de suas criações com segurança, em 

razão de elas não estarem protegidas, gerando considerável insegurança jurídica e a 

perda de inúmeras oportunidades. 

 Em 2019, o INPI incorporou procedimentos para adotar o Protocolo de Madrid 

em território nacional, o que viabilizará a proteção de marcas no exterior. Contudo, 

sabendo que os recursos técnicos que serão utilizados para apreciar os pedidos dessa 

natureza continuarão sendo do INPI, apesar da adoção do referido Protocolo, a gestão 

e a transparência dos citados requerimentos continuarão ineficientes e insuficientes. 

 Além disso, a autarquia também falha no que diz respeito à transparência em 

suas rotinas administrativas e processuais. Prova disso é que o relatório mais atual, 

que versa sobre os números produzidos pelo INPI, data de 2018. 

 Como se não bastasse, o INPI também deixa muito a desejar no que tange à 

transparência do procedimento e do processo em si, ao passo que a única forma de 

um requerente acompanhar o seu processo de solicitação é por meio do sistema do 

próprio INPI, que é atualizado apenas por meio dos status determinados pela Lei 

Federal nº 9.279/96, que regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade 

industrial. 

 A supracitada falha na transparência não é exclusiva dessa autarquia, a 

administração pública brasileira sofre com isso de modo geral, pois não disponibiliza 

as informações de interesse público e individual com primor, afastando assim o 

administrado, o qual muitas vezes sequer entende as informações contidas no Diário 

Oficial, bem como não se compreende como parte do processo de construção da 

transparência e da gestão pública. 
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 O Brasil possui atualmente cerca de 211,8 (duzentos e onze milhões e 

oitocentos mil) habitantes, mas o número mensal de usuários que acessam o Portal 

da Transparência do Governo Federal não chega nem a 1% (um por cento) disso. Em 

setembro de 2020 o número de usuários que acessou o Portal da Transparência da 

base de dados do Governo Federal foi de 1.250.378 (um milhão, duzentos e cinquenta 

mil, trezentos e setenta e oito), que representa 0.59% (zero vírgula nove por cento) do 

total de habitantes que o Brasil possui, um número ainda muito insignificante frente ao 

que o Brasil poderia realizar. 

 É dentro dessa lógica que se encaixa o conceito de transparência 2.0, que 

consiste em oferecer aos cidadãos informações verdadeiramente acessíveis, 

compreensíveis e orientadas, de modo que eles possam entender o conteúdo que 

estão recebendo, de forma a se sentirem estimulados a participar da gestão pública, 

ao passo que se verão como parte dela. A transparência 2.0 nada mais é do que 

prestar informações de modo transparente e inteligente, tornando-as passíveis de 

serem entendidas, transformando o indivíduo em parte ativa do processo de 

construção de desenvolvimento do Estado. 

 O INPI é, portanto, um excelente recorte do estado da arte da administração 

pública brasileira, pois reflete a falta de aparelhamento e de investimento em 

tecnologia, estes que são essenciais para a transformação do Estado brasileiro em 

uma versão menos custosa, mais eficiente, segura e transparente, conforme se viu no 

decorrer deste trabalho. 

 A referida autarquia vive um momento de adaptação ao Protocolo de Madri, 

incorporado ao Brasil apenas em 2019, instrumento legal que tem pressionado os 

países signatários a adotar rotinas e sistemas visando maior transparência e 

eficiência. Esta é, portanto, uma excelente oportunidade para que o instituto repense 

suas atividades, rotinas administrativas e recursos tecnológicos utilizados.  

 É nesse cenário, portanto, que esta pesquisa se situou, tendo em vista que 

analisar alternativas para a transformação do INPI em um órgão verdadeiramente 

eficiente perpassa pelo caminho da atualização da estrutura da administração pública 

brasileira, pelos instrumentos envolvimentos nessa mudança, pela sua 

constitucionalidade e pelos direitos individuais, coletivos e gerais que ela atinge. 

 Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a 

constitucionalidade da transformação do INPI, como parte da administração pública 

em sua estrutura hodierna, em um instituto digital, com rotinas e procedimentos 
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digitais, verdadeiramente tecnológicos, por meio da incorporação da tecnologia 

blockchain. 

 Como objetivos específicos, esta pesquisa almejou abordar o papel do INPI no 

cenário nacional, assim como a sua natureza jurídica e função legal. Após essa 

análise, pretendeu-se esclarecer o que é propriedade industrial e quais são os direitos 

abarcados por esse ramo. Em seguida, este trabalho objetivou discorrer sobre o 

processo atual de concessão de direitos de propriedade industrial, analisando os 

dados do INPI, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e de 

estudos sobre o tema, de modo a constatar qual é o passo a passo do referido 

procedimento, se ele é eficiente e onde o Brasil se localiza em um possível ranking de 

celeridade processual. 

 Superada a análise do estado da arte do procedimento de concessão de 

direitos de propriedade industrial do INPI, esta pesquisa se debruçou em averiguar o 

Protocolo de Madri, situando esta normativa internacional na realidade brasileira e 

abordando o caminho que o Brasil tem percorrido para implementar as suas 

disposições. 

 Também foi alvo deste estudo a investigação do conceito de administração 

pública e a análise da sua estrutura atual, evoluindo para a investigação sobre o 

conceito de administração pública digital, o seu formato e como ela se diferencia do 

molde da administração pública tradicional. Neste momento se demarcou o conceito 

de administração pública digital, ao passo que os estudos sobre o tema ainda são 

muito incipientes, sobretudo no âmbito jurídico. 

 Somado a isso, este trabalho almejou tratar dos princípios constitucionais da 

administração pública, os quais estão diretamente relacionados com os conceitos e 

estruturas acima abordadas. Também objetivou-se estudar o conceito de 

transparência, a compreensão acerca de como ela se relaciona e como se difere do 

princípio da publicidade, progredindo para o conceito de transparência 2.0, este que 

também não está sedimentado na área do direito. 

 Após abordar a administração pública, as possibilidades de modificação do 

formato atual dela, o INPI enquanto órgão da administração pública e a sua atuação, 

principalmente no que diz respeito ao processos de concessão de direitos de 

propriedade industrial, este trabalho se envergou em tratar da possibilidade de uso da 

tecnologia blockchain como instrumento para a transformação digital da administração 

pública brasileira, com foco no INPI. 
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 Além disso, foi destrinchado o conceito blockchain, assim como foram 

estudados os impactos que essa tecnologia pode causar na administração pública, 

como ela pode contribuir para a concretização da ideia de transparência 2.0 e os casos 

emblemáticos de utilização desse recurso tecnológico no âmbito público nacional, a 

exemplo da Agenda Teresina 2030, BNDES Token, TruBudget e da Junta Comercial 

do Ceará. 

 Como últimos objetivos específicos, esta pesquisa pretendeu investigar como 

a tecnologia blockchain impactaria especificamente na rotina administrativa e nos 

processos do INPI, de modo a investigar a constitucionalidade e a viabilidade dessa 

modificação. 

 Para atingir os objetivos supracitados, se fez fundamental a utilização de 

recursos metodológicos, ao passo que se procedeu com a análise do texto 

constitucional que envolve o tema, a exemplo do estudo do artigo 37 da Constituição 

Federal de 1988 e do artigo 216, § 2º. Também se procedeu com o estudo da 

legislação que afeta o assunto, a exemplo da Lei Federal nº 9.279/96, que versa sobre 

os direitos de propriedade industrial, assim como a Lei Federal nº 12.527 de 2011, 

que regula o acesso à informação e a Lei Federal Complementar nº 101 de 2000, que 

traz critérios objetivos para a implementação da transparência pública, dentre outras, 

essenciais para o desenvolvimento e a análise legal que demanda o presente estudo. 

 Ademais, efetuou-se pesquisa bibliográfica, sobretudo no que diz respeito à 

artigos científicos, livros e relatórios, já que vários são os relatórios de organismos 

internacionais que disciplinam e averiguam a situação do Brasil no que tange à 

implementação de rotinas digitais e de valorização da transparência. 

 Foram usados dados estatísticos para embasar o teor dos estudos reunidos 

neste trabalho, caracterizando assim a presente pesquisa como quali-quantitativa, na 

medida em que, apesar de se debruçar, em sua maioria, em recursos bibliográficos, 

também usou e analisou dados que afetam o tema. 

 Também se procedeu com o estudo de quatro casos paradigmas na utilização 

da tecnologia blockchain na administração pública, de modo a analisar como essa 

tecnologia afetou as iniciativas que a adotaram para atingir determinado fim. 

 Cabe delinear que o estudo se dividiu em seis capítulos, mas, de modo geral, 

se concretiza em três grandes partes, sendo a primeira parte sobre o INPI, o seu papel 

e os direitos abarcados por ele. A segunda parte sobre a administração pública, a sua 

estrutura atual e a ideia de atualização desta, no que tange à concretização de uma 
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administração pública digital, de forma a investigar quais são os princípios que 

envolvem este braço do Estado, a exemplo da transparência 2.0, conceito 

fundamental e inseparável da administração pública digital. Por fim, a terceira parte 

consistiu em um estudo de caso da tecnologia blockchain, que utilizou de análise 

qualitativa acerca da contribuição que esse recurso tecnológico pode dar para a 

construção de um INPI digital, parte de uma administração pública digital 

concretizadora da transparência 2.0. 

 Frise-se que a última grande parte deste estudo foi fundamental para que fosse 

possível analisar a aplicação da tecnologia blockchain no INPI, bem como para refletir 

acerca da possibilidade de concretização dos princípios constitucionais da 

administração pública na referida autarquia, ao passo que foi realizado estudo de caso 

do INPI. 

 Para explicar de forma mais didática a metodologia seguida por este estudo, 

segue abaixo quadro com síntese dos objetivos específicos e procedimentos 

metodológicos utilizados: 

 

Figura 01: Quadro com sinopse dos objetivos específicos e procedimentos metodológicos adotados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Objetivo Procedimento Metodológico 

Abordar o papel do INPI no cenário 

nacional, a sua natureza jurídica e 

função legal. 

Estudo de material bibliográfico, a exemplo 

de livros e artigos científicos, bem como 

dados de sítios institucionais e análise da 

legislação afetada. 

Conceituar propriedade industrial e 

os direitos abarcados por este 

ramo. 

Estudo de material bibliográfico, a exemplo 

de livros e artigos científicos, bem como 

análise de dados de sítios institucionais e 

da legislação afetada. 

Discorrer sobre o processo atual de 

concessão de direitos de 

propriedade industrial. 

Estudo de material bibliográfico, a exemplo 

de livros e artigos científicos, bem como 

análise de dados de sítios institucionais, 

dados do INPI e da Organização Mundial da 
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Propriedade Intelectual (OMPI) e 

investigação da legislação afetada. 

Analisar o Protocolo de Madri no 

contexto do INPI. 

Estudo de material bibliográfico, a exemplo 

de livros e artigos científicos, bem como 

análise de dados de sítios institucionais, 

dados do INPI, da Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI) e 

investigação da legislação afetada. 

Conceituar administração pública e 

analisar a sua estrutura atual. 

Estudo de material bibliográfico, a exemplo 

de livros e artigos científicos, bem como 

análise de dados de sítios institucionais. 

Estudar os princípios constitucionais 

da administração pública. 

Estudo do artigo 37 da Constituição Federal 

de 1988 e de material bibliográfico, a 

exemplo de livros e artigos científicos. 

Conceituar administração pública 

digital, o seu formato e como ela se 

diferencia da administração pública 

tradicional. 

Estudo de material bibliográfico, a exemplo 

de livros e artigos científicos, bem como 

análise de dados de sítios institucionais. 

Estudar os conceitos de 

transparência e transparência 2.0. 

Estudo de material bibliográfico, a exemplo 

de livros e artigos científicos, bem como 

análise de dados de sítios institucionais e 

investigação da legislação afetada. 

Estudar o conceito de blockchain, 

os impactos que ela pode causar na 

administração pública e como ela 

pode contribuir para a concretização 

da ideia de transparência 2.0. 

Estudo de material bibliográfico, a exemplo 

de livros e artigos científicos, bem como 

análise de dados de sítios institucionais. 

Analisar os casos Agenda Teresina 

2030, BNDES Token, TruBudget e 

da Junta Comercial do Ceará. 

Estudo de casos paradigmas, constatando 

quais as modificações na rotina 

administrativa da instituição que adotou o 

uso da tecnologia, assim como análise de 

dados de sítios institucionais. 
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Investigar como a blockchain pode 

impactar na rotina administrativa e 

nos processos do INPI. 

Estudo de caso sobre o INPI, bem como 

análise de material bibliográfico, a exemplo 

de livros e artigos científicos, e de dados de 

sítios institucionais. 

Analisar a constitucionalidade e a 

viabilidade da implementação da 

blockchain no INPI. 

Estudo de caso sobre o INPI, bem como 

análise do texto constitucional e da 

legislação afetada, de material bibliográfico, 

a exemplo de livros e artigos científicos, e 

de dados de sítios institucionais. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora deste trabalho. 

  

 Conforme pode-se observar por meio da análise do quadro síntese acima, o 

presente estudo foi elaborado de modo que os capítulos dois, três, quatro e cinco 

servissem como pilares para o desenvolvimento e as constatações do capítulo seis. 

 Trata-se, portanto, de pesquisa com abordagem qualitativa, ao passo que 

pretendeu descrever e analisar dados e informações. Descritiva e explicativa, pois 

almejou analisar o estado da arte do INPI enquanto parte da administração pública, 

explicou quais fatores levam a situação atual dos processos de concessão de direitos 

de propriedade industrial, e concluiu se existe constitucionalidade e viabilidade na 

mudança da infraestrutura informacional e tecnológica da autarquia. Quanto aos 

procedimentos, este estudo utilizou principalmente de pesquisa bibliográfica e de 

estudo de caso, ao passo que se pautou em fundamentos de livros, artigos científicos, 

relatórios e legislações, assim como desenvolveu estudo de caso tanto sobre o INPI 

quanto acerca dos casos paradigmas de uso de blockchain na administração pública, 

a exemplo da Agenda Teresina 2030, BNDES Token, TruBudget e Junta Comercial 

do Ceará. 

 Diante do exposto, analisar a viabilidade de implementar novas tecnologias 

como a blockchain na administração pública permitiu buscar meios de concretizar as 

disposições trazidas pela Carta Magna e pela legislação que versa sobre o assunto. 

 Apesar de a transformação em comento consistir em um verdadeiro desafio 

para o INPI e, consequentemente, para a administração pública, também é uma 

mudança que beneficia o corpo técnico, o qual trabalhará em um ambiente que, dentre 

outras coisas, será muito mais seguro, em termos jurídicos, para aquele que 

desempenha atividades dentro da administração pública, para o Estado, que contará 
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com uma estrutura eficiente de proteção e concessão dos direitos de propriedade 

industrial e para os administrados, principalmente os inventores e empresários, que 

terão serviços prestados por um órgão mais eficiente, transparente e que de fato 

trabalha para assegurar os direitos dos criadores. 

 A transformação ora estudada diz respeito não apenas à incorporação de uma 

rotina digital, mas também à implementação de um sistema que desague fatalmente 

no cumprimento dos princípios constitucionais da administração pública, 

principalmente porque a eficiência e a publicidade são inerentes a ela, enquanto a 

atuação compatível ao que rege a legalidade, impessoalidade e moralidade poderia 

ser mais facilmente fiscalizada pela população, ao passo que seria fortemente 

cobrada e, consequentemente, mais respeitada em razão da exposição e da 

transparência das rotinas que uma administração pública digital permitiria.   

 Por fim, este trabalho abre caminhos interdisciplinares para que as mais 

diversas áreas se debrucem em investigar formas e métodos inovadores de 

concretização, principalmente, da eficiência e da transparência, conceitos estes que 

têm custado tão caro aos administrados, conforme se viu ao longo deste estudo. 
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2 O PAPEL DO INPI NA OUTORGA DE DIREITOS SOBRE A PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL NO BRASIL  

  

 Abordar o papel exercido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI) no Brasil perpassa por esmiuçar o conceito de propriedade intelectual e 

propriedade industrial, explanar sobre a função legal do INPI, sobre como ocorrem os 

processos de concessão de direitos de propriedade intelectual em solo nacional, tocar 

na internacionalização do registro de proteções como a marca, bem como discutir o 

cenário atual do trâmite dos processos nacionais e internacionais. 

 Para atender às referidas pretensões, este capítulo compreendeu os 

supracitados pontos, abordando os conceitos fundamentais sobre o tema e situando 

a autarquia em debate dentro da lógica estatal, bem como no cenário internacional, 

de modo a destacar a sua contribuição como parte da administração pública brasileira. 

 O INPI tem o papel de conceder as proteções que envolvem a propriedade 

industrial, de modo que a atuação eficiente dessa autarquia é de interesse de todos, 

ao passo que as invenções hoje produzidas no país são essenciais para a aceleração 

do desenvolvimento tecnológico nacional, este que atinge todas as outras facetas do 

desenvolvimento. 

  Sendo o Brasil signatário de Acordos e Protocolos internacionais, os quais 

abrem caminho para a inserção do país na lógica da globalização, é fundamental 

estudar esses instrumentos e como o país pode evoluir a partir da obrigação de se 

adequar à implementação deles em território nacional. 

 

2.1 A FUNÇÃO LEGAL DO INPI 

  

 O INPI é uma autarquia federal, criada em 1970, vinculada ao Ministério da 

Economia e encarregada de estimular a inovação e a competitividade a serviço do 

desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, por meio da proteção dos direitos 

de propriedade industrial1.  

 A criação e a atuação do INPI tem respaldo constitucional, tendo em vista que 

a Constituição Federal de 1988 traz em seu conteúdo, mais precisamente no artigo 

5º, XXIX, que a lei garantirá aos autores de inventos de natureza industrial o privilégio 

 
1 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Estrutura. Disponível em: 
http://antigo.inpi.gov.br/sobre/estrutura. Acesso em: 10 maio 2020. 
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temporário para sua utilização, assim como a proteção às criações industriais, em 

razão do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país2.  

 A referida previsão sedimentou o direito constitucional de resguardo a 

invenção, o qual tem o INPI como agente de outorga, ao passo que é essa autarquia 

a responsável por conceder ou não os direitos de propriedade industrial. 

 Objetivando regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, 

foi criada a Lei Federal nº 9.279 de 1996. A referida lei disciplina com detalhes o 

assunto, prevendo que a proteção dos direitos de propriedade industrial deve se 

concretizar por meio da concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, 

concessão de registro de desenho industrial e de registro de marca, bem como da 

repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal3. 

 Percebe-se que a atuação do INPI tem dimensões transfronteiriças, já que a 

proteção dos direitos acima mencionados é um diferencial competitivo robusto, que 

protege e permite que o inventor tenha os direitos de sua criação resguardados. Além 

disso, a proteção dos direitos de propriedade industrial fomenta o desenvolvimento 

tecnológico e econômico, estimula a competição entre empresas e negócios no geral, 

de modo que incentiva a criação constante de novos produtos e serviços, promovendo 

assim uma corrida contínua pela inovação. 

 Nesse sentido, é fundamental explanar o conceito de propriedade intelectual, 

de propriedade industrial e demarcar qual é a relação desta última com o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 

A Propriedade Intelectual é o conjunto dos direitos relacionados às obras 

literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às 

execuções dos artistas, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções 

que envolvem todo e qualquer domínio da atividade humana, às descobertas 

científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e 

de serviço, assim como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção 

contra a concorrência desleal e todos os outros direitos que dizem respeito à atividade 

intelectual nos âmbitos industrial, científico, literário e artístico4. 

 
2 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Instituiu a Carta Magna. 
3 BRASIL. Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. 
4 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Convenção que institui a 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Estocolmo: WIPO, 1967. 
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Os primeiros sinais de que a sociedade despertava para importância dos 

direitos de propriedade intelectual ocorreram no ocidente, mais especificamente no 

império romano e grego5. Contudo, o marco desses direitos se deu a partir das 

prensas de tipos móveis, por Johannes Gutenberg, no ano de 1450, quando questões 

acerca da propriedade intelectual foram suscitadas, em razão de a coletividade clamar 

por um direito comum6. 

Até então a propriedade não era objeto de atribuições, sendo privativa das 

cortes7. Contudo, com a expansão da imprensa questões e problemáticas sobre 

remuneração autoral, reinvindicação de criações, dentre outros, começaram a se 

tornar mais frequentes8. 

Foi nesse contexto que a propriedade intelectual ganhou força e se inseriu na 

lógica capitalista, sendo cada vez mais reivindicada e ganhando destaque no fim do 

século XX9. 

Nesse contexto emergiram os sistemas de propriedade intelectual e o regime 

de propriedade privada e de exploração econômica10, que atribuíam aos criadores os 

direitos e títulos por suas invenções, assim como os recompensava por meio de 

remuneração a partir do uso. 

A partir da compreensão acerca de como surgiram os direitos de propriedade 

intelectual é possível compreender onde esses direitos se situam e qual é a finalidade 

que eles têm.  

A propriedade intelectual pode ser dividida em: propriedade industrial, que 

abrange as patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas; direito 

autoral, que abrange obras literárias e artísticas, programas de computador, domínios 

na internet e cultura imaterial; e proteção sui generis, que abarca a proteção de 

cultivares, o crescimento tradicional e a topografia de circuitos integrados11. 

 
5 OLIVEIRA, Adriana Carla Silva de. Desvendando a Autoralidade Colaborativa na E-science Sob 
a Ótica dos Direitos de Propriedade Intelectual. 2016. 300 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciência 
da Informação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. p, 98. 
6 Idem Ibidem. 
7 Idem Ibidem. 
8 Idem Ibidem. 
9 Idem Ibidem. 
10 Idem Ibidem. 
11 SEBRAE. O que é Propriedade Intelectual. 2014. Disponível em: 
http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/consultoria/propriedade-intelectual/17-
propriedade-intelectual-1/BIA_17. Acesso em: 20 mar. 2020. 
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 A propriedade industrial é, portanto, um ramo da propriedade intelectual que 

consiste em conceder um ius prohibendi erga omnes12 ao criador da invenção, o qual 

opera com uma espécie de monopólio legal13. Esse ius prohibendi erga omnes 

consiste no direito de proibição da exploração dessa invenção por qualquer outra 

pessoa que não o inventor, garantindo assim privilégios a quem cria e protege seu 

invento. 

 Desde que cumpra os requisitos legais estabelecidos em lei, a referida 

propriedade confere ao criador o status de detentor da criação devidamente 

registrada, patenteada, ou seja, protegida junto ao INPI.  

 Nesse contexto, é importante frisar que a propriedade intelectual é um direito 

fundamental, ao passo que figura no rol constitucional, mais especificamente no artigo 

5º, XXIX14. Somado a isso, ela se pauta preliminarmente no princípio da confiança, 

em razão de se esperar que, registrada a invenção, será respeitado o direito de 

outrem, titular da criação. 

 Estabelecida a trajetória legislativa de criação e consolidação do INPI e dos 

direitos que ele concede, bem como superados os conceitos de propriedade 

intelectual e de propriedade industrial, cabe aprofundar a discussão acerca da função 

legal do INPI e da sua natureza jurídica. 

 Em consonância com o que foi explanado inicialmente, o INPI é uma autarquia 

federal que foi criada para promover e resguardar os direitos de propriedade industrial. 

A Lei Federal nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, foi a responsável por criar o 

referido instituto, momento em que foi positivada a sua função legal no artigo 2º dessa 

lei, quando aduz que ele tem por finalidade principal executar as normas que regulam 

a propriedade industrial, sempre em conformidade com a sua função social, 

econômica, jurídica e técnica15.  

 Além disso, a lei em comento dispôs que ao INPI compete pronunciar-se sobre 

à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, 

 
12 Em tradução livre ius prohibendi erga omnes significa proibir o direito de todos. No contexto 
apresentado, significa impedir legalmente que qualquer outra pessoa, que não o detentor do direito de 
propriedade industrial, faça uso da invenção e dos direitos conexos a ela. 
13 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. La propriedad industrial en La España. Madri: Marcial Pons, 
2001, p, 89.  
14 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Instituiu a Carta Magna. 
15 BRASIL. Lei Federal nº 5648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial e dá outras providências. 



28 
 

convênios e acordos sobre propriedade industrial16, em razão de ser a autarquia 

federal responsável pelo resguardo dos direitos de propriedade industrial em território 

brasileiro. 

 Apesar de ter seu papel disposto em lei, a natureza jurídica do INPI tem sido 

facilmente confundida com a das agências executivas e agências reguladoras. 

Contudo, não se trata de uma agência reguladora, nem de uma agência executiva, 

mas sim de uma autarquia federal, sob o formato de órgão vinculado ao governo 

federal. 

 Nesse contexto, cabe diferenciar a natureza jurídica do INPI, acima 

mencionada, da natureza jurídica da agência executiva, esta última que consiste em 

uma autarquia ou fundação que celebra contrato de gestão com o órgão da 

administração indireta, a qual está vinculada, visando mais eficiência e redução de 

custos. É fundamental frisar que não se trata de uma entidade que nasce com essa 

denominação, mas sim que já existe e se torna, ou seja, se transforma em uma 

agência executiva, visando sempre os fins supracitados17.  

 Para ser qualificada como agência executiva a entidade precisa atender a dois 

requisitos, sendo eles ter um plano estratégico de reestruturação e de 

desenvolvimento institucional em andamento e ter celebrado Contrato de Gestão com 

o respectivo Ministério supervisor18. 

 A partir da constatação do cumprimento dos requisitos citados, a entidade 

estará preliminarmente apta a assumir a roupagem de agência executiva, já que por 

meio desses critérios será possível analisar inicialmente se ela de fato atenderá a 

finalidade de conferir maior eficiência e redução de custos ao campo em que ela se 

insere. 

 De outro lado, tem-se a agência reguladora que é qualquer órgão da 

administração direta ou entidade da administração indireta com função de regular 

matéria específica que a envolve. Por ser parte da administração indireta, está 

 
16 BRASIL. Lei Federal nº 5648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial e dá outras providências. 
17 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 1038 p., p, 
573. 
18 Brasil. Lei Federal nº 9649, de 27 de maio de 1998. Dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos Ministérios, e dá outras providências. 
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obrigatoriamente vinculada ao princípio da especialidade, devendo tratar do assunto 

disposto pela lei que a instituiu19. 

 Frise-se que cada agência reguladora é instituída por meio de lei específica, a 

qual delimita, por exemplo, seu nome e âmbito de regulação. Somado a isso, tem-se 

a Lei Federal nº 13.848, de 25 de junho de 201920, que também trata sobre as referidas 

agências, mas de forma geral, dispondo sobre a gestão, a organização, o processo 

decisório e o controle social delas. 

 Resta evidente, portanto, que o INPI não se encaixa nos requisitos de uma 

agência reguladora, tampouco de uma agência executiva, ao passo que foi criado 

como autarquia federal, sendo órgão vinculado ao governo federal, o que já o 

descaracteriza como agência executiva. Também não se pode dizer que o INPI é uma 

agência reguladora, já que sua designação, conforme aduz a Lei Federal nº 5.648/70, 

é de executora das normas que regulam a propriedade industrial. 

 Diante do que foi exposto, depreende-se que a função legal do INPI é contribuir 

para a fiel execução das normas que envolvem a propriedade industrial, de modo que 

sejam resguardados os direitos que envolvem as criações industriais, afetando 

diretamente o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 

Assim, é de interesse geral que o INPI tenha uma gestão eficiente e que promova a 

celeridade dos processos e pedidos de concessão de direitos dos inventores, a 

exemplo do registro de marcas, depósitos de patentes e de desenho industrial. 

 Percebe-se que estudar o papel do INPI, a sua função legal e a sua natureza 

jurídica é apenas o início do caminho que conduz a reflexão acerca da principal função 

desta autarquia: promover o desenvolvimento tecnológico brasileiro por meio da 

proteção da propriedade industrial e da concessão do individual de exploração desses 

direitos, fomentando assim a competitividade. 

 

 

 

 

 

 
19 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 1038 p., p, 
575. 
20 Brasil. Lei Federal n° 13.848, de 25 de junho de 2019. Dispõe sobre a gestão, a organização, o 
processo decisório e o controle social das agências reguladoras. 
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2.2 PROCESSOS DE CONCESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL NO BRASIL: PROCEDIMENTO E ESTADO DA ARTE 

 

 A propriedade industrial é objeto de várias leis, pareceres, resoluções e 

tratados, sendo a Convenção de Paris o primeiro registro normativo de proteção a ela, 

assinado em Paris, em 188321. 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, XXIX, prevê que a lei 

garantirá aos autores de inventos de natureza industrial o privilégio temporário para 

sua utilização, assim como a proteção às criações industriais, em razão do interesse 

social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país22. Em razão da referida 

previsão, o criador que quiser proteger o bem inventado conta com o respaldo da 

Carta Magna para o fazer23. 

 Posteriormente, o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) - Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) foi criado, entrando em vigor em 1995, 

vinculando os países-membros da Organização Mundial do Comércio a adotar 

padrões mais rígidos de proteção às patentes24.  

 Em seguida, apesar de ter sido criado em 1991, o Protocolo de Madri, que 

vigora desde 1998, foi instituído25. Conforme previsão do referido Protocolo, também 

intitulado de Sistema de Madri, empresas brasileiras que almejam registrar suas 

marcas em um dos países-signatários podem protocolar o pedido diretamente no INPI 

- Instituto Nacional da Propriedade Intelectual.   

 
21 BRASIL. Decreto Federal nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para 
a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. 
22 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Instituiu a Carta Magna. 
23 LIMA, Thaisi Leal Mesquita de. Implicações e desdobramentos do processo brasileiro de 
concessão de patente no desenvolvimento das startups. 2018. 70 f., TCC (Graduação) - Curso de 
Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. Disponível em: 
https://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/7329. Acesso em: 06 ago. 2020. p, 26. 
24 BRASIL. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). O Acordo Sobre os 
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS): 
implicações e possibilidades para a saúde pública no brasil. Implicações e Possibilidades Para a Saúde 
Pública no Brasil. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=9779. Acesso em: 06 
ago. 2020. 
25 PROTOCOLO referente ao Acordo de Madri. 27 jun. 1989. Disponível em: https://www.daniel-
ip.com/wp-content/uploads/2017/07/Protocolo-de-Madri_PORT.pdf. Acesso em: 11 ago. 2020. 
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 Ocorre que, até conquistar a efetiva proteção da criação, o inventor precisa se 

submeter ao disposto na Lei Federal nº 9.279 de 1996, esta que disciplina sobre o 

procedimento e requisitos para a concessão dos direitos de propriedade industrial26. 

 Para fins de discussão do procedimento que deve ser seguido para proteger 

uma invenção, se usou, exemplificativamente, a patente de invenção, de modelo de 

utilidade e o registro de marca. Isso porque vários são os tipos de proteção da 

propriedade industrial e não é pretensão deste estudo esgotar o procedimento a ser 

seguido em cada caso. 

  Nesse sentido, é fundamental explicar que cada requerimento demanda um 

procedimento específico e nomenclatura adequada, sob pena de os vícios 

decorrentes de um procedimento mal executado culminarem em prejuízo 

considerável, muitas vezes capaz até de embaraçar o resultado final, implicando a 

não concessão do direito pleiteado. 

 Para compreender melhor o processo de concessão de direitos de propriedade 

industrial no Brasil, é importante explicar que ocorrem muitas confusões quanto à 

nomenclatura apropriada para tratar as proteções abarcadas pelo assunto. Em razão 

disso, cabe esmiuçar que a marca e o desenho industrial são registrados, não 

patenteados. Já as invenções e modelos de utilidade são objeto de concessão de 

patente, sendo, portanto, patenteados.  

 Os referidos exemplos são clássicos da confusão terminológica provocada 

quase sempre pela desatenção ao texto da Lei Federal nº 9.279/96, que traz o verbo 

registrar quando se refere às marcas e desenhos industriais e patente, patenteável e 

patenteabilidade quando se direciona às invenções e modelos de utilidade27. 

 Superada a diferenciação entre essas terminologias, adentra-se no 

procedimento existente para depositar um pedido de patente. Assim, o pedido de 

patente de invenção terá que ser relativo a uma única invenção ou a um grupo de 

invenções inter-relacionadas, de modo que abarque conceito inventivo unitário28. 

Diante disso, percebe-se que o fundamento básico da patente de invenção deve ser 

a inovação, a criação de algo exclusivo.  

 
26 BRASIL. Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. 
27 Idem Ibidem. 
28 Idem Ibidem. 
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 Já o pedido de patente de modelo de utilidade deve se referir a um único 

modelo principal, podendo incluir vários elementos distintos, adicionais ou variantes 

construtivas ou configurativas, desde que preservada a unidade técnico-funcional e 

corporal do objeto29. Conforme se depreende, o principal requisito para uma patente 

de modelo de utilidade é a melhoria ou modificação de algo que já existe, mas que 

está sendo alterado. 

 O pedido de patente deve ser apresentado ao INPI por meio de protocolo junto 

ao sistema e-Patentes, devendo seguir as etapas de Depósito do Pedido de Patente, 

Exame Formal, Publicação do Pedido, Exame Técnico e Decisão30.  

 Caso concedido, se tratando de uma patente de invenção, terá validade de 

vinte anos no Brasil. Se for um modelo de utilidade, a validade será de quinze anos31. 

Ambos os casos têm prazos contados da data de depósito, não sendo a vigência 

inferior a dez anos para a patente de invenção e a sete anos para a patente de modelo 

de utilidade, contabilizados da data de concessão, excetuadas as hipótese de o INPI 

ser impedido de dar andamento ao exame de mérito do pedido, em decorrência de 

pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior32. 

 No que diz respeito à marca, tem-se que a marca consiste em sinais distintivos 

visualmente perceptíveis, não abarcados pelas proibições legais33. Como exemplos 

desses sinais pode-se citar nomes e imagens.  

 De modo geral, pode-se dividir essa proteção em três tipos: marca de produto 

ou serviço, marca de certificação e marca coletiva34. Conforme se viu, cada tipo de 

marca envolve características específicas do produto, serviço, indivíduo ou entidade 

que a está registrando. 

 A marca de produto ou serviço é utilizada para diferenciar produto ou serviço 

de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa35. A marca de certificação 

objetiva atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas 

ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material 

 
29 BRASIL. Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. 
30 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Guia Básico de Patente. Disponível em: 
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico. Acesso em: 11 set. 2020. 
31 BRASIL. Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. 
32 Idem Ibidem. 
33 Idem Ibidem. 
34 Idem Ibidem. 
35 Idem Ibidem. 
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utilizado e metodologia empregada, não se confundindo com a Indicação Geográfica, 

que é uma proteção específica e diversa desse conceito36. Por último, tem-se a marca 

coletiva, que é   usada para identificar produtos ou serviços oriundos de integrantes 

de uma entidade específica37. 

 Para proteger a marca, deve-se proceder com um pedido de registro de marca 

encaminhado ao INPI, por meio do sistema e-Marcas, disponível no portal do INPI38. 

A partir do preenchimento dos formulários iniciais e da submissão do pedido de 

registro, a primeira etapa consistirá no exame formal, momento em que serão 

verificadas as condições formais necessárias à continuidade do processo39. 

 Após a referida verificação, se todas as formalidades tiverem sido atendidas, a 

próxima etapa será a publicação do pedido, momento em que o pedido de registro 

será publicado na Revista de Propriedade Industrial, para que terceiros possam se 

opor, respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da referida publicação40. Se 

não houver nenhuma oposição, ou seja, se nenhum terceiro reivindicar a existência 

da marca ou propriedade dela, o pedido aguardará o exame de mérito. 

 Realizado o exame de mérito, ou seja, apreciada a registrabilidade da marca, 

o INPI tomará uma decisão, podendo ser de concessão ou de não concessão41. Após 

o referido trâmite, caso o INPI se manifeste pela recusa de registro da marca, caberá 

recurso em até 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da decisão de 

indeferimento do pedido42.  

 Ademais, a marca também está sujeita a nulidade, podendo a concessão dela 

ser anulada administrativamente por meio de Processo Administrativo de Nulidade 

(PAN), em até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de expedição do 

certificado de registro/publicação da concessão43. 

 
36 BRASIL. Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. 
37 Idem Ibidem. 
38 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas. Disponível em: 
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/03_Como_formular_pedido_de_registro_ou_p
eti%C3%A7%C3%A3o_de_marca. Acesso em: 11 set. 2020. 
39 Idem Ibidem. 
40 Idem Ibidem. 
41 Idem Ibidem. 
42 BRASIL. Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. 
43 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas. Disponível em: 
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/03_Como_formular_pedido_de_registro_ou_p
eti%C3%A7%C3%A3o_de_marca. Acesso em: 11 set. 2020. 
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 Outro ponto relevante é que o registro também pode ser alvo de processo 

judicial, cabendo, portanto, anulação da concessão por via judicial, por meio de Ação 

de Nulidade, que prescreve em 5 (cinco) anos, também contados da data da 

concessão do registro44. 

 O procedimento para o deferimento de registro de marca acima mencionado 

trata exclusivamente do trâmite para o registro nacional. Isto porque desde 2019, 

quando o Brasil aderiu ao Protocolo de Madrid, também existe a possibilidade de 

solicitar o registro de marca internacionalmente, ou seja, há como solicitar o registro 

desse signo distintivo em um dos países signatários do citado Protocolo, conforme foi 

melhor delineado no tópico a seguir. Assim, na análise feita até o presente momento 

só foi considerado o procedimento para registro em território nacional. 

 Explicitado o procedimento necessário para a concessão de uma patente e 

para o registro de uma marca, é plausível discutir o tempo previsto em lei para que o 

inventor tenha o seu direito à propriedade industrial resguardado.  

 Somados os prazos previstos na Lei Federal nº 9.279/96, tem-se que o tempo 

médio para o trâmite regular de um pedido de patente é de, no máximo, quatro anos45. 

No que se refere à marca, somados todos os prazos contidos na lei, ou seja, se o 

parâmetro for o processo mais complexo, o tempo máximo de duração deverá ser de 

quase um ano, especificamente trezentos e trinta e cinco dias46. 

  Contudo, na prática, o tempo de espera é muito superior a isso, já que o cálculo 

acima mencionado compreende os prazos concedidos ao requerente da patente ou 

do registro de marca. Entre os prazos conferidos ao inventor existe o tempo que o 

INPI leva para apreciar os pedidos, o que torna o procedimento ainda mais demorado. 

 Quando se recorre às informações que constam no sítio institucional do INPI, 

raramente se encontra algum dado que identifique o tempo de duração de um 

processo de concessão de patente ou de registro de marca.  

 
44 BRASIL. Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. 
45 LIMA, Thaisi Leal Mesquita de. Implicações e desdobramentos do processo brasileiro de 
concessão de patente no desenvolvimento das startups. 2018. 70 f., TCC (Graduação) - Curso de 
Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. Disponível em: 
https://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/7329. Acesso em: 06 ago. 2020. p, 60. 
46 BRASIL. Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. 
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 Exemplo de como o INPI ainda falha na transparência dos seus dados é o fato 

de que o relatório mais recente que consta no site do referido instituto data de 201847. 

Outro ponto que merece destaque é que o supramencionado relatório48 sequer traz o 

tempo atualizado que a autarquia tem levado para conceder pedidos de patentes e 

deferir registros de marcas, por exemplo. 

 Diante da dificuldade de encontrar dados fornecidos pelo próprio INPI, tem-se 

como alternativa para discutir esses números a análise de estudos sobre o tema, ao 

passo que esses dados são demasiadamente importantes para constatar se o 

procedimento atual é eficiente, bem como qual etapa deve ser objeto de estudo para 

fins de remodelamento. 

 Acerca do estado da arte quanto à demanda do INPI, em 2017 a autarquia 

recebeu um número recorde de pedidos de marcas, mais precisamente 186.103 

(cento e oitenta e seis mil, cento e três), o que significou um crescimento de 11,9% 

(onze vírgula nove por cento) se comparado a 201649.  

 A elevação no número de pedidos ocorreu em 2018 pelo terceiro ano seguido. 

Observando o período de 2008 a 2017, percebe-se uma trajetória crescente, com 

exceção dos anos 2009, 2012 e 201450. No período acima citado, 2008 a 2017, a 

expansão foi de 52,7% apenas nos pedidos de marcas51. 

 Quando o objeto da análise é a patente, tem-se que em 2017 o INPI recebeu 

28.666 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis) pedidos de patentes, sendo 

89,5% (oitenta e nove vírgula cinco por cento) de patentes de invenção e 10,2% (dez 

vírgula dois por cento) de modelos de utilidade52.  

 Os dados acima representam uma diminuição na quantidade de pedidos, mais 

precisamente pela quarta vez consecutiva, já que foram 7,6% (sete vírgula seis por 

cento) a menos que 2016, com redução de 8,4% (oito vírgula quatro por cento) de 

patentes de invenção e de 0,6% (zero vírgula seis por cento) de modelos de 

utilidade53.  

 
47 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Estatísticas. Disponível em: 
http://antigo.inpi.gov.br/sobre/estatisticas. Acesso em: 11 set. 2020. 
48 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Indicadores de Propriedade Industrial 
2018: o uso do sistema de propriedade industrial no brasil. Rio de Janeiro: Inpi, 2018. p, 30. 
49 Idem Ibidem. 
50 Idem Ibidem. 
51 Idem Ibidem. 
52 Idem Ibidem. p, 10. 
53 Idem Ibidem. p, 10. 
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 Apesar de os dados acima evidenciarem um aumento abrupto no número de 

pedidos de registro de marcas e uma diminuição considerável no número de depósitos 

de patentes, o cenário geral é de abarrotamento.  

 Isso ocorre porque, apesar de o deferimento de um registro de marca demandar 

menos tempo, ainda assim os dados revelam que o INPI tem sido ineficiente na 

condução da tramitação desses pedidos. 

 Outro fato que afeta diretamente o cenário caótico dos referidos pedidos no 

INPI é o processo de concessão de patente no Brasil ser longo, burocrático e durar, 

em média, de oito a dez anos54. Quando se está diante de um pedido de patente 

brasileiro, esse tempo é de oito a nove anos55, já quando se trata de um pedido 

estrangeiro, demanda, em média, nove a dez anos56 para serem atendidos. 

 Convergindo com isso, dados do Portal da Indústria apontam que o INPI leva, 

em média, 10,8 (dez vírgula oito) anos para examinar um processo de patente, 

enquanto na Coreia do Sul, o tempo médio para a apreciação de um pedido similar é 

de 1,8 (um vírgula oito) ano, na China, 1,9 (um vírgula nove) ano, no Japão, 2,5 (dois 

vírgula cinco) anos, nos Estados Unidos, 2,6 (dois vírgula seis) anos e, na Europa, 

cerca de 3 (três) anos57. 

 Conforme pode-se constatar, o Brasil ainda se encontra muito distante da 

média mundial, pois, se comparado com a Europa, que possui processo de concessão 

mais demorado, com trâmite de cerca de 3 (três) anos, o Brasil demanda 

aproximadamente 3,5 vezes mais tempo.  

 Como se não bastasse, o procedimento em questão sofreu variações negativas 

ao longo dos anos. Exemplo disso é que em 2003 o tempo médio para a concessão 

de uma patente era de 6,81 (seis vírgula oitenta e um) anos e em 2013 esse tempo 

aumentou para 10,8 (dez vírgula oito) anos58. 

 
54 LIMA, Thaisi Leal Mesquita de. Implicações e desdobramentos do processo brasileiro de 
concessão de patente no desenvolvimento das startups. 2018. 70 f., TCC (Graduação) - Curso de 
Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. Disponível em: 
https://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/7329. Acesso em: 06 ago. 2020. p, 43. 
55 Idem Ibidem. p, 44. 
56 Idem Ibidem. p, 45. 
57 PORTAL DA INDÚSTRIA. Política Industrial. Disponível em: 
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/agenda-poder-executivo/temas/detalhe/?id=3. Acesso 
em: 06 ago. 2020. 
58 FREITAS, Breno Igreja de. Os Impactos da Morosidade do INPI no Desenvolvimento Econômico 
e na Indústria Farmacêutica. 2017. 36 f., TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2017. p, 13. 
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 A elevação em comento se deu em razão de algumas mudanças que são 

determinantes para a maior ou menor duração do processo, a exemplo da redução 

dos servidores responsáveis pelo exame de patentes, já que em 2010 a autarquia 

possuía 287 (duzentos e oitenta e sete) examinadores e em 2013 esse número 

despencou para 192 (cento e noventa e dois)59, tornando os recursos humanos, que 

já eram absurdamente escassos, ainda menores. 

 Diante do que foi exposto neste tópico, pode-se depreender que o processo de 

concessão de direitos de propriedade industrial no Brasil é burocrático, longo e 

moroso tanto para a realidade brasileira quanto em comparação com o trâmite desses 

processos a nível mundial.  

 Somado a isso, o capital humano cedido à autarquia é ínfimo, sendo incapaz 

de atender a demanda existente atualmente. Outro ponto que merece destaque é que 

o sistema hodierno do INPI não é minimamente satisfatório, pois constantemente está 

offline e que o próprio site, vinculado à base governamental, frequentemente se 

encontra indisponível, tendo sido as referidas constatações obtidas por meio da 

necessidade que o presente estudo teve de buscar informações nos referidos sítio e 

sistema, tendo sido frustrado em diversos momentos pelas supracitadas 

indisponibilidades. 

  Desse modo, combinando o enxugamento do capital humano com o baixo 

investimento em tecnologia, já que houve corte no corpo técnico e que o sistema de 

peticionamento do INPI ainda é muito arcaico, não há como obter resultado diverso 

da longa espera pela concessão de patentes e pelo deferimento de registros de 

marcas, o que contraria a previsão constitucional de proteção às criações industriais, 

em razão do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 

  

2.3 O PROTOCOLO DE MADRI E A ADEQUAÇÃO DO INPI ÀS SUAS 

DISPOSIÇÕES  

 

 O sistema de registro internacional de marcas é disciplinado pelo Acordo de 

Madri, que data de 1981 e trata sobre o registro internacional de marcas, e pelo 

Protocolo referente ao Acordo de Madri, que foi criado em 1989, entrou em vigor em 

 
59 FREITAS, Breno Igreja de. Os Impactos da Morosidade do INPI no Desenvolvimento Econômico 
e na Indústria Farmacêutica. 2017. 36 f., TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2017. p, 14. 
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1 de dezembro de 1995, mas só foi efetivamente aplicado, ou seja, passou a vigorar 

em 1 de abril de 199660. O Regulamento de Execução Comum ao Acordo e ao 

Protocolo também vigorou em 1 de abril de 1996, sendo o sistema gerido pela 

Secretaria Internacional da OMPI61. 

 O Protocolo de Madri consiste em um adendo do Acordo de Madri, ao qual 

compete estabelecer as especificidades sobre a implementação do sistema de 

registro internacional de marcas, disciplinando sobre os prazos, o trâmite do pedido 

internacional, os efeitos do registro, dentre outros aspectos. 

 Qualquer país que tenha pactuado na Convenção de Paris para a Proteção da 

Propriedade Industrial pode ser parte no Acordo de Madri, no Protocolo ou em 

ambos62. Atualmente existem 122 (cento e vinte e dois) Estados signatários do 

referido Protocolo63, dos cerca de cento e noventa e três existentes no mundo64. 

 O Protocolo de Madri é reflexo das demandas de uma realidade globalizada, 

que requer cada vez mais que os países estejam conectados, ao passo que em muitos 

aspectos as fronteiras já não existem mais.  

 Por outro lado, ainda que os cidadãos estejam conectados a ponto de 

transitarem e se comunicarem de país para país com menor burocracia, em razão da 

digitalização das relações, os Estados continuam soberanos, com normas próprias, 

as quais não podem ser negligenciadas ou esquecidas. 

 Dentro da lógica da globalização econômica, desencadeada pela revolução 

tecnológica, surgiram importantes fissuras institucionais nas estruturas jurídicas e 

políticas provenientes do Estado liberal, no século XIX, assim como pelo Estado 

Providência, no século XX65.  

 
60 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. O Acordo de Madrid Relativo ao 
Registro Internacional de Marcas e o Protocolo Referente a Este Acordo: objetivos, principais 
características, vantagens. Rio de Janeiro: Ompi, 2014. p, 16. 
61 Idem Ibidem. 
62 Idem Ibidem. 
63 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Protocolo de Madri completa um ano 
no Brasil com resultados expressivos. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-
conteudo/noticias/protocolo-de-madri-completa-um-ano-no-brasil-com-resultados-expressivos-1. 
Acesso em: 10 out. 2020. 
64 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Que países são atualmente membros das 
Nações Unidas? Disponível em: https://unric.org/pt/que-paises-sao-atualmente-membros-das-
nacoes-unidas/. Acesso em: 11 set. 2020. 
65 Faria, J. E. C. de O. (1995). Reforma Constitucional em Período de Globalização Econômica. Revista 
Da Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo, 90, 253-265. Recuperado de 
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67297. p, 260. 
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 Como exemplo, pode-se citar a mundialização da economia, a 

desconcentração do aparelho estatal, a internacionalização do Estado, a modificação 

da matriz de produção mundial, a desterritorialização e a reorganização do ambiente 

de produção, o planejamento de atividades tecnológicas em escala mundial e a 

expansão de um direito paralelo ao dos Estados, de origem mercatória, como 

desdobramento do surgimento de incontáveis foros de negociação descentralizados, 

os quais são determinados pelas gigantes empresariais66. 

 Todos esses fatores pressionaram tanto a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI) quanto os próprios países a se adaptarem no que diz 

respeito à internacionalização dos direitos de propriedade industrial, o que motivou a 

criação do Protocolo de Madri. 

 Apesar de os direitos de propriedade industrial serem objeto de várias 

normativas, o Protocolo de Madri é alvo deste tópico por ser a mudança mais recente 

que atinge o INPI, já que, apesar de ter sido criado em 1995, e sua vigência datar de 

199667, apenas em 2019 foi publicada a Resolução PR nº 247, que disciplina a adoção 

do Protocolo de Madri no Brasil68.  

 O referido Protocolo, também intitulado de Sistema de Madri, prevê que 

empresas brasileiras que almejam registrar suas marcas em um dos países-

signatários podem protocolar o pedido diretamente no INPI.   

 Atualmente, o brasileiro que pretende efetuar o pedido de marca em outros 

países deve acessar o sítio do INPI, inicialmente pagar as taxas devidas junto à 

Secretaria Internacional da OMPI, acessar o sistema e-Marcas e protocolar o pedido 

internacional69. 

 Após o protocolo junto ao INPI, o pedido tramitará no INPI, em seguida será 

encaminhado à OMPI e, finalmente, será apreciado em cada país indicado pelo 

 
66 Faria, J. E. C. de O. (1995). Reforma constitucional em período de globalização econômica. Revista 
Da Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo, 90, 253-265. Recuperado de 
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67297. p, 260. 
67 PROTOCOLO referente ao Acordo de Madri. 27 jun. 1989. Disponível em: https://www.daniel-
ip.com/wp-content/uploads/2017/07/Protocolo-de-Madri_PORT.pdf. Acesso em: 11 ago. 2020. 
68 BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Resolução PR 247, de 
09 de setembro de 2019. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/protocolo-de-
mResolu%C3%A7%C3%A3o%20PR%20n%C2%BA%20247,%20de%2009%20de%20setembro%20
de%202019adri. Acesso em 06 ago. 2020. 
69 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Protocolo de Madri completa um ano 
no Brasil com resultados expressivos. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-
conteudo/noticias/protocolo-de-madri-completa-um-ano-no-brasil-com-resultados-expressivos-1. 
Acesso em: 10 out. 2020. 
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requerente, com base nas legislações de cada Estado70. Cabe frisar que o pedido de 

registro internacional também pode ser realizado para marcas já registradas no INPI71. 

 A expectativa é de que o INPI adeque os seus procedimentos, de modo que se 

torne mais célere e eficiente na condução dos processos de registro de marca, o que, 

na teoria, deverá impactar todas as outras rotinas administrativas da autarquia, a 

exemplo dos processos de concessão de patentes, de registro de desenho industrial 

e outros. 

 Além disso, os países signatários do Protocolo de Madri pactuam para que seus 

nacionais vejam suas marcas protegidas no território dos demais países contratantes, 

de forma simples, rápida e com menor custo,  dirimindo as formalidades que 

conduzem a proteção de uma determinada marca em diversos países, ao passo que 

permite o seu registro válido em todos os países contratantes através de um pedido 

unitário, protocolado em um escritório internacional72.  

  A amplitude da proteção da marca é o ponto chave do Protocolo de Madri, isso 

porque desburocratiza e desmistifica a complexidade de um requerimento que deveria 

ser fácil e acessível. 

 A dimensão da proteção do supramencionado sinal distintivo pós Protocolo de 

Madri pode ser percebida por meio da adesão a esse instrumento, já que ele conta 

com 122 (cento e vinte e dois)73 países cooperadores, ou seja, signatários. 

 O interessado não precisa mais requerer o registro em cada um dos países 

onde pretende explorar sua marca, basta que submeta o seu pedido ao Departamento 

de Propriedade Industrial do seu país de origem, também intitulado de “Administração 

de Origem”, discriminando os países onde pretende obter a proteção, para que tenha 

inicialmente o registro da marca em todos os países-membro pontuados74. Isto porque 

 
70 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Protocolo de Madri completa um ano 
no Brasil com resultados expressivos. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-
conteudo/noticias/protocolo-de-madri-completa-um-ano-no-brasil-com-resultados-expressivos-1. 
Acesso em: 10 out. 2020. 
71 Idem Ibidem. 
72 CARVALHO, Lívia de Almeida. Sistema Tradicional ou Protocolo De Madri? informações e método 
para a tomada de decisão. 2009. 237 f., Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Profissional em 
Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009. 
p, 62. 
73 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Protocolo de Madri completa um ano 
no Brasil com resultados expressivos. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-
conteudo/noticias/protocolo-de-madri-completa-um-ano-no-brasil-com-resultados-expressivos-1. 
Acesso em: 10 out. 2020. 
74 CARVALHO, Lívia de Almeida. Sistema Tradicional ou Protocolo De Madri? informações e método 
para a tomada de decisão. 2009. 237 f., Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Profissional em 



41 
 

os órgãos competentes dos países signatários poderão se recusar a deferir o registro 

em seu território, em conformidade com a sua legislação nacional75. 

 O registro de uma marca em âmbito internacional é válido por dez anos, com 

possibilidade de renovação por mais dez anos, a contar da expiração do período 

precedente76.  

 A renovação não pode comportar qualquer modificação do registro 

internacional na sua forma mais recente. Além disso, superado o período dos cinco 

primeiros anos, contados da data do registro internacional, este registro se tornará 

independente do pedido de base77. 

 O Protocolo de Madri busca melhorar o sistema de registro internacional de 

marcas, agregando assim cada vez mais países, de modo a não repetir o desempenho 

do Acordo de Madri, o qual, por trazer determinadas disposições controversas, foi 

objeto de discordância de alguns Estados78. O Protocolo é mais flexível, por isso 

desde que foi criado ele tem gerado maior adesão do que o Acordo, o que pode 

ocasionar o desaparecimento deste último79. 

 O êxito de um sistema de registro internacional de marcas depende da adesão 

robusta de países membros, já que quanto maior o número de signatários, maior será 

o número de empresas exportadoras, tendo em vista que, por meio de um único 

procedimento, as empresas poderão conseguir a proteção das suas marcas em um 

número maior de países80. 

 No Brasil o debate sobre a adesão ao Protocolo enfrentou questionamentos 

das mais diversas naturezas, exemplo disso é que a extensão e desgaste do tema foi 

tamanha que foram deixados de lado os questionamentos técnico-jurídicos, 

adentrando-se na arguição de inconstitucionalidade e até mesmo na não-

aplicabilidade do Protocolo de Madri em território brasileiro81. 

 
Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009. 
p, 63. 
75 Idem Ibidem. 
76 PROTOCOLO referente ao Acordo de Madri. 27 jun. 1989. Disponível em: https://www.daniel-
ip.com/wp-content/uploads/2017/07/Protocolo-de-Madri_PORT.pdf. Acesso em: 11 ago. 2020. 
77 Idem Ibidem. 
78 CARVALHO, Lívia de Almeida. SISTEMA TRADICIONAL OU PROTOCOLO DE MADRI? 
informações e método para a tomada de decisão. 2009. 237 f., P. 91. Dissertação (Mestrado) - Curso 
de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial, Rio de Janeiro, 2009. p, 91. 
79 Idem Ibidem. 
80 Idem Ibidem. 
81 ARANHA, José Graça. Protocolo de Madri: registro internacional de marcas. Rio de Janeiro: Lumen, 
2004. 162 p., p. 15. 
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 O fato é que o ordenamento jurídico brasileiro não será ferido pela adesão ao 

Sistema do Protocolo de Madri, assim,  afirmar que o sistema se opõe aos princípios 

constitucionais pátrios ou que promove um tratamento desigual entre diferentes 

titulares de direitos de propriedade industrial, especificamente de marcas, não 

corresponde à realidade82. 

 Depois de cerca de quinze anos discutindo e analisando a viabilidade de 

pactuar no Protocolo de Madri, o Brasil se tornou signatário, tendo o Protocolo 

vigorado em território brasileiro em 02 de outubro de 201983. Possuindo como principal 

objetivo o de promover, para as empresas brasileiras, a proteção de sua propriedade 

industrial, com considerável diminuição de custos para o registro das marcas84. 

 Contudo, além da redução de custos, existem outros benefícios para o Brasil, 

enquanto signatário do Protocolo em questão. Dentre eles tem-se a dispensa de 

contratação de representantes ou advogados em países nos quais se pretende 

registrar uma marca85, o que também deságua na redução de custos. 

 Além disso, tem-se prazos mais curtos e melhor definidos para análise do 

registro de marcas, culminando em mais previsibilidade ao processo86. Outro ponto é 

que qualquer pessoa, física ou jurídica, com domicílio em um país signatário, pode 

requerer o registro de sua marca por meio desse procedimento87. 

 Conforme pode-se perceber, o Protocolo de Madri trouxe muitas possíveis 

modificações na condução do processo de registro internacional de marcas, o que 

pode ser o pontapé inicial para que o INPI se adeque a novas rotinas que podem servir 

de espelho para o trâmite nacional dos processos de concessão de direitos de 

propriedade industrial. 

 Após um ano da entrada em vigor do Protocolo de Madri no Brasil e de o INPI 

ter assumido novas atividades decorrentes dessa mudança, foram feitos 109 (cento e 

nove) pedidos internacionais de marcas por usuários brasileiros, enquanto também 

 
82 ARANHA, José Graça. Protocolo de Madri: registro internacional de marcas. Rio de Janeiro: Lumen, 
2004. 162 p., p. 17. 
83 MAIA, Claudia Elly Larizzatti. Protocolo de Madri: a importância das mudanças para o registro das 
marcas no brasil, em face da globalização da economia e da função social da empresa. Revista Duc 
In Altum, Recife, p. 223-248, maio 2020. p, 233. 
84 Idem Ibidem. 
85 Idem Ibidem. p, 236. 
86 Idem Ibidem. 
87 Idem Ibidem. 
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nesse lapso temporal foram realizadas 7.896 (sete mil, oitocentos e noventa e seis) 

solicitações no exterior, as quais tinham o Brasil como destino88. 

 Este é um momento decisivo, pois a adequação do INPI ao Protocolo de Madri 

é uma oportunidade de maior contato com as rotinas dos outros países signatários, 

dentre estes, países com maior nível de eficiência na condução de seus processos, 

sendo uma excelente oportunidade para o Brasil evoluir.  

 O Brasil precisa acordar para a realidade mundial atual, de modo que se 

continuar se fechando para a lógica global, no sentido de globalização, correrá o risco 

de se tornar um Estado pouco competitivo. 

 Explorar as marcas nacionais no exterior é uma oportunidade irrecusável de se 

projetar no cenário internacional, expondo que o Brasil não só tem potencial 

competitivo, mas também pode produzir invenções com força para impactar o mundo. 

 Apesar de o INPI afirmar que implementou novos sistemas, reforçou seu corpo 

técnico e fez adequações em sua rotina89, na prática não se vê nenhuma alteração na 

logística da autarquia, a qual continua bastante ineficiente. A redução do tempo para 

análise dos pedidos de marcas e a média de seis meses para solicitações sem 

oposição90 ainda não se vê na prática, conforme os dados trabalhados nesta pesquisa 

indicam. 

 Se as modificações prolatadas pelo INPI forem reais e bem conduzidas, 

provavelmente será possível observar os resultados delas nos próximos anos, com a 

consequente modernização dos sistemas do INPI e com a aceleração do trâmite dos 

processos para concessão de direitos de propriedade industrial. 

 Diante do cenário exposto, vislumbram-se duas possibilidades para o INPI, 

sendo elas: permanecer com um corpo técnico deficiente, com um sistema 

informacional precário e abarrotado com uma demanda contínua ou realizar um 

estudo para diagnosticar quais setores demandam maior investimento em capital 

humano, modernizar a sua tecnologia da informação, implementando soluções 

tecnológicas eficientes, capazes de processar a demanda recebida. 

 
88 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Protocolo de Madri completa um ano 
no Brasil com resultados expressivos. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-
conteudo/noticias/protocolo-de-madri-completa-um-ano-no-brasil-com-resultados-expressivos-1. 
Acesso em: 10 out. 2020. 
89 Idem Ibidem. 
90 Idem Ibidem. 
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 Sabe-se que possivelmente o INPI não conta com recursos para a destinação 

acima, mas também é sabido que o INPI lida com o baixo investimento em 

infraestrutura humana e tecnológica há décadas, o que é inadmissível para uma 

autarquia que tem nas mãos o poder de concessão de proteções de propriedade 

industrial, as quais envolvem tecnologia de ponta, sendo, portanto, uma incongruência 

que o órgão responsável pela proteção dessas invenções não seja capaz de tratar o 

procedimento que as envolve com a tecnologia, eficiência e celeridade que elas 

demandam.  

 Por fim, é urgente, portanto, que sejam remanejados recursos para atender 

esse instituto que tem nas mãos o desenvolvimento tecnológico do país, elemento 

fundamental para o desenvolvimento nacional em todas as suas acepções. 
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3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIGITAL: PILARES DE UM ESTADO DIGITAL 

BRASILEIRO 

 

 Estudar a construção de uma administração pública digital no Brasil implica em 

conhecer e transitar antes pelos alicerces que estruturam a administração pública em 

sua concepção mais tradicional, abordando os princípios e dispositivos constitucionais 

que norteiam o assunto, que é parte fundamental para o Estado brasileiro. 

 A partir disso, será possível compreender quais são as mudanças necessárias 

para que seja possível realizar a mudança plena da administração pública em sua 

versão mais arcaica, que perdura até hoje, para que se conceba uma administração 

pública digital, verdadeiramente pautada na legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, atendendo sempre ao interesse público. 

 Após a análise sobre as mudanças necessárias à transição que conduz a uma 

administração pública digital, será possível entender quais as dificuldades existentes 

ao longo desse caminho, abrindo assim espaço para que essa discussão seja 

considerada no debate público. 

 De modo geral, este capítulo pretende discutir o conceito de administração 

pública e de administração pública digital, as etapas que conduzem a construção 

desta última,  tocando no debate sobre como o caminho que leva a um Estado digital 

brasileiro perpassa pela reestruturação da administração pública e pela  modificação 

da sua faceta tradicional para a digital, quais são as dificuldades para trilhar esse 

percurso e como ele pode contribuir para a concretização de uma verdadeira 

transparência na administração pública pátria. 

 

3.1 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A SUA 

APLICAÇÃO NO MODELO TRADICIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 Antes de adentrar no objeto deste tópico, é importante demarcar alguns 

conceitos que foram utilizados ao longo deste estudo. Inicialmente, cabe tratar o 

conceito sociológico de Estado, o qual consiste em uma espécie de congregação 

territorial detentor de um poder originário91. 

 
91 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 44. ed. São Paulo: Juspodivm, 2020. 
824 p., p, 61-62. 
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 A partir da ótica política, Estado é a união de homens em um determinado 

território, com poder de coação, mando e ação92. Se a análise partir da perspectiva 

constitucional, tem-se que é o Estado é pessoa jurídica soberana93, estando no topo 

da organização social.  

 Na condição de ente personalizado, o Estado pode atuar na seara pública e/ou 

privada, preservando sempre a sua natureza de pessoa jurídica de direito público, 

Estado de Direito, organizado e subordinado às suas próprias leis94. 

 O Estado é a união do povo, do território e do governo, o que quer dizer que se 

qualquer um destes estiver ausente restará comprometida a estrutura sociopolítica e 

condição total de Estado95. O Estado pode ser compreendido como pessoa jurídica 

de direito público situada no topo da organização de um país e, portanto, da 

sociedade. O Estado possui estrutura própria, é organizado e abarca todas as 

instituições e entes que administram a coisa pública. 

 A administração pública é, portanto, parte da composição do Estado. Em 

sentido formal, a administração pública pode ser definida como o conjunto de órgãos 

criados para a realização dos objetivos do governo96. Quando se analisa o referido 

conceito da perspectiva material, pode-se afirmar que é o conjunto de atividades e 

funções necessárias para o andamento do serviço público em sua totalidade97. Da 

ótica operacional, é o desempenho contínuo, sistemático e técnico dos serviços 

próprios do Estado ou incorporados por ele em prol da coletividade e do interesse 

público98. 

 De modo geral, a administração pública é o aparelhamento ordenado, 

organizado e preordenado do Estado, com o fito de fazer a máquina pública se 

movimentar, com o objetivo de atender às demandas da sociedade, praticando 

exclusivamente atos de execução99. 

 
92 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 44. ed. São Paulo: Juspodivm, 2020. 
824 p., p, 61-62. 
93 Idem Ibidem. 
94 Idem Ibidem. 
95 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 35. ed. São Paulo: Saraivajur, 2019. 424 p., p. 23. 
96 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 44. ed. São Paulo: Juspodivm, 2020. 
824 p., P. 64-65. 
97 Idem Ibidem. 
98 Idem Ibidem. 
99 Idem Ibidem. 
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 Esmiuçados os conceitos de Estado e de administração pública, é possível 

compreender que esta última é a responsável pelo andamento e pela execução dos 

projetos e planos de governo e de Estado.  

 A administração pública é fundamental justamente por ser o coração do Estado, 

pois é essa parte da estrutura estatal que movimenta, encaminha, realiza e, portanto, 

concretiza as respostas às demandas sociais. 

 Nesse contexto, a administração pública brasileira está subordinada, assim 

como todo o Estado Democrático de Direito, à Constituição Federal de 1988, que traz 

em seu conteúdo capítulo próprio sobre ela. 

 Dentre os pontos abarcados pela Constituição de 1988 sobre a administração 

pública, tem-se previsões quanto aos cargos, as atividades e atuação dos seus 

servidores, regime próprio de previdência e estabilidade. 

 Contudo, esta pesquisa se debruçou sobre a previsão basilar acerca do tema, 

especificamente no que tange à disposição de que a administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios deverá obedecer e ser vigilante quanto aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência100. 

 Isso porque é pretensão deste trabalho discutir a administração pública digital, 

avaliando a sua implementação, a constitucionalidade da transformação da sua faceta 

mais tradicional para uma realidade digital e como essa possibilidade afeta os 

princípios acima citados, em especial a eficiência e a transparência, adotando como 

caso a ser estudado o INPI, no que diz respeito ao andamento dos processos de 

concessão de direitos de propriedade industrial. 

 Diante disso, o princípio da legalidade rege que todas as ações do Estado 

devem estar pautadas na legalidade, fundamentas na lei e, consequentemente, na 

Constituição101. Assim, toda e qualquer decisão ou ação estatal deve seguir o que 

determina o texto da lei, de modo a dirimir eventuais afrontas às previsões contidas 

nela. Seguir à risca o que o referido princípio determina gera maior segurança jurídica 

para todos os que estão submetidos ao Estado, mas, principalmente, para o próprio 

 
100 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Instituiu a Carta Magna. 
101 MOURA, Andréa Félix Batista de. Os Princípios da Administração Pública Brasileira e Suas 
Relações com o Setor Privado. 2012. 71 f., Monografia (Especialização) - Curso de Gestão Pública 
Municipal, Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2012. p, 20. 
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Estado e para os gestores e agentes estatais, ao passo que se tiverem os seus atos 

de execução contestados terão como contar com o respaldo normativo. 

 Com isso, o objetivo do princípio da legalidade é evitar que os que compõe a 

administração pública tomem decisões com base nas suas vontades e livres escolhas, 

usando assim a máquina pública para satisfazer os seus interesses e não os 

interesses da coletividade. 

 Qualquer ato da administração pública deve corroborar com o texto legal, esta 

que deverá ser compatível com o manto constitucional102. O princípio da legalidade 

deve ser tratado com base no arcabouço constitucional do ordenamento jurídico 

brasileiro, não se podendo adotar como válidas conclusões provenientes de outros 

sistemas constitucionais, ainda que tenha como tronco o sistema jurídico romano103. 

 O princípio da legalidade tem caráter positivo, estando o gestor público 

vinculado a fazer somente o que a lei permitir, o que quer dizer que se a lei for clara 

na determinação, o gestor deverá cumpri-la104. Exemplo de como o referido princípio 

atinge especificamente os que compõe a administração pública é que um cidadão 

comum não está vinculado a ele, podendo alugar, vender ou doar seus bens como 

quiser105. Já o gestor público não pode fazer esse tipo de transação indiscriminada 

com bens valores públicos, ao passo que a destinação destes é objeto de lei e que 

eles são propriedade do Estado, portanto, do povo106. 

 Nesse sentido, a administração pública é mera executora do texto legal, sendo 

incabível inovar no momento de desempenhar o que consta na lei107. Contudo, não se 

pode desconsiderar os casos em que a administração pública precisa analisar e reunir 

ao texto legal dados, estatísticas e elementos que reforçam o cumprimento da lei, os 

 
102 MOURA, Andréa Félix Batista de. Os Princípios da Administração Pública Brasileira e Suas 
Relações com o Setor Privado. 2012. 71 f., Monografia (Especialização) - Curso de Gestão Pública 
Municipal, Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2012. p, 20. 
103 DEÁK, Renato Albuquerque; NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. O Princípio da Legalidade e os 
Limites do Poder Regulamentar. Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife, Recife, v. 
89, n. 01, p. 144-167, set. 2020. P, 150. 
104 CALÇADA, Luís Antonio Zanotta. Os Princípios Constitucionais Administrativos Frente à 
Gestão Pública. 2016. 24 f., Monografia (Especialização) - Curso de Gestão Pública, Universidade 
Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/handle/1/12066. 
Acesso em: 10 set. 2020. p, 8. 
105 Idem Ibidem. p, 9. 
106 Idem Ibidem. 
107 DEÁK, Renato Albuquerque; NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. O Princípio da Legalidade e os 
Limites do Poder Regulamentar. Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife, Recife, v. 
89, n. 01, p. 144-167, set. 2020. p, 150. 



49 
 

quais não irão desvirtuar a normativa em si, mas sim permitir o cumprimento dela com 

maior qualidade. 

 Analisar o princípio da legalidade da perspectiva da doutrina tradicional significa 

se debruçar sobre um princípio de simples entendimento e fácil aplicação, dado o seu 

teor objetivo, diretamente vinculado ao texto legal. Assim, para essa vertente, aplica-

se a máxima de que a administração pública deve atuar vinculada à lei, não havendo 

margem para distorções. 

 Por outro lado, o princípio da legalidade sofreu mais recentemente mutação de 

perfil, não mais compreendendo a subordinação da administração pública à lei formal, 

confeccionada pelo legislativo108. Isso porque aplicar cegamente a legislação 

representaria se conformar com o Direito da forma como ele está posto109, sem sequer 

refletir sobre quais seriam as melhores formas de aplica-lo, bem como quais 

instrumentos poderiam agregar valor e eficiência a sua concretização. 

 Após confrontar o que ambas as vertentes defendem, estando de um lado a 

mais tradicional e do outro a mais recente, pode-se perceber que, apesar de ambas 

se preocuparem com a segurança jurídica e com o fiel cumprimento da normal, o 

estudo mais tradicional torna rígida a compreensão sobre o princípio em questão, ao 

passo que defende que nenhuma vírgula pode ser acrescentada ou retirada quando 

se tratar da aplicação legal e do grau de vínculo com a lei que a administração pública 

deve ter. 

 Já o estudo mais recente critica a aplicação cega da lei, sem considerar 

possíveis interpretações e acréscimos que podem tornar o desempenho da 

administração pública ainda melhor, já que ocasionaria maior liberdade criativa na 

hora de o gestor cumprir o papel de executar a norma.  

 Se por um lado a aplicação restrita da lei evita possíveis atos de improbidade, 

violações legais e a corrupção em si, por outro acaba engessando o gestor na hora 

de pensar a administração pública e a execução de suas atividades. 

 Diante disso, conclui-se que não adianta discutir a validade de possíveis 

mutações no princípio da legalidade se não há fiscalização e transparência constantes 

e compatíveis ao grau de desprendimento que o gestor poderia ter em relação à lei. 

 Assim, mais uma vez a resposta reside na necessidade de fiscalizar, de 

 
108 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Administração Pública e o Princípio Constitucional da Eficiência. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 209-240, jul. 2005. p, 211. 
109 Idem Ibidem. 
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oportunizar que a sociedade acompanhe plenamente a execução das atividades e 

atos da administração pública, de modo que haja mais espaço e mais flexibilidade no 

futuro, já que na atualidade dificilmente a administração pública conseguiria 

tangenciar o referido princípio com segurança. 

 Dando prosseguimento, o princípio da impessoalidade, também intitulado de 

princípio da finalidade administrativa, consiste na ideia de que o administrador público 

só deve praticar o ato para o seu fim legal, sendo este unicamente o fim que a lei 

indica como objeto do ato, de modo impessoal110. 

 O princípio em debate rege, portanto, que a administração pública deve ser 

impessoal, ou seja, não deve realizar nenhum ato de execução de modo a atender 

interesses individuais. O fim da administração pública deve ser sempre o interesse 

pública, os interesses da coletividade, de forma que nunca atenda as vontades do 

gestor público ou de um terceiro ligado a ele. 

 Os atos administrativos devem ser impessoais porque quem age é o Estado e 

não a pessoa do gestor ou do agente público, segundo porque o objetivo da atuação 

deste último deve sempre ser o interesse público e não o interesse privado111. 

 O princípio em comento também visa impedir a promoção pessoal dos gestores 

e agentes públicos sobre as ações da administração pública, de modo a evitar que 

estes atuem com o fito de atender aos próprios interesses, inclusive por meio de 

favoritismo e perseguição112, práticas comumente desempenhadas.  

 A impessoalidade pode ser visualizada em muitos atos administrativos, da 

forma como eles são editados ao modo como são executados, exemplo disso são as 

leis, decretos, resoluções e normativas no geral113, as quais, no momento em que são 

confeccionadas, devem ser pensadas para serem impessoais, sem beneficiar 

ninguém individualmente. 

 Pode-se perceber que o princípio da impessoalidade estabelece uma 

determinação quase que óbvia, mas que precisava ser positivada para que tanto a 

sociedade quanto o gestor e o agente público tenham um norte, um respaldo técnico 

e legal para, caso essa finalidade seja desvirtuada, existir amparo legal. 

 
110 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 44. ed. São Paulo: Juspodivm, 2020. 
824 p., p. 82 
111 MOURA, Andréa Félix Batista de. Os Princípios da Administração Pública Brasileira e Suas 
Relações com o Setor Privado. 2012. 71 f., Monografia (Especialização) - Curso de Gestão Pública 
Municipal, Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2012. p, 22. 
112 Idem Ibidem. 
113 Idem Ibidem. 
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 O princípio da moralidade, por sua vez, rege que o administrador público deve 

ser ético e probo em sua conduta, evitando atos incompatíveis com a atuação da 

administração pública114. 

 Apesar alguns administrativistas não aceitarem a existência do referido 

princípio, por entenderem que o conceito de moral administrativa é impreciso ou que 

está contido no princípio da legalidade115, a Constituição Federal de 1988 o 

recepcionou, justamente por isso é fundamental explica-lo. 

 Cumpre diferenciar que o conceito de moralidade disposto no texto 

constitucional não se confunde com a moral comum, trata-se de moral jurídica, 

compreendida como o conjunto de regras de conduta extraídas da administração 

pública116. 

 Outro ponto relevante é que o princípio em debate se aplica e deve ser 

observado não apenas pelo gestor público e pelo agente público, mas também pelo 

particular, pelo cidadão que se conecta com a administração pública117. 

 O princípio da moralidade também é pressuposto de validade dos atos da 

administração pública, sendo imposto ao cidadão, na sua conduta externa, ao agente 

público, na sua conduta interna, em conformidade com as determinações da 

instituição que ele serve, objetivando sempre a finalidade de sua ação, ou seja, o bem 

comum118. 

 Além da previsão constitucional, outras normativas trazem a moralidade em seu 

texto. Exemplo clássico é a Lei Federal n° 8.429, de 02 de junho de 1992, também 

conhecida como Lei de Improbidade Administrativa (LIA), que trouxe em seu corpo, 

mais precisamente em seu artigo 4º, a previsão de que os agentes públicos de 

qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos 

princípios da administração pública previstos na Constituição, dentre eles o da 

moralidade, no trato dos assuntos que lhe são afetos119. 

 
114 LINO, Estevão José. Princípios Constitucionais da Administração Pública: como o princípio da 
legalidade afeta o agir eficiente do gestor público?. 2014. 71 f., Monografia (Especialização) - Curso de 
Gestão Pública Municipal, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2014. p, 39. 
115 Idem Ibidem. 
116 Idem Ibidem. 
117 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 1038 p., 
p. 79. 
118 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 44. ed. São Paulo: Juspodivm, 2020. 
824 p., p. 86. 
119 BRASIL. Lei Federal nº n° 8.429, de 02 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
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 Nessa perspectiva, apesar de o princípio em comento não ser de fácil 

conceituação, dada a complexidade da discussão acerca do que é moral, bem como 

em razão de este ser um debate que transcende o âmbito jurídico, adentrando e muito 

no campo filosófico, pode-se depreender que a moralidade administrativa diz respeito 

a ser ético, justo, legal, honesto e, principalmente, significa sempre atual 

compativelmente com o que a administração pública prega, se colocando no posto de 

agente público e agindo em prol do interesse coletivo. 

  O princípio da publicidade, por seu turno, aduz que os atos públicos devem ter 

publicidade, ou seja, a administração pública deve dar conhecimento à sociedade 

sobre os atos executados dentro do âmbito público. 

 Tal publicidade deve ser efetivada em múltiplos sentidos, pois são emanados 

do Poder Público, no interesse público, para o público, devendo, portanto, ser de 

conhecimento público. A publicação só é válida no sentido de produzir efeitos jurídicos 

quando ocorre em órgão da administração pública, por meio do Diário Oficial, tendo 

em vista que este é um meio formal, conhecido e passível de visualização pelo 

público120. 

 A partir da referida publicação é que pode se assegurar os efeitos externos dos 

atos, pois permitirá o conhecimento dos cidadãos sobre eles, permitindo assim o 

controle, a fiscalização e a efetivação do direito de acesso às informações públicas121. 

 A administração pública deve, portanto, tornar públicos os seus atos, de modo 

a conferir a eles a devida transparência, sendo esse o fundamento maior desse 

princípio122, resguardados os casos que demandam sigilo para proteção de 

informações sensíveis pertencentes ao Estado e, por vezes, pertencentes a 

determinados cidadãos.  

 O exercício do poder deve ser acessível ao conhecimento de toda a sociedade, 

principalmente aos que serão atingidos pelo ato decisório, de modo que a publicidade 

 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências. 
120 MOURA, Andréa Félix Batista de. Os Princípios da Administração Pública Brasileira e Suas 
Relações com o Setor Privado. 2012. 71 f., Monografia (Especialização) - Curso de Gestão Pública 
Municipal, Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2012. p, 25. 
121 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 44. ed. São Paulo: Juspodivm, 2020. 
824 p., p, 89. 
122 CALÇADA, Luís Antonio Zanotta. Os Princípios Constitucionais Administrativos Frente à 
Gestão Pública. 2016. 24 f., Monografia (Especialização) - Curso de Gestão Pública, Universidade 
Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/handle/1/12066. 
Acesso em: 10 set. 2020. p, 15. 



53 
 

se posiciona como mecanismo de transparência e verificação de lisura dos atos 

praticados123. 

 Apesar de o princípio da publicidade estar diretamente ligado à transparência, 

não consistem no mesmo princípio, do mesmo modo, não se confundem. Isso porque 

a publicidade visa que os atos públicos de fato sejam públicos, ou seja, dispõe que a 

administração pública publicize os seus atos para que os indivíduos que compõe a 

sociedade possam se apropriar de sua administração, de modo que consigam 

fiscalizar o que se realiza dentro da esfera pública. 

 A transparência, por sua vez, conforme melhor se esmiuçou no tópico seguinte, 

diz respeito não somente a conferir publicidade, acesso, ciência do ato público, mas 

sim dar acesso e tornar a informação compreensível, verdadeiramente acessível. 

 Exemplo disso é publicizar uma lei de teor técnico e, portanto, de difícil 

entendimento. Enquanto o princípio da publicidade restaria cumprido com a 

publicação da lei no Diário Oficial, a transparência estaria prejudicada, já que nem 

todo cidadão conseguiria ler e saber do que se trata.  

 Por último, tem-se o princípio da eficiência que, apesar de atualmente compor 

o caput do artigo 37 da Constituição de 1988, só foi incluído nela por força da Emenda 

Constitucional nº 19/98124. Desse modo, a eficiência foi abarcada como tentativa de 

melhorar a prestação de serviços na sociedade, já que finca como pilar e como 

finalidade o fornecimento de serviços eficientes. 

 Assim, a administração pública tem que se organizar e se planejar, de modo a 

empregar o dinheiro público de forma consciente e não dispendiosa.  

 Cabe, porém, realçar que apesar de o princípio supra ter demasiada afinidade 

com as ciências da administração e economia, isso não afasta o caráter que tem de 

ser parte do sistema jurídico125. A eficiência é, portanto, padrão de conduta que deve 

ser constante na administração pública126, de modo que os que servem a sociedade 

devem ter em mente que a eficiência beneficia a todos. 

 
123 JUSTEN FILHO, Marçal. Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 353 p., p, 319. 
124 BRASIL. Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998. Modifica o regime e dispõe sobre 
princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de 
despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 
125 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Administração Pública e o Princípio Constitucional da Eficiência. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 209-240, jul. 2005. p, 223. 
126 Idem Ibidem. 
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 Depreende-se que a eficiência administrativa consiste em imperativo para que 

a administração pública atinja seus objetivos com primazia, arcando com o menor 

custo possível, sem descuidar das regras que regem a boa administração, somado 

com a desburocratização de suas posturas e de tentar resolver os conflitos que 

emergirem por meio de alternativas consensuais127.   

 Frente ao exposto, resta evidente que os princípios constitucionais da 

administração pública formam um verdadeiro esqueleto da atuação pública, já que 

estruturam a forma como deve-se conduzir os atos públicos, norteando o agente 

estatal para que não haja espaço para a ineficiência, improbidade, ilegalidade, 

pessoalidade e obscuridade na manipulação da coisa pública.  

 

3.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIGITAL  

 

 Tratar sobre conceitos inovadores no direito é quase sempre um desafio, isso 

porque a maior parte dos estudos jurídicos se debruça em destrinchar temas 

tradicionalmente debatidos, o que resulta na falta de abertura para pensamentos mais 

modernos, competindo a quem se aventura a percorrer trajetórias ainda não 

exploradas desenvolver os embasamentos teóricos acerca dos assuntos que pretende 

abordar. 

 A administração pública digital e transparência 2.0 se situam nesse contexto, 

ao passo que são conceitos que vêm sendo tratados somente nos últimos anos, com 

a expansão da tecnologia e com a necessidade de adaptação, inclusive da 

administração pública, aos meios digitais. 

 Mais uma vez o direito se atrasa ao não acompanhar lado a lado o florescimento 

de novos âmbitos, os quais, por terem que se submeter ao ordenamento jurídico 

brasileiro, precisam ser regulados. 

 Desse modo, para que seja possível desenvolver as ideias pretendidas, cabe 

explicar conceitos básicos que se entrelaçam com o assunto, de forma a tornar o 

estudo mais fluído e didático. 

 É necessário retomar o conceito de administração pública, para que só então 

seja possível adentrar na concepção de administração pública digital, sob pena de ser 

 
127 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Administração Pública e o Princípio Constitucional da Eficiência. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 209-240, jul. 2005. p, 223. 
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atribuído a esta última significado simplista, superficial e incapaz de situá-la no 

contexto transformador em que ela se encontra.  

 A administração pública é, portanto, a estrutura que faz a máquina pública 

funcionar, ou seja, é o esqueleto que possibilita o andamento das demandas públicas, 

é o conjunto de órgãos que reúne as mais diversas atividades para fazer o Estado 

funcionar. 

 Pode-se conceitua-la como o aparelhamento ordenado, organizado e 

preordenado do Estado, com o fito de fazer a máquina pública se movimentar, com o 

objetivo de atender às demandas da sociedade, praticando exclusivamente atos de 

execução128. 

 Até os últimos anos a administração pública funcionava cem por cento de modo 

físico e presencial. Isso porque a estrutura abarcada por ela era totalmente material, 

sendo necessário se dirigir sempre presencialmente ao órgão responsável pela 

demanda que o cidadão possuía, de modo que ele faria o seu requerimento por meio 

de um formulário de papel, este que seria depositado em um escaninho, para 

posteriormente tramitar fisicamente entre setores até que fosse resolvida a 

necessidade do indivíduo, para que só então aquele formulário, com todos os 

documentos gerados a partir da tramitação interna do órgão, fosse destinado ao 

arquivo, sendo este último uma ou várias salas com inúmeras caixas de papelão e/ou 

de plástico, as quais armazenariam documentos dessa natureza. 

 Conforme pode-se constatar, a partir da explicação resumida da rotina padrão 

da administração pública, o trâmite era, e em grande parte do Brasil ainda é, 

burocrático, moroso, arcaico, inseguro, obscuro, custoso, e nada sustentável. 

 Burocrático e moroso porque são muitos caminhos, formulários, documentos e 

agentes públicos envolvidos no que deveria ser uma simples resolução de demanda 

administrativa. 

 Arcaico porque, como se viu mais adiante, há décadas Estados estrangeiros 

adotam a digitalização das rotinas da administração pública, o que revela que o Brasil 

está muito atrasado no que diz respeito a esse processo informacional. 

 Inseguro porque não há como o demandante acompanhar, fiscalizar ou cobrar 

plenamente o andamento adequado da sua solicitação, justamente por se tratar de 

um sistema obscuro, que não informa, portanto, não transparece as suas rotinas. 

 
128 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 44. ed. São Paulo: Juspodivm, 2020. 
824 p., p, 61-62. 
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 Por último, pode-se afirmar que a referida rotina é custosa e nada sustentável, 

pois demanda inúmeros servidores, espaço físico suficiente para atender à demanda 

da sociedade e gastos absurdos com material de escritório, a exemplo do papel para 

os formulários e documentos impressos, o qual muitas vezes é usado de forma nada 

consciente e sem controle. 

 Se opondo a essa lógica de uma administração pública engessada, nas últimas 

décadas a sociedade vem passando por um processo de maior conscientização, pois 

tem se apropriado da concepção de Estado Democrático de Direito e tem exigido, a 

partir do ideal de democracia, maior acesso aos trâmites públicos129. 

 Essa transformação está diretamente relacionada com a maior exploração das 

tecnologias da informação e comunicação (TICs) e com a crescente conscientização 

política da sociedade, de modo que esses recursos vêm transformando a relação 

existente entre o Estado e sociedade130. 

 A supracitada mudança também tem relação direta com o fenômeno da 

globalização, que impulsiona dia após dia os países a se adequarem ao rumo mundial, 

que é justamente no sentido ampla utilização dos recursos tecnológicos, com o fito de 

atingir, principalmente, ideais de eficiência, celeridade e transparência. 

 Nesse contexto emerge a ideia de administração pública digital, a qual ainda 

não encontra definição técnica nos estudos jurídicos, motivo pelo qual competiu a esta 

pesquisa demarca-la. 

 Antes de tudo, é preciso explicar que o conceito digital que foi abordado neste 

estudo compreende muito mais do que o conceito técnico-informacional é capaz de 

refletir.  

 Assim, mesmo sabendo que abordar a palavra digital significa tratar da 

representação de informações ou de grandezas físicas por meio de caracteres, 

números ou por sinais de valores discretos, bem como dos sistemas, dispositivos e 

processos que sucederam a era analógica131, esta pesquisa pretende adotar a 

concepção de digital no que se refere a incorporação da tecnologia nas rotinas, a 

adoção de documentos exclusivamente em mídia digital, a utilização de 

 
129 HECKERT, Cristiano Rocha; AGUIAR, Everson Lopes de. Governança Digital na Administração 
Pública Federal: uma abordagem estratégica para tornar o governo digital mais efetivo e colaborativo - 
a ótica da sociedade. In: IX Congresso CONSAD de Gestão Pública, 2016, Brasília. Anais do IX 
Congresso CONSAD de Gestão Pública. Brasília: Consad, 2016. p. 1-60, p. 3. 
130 Idem Ibidem. 
131 AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA (Brasil). Dicionário Eletrônico Aurélio Século 
XXI. 2020. Disponível em: https://www.dicio.com.br/digital/. Acesso em: 04 out. 2020. 
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aparelhamento eletrônico, a mudança da cultura organizacional, de modo a facilitar as 

relações entre administração pública e cidadãos, promovendo assim a eficiência, a 

celeridade, a economicidade e a transparência. 

 A adoção do conceito digital também servirá para remeter a implementação de 

rotinas digitais, de modo que práticas que demandem a presença dos cidadãos e o 

uso de papel, por exemplo, sejam afastadas. 

 Conforme se viu nos capítulos a seguir, um dos preceitos básicos para que seja 

possível falar em administração pública digital é o uso da tecnológica, para possibilitar, 

principalmente, que o povo tenha acesso facilitado às informações, já que, se o 

funcionamento se dá de modo digital, os dados poderão ser mais facilmente abertos 

ao público, enquanto quando se fala na rotina tradicional, quase sempre se usa como 

empecilho para fornecer informações a burocracia que é digitalizar os documentos 

físicos e preencher planilhas digitais com informações que se encontram ainda 

fisicamente. 

 Diante disso, pode-se afirmar que a administração pública digital é uma versão 

atualizada da administração pública, a qual tem incorporadas em suas rotinas as 

tecnologias da informação e da comunicação, somadas a uma verdadeira cultura 

organizacional digital, que desenvolve todos os seus procedimentos em formato 

digital, de modo a disponibilizar de forma transparente informações de interesse 

público, afastando de sua rotina todo e qualquer procedimento físico, tendo como fim 

a celeridade, a eficiência, a economicidade e a transparência. 

 Apesar de ser novidade em solo brasileiro, a ideia de Estado Digital já é uma 

realidade em outros países, assim como é uma demanda bastante presente no 

cenário internacional.  

 Prova disso é a construção do documento de Recomendação Internacional 

sobre Estratégias de Governo Digital, da Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), que trouxe previsões e recomendações de 

adoção de estratégias digitais para os países, de modo que os governos incorporem 

paulatinamente às suas rotinas as tecnologias da informação e da comunicação132. 

 Apesar de não ser pretensão deste estudo desenvolver o conceito de Estado 

Digital plenamente, abordando todas as suas facetas, coube utiliza-lo como exemplo, 

 
132 FRANÇA. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 
Public Governance and Territorial Development Directorate: recommendation of the council on 
digital government strategies. Paris: Ocde, 2014. p, 12. 
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de modo que seja possível perceber que a administração pública digital, na condição 

de braço do Estado Digital, já é uma realidade em outros países e que, enquanto o 

Brasil ainda caminha para aderir a uma rotina minimente digital em sua administração 

pública, em ambientes internacionais a preocupação já é o todo, ou seja, incorporar 

em todo o Estado a realidade digital. 

 Além do já mencionado documento, a OCDE também tem se debruçado em 

elaborar relatórios focados na realidade de cada país, exemplo disso é o 

desenvolvimento do documento intitulado Revisão do Governo Digital do Brasil - 

Rumo à Transformação Digital do Setor Público, o qual analisa as políticas, programas 

e projetos de governo digital do Brasil, bem como disponibiliza recomendações para 

que seja possível a evolução nesse âmbito, com base nas melhores práticas e 

experiências da OCDE133. 

 Dentre as análises e sugestões, a Revisão do Governo Digital do Brasil também 

apontou o estado da arte da administração pública brasileira e quais as melhorias 

possíveis dentro da realidade atual.  

 Nesse sentido, a OCDE reconhece que o governo brasileiro evoluiu, já que 

priorizou a integração entre os diversos sistemas dos órgãos da administração 

pública, de modo a melhorar a prestação de serviços à sociedade. Entretanto, o 

documento indica que há uma oportunidade para o país acelerar ainda mais a 

transformação digital da administração pública, sendo preciso haver mais colaboração 

entre os órgãos, o que seria possível se instituída uma liderança com perfil estratégico, 

com habilidades de interação e com capacidade para coordenar e implementar as 

iniciativas mencionadas, de modo concretizar a realidade digital pública no país134. 

 Outro ponto do relatório que chama atenção é a constatação de que a atração 

e retenção de profissionais de tecnologia da informação (TI) na administração pública 

não é suficiente para sedimentar a referida transformação, sendo também 

fundamental o desenvolvimento de habilidades digitais dos profissionais de outras 

áreas, os quais devem atuar conjuntamente com os profissionais de TI, além da 

 
133 FRANÇA. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 
Public Governance and Territorial Development Directorate: recommendation of the council on 
digital government strategies. Paris: Ocde, 2014. p, 12.p, 146. 
134 Idem Ibidem. 



59 
 

conscientização dos  gestores de políticas públicas sobre os desafios e oportunidades 

da transformação digital135. 

 A análise da OCDE desperta para dois pontos fundamentais, sendo o primeiro 

o fato de que uma gestão pública atenta e qualificada e o capital humano 

interdisciplinar são essenciais para a concretização de um projeto de administração 

pública digital. O segundo ponto de destaque é que o relatório coloca a todo momento 

que uma administração pública digital é de interesse não só dos cidadãos, mas 

principalmente da própria administração pública e dos seus servidores. 

 Isso porque consiste sim em um desafio, tendo em vista que toda mudança 

brusca prova desconforto e que essa não é uma transformação gradual, já que o Brasil 

não foi se adaptando pouco a pouco e incorporando paulatinamente a rotina digital, 

mas também é uma mudança que beneficia o corpo técnico, que trabalhará em um 

ambiente que, dentre outras coisas, será muito mais seguro, juridicamente analisando, 

para aquele que desempenha atividades dentro da administração pública. 

 Diante do que foi exposto acerca da administração pública digital, pode-se 

constatar que ela diz respeito não apenas à incorporação de uma rotina digital, mas 

também à implementação de um sistema que desague fatalmente no cumprimento 

dos princípios constitucionais da administração pública, principalmente porque a 

eficiência e a publicidade são inerentes a ela, enquanto a atuação compatível ao que 

rege a legalidade, impessoalidade e moralidade poderia ser mais facilmente 

fiscalizada pela população, já que seria fortemente cobrada e, consequentemente, 

mais respeitada em razão da exposição e da transparência das rotinas que uma 

administração pública digital permitiria.   

 Exemplo disso é que a transformação da administração pública vigente em uma 

administração pública digital possibilitaria a realização do controle da frequência dos 

agentes públicos, de modo que se o cumprimento desta ocorresse por meio de 

sistema digital, a exemplo da apresentação da digital diariamente na entrada e na 

saída, esses registros poderiam ser disponibilizados em tempo real para o cidadão, o 

qual conseguiria fiscalizar se os servidores públicos de determinado órgão estão 

efetivamente cumprindo o expediente de trabalho.  

 
135 FRANÇA. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 
Digital Government Review of Brazil: Towards the Digital Transformation of the Public Sector. Paris: 
Ocde, 2018. p, 146. 



60 
 

 Além disso, esse controle possibilitaria que o próprio judiciário e seus 

jurisdicionados tivessem acesso a essas provas mais facilmente, de modo a coibir os 

inúmeros casos de funcionários fantasmas existentes nas casas públicas. 

 Por outro lado, os agentes públicos também teriam maior respaldo caso 

houvesse qualquer questionamento sobre suas rotinas, assim como sobre 

cumprimento em si das suas horas de trabalho, o que privilegiaria aqueles que 

trabalham e repeliria os que recebem dinheiro público sem a efetiva contraprestação 

laboral. 

 

3.3 A TRANSPARÊNCIA 2.0 E O SEU PAPEL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DIGITAL 

 

 Adentrando no conceito de transparência, pode-se afirmar que a transparência, 

apesar de não figurar como princípio constitucional da administração pública, se 

encontra paralela à publicidade, mas possui significado diversos desta. 

 A transparência corresponde a muito mais do que a publicação dos atos 

oficiais, objetiva a eficácia e o controle, sendo o seu foco uma administração pública 

translúcida, cristalina, de modo que a sua atuação seja visível para os administrados, 

possibilitando a defesa de direitos subjetivos, a participação eficiente no procedimento 

administrativo e o acesso à informação da ação administrativa136. 

 Não basta que a administração pública disponibilize seus os atos, tendo em 

vista que isso não permite que o administrado tenha acesso às informações que 

envolvem os atos, a atuação e o âmago da coisa pública em si. Assim, a publicidade 

seria um instrumento que conduz à transparência em um dos infinitos aspectos da 

administração pública137. 

 Desse modo, pode-se afirmar que três são os elementos ou dimensões 

fundamentais para que se possa falar em transparência, sendo o primeiro destes a 

publicidade, sendo a divulgação de informações à população. O segundo elemento 

da transparência é a compreensibilidade das informações, a qual envolve a 

 
136 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. A transparência administrativa e a Lei 12.527/2002 - 
10.12818/P.0304-2340.2017V70P249. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, [S.L.], v. 70, p. 
249-276, 29 dez. 2017. Revista da Faculdade de Direito da UFMG. http://dx.doi.org/10.12818/p.0304-
2340.2017v70p249. p, 256. 
137 MACHADO, Marcelo Couto. Princípio da Publicidade e Transparência na Administração Pública. 
Amicus Curiae, Florianópolis, p. 1-13, jun. 2011. p, 5. 
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apresentação visual, a formatação das informações e até mesmo o uso da linguagem, 

esta última que deve ser simples, acessível e orientada ao perfil dos usuários, 

aumentando as chances e possibilidades de entendimento das informações. O 

terceiro e último elemento da transparência é a utilidade para decisões, o que se pauta 

na relevância das informações, o que pode ou não coincidir com os interesses dos 

usuários, mas que sempre estará associada a confiabilidade das informações,  

garantindo que o que é divulgado é verdadeiro e confiável138.  

 A Constituição Federal de 1988, por sua vez, também dispõe sobre a 

transparência em solo nacional. Em seu artigo 5º, XXXIII, aduz que todos têm o direito 

de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular e/ou de interesse 

coletivo ou geral, com exceção daquelas em que o sigilo for imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado139.  

 Em conformidade com isso, a Carta Magna, em seu artigo 37, § 3º, II, prevê o 

acesso dos usuários a registros administrativos, bem como a informações sobre atos 

de governo140. 

 Ainda em seu artigo 216, § 2º, a Constituição disciplina que a gestão da 

documentação governamental e as providências para permitir sua consulta a qualquer 

um que dela necessitem compete à administração pública141.  

 Com base nas previsões acima, resta evidente que a Carta Magna brasileira se 

preocupou em tutelar a transparência na administração pública e, consequentemente, 

em seus atos como direito de todo cidadão, de modo que a recusa em atender a essa 

determinação ou o descumprimento do prazo legal estipulado podem implicar na 

responsabilização estatal. 

 Além da Constituição Federal de 1988, outras leis também tem a transparência 

como objeto. Pode-se citar como exemplos a Lei Federal nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, que regula o acesso à informação142, principalmente no que tange 

às previsões constitucionais supracitadas.  

 
138 PLATT NETO, Orion Augusto; CRUZ, Flávio da; ENSSLIN, Sandra Rolim; ENSSLIN, Leonardo. 
Publicidade e Transparência das Contas Públicas: obrigatoriedade e abrangência desses princípios na 
administração pública brasileira. Contabilidade Vista e Revista, Belo Horizonte, p. 74-94, mar. 2007. 
p, 86. 
139 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Instituiu a Carta Magna. 
140 Idem Ibidem. 
141 Idem Ibidem. 
142 BRASIL. Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, 
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 Outro exemplo de normativa que se preocupou em abordar a transparência é a 

Lei Federal Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, também conhecida como 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece as normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal143, trazendo em grande parte do seu 

texto critérios de transparência, para controle e fiscalização das contas públicas. 

 Prova de como a lei acima mencionada atentou para a importância da 

transparência é que ela destinou capítulo e seção específicos para abordar a 

transparência na gestão fiscal. Ademais, ela estabeleceu objetivamente instrumentos 

de transparência da gestão fiscal, sendo eles: os planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as 

versões simplificadas desses documentos144.  

 A LRF também determina a ampla divulgação dos referidos instrumentos, 

devendo ocorrer inclusive em meios eletrônicos de acesso público145, de modo que as 

contas públicas possam sofrer controle e fiscalização da sociedade, fomentando a 

participação social na administração pública. 

 Por último, cabe mencionar uma das leis mais importantes para o tratamento 

do tema, a Lei Federal Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, também 

conhecida como Lei da Transparência ou Lei Capiberibe, a qual obriga a União, os 

estados e os municípios a divulgar seus gastos na Internet, portanto em meio digital, 

em tempo real146. 

 A Lei da Transparência estabelece critérios objetivos para a concretização da 

transparência, determinando, em seu artigo 48, que ela será assegurada também 

mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante 

os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos, por meio da liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 

sociedade, em tempo real, de informações detalhadas sobre a execução orçamentária 

 
de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras 
providências. 
143 BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
144 Idem Ibidem. 
145 Idem Ibidem. 
146 BRASIL. Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009. Acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar  no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar 
a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 



63 
 

e financeira, em meios eletrônicos de acesso público e a partir da adoção de um 

sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo 

de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União147. 

 Outro ponto trazido por ela, em seu artigo 48-A, é que os entes da federação 

deverão disponibilizar a qualquer pessoa, seja física ou jurídica, o acesso a 

informações referentes à despesa e à receita pública148. 

 Ainda nesse contexto, a Lei da Transparência pormenoriza o acesso à 

informação e a obrigação de apresentação destas, quando determina que o cidadão 

deve ter acesso a todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 

execução da despesa e que esse acesso deve se dar no momento da realização do 

ato, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 

correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física 

ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório 

realizado149. 

 Ocorre que, apesar de as referidas leis representarem um avanço considerável 

para a concretização da transparência na administração pública, os prazos para a 

prestação de determinadas informações ainda estimulam a morosidade e a 

obscuridade da máquina pública.  

 Exemplo disso é que a mesma Lei da Transparência que estabelece critérios 

bastante objetivos para a apresentação de informações à sociedade também afrouxa 

em demasia os prazos para que as referidas determinações sejam incorporadas, 

quando determina o prazo de 1 (um) ano para a União, os estados, o distrito federal e 

os municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes, 2 (dois) anos para os 

Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes e 

4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes 

se adequarem a ponto de possuir condições de apresentar instantaneamente as 

informações estabelecidas nos mesmos artigos 48 e 48-A150. 

 
147 BRASIL. Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009. Acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar  no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar 
a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
148 Idem Ibidem. 
149 Idem Ibidem. 
150 Idem Ibidem. 
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 A obrigação acima leva a refletir acerca de outra questão: por qual motivo a Lei 

da Informação estipulou prazo de adequação menor para a União, estados, distrito 

federal e municípios com mais de cem mil habitantes e prazo maior para municípios 

com menos habitantes? Não obstante a supracitada lei não deixar clara a sua 

motivação, não é precipitado concluir que, apesar de os municípios menores 

possuírem estrutura menos complexa, eles também possuem menor aparato 

tecnológico e infraestrutura mais precária, o que poderia justificar o alargamento do 

prazo para eles. 

 Ademais, percebe-se que a Lei Complementar nº 131/2009 é data do ano de 

2009, ou seja, ainda que se utilize o prazo mais largo conferido por ela, quando altera 

os artigos 48 e 48-A, que é de quatro anos, este teria se esgotado em maio de 2013, 

mas mesmo assim o que se vê, na prática, é que as suas disposições até o presente 

momento não foram plenamente cumpridas e incorporadas as rotinas da 

administração pública em todas as suas esferas. 

 Frente ao exposto, pode-se depreender que, apesar de a Constituição Federal 

de 1988 e a legislação geral versarem com primor sobre a transparência na 

administração pública, dispendendo a ela maior atenção, em comparação a outros 

institutos e princípios, a sua execução e concretização ainda deixam muito a desejar. 

 Isso porque de nada adianta abordar vastamente sobre a transparência, em 

textos legais, se o próprio Estado não fornece instrumentos para que suas 

determinações e previsões se realizem. 

 Nesse contexto, emerge a discussão sobre a transparência 2.0, debate esse 

que, apesar de ainda ser muito rudimentar, é extremamente urgente e necessário para 

o desenvolvimento da ideia de administração pública digital, bem como para a sua 

concretização. 

 Falar em transparência 2.0 pressupõe explicar introdutoriamente o que é a 

transparência 1.0, esta que consiste no tipo de transparência que se tem hoje, ou seja, 

a que rege que a informação estará disponível no Diário Oficial, em sites de 

instituições e órgãos públicos, de modo que o cidadão pode buscá-las. 

 Desse modo, a transparência 1.0 nada mais é do que a transparência em sua 

origem, em sua versão mais elementar, sendo, portanto, tudo aquilo que foi explanado 

no início deste tópico. 
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 Ocorre que a transparência 1.0 é passiva, não interativa e pouco útil151, já que 

as informações disponibilizadas pela administração pública não interagem com o 

público, se limitando a cumprir o papel básico de elencar as informações em arquivos 

e planilhas, disponibilizando-as nos sítios institucionais e Diário Oficial, conforme foi 

mencionado anteriormente.  

 O fato é que o Brasil possui atualmente cerca de 211,8 (duzentos e onze 

milhões e oitocentos mil) habitantes152, mas o número mensal de usuários que 

acessam o Portal da Transparência não chega nem a 1% (um por cento) disso. 

Exemplo disso é que em setembro de 2020 o número de usuários que acessou o 

Portal da Transparência da base de dados do Governo Federal foi de 1.250.378 (um 

milhão, duzentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e oito)153, que representam 

0.59% (zero vírgula nove por cento) do total de habitantes que o Brasil possui.  

 Muitos são os fatores que culminam nesses dados, dentre eles pode-se 

mencionar a dificuldade em interpretar as informações contidas no Portal da 

Transparência, o acesso pouco intuitivo, assim como a falta de interesse em buscar 

esse tipo de informação, já que grande parte da população brasileira não se sente 

parte da gestão pública, não compreendendo qual é a relação dos cidadãos com  os 

dados. 

 Nesse contexto surge a ideia de transparência 2.0, que consiste em fornecer 

informação clara, precisa e imediata aos cidadãos, de modo que os aproxime da 

administração pública e os faça compreender que eles são parte da gestão da coisa 

pública. 

 A transparência 2.0 visa conferir maior alcance a informação, aliando esses 

dados públicos às novas tecnologias, alterando a forma como esse conhecimento 

sobre os atos da administração públicas e sobre os administrados chega até o público. 

 
151 NÓBREGA, Marcos; HEINEN, Juliano. A Administração Pública Pós-covid: transparência 2.0, 
blockchain e smart contracts. O Estadão. São Paulo, p. 1, 28 jul. 2020. Disponível em: 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-administracao-publica-pos-covid-transparencia-
2-0-blockchain-e-smart-contracts/. Acesso em: 09 set. 2020. p, 1. 
152 BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE divulga estimativa 
da população dos municípios para 2020. 2020. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/28668-ibge-divulga-estimativa-da-populacao-dos-municipios-para-2020. Acesso em: 
04 out. 2020. 
153 BRASIL. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Estatísticas de Acesso. 2020. Disponível em: 
http://www.portaltransparencia.gov.br/estatisticas?ordenarPor=mesAno&direcao=desc. Acesso em: 04 
out. 2020. 
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 Excelente exemplo do uso dessa versão da transparência é a agregação de 

ferramentas como a caça de informações por meio de motores de busca ou agentes 

programados para refletir na navegação do usuário154. 

 Outra forma de aplicação da transparência 2.0 é a disponibilização de 

informações claras por meio das redes sociais, a exemplo do WhatsApp, que pode 

ser usado para informar os pais dos alunos de determinada escola sobre decisões do 

Tribunal de Contas de certo estado sobre possíveis cortes nas verbas da merenda 

escolar155, o que impacta diretamente na vida e na rotina desses pais e de seus filhos. 

 Na medida em que esse tipo de informação chega aos interessados por meio 

de redes sociais, as quais são facilmente conectadas por meio até da conexão mais 

rudimentar, de modo claro e objeto, fazendo uso de linguagem acessível, esses 

indivíduos terão maior interesse em participar da gestão pública, de modo que terão 

informação suficiente, e domínio desta, para cobrá-la dos gestores públicos. 

 Apesar de no Brasil a ideia de transparência 2.0 ainda não ser muito difundida, 

países da América do Sul já atuando de modo a promover essa concepção. Exemplo 

disso é um projeto de lei que tramita no Chile, que visa a criação de um estatuto único 

de transparência, com novos sujeitos obrigados, estabelece novas obrigações de 

transparência ativa e melhora o mecanismo e procedimento para tornar eficaz o direito 

de acesso à informação pública156. 

 Além de o referido projeto levar o nome de transparência 2.0, o seu teor abarca 

questões que de fato dizem respeito a essa ideia, pois propõe estabelecer novas 

obrigações de transparência ativa, em consonância com o que foi destrinchado até 

agora, de modo a realmente implementar uma transparência disruptiva, acessível, 

dotada de compreensão plena e que se afaste da concepção tradicional que guia esse 

instituto atualmente no Brasil.  

 
154 NÓBREGA, Marcos; HEINEN, Juliano. A Administração Pública Pós-covid: transparência 2.0, 
blockchain e smart contracts. O Estadão. São Paulo, p. 1. 28 jul. 2020. Disponível em: 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-administracao-publica-pos-covid-transparencia-
2-0-blockchain-e-smart-contracts/. Acesso em: 09 set. 2020. p, 1. 
155 Idem Ibidem. 
156 CHILE. SENADO DO CHILE. Conozca detalles del proyecto de ley transparencia 2.0. 2020. 
Disponível em: https://www.senado.cl/conozca-detalles-del-proyecto-de-ley-transparencia-2-
0/senado/2020-07-03/164942.html. Acesso em: 04 out. 2020. 
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 A transparência 2.0 é pautada no acesso pleno à informação, com linguagem 

amigável e acessível, sob pena de torna-se ineficaz, à medida que não possibilitará o 

exercício do controle social efetivo157. 

 Exemplo de afastamento da transparência é que os cidadãos compreendem 

muito pouco as finanças públicas, muitas vezes se mostrando apáticos sobre o 

assunto, o que deveria provocar na administração pública a iniciativa de repensar o 

processo de elaboração e execução dos orçamentos públicos, de modo que eles 

sejam mais didáticos e melhor explicados à população158.  

 Percebe-se que na transparência 2.0 o usuário deixa de ter uma ação 

meramente passiva e passa a interagir ativamente com a informação que recebe. Para 

desenvolver isso, a administração pública poderia contar com ferramentas de Big Data 

e Leaning Machine, de modo a melhor elaborar a informação para o usuário159.  

 A partir disso a administração pública poderia enviar informações direcionadas, 

de acordo com as preferências de cada cidadão. Outra possibilidade é usar dados de 

empresas de transporte por aplicativo, para melhor planejar o trânsito da cidade, 

enviando informações para o cidadão, obtidas por meio de padrões pré-estabelecidos 

e coletados, os quais disporiam acerca do trajeto mais rápido, qual seria o melhor 

transporte público para o momento e hora de se deslocar160.  

 Isso também se aplica a mapeamento de segurança, atendimento de consultas 

médicas e expedição de documentos161, o que evidencia que inúmeras são as 

possibilidades abertas pela transparência 2.0. 

 Diante do exposto, pode-se depreender que a transparência 2.0 consiste em 

oferecer aos cidadãos informações verdadeiramente acessíveis, compreensíveis e 

orientadas, de modo que eles possam entender o conteúdo que estão recebendo, de 

forma a se sentirem estimulados a participar da gestão pública, ao passo que se 

sentirão parte dela. A transparência 2.0 nada mais é do que prestar informações de 

modo transparente e inteligente, tornando-as passíveis de serem entendidas, 

transformando o indivíduo em parte ativa do processo de construção de 

desenvolvimento do Estado. 

 
157 NÓBREGA, Marcos. Transparência na Administração Pública. Novo Jornal. Natal, p. 6. 30 jul. 2017. 
p, 6. 
158 Idem Ibidem. 
159 Idem Ibidem. 
160 Idem Ibidem. 
161 Idem Ibidem. 
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4 O USO DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN COMO INSTRUMENTO PARA A 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

 Após demarcar os conceitos de administração pública digital e de transparência 

2.0, bem como analisar quais são as mudanças fáticas que essas inovações na 

atuação pública são capazes de promover, é possível adentrar no estudo sobre a 

viabilidade da utilização da tecnologia blockchain como ferramenta para concretizar 

possíveis transformações digitais na administração pública.  

 Isso porque cada solução tecnológica demanda um tipo de aplicação e, ao 

cogitar implementar uma tecnologia como a blockchain na administração pública, é 

preciso analisar previamente se ela é passível de concretização no âmbito público 

brasileiro. 

 Para tanto, este capítulo almejou explicar o que é a tecnologia blockchain, qual 

é a sua origem, como ela pode ser utilizada na administração pública e quais as 

possíveis mudanças que ela pode promover neste âmbito. 

 Dentre tantas tecnologias que emergem diariamente, a tecnologia blockchain 

tem se mostrado a mais promissora, motivo pelo qual este estudo se debruçou em 

analisar quais as contribuições que ela pode dar, no sentido de ajudar a conduzir a 

administração pública aos ideias anteriormente tratados, bem como a concretização 

dos princípios constitucionais ora abordados. 

 

4.1 ORIGEM E CONCEITO DE BLOCKCHAINS 

 

 Para compreender o cenário em que surgiu a ideia da tecnologia blockchain é 

fundamental entender o contexto vivido pelo mundo na época. Isso porque, dentro da 

lógica da globalização econômica, estimulada pela revolução tecnológica, surgiram 

importantes fissuras institucionais nas estruturas jurídicas e políticas provenientes do 

Estado liberal, no século XIX162. Tais rupturas desencadearam situações que 

colocaram as pessoas e o Estado sob suspeita. 

 Por outro lado, apesar de o desenvolvimento tecnológico não ter atingido o seu 

ápice com a velocidade imaginada após o advento da internet, em 1969, as últimas 

 
162 Faria, J. E. C. de O. (1995). Reforma Constitucional em Período de Globalização Econômica. 
Revista Da Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo, 90, 253-265. Recuperado de 
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67297. p, 260. 
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décadas foram determinantes para a implementação de ideias progressistas e 

descentralizadas, a exemplo da tecnologia blockchain.  

 O primeiro registro oficial que se tem acerca da ideia de blockchain data de 31 

de outubro de 2008, quando um indivíduo, que atendia pelo pseudônimo de Satoshi 

Nakamoto, publicou em uma lista de e-mails um Whitepaper163 com discussões sobre 

criptografia. 

 Após a publicação do referido documento, muitos receptores não atentaram 

para o conteúdo do texto, mas outros decidiram criam o fórum bitcointalk164, em 22 de 

novembro de 2009, para discutir sobre o teor do Whitepaper e posteriormente 

implementar a ideia.  

 A inovação do consenso econômico público, denominada blockchain, ao ser 

implementada em 2009, permitiu que a indústria pudesse dar os próximos passos165 

na direção da concretização de uma sociedade mais segura, transparente e 

tecnologicamente infinitamente mais avançada. 

 Eventos e escândalos como a grande crise financeira de 2008, que culminou 

em acentuada desconfiança na economia, abriram ainda mais espaço para a criação 

de uma tecnologia disruptiva e transparente166. 

 Após a criação da blockchain, mais precisamente cinco anos depois, as 

revelações feitas por Edward Snowden, em 2013, expuseram para o mundo que os 

Estados transitavam em esferas da privacidade dos cidadãos até então 

desconhecidas, o que foi decisivo para que as buscas por alternativas tecnológicas 

mais seguras e transparentes deslanchassem167. 

 Ocorre que a ideia central de Nakamoto versava especificamente sobre a 

criação do Bitcoin, que é uma criptomoeda, ou seja, uma espécie de dinheiro virtual 

usado na intermediação de compra e venda de produtos168. Ela não é emitida por um 

banco central ou governo, sendo unidades de valor virtuais que surgem de forma não 

 
163 Whitepaper é um documento oficial, publicado por um governo ou uma organização internacional, 
com a finalidade de servir de informe ou guia sobre algum problema e como enfrentá-lo. 
164 ULRICH, Fernando. Bitcoin: a moeda na era digital. São Paulo: Mises Brasil, 2014. p, 12. 
165 MOUGAYAR, William. Blockchain para negócios: promessa, prática e aplicação da nova 
tecnologia da internet. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2017. p, 09. 
166 Idem Ibidem. 
167 Idem Ibidem. 
168 LIMA, Gabriel Maciel de. A utilização das criptomoedas no âmbito nacional: um estudo dos 
impactos constitucionais da desconsideração das moedas virtuais no brasil. 2018. Monografia 
(Graduação), Natal, 2018. p, 29. 
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discricionária e extremamente rígida, ultrapassando os limites estatais, sendo o seu 

valor de troca estabelecido pela lógica da oferta e procura169.   

 Nesse contexto, a proposta de Satoshi Nakamoto era criar uma criptomoeda 

chamada Bitcoin, a qual seria transacionada por meio da tecnologia blockchain, 

também idealizada nesse momento por ele. 

 A blockchain pensada por Nakamoto, para concretizar a existência do Bitcoin, 

foi definida por ele como uma cadeia codificada e contínua de provas-de-trabalho, 

baseada em hash, a qual formaria um registro que não poderia ser alterado sem 

refazer a prova-de-trabalho170.  

 A maioria da capacidade de processamento, ou seja, pelo menos cinquenta e 

um por cento, seria controlada por nós que não estariam conjugados para atacar a 

rede, os quais formariam a cadeia mais longa e se manteriam sobre os atacantes171. 

 Apesar de o conceito técnico, proveniente do estudo da tecnologia da 

informação, parecer distante da realidade jurídica em um primeiro momento, o fato é 

que o conceito de blockchain demanda maior simplificação e compreensão, de modo 

que seja possível constatar qual é o vínculo que ela tem com o direito e quais são as 

contribuições que ela pode dar para este âmbito. 

 Diante disso, é preciso explicar que a blockchain é uma tecnologia que utiliza 

uma espécie de arquitetura distribuída e descentralizada para registrar transações172. 

Esse registro não pode ser alterado, portanto, não é possível modifica-lo 

retroativamente, tornando-o imutável173. 

 Atualmente, as aplicações da referida tecnologia ultrapassam as fronteiras da 

segurança e da tecnologia, de modo que ela tem se estendido a diversas outras áreas 

que buscam opções inovadoras, disruptivas e seguras174. 

 
169 LIMA, Gabriel Maciel de. A utilização das criptomoedas no âmbito nacional: um estudo dos 
impactos constitucionais da desconsideração das moedas virtuais no brasil. 2018. Monografia 
(Graduação), Natal, 2018. p, 29. 
170 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Peer-to-Peer. Disponível em: 
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_pt_br.pdf. Acesso em: 25 out. 2020. p, 1. 
171 Idem Ibidem. 
172 ALVES, Paulo Henrique; LAIGNER, Rodrigo; NASSER, Rafael; ROBICHEZ, Gustavo; LOPES, 
Hélio; KALINOWSKI, Marcos. Desmistificando Blockchain: conceitos e aplicações. 2018. Disponível 
em: http://blog.inf.puc-rio.br/kalinowski/index.php/pt/2018/08/17/desmistificando-blockchain-conceitos-
e-aplicacoes-versao-dos-autores-do-capitulo-escrito-pela-equipe-do-lespuc-rio/. Acesso em: 22 out. 
2020. p, 3. 
173 Idem Ibidem. 
174 Idem Ibidem. 
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 Analisando especificamente a tradução da palavrava blockchain, tem-se que, 

em português, significa “cadeia de blocos” ou “corrente de blocos”, o que corrobora 

com a ideia da solução tecnológica desenvolvida por Nakamoto.  

 A blockchain é, portanto, uma extensa corrente de blocos de dados, em que 

cada novo bloco de dados, para ser válido, precisa dos seus blocos anteriores, isso 

porque cada uma destas partes deve conter as informações sobre o que cada bloco 

está operando, bem como deve conter referência ao seu bloco anterior175. 

 Essa tecnologia se concretiza em livros distribuídos, ou seja, uma lista de 

transações que é compartilhada entre vários computadores, em vez de serem 

armazenadas em um servidor central176. Essa característica contribui tanto para a 

imutabilidade das informações vinculadas à blockchain, proporcionando maior 

segurança. 

 A supracitada tecnologia, em síntese, consiste em uma cadeia de blocos 

cronologicamente organizados e protegidos por um processo de resolução de 

fórmulas matemáticas denominadas proof-of-work177. O encadeamento funciona pelo 

acréscimo de um algoritmo, intitulado de hash, resultante do bloco anterior ao bloco 

seguinte, fazendo com que aquele torne-se parte do resultado seguinte178. Assim, por 

se tratar de uma tecnologia de construção e manipulação complexa, ela se blinda de 

possíveis ataques, o que a torna ainda mais segura. 

 A blockchain é, portanto, um grande “livro contábil digital” e de gestão de dados, 

todos os dados inseridos no sistema não podem ser modificados, sendo possível o 

acesso, de qualquer indivíduo, às informações contidas nela179. Essas características 

fazem dessa tecnologia não só uma alternativa eficiente, mas também extremamente 

segura e transparente, ao passo que todas as informações ficam à disposição de 

qualquer um que queira acessa-las, bem como só podem ser alteradas se o possível 

 
175 LEWIS, A. A Gentle Introduction to Blockchain Tecnology. Disponível em: https://j2-
capital.com/gentle-introduction-blockchain-technology. Acesso em: 14 de outubro de 2020. 
176 Idem Ibidem. 
177 FERREIRA, Juliandson Estanislau; PINTO, Filipe Gutemberg Costa; SANTOS, Simone Cristiane 
dos. Estudo de Mapeamento Sistemático sobre as Tendências e Desafios do Blockchain. Gestão.org, 
[s.l.], v. 15, n, p.108-117, 31 dez. 2017. ANPAD. http://dx.doi.org/10.21714/1679-18272017v15ed.p108-
117. p, 112. 
178 Idem Ibidem. 
179 LIMA, Gabriel Maciel de. A utilização das criptomoedas no âmbito nacional: um estudo dos 
impactos constitucionais da desconsideração das moedas virtuais no Brasil. 2018. 58 f. TCC 
(Graduação) - Curso de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. p. 33-34. 
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invasor detiver cinquenta e um porcento do controle da rede, o que, em termos 

práticos, seria impossível. 

 Nesse sentido, é fundamental esclarecer que quando se fala em blockchain, no 

singular, está se tratando da tecnologia. Contudo, existem inúmeras blockchains, pois 

cada uma é desenvolvida visando a operacionalização de uma funcionalidade 

diferente.  

 É frequente a utilização da terminologia blockchain para tratar da blockchain do 

bitcoin, da blockchain de determinada moeda virtual ou até mesmo da blockchain de 

contratos inteligentes180, mas é um erro tratar a tecnologia em si desse modo, ao 

passo que a blockchain é a solução tecnológica, ou seja, cada proposta demanda a 

sua própria blockchain. 

 Por outro lado, cabe explicar que toda blockchain necessariamente depende 

da internet para que as transações aconteçam, utiliza um protocolo para enviar, 

receber e registrar informações181. Esse protocolo funciona como um banco de dados 

descentralizado e público, utilizando criptografia, protegendo assim as informações, 

por meio de um registro público delas182. 

 As blockchains também tem em comum uma espécie de arquitetura de 

incentivo ao trabalho, por meio de recompensas aos intitulados mineradores, estes 

que são sujeitos que protegem as transações da estrutura183. Outro ponto em comum 

é o uso de softwares de código aberto, possibilitando que os usuários modifiquem o 

software subjacente à blockchain184.  

 Ademais, existe um sistema de governança para designar os princípios 

operadores da plataforma, realizar mudanças no protocolo e em outras características 

do software, assim como para guiar o progresso da blockchain185. 

 Diante das mais diversas facetas acerca do conceito técnico de blockchain, é 

possível perceber que a base dessa tecnologia é o seu rígido protocolo de 

 
180 LEWIS, A. A Gentle Introduction to Blockchain Tecnology. Disponível em: https://j2-
capital.com/gentle-introduction-blockchain-technology. Acesso em: 14 de outubro de 2020. 
181 EVANS, David S. Economic Aspects of Bitcoin and Other Decentralized Public-Ledger 
Currency Platforms. Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper No. 685. 2014 
Disponível em: 
http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2349&context=law_and_economics. 
p, 3 e 4. 
182 Idem Ibidem. 
183 Idem Ibidem. 
184 Idem Ibidem. 
185 Idem Ibidem. 
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confiança186. Isso porque, a partir do mencionado protocolo, é possível a realização 

de transações entre usuários, não sendo necessário intermediários para garantir a 

transparência.  

 Frente ao exposto, é possível depreender que a tecnologia blockchain emergiu 

em um contexto de desconfiança das instituições públicas, em razão da manipulação 

pouco transparente dos dados dos cidadãos. Na era em que se discute formas de 

aumentar a transparência das informações públicas, para que os cidadãos consigam 

participar mais efetivamente da gestão pública, a tecnologia em questão surge como 

alternativa para concretizar projetos homéricos, mas que até então dependiam de uma 

solução tecnológica inexistente. 

 Excelente exemplo da dimensão do que essa tecnologia pode fazer é o Bitcoin, 

que, conforme já mencionado, é uma moeda virtual que existe em razão de uma 

blockchain que realiza as transações dessa moeda. Assim, dentro da blockchain do 

bitcoin é possível enviar e receber bitcoins, de forma que toda essa negociação fica 

registrada publicamente e de modo imutável. 

 Outro exemplo são os contratos inteligentes, contratos cuja execução total é 

realizada por meio sistema computacional sem intervenção humana, o que os 

caracteriza como contratos autoexecutáveis e que, em tese, não são passíveis de 

questionamento na justiça187. Hoje em dia, a maior parte desses contratos é 

construída na blockchain Ethereum, a qual foi desenvolvida pouco depois da 

blockchain do bitcoin, objetivando ir além da ideia das criptomoedas, executando 

assim qualquer operação programável188. 

 Nesse sentido, por meio do contrato inteligente é possível concretizar ideias 

que até então pairavam apenas no imaginário dos entusiastas da tecnologia, a 

exemplo de comprar um imóvel por meio de uma blockchain, sem nenhuma 

intervenção humana, sem nenhum intermediário. Assim, um indivíduo pode vender 

uma casa por meio de uma blockchain que execute contratos inteligentes, de modo 

que o registro do imóvel seja passado automaticamente para o nome do comprador 

apenas quando ele efetuar o pagamento.  

 
186 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Peer-to-Peer. Disponível em: 
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_pt_br.pdf. Acesso em: 25 out. 2020. p, 1. 
187 CAVALCANTI, Mariana Oliveira de Melo; NÓBREGA, Marcos. Smart contracts ou “contratos 
inteligentes”: o direito na era da blockchain. Revista Científica Disruptiva, Recife, v. 2, p. 91-118, 30 
set. 2020. Semestral. p, 95. 
188 Idem Ibidem. p, 103. 
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 Percebe-se, portanto, que, apesar do conceito técnico-informacional de 

blockchain não ser de simples entendimento, é possível compreende-la como uma 

rede, que precisa da internet para realizar as transações, e que realiza registros por 

meio de blocos encadeados, os quais são conexos uns aos outros, de modo que cada 

novo bloco gerado na rede contém os registros dos blocos que o antecederam. Essa 

rede formada por blocos interligados transmite informações, de modo que envia e 

recebe registros. Essas informações registradas por servir para realizar transações 

financeiras, registros de documentos, dentre outras. 

 Assim, a imutabilidade e o domínio público das informações constantes nas 

blockchains permite afirmar que essa é uma tecnologia pautada na transparência e 

na segurança da informação, características essas constantemente clamadas pela 

população brasileira quando o assunto é acesso às informações públicas. 

 

4.2 AS BLOCKCHAINS E O IMPACTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 O nível de segurança, transparência e eficiência da administração pública 

brasileira é objeto de estudo das mais diversas áreas de conhecimento, 

principalmente da administração e do direito. 

 Isso porque por décadas essas ciências procuram um modelo de administração 

pública em que a engrenagem da máquina pública funcione verdadeiramente e, 

simultaneamente, garanta os direitos básicos dos cidadãos administrados.  

 No último século, o Brasil experimentou três tentativas de reforma 

administrativas, sendo a primeira a patrimonialista, a segunda a burocrática e a 

terceira a gerencial189. 

 A reforma patrimonialista, na teoria, é a mais distante do cenário atual. Ela se 

deu antes de 1930 e era pautada na troca de votos, no clientelismo190 e na visão 

arcaica de que a administração pública pertencia aos que detinham poder, 

funcionando como uma extensão da propriedade dos poderosos e influentes. 

 
189 NASCIMENTO, Stefanie Giulyane Vilela do; FREIRE, Gustavo Henrique de Araújo; DIAS, Guilherme 
Ataíde. A Tecnologia da Informação e a Gestão Pública. Revista do Mestrado Profissional Gestão 
em Organizações Aprendentes (Mpgoa), João Pessoa, v. 1, n. 1, p. 167-182, 10 out. 2020. p, 169. 
190 PALUDO, Augustinho. Administração Pública. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 608 p., p. 93. 
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 Entre 1930 e 1990, o Brasil passou pela reforma burocrática da administração 

pública191. Momento em que, apesar de ter sido realizado um planejamento e de o 

país ter seguido alguns padrões pré-estabelecidos, a divisão institucional acentuada 

e o abismo entre a formulação de uma proposta de burocratização e a implementação 

dela fizeram com que a referida proposta de atualização não fosse plenamente 

concretizada192. 

 Assim, o que poderia culminar em uma verdadeira transformação da 

administração pública brasileira acabou não transpassando o plano da retórica. Isso 

porque, apesar de na teoria o Brasil ter incorporado os conceitos modernos de 

participação, accountability193 e controle social, a agenda se mostrou 

demasiadamente restrita, ao passo que, na prática, a essência do que regem esses 

conceitos não foi incorporada194. 

 O modo como a reforma foi idealizada e conduzida revelou-se falha, 

principalmente por causa da insuficiência de mecanismos de coordenação política, o 

que resultou na manutenção da fragmentação de ações no âmbito da gestão 

pública195. 

 Em 1995, a reforma do Estado brasileiro passou por mais uma reforma 

administrativa, visando a substituição do modelo burocrático de administração pública 

por um modelo gerencial196. Ferramentas de gestão, inspiradas no setor privado, 

foram adotadas, de modo a focar na eficiência e em um amplo processo de revisão 

das formas de prestação dos serviços públicos no Brasil197. 

 Nas primeiras décadas do século XXI, o tema reforma administrativa continuou 

presente no Estado brasileiro, contudo, mais uma vez, apenas no plano das ideias198. 

 
191 MATIAS-PEREIRA, José. Administração pública comparada: uma avaliação das reformas 
administrativas do brasil, eua e união europeia. Revista de Administração Pública, [S.L.], v. 42, n. 1, 
p. 61-82, fev. 2008. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0034-76122008000100004. p, 
15. 
192 Idem Ibidem. 
193 Accountability é um termo proveniente da língua inglesa, que, apesar de não ter significado preciso, 
remete à ideia de responsabilização. Pode-se definir essa expressão como a responsabilização na 
esfera pública ou privada, pelo controle, fiscalização e até mesmo pela prestação de contas mais exatas 
e confiáveis. 
194 MATIAS-PEREIRA, José. Administração pública comparada: uma avaliação das reformas 
administrativas do brasil, eua e união europeia. Revista de Administração Pública, [S.L.], v. 42, n. 1, 
p. 61-82, fev. 2008. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0034-76122008000100004. p, 
15. 
195 Idem Ibidem. 
196 Idem Ibidem. 
197 Idem Ibidem. 
198 Idem Ibidem. 
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A administração pública continuou com uma estrutura precária, deficiente e distorcida, 

desaguando na incapacidade de satisfazer, de maneira eficaz e tempestiva, as 

necessidades dos cidadãos e com processos longos e complexos, os quais obstam a 

resolução, em tempo útil, dos problemas dos cidadãos e que geram desconfiança, em 

especial no que diz respeito à transparência e legalidade de seus atos199. 

 Em 2000, o país finalmente deu indícios de que entende a importância de uma 

transformação digital, quando criou o Programa de Governo Eletrônico do Estado 

brasileiro, o qual visa examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas às 

novas formas eletrônicas de interação200. 

 Ocorre que vinte anos se passaram e, apesar de excelentes iniciativas terem 

surgido a partir desse programa, a exemplo da disponibilização do portal da 

transparência, o marco civil da internet e a proteção de dados pessoais201, mais uma 

vez restou evidente que é urgente a emancipação das informações públicas, dos atos 

públicos, bem como a interatividade, a disponibilização constante e acessível da 

informação. Sem essas características, a administração pública continuará à mercê 

dos agentes públicos e de possíveis manobras que mitigam a eficiência, a 

transparência e, quase sempre, a legalidade. 

 O fato é que até o presente momento, ou seja, até a segunda década do século 

XXI, o Brasil não implementou um modelo de administração pública eficiente, seguro 

e transparente. 

 Apesar de as três últimas décadas terem sido fundamentais para que a 

administração pública brasileira pudesse se reinventar, ao passo que inúmeras 

estratégias de gestão foram criadas pela ciência administrativa, o país não foi capaz 

de executar o que havia planejado. 

 O Brasil sempre viveu no dilema entre suas contradições históricas e suas 

ineficiências202, de modo que qualquer modelo não vigoraria na lógica atual da 

 
199 MATIAS-PEREIRA, José. Administração pública comparada: uma avaliação das reformas 
administrativas do brasil, eua e união europeia. Revista de Administração Pública, [S.L.], v. 42, n. 1, 
p. 61-82, fev. 2008. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0034-76122008000100004. p, 
15. 
200 BRASILIA. GOVERNO FEDERAL. Do Eletrônico ao Digital. 2019. Disponível em: 
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/do-eletronico-ao-digital. 
Acesso em: 16 out. 2020. 
201 Idem Ibidem. 
202 MATIAS-PEREIRA, José. Administração pública comparada: uma avaliação das reformas 
administrativas do brasil, eua e união europeia. Revista de Administração Pública, [S.L.], v. 42, n. 1, 
p. 61-82, fev. 2008. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0034-76122008000100004. p, 
15. 
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administração pública estatal. Isso porque qualquer projeto que almeje reformar a 

máquina pública precisa estar pautado em transparência, esta que fatalmente 

provocará a eficiência, ao passo que o povo poderá fiscalizar o cumprimento do que 

se propõe. 

 Contudo, na história do Brasil nunca houve um mecanismo de transparência 

que não dependesse da própria administração pública, bem como dos agentes 

públicos, o que configura uma verdadeira contradição. É evidente que em todo Estado 

existe uma parcela propensa à corrupção e a prevaricação. Assim, é urgente que 

qualquer medida que proponha a construção de uma administração transparente e 

eficiente se desvincule e não dependa da administração e de seus agentes. 

 Nesse sentido, ainda que as três últimas décadas tenham sido fundamentais, 

no que diz respeito ao avanço tecnológico e a mudança nas relações entre cidadãos 

e entre cidadãos e Estado, a administração pública brasileira não conseguiu adotar 

uma rotina eficiente no último século, tampouco incorporar plenamente as tecnologias 

emergentes a ela. 

 A percepção de que a adoção das tecnologias não é uma opção, mas sim uma 

necessidade mundial, em razão das melhorias que elas podem promover nas rotinas 

públicas, há tempos é defendida e constatada, por exemplo, por meio de relatórios de 

organismos internacionais203 e de estudos sobre o assunto. 

 É preciso considerar que as tecnologias podem oferecer para a administração 

pública e, acima de tudo, para os cidadãos a transparência e a eficiência buscada há 

décadas, por meio de um caminho que não necessariamente depende da 

administração pública e de seus agentes para publicizar os dados.  

 Evidentemente, há que se perguntar se existe interesse dos agentes públicos 

na incorporação desse modelo de administração, ao passo que ela não estará mais 

nas mãos deles, mas sim do povo, que terá acesso verdadeiro aos dados públicos e 

conseguirá fiscalizar a execução dos projetos e do uso do dinheiro público. 

 Outro ponto que precisa ser esclarecido é que falar em inovação e tecnologias 

na administração pública não significa apenas aparelha-la com tecnologia ou ter uma 

rede de computadores capazes de suportar os dados e transações realizadas nesse 

âmbito. Diz respeito à apropriação da tecnologia pela administração pública, de modo 

 
203 OECD (2019), The Innovation System of the Public Service of Brazil: An Exploration of the Past, 
Present and Future Journey, OCDE Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/a1b203de-en. 
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a incorpora-la em suas rotinas e permitir que as transações que podem ocorrer sem 

intervenção humana, por serem mais seguras se efetuadas assim, de fato sejam 

desempenhadas desse modo. 

 Nesse contexto de reflexão acerca de qual tecnologia poderia concretizar o 

ideal de independência da intervenção humana, tem-se a tecnologia blockchain, a 

qual, conforme explicado no tópico anterior, funciona como uma espécie de plataforma 

de registros públicos imutáveis.  

 A partir do conceito de blockchain, pode-se constatar que essa tecnologia 

possui três características marcantes: segurança, eficiência e transparência. 

 A segurança é refletida no modo como ocorre o armazenamento dos registros, 

culminando na imutabilidade dos dados e, consequentemente, na integridade, 

confiabilidade e descentralização das transações, o que gera uma rede de validação 

que praticamente impede possíveis fraudes, permite uma accountability mais precisa 

e acessível, ou seja, o controle, a fiscalização, a responsabilização e até mesmo a 

prestação de contas mais exata, por meio de operações registradas em um livro-razão 

imutável e criptografado204. 

 Confrontando as deficiências da administração pública brasileira com as 

possibilidades trazidas pela referida tecnologia, é importante refletir acerca de quais 

seriam os impactos e desdobramentos da possível implementação da tecnologia 

blockchain pela administração pública brasileira. 

 Diante disso, pode-se concluir inicialmente que, apesar de o Brasil ter passado 

por três reformas administrativas na última década, elas não foram implementadas 

como deveriam, de modo que não foi possível atingir os níveis de eficiência e 

transparência imaginadas. 

 Ademais, ainda que as referidas reformas tivessem se concretizado, após as 

transformações tecnológicas ocorridas na década de 2001 a 2010 e, posteriormente, 

na década de 2011 a 2020, é preciso falar em uma reforma que contemple a adoção 

de tecnologias capazes de solucionar problemas administrativos-públicos nunca antes 

resolvidos, principalmente em razão da inexistência de recursos que não 

dependessem da vontade humana. 

 
204 MOURA, Luzia Menegotto Frick de; BRAUNER, Daniela Francisco; JANISSEK-MUNIZ, Raquel. 
Blockchain e a Perspectiva Tecnológica para a Administração Pública: uma revisão sistemática. 
Revista de Administração Contemporânea, [S.L.], v. 24, n. 3, p. 259-274, jun. 2020. FapUNIFESP 
(SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190171. p, 261. 
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 É fundamental, portanto, que a presente análise também se apoie nos 

princípios constitucionais da administração pública, trabalhados no capítulo três, quais 

sejam, o princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, 

princípio da publicidade e princípio da eficiência, de modo a concluir se a tecnologia 

ora estudada, a blockchain, é capaz de contribuir para a concretização do que regem 

os referidos princípios. 

 Diante disso, é possível afirmar que, por poder ser programada para armazenar 

registros de modo totalmente público, a implementação da tecnologia blockchain 

permitiria a concretização dos princípios da publicidade e da transparência. 

 A partir dessa tecnologia seria possível vincular todas os atos administrativos e 

informações públicas, as quais, após disponíveis na blockchain, se tornariam 

imutáveis. Tal imutabilidade possibilitaria a segurança tão sonhada há décadas, não 

haveria como, por influência ou pressão política, por exemplo, alterar dados já 

disponibilizados. 

 Por ser de acesso totalmente público, os cidadãos conseguiriam realizar o 

controle e a fiscalização dos atos, o que configuraria um verdadeiro controle da 

legalidade. A moralidade, por sua vez, se fosse ferida, seria facilmente constatada 

pelo povo e, por meio da pressão e cobrança popular, tais condutas imorais seriam 

coibidas, constatadas e reprimidas, o que contribuiria para reduzi-las 

consideravelmente. 

 A impessoalidade, por sua vez, também seria amplamente cobrada. Se 

qualquer ato fosse realizado em benefício de um indivíduo, e em detrimento da 

coletividade, o controle popular também seria capaz de percebe-lo e combate-lo. 

Assim, práticas como o nepotismo, as populares “rachadinhas”, dentre outras, se 

realizadas, seriam de fácil constatação. 

 Ademais, toda nova intervenção na administração pública precisa ser objeto de 

análise à luz da ética. Isso porque, além de mecanismo de controle dos atos públicos, 

a ética serve como norteadora das escolhas que precedem os mencionados atos. 

Somado a isso, é fundamental refletir sobre a ética no uso da tecnologia blockchain, 

o que não é pretensão deste estudo, mas precisa ser pelo menos considerado. 

 Preliminarmente, o que se pode constatar é que, por meio da transparência 

acentuada, promovida pela supramencionada tecnologia e inerente a ela, o controle 

até mesmo da condução ética da tecnologia poderá ser observado. Outro ponto é que 
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a ética na realização dos atos públicos também poderá ser mais facilmente 

monitorada, controlada e, consequentemente, cobrada pelos administrados. 

 Por fim, pode-se perceber que a grande revolução tecnológica que a blockchain 

é capaz de promover na administração pública reside na imutabilidade dos dados 

contidos nela, no registro público dos dados, na base criptografada dela e na 

descentralização, que gera uma rede de validação, a qual praticamente impede 

possíveis fraudes, ao passo que tiraria das mãos dos agentes públicos o controle das 

informações públicas. 

 

4.3 A UTILIZAÇÃO DAS BLOCKCHAINS NA CONSTRUÇÃO DA 

TRANSPARÊNCIA 2.0 

 

 Refletir sobre como a blockchain impactaria na administração pública demanda 

falar sobre a transparência, que é uma das consequências da adoção dessa 

tecnologia. 

 Cabe reforçar que, apesar de a transparência não ser um princípio 

constitucional da administração pública, ele está diretamente ligado ao princípio da 

publicidade, mesmo possuindo sentido diverso. 

 A publicidade dos atos administrativos de nada serviriam se não estivesse 

relacionada ao ideal de transparência. Isso porque a transparência vai além da 

disponibilização dos atos oficiais, ela visa a informação clara, disponível e acessível. 

 A transparência não deve ser voltada apenas para determinados atos e 

informações. Todo dado público deve ser disponibilizado, isso porque eles são de 

interesse dos cidadãos que tem suas vidas afetadas por toda e qualquer modificação 

realizada da coisa pública. 

 O regime democrático, reforçado pela Constituição Federal de 1988, fomentou 

maior participação política e controle social das ações governamentais, assim como 

estabeleceu bases legais para essa participação205. Entretanto, ainda não foi possível 

acabar com o abismo entre direitos constituídos e direitos exercidos206.  

 
205 CAMPOS, Rosana; PAIVA, Denise; GOMES, Suely. Gestão da informação pública: um 
estudo sobre o Portal Transparência Goiás. Revista Sociedade e Estado, v. 28, n. 2, ago. 2013. p, 
443. 
206 Idem ibidem. 
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 A falta de conhecimento e a inacessibilidade dos portais da transparência no 

país resultam na inaplicabilidade do direito de conhecer as contas públicas, em razão 

da falta de divulgação desse instrumento de controle social, dificuldade de acesso e 

de compreensão, já que as informações não estão em linguagem capaz de ser 

compreendida pelo cidadão médio207. 

 Assim, conforme explicado no capítulo três, quando se aborda a transparência 

que se tem hodiernamente, ou seja, a que rege que a informação estará disponível no 

Diário Oficial, em sites de instituições e órgãos públicos, de modo que o cidadão pode 

buscá-las, está se falando em transparência 1.0. Esta consiste na transparência em 

sua origem, em sua versão mais elementar, mais básica. 

 Desse modo, pode-se afirmar que a transparência 1.0 é passiva, não interativa 

e pouco útil208, pois as informações disponibilizadas pela administração pública não 

interagem com o povo, desempenhando apenas o papel básico de elencar as 

informações em arquivos e planilhas, disponibilizando-as nos sítios institucionais e 

Diário Oficial.  

 Essa ausência de preocupação, por parte do Poder Público, em pensar como 

a informação e os dados publicizados podem aproximar os cidadãos, alimentar a 

engrenagem pública e tornar os indivíduos parte do funcionamento da máquina 

pública faz com que a transparência corresponda à mera obrigação de fornecer dados 

básicos, sem nenhum interesse real de informar. 

 A dificuldade em interpretar as informações contidas nos portais da 

transparência, o acesso pouco intuitivo, assim como a falta de interesse em buscar 

esse tipo de informação, já que grande parte da população brasileira não se sente 

parte da gestão pública, têm sido verdadeiros desafios, ao passo que a falta de 

participação popular culmina em prejuízos principalmente para a própria população. 

 A transparência 2.0 emerge nesse contexto, consistindo em fornecer 

informação clara, precisa e imediata aos cidadãos, de modo que os aproxime da 

administração pública e os faça compreender que eles são parte da gestão da coisa 

pública. 

 
207 CAMPOS, Rosana; PAIVA, Denise; GOMES, Suely. Gestão da informação pública: um 
estudo sobre o Portal Transparência Goiás. Revista Sociedade e Estado, v. 28, n. 2, ago. 2013. p, 
443. 
208 NÓBREGA, Marcos; HEINEN, Juliano. A Administração Pública Pós-covid: transparência 2.0, 
blockchain e smart contracts. O Estadão. São Paulo, p. 1, 28 jul. 2020. Disponível em: 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-administracao-publica-pos-covid-transparencia-
2-0-blockchain-e-smart-contracts/. Acesso em: 09 set. 2020. p, 1. 
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 A transparência 2.0 visa conferir maior alcance a informação, aliando esses 

dados públicos às novas tecnologias, alterando a forma como esse conhecimento 

sobre os atos da administração pública e sobre os administrados chega até o povo. 

Ela se fundamenta no acesso pleno à informação, com linguagem acessível, sob pena 

de torna-se ineficaz, na medida que não possibilitará o exercício do controle social 

efetivo209. 

 Frente a isso, é preciso pensar a informação com atenção e com equidade, em 

razão de o Brasil ser um país com uma população extremamente heterogênea e 

complexa. 

 Quando se fala em transparência 2.0 em um Estado como o Brasil, é 

fundamental entender quem são os receptores das informações. Isso porque, ao 

mesmo tempo em que um dado público sobre a publicação de uma lei federal de 

interesse de todos deve chegar ao cidadão alfabetizado, com nível superior e 

doutorado, ela deverá alcançar o cidadão que teve pouco acesso à educação, de 

modo que ambos a compreendam com a mesma plenitude. 

 No que diz respeito à utilização da blockchain e como ela pode impactar a 

administração pública e o acesso à informação, conforme pode-se constatar por meio 

do que foi disposto até este momento, essa tecnologia é capaz de melhorar o 

armazenamento de dados, podendo diminuir o tempo e as etapas dos processos 

burocráticos, acelerando o processamento de dados por meio, por exemplo, dos smart 

contracts210.  

 Somado a isso, a supracitada ferramenta pode ser uma importante aliada para 

o compartilhamento de informações, para a gestão mais eficiente de dados e para um 

melhor controle, fiscalização e participação popular211. 

 Assim, quando se trata dos possíveis impactos da tecnologia blockchain na 

administração pública, a transparência de dados é um dos principais, conforme pode-

se observar: 

 

 

 
209 NÓBREGA, Marcos. Transparência na Administração Pública. Novo Jornal. Natal, p. 6. 30 jul. 2017. 
p, 6. 
210 MOURA, Luzia Menegotto Frick de; BRAUNER, Daniela Francisco; JANISSEK-MUNIZ, Raquel. 
Blockchain e a Perspectiva Tecnológica para a Administração Pública: uma revisão sistemática. 
Revista de Administração Contemporânea, [S.L.], v. 24, n. 3, p. 259-274, jun. 2020. FapUNIFESP 
(SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190171. p, 268. 
211 Idem Ibidem. 
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Figura 02: Principais impactos da utilização da tecnologia blockchain na administração pública. 

 

Fonte: Imagem extraída do artigo “Blockchain e a Perspectiva Tecnológica para a Administração 

Pública: Uma Revisão Sistemática”212. 

  

 Conforme pode-se perceber, a transparência de dados é um dos 

desdobramentos da utilização da tecnologia blockchain na administração pública, de 

modo que esse não é um impacto alternativo, mas sim vinculado, obrigatório no caos 

de uso dela. 

 O papel que a tecnologia blockchain pode desempenhar para contribuir para 

que o Brasil atinja o ideal de transparência dos atos e informações públicas é 

justamente de intermediária da informação. É evidente que a tecnologia em comento 

não explicará os dados e as informações, mas ela, associada a uma inteligência 

artificial que selecione qual informação é de interesse de quem, por exemplo, é capaz 

de, assim que os atos públicos e a informação pública passam a existir, enviar 

instantaneamente essa informação para o celular do cidadão. 

 Nesse sentido, se tratando de lei federal que afeta todos os cidadãos 

brasileiros, é possível que a informação da publicação dessa lei seja enviada para 

todos. Se for o caso de uma informação ou ato que atinja apenas os indivíduos de 

determinado município ou vinculados apenas a um hospital de determinada região, é 

possível que apenas eles a recebam. 

 Diante do exposto, à tecnologia blockchain caberia o papel de registrar as 

informações, torná-las imutáveis, ou seja, inalteráveis, de modo que não possam ser 

corrompidas, e acessíveis a todo momento aos cidadãos. 

 A qualquer tempo os indivíduos poderiam acessar informações referentes a 

qualquer ano, área, âmbito, região, estado ou município. Além disso, eles não 

 
212 MOURA, Luzia Menegotto Frick de; BRAUNER, Daniela Francisco; JANISSEK-MUNIZ, Raquel. 
Blockchain e a Perspectiva Tecnológica para a Administração Pública: uma revisão sistemática. 
Revista de Administração Contemporânea, [S.L.], v. 24, n. 3, p. 259-274, jun. 2020. FapUNIFESP 
(SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190171. p, 268. 
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dependeriam apenas de conhecerem os portais da transparência e da iniciativa de 

acessá-los, ao passo que essa informação chegaria, no momento de sua ocorrência 

ou disponibilização, nos seus celulares, por meio de SMS, redes sociais ou outro 

aplicativo. 

 No que tange à transparência 2.0, a tecnologia blockchain serviria como 

plataforma onde estariam registradas as informações públicas, bem como 

intermediaria, ou seja, como entregadora da informação da administração pública para 

o cidadão.  

 O formato do dado em si e como ele seria explicado para a população 

dependeria de uma tecnologia associada, a exemplo da inteligência artificial. Outra 

alternativa seria simplificar a informação, de modo a torna-la totalmente acessível, já 

que a informação técnica e complexa é acessível apenas para alguns, enquanto a 

informação simplificada e clara é acessível para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

5 CASOS EMBLEMÁTICOS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS BLOCKCHAINS NO 

PODER PÚBLICO BRASILEIRO 

 

 Após o estudo do conceito de blockchain, é necessário compreender como 

essa tecnologia funciona na prática e qual é a extensão do que ela permite realizar no 

âmbito público.  

 Apesar de no Brasil as experiências com a utilização da blockchain ainda serem 

muito incipientes, se comparadas ao resto do mundo, é possível encontrar propostas 

de projetos e até mesmo projetos implementados que fazem uso dessa tecnologia. 

 Nesse sentido, antes de adentrar especificamente nos casos brasileiros de 

aplicação dessa tecnologia, cabe destacar alguns benefícios decorrentes da aplicação 

de blockchains na esfera pública e seus impactos: 

 

Figura 03: Benefícios da aplicação da tecnologia blockchain na administração pública. 

 

Fonte: Imagem extraída do artigo “Blockchain e a Perspectiva Tecnológica para a Administração 

Pública: Uma Revisão Sistemática”213. 

 

 Conforme pode-se perceber, dentre os principais benefícios da aplicação da 

blockchain tem-se o combate a corrupção, a transparência, serviços notariais sem 

fraudes, aumento de mecanismos de participação social, descentralização de 

registros civis e outros dados com segurança e a eficiência, atualização e 

modernização de processos e regulações do setor público. 

 As possibilidades de inovação no âmbito público com auxílio da referida 

tecnologia são incontáveis, ao passo que, após décadas buscando por uma 

 
213 MOURA, Luzia Menegotto Frick de; BRAUNER, Daniela Francisco; JANISSEK-MUNIZ, Raquel. 
Blockchain e a Perspectiva Tecnológica para a Administração Pública: uma revisão sistemática. 
Revista de Administração Contemporânea, [S.L.], v. 24, n. 3, p. 259-274, jun. 2020. FapUNIFESP 
(SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190171. p, 268. 
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ferramenta que possibilitasse segurança, transparência e eficiência na máquina 

pública, finalmente é possível concretizar esses ideais, conforme se viu nos tópicos a 

seguir. 

 

5.1 AGENDA TERESINA 2030 E O OBSERVATÓRIO DA MOBILIDADE 

 

 A Agenda Teresina 2030 é uma iniciativa da Prefeitura de Teresina/PI e 

consiste em um pacto entre poder público e sociedade, para planejamento e execução 

de metas locais para o desenvolvimento sustentável da capital214.  

 A referida agenda se baseia nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), trazendo um plano de metas e ações para a construção de uma cidade 

verdadeiramente sustentável para os indivíduos que vivem nela215. A Agenda Teresina 

2030 em especial a concretização do objetivo onze, o qual consiste em tornar as 

cidades e os assentamentos humanos lugares inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis. 

 Nesse sentido, o supracitado projeto propõe a atuação focada em cinco eixos 

temáticos: a) Cidade Sustentável; b) Cidade de Oportunidades; c) Cidade de Direitos; 

d) Cidade Criativa; e e) Governança Eficiente216.  

 A proposta foi elaborada com a participação de instituições públicas municipais, 

estaduais e federais, empresas privadas de grande responsabilidade social, 

organizações do chamado Terceiro Setor e entidades do movimento popular, sindical, 

classista, patronal, laboral e profissional217.  

 A supracitada agenda foi idealizada conjuntamente, de modo participativo, 

coletivo, objetivando, portanto, ouvir principalmente as necessidades da população 

municipal e projetar soluções pautadas nessas demandas. 

 Apesar de a Agenda Teresina 2030 trabalhar em cinco frentes, em razão do 

objeto de estudo deste trabalho envolver o uso da tecnologia blockchain na 

administração pública brasileira, cabe aprofundar a discussão especificamente sobre 

o eixo “Cidade Sustentável”, no que tange a mobilidade urbana e o transporte público, 

por ser o eixo que tem relação direta com o foco da presente pesquisa.  

 
214 TERESINA/PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. Agenda 2030 Teresina. 2019. 
Disponível em: https://agenda2030.carto.com/me. Acesso em: 30 dez. 2019. 
215 Idem Ibidem. 
216 Idem Ibidem. 
217 Idem Ibidem. 
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 Assim, a meta correspondente a mobilidade urbana e ao transporte público traz 

como ações previstas para melhorar o funcionamento destes, por exemplo, 

implementar centrais de serviços públicos à população, construir terminais de cargas, 

criar corredores de ônibus, bem como construir viadutos em cruzamentos e estender 

avenidas218.  

 Para que todos os objetivos possa se concretizar, de modo a integrar a 

população, a tecnologia, a mobilidade urbana e o transporte público, criou-se o projeto 

“Observatório da Mobilidade: blockchain para a co-gestão do transporte público”, que 

visa armazenar de modo digital, seguro, eficiente, em único lugar e acessível à 

população, todas as informações relacionadas ao transporte coletivo, a exemplo de 

ordens de serviço e relatórios de viagens219. 

 O foco dessa iniciativa é melhorar os serviços e aproximar a sociedade de 

processos de tomada de decisão na gestão pública, tornando possível uma 

comunicação confiável e direta220. 

 Nesse sentido, objetivo do projeto é aumentar a transparência, armazenando 

registros, a exemplo dos pedidos, transações, relatórios de viagens e ordens de 

serviço na blockchain, de forma que esses dados sejam totalmente acessíveis e 

disponíveis ao público.  

 Os dados serão permanentemente armazenados, não podendo ser alterados 

ou modificados sem que as modificações sejam rastreadas, colocando nas mãos da 

população todas as informações pertinentes à mobilidade urbana.  

 A ideia é tão promissora que foi selecionada pelo Fundo Europeu para o Clima 

e receberá o aporte de trezentos mil euros. O Observatório consiste em uma estratégia 

inédita de urbanismo221, o que atraiu atenção internacional e, se executada conforme 

planejada, pode fazer da capital Teresina pioneira no uso da tecnologia blockchain 

para essa finalidade.  

 Pautar o desenvolvimento da cidade no tripé tecnologia, participação social e 

governança pública é caminhar para a aproximação do ideal de cidade inteligente, a 

qual consiste exatamente em utilizar de esforço consciente para manusear a 

 
218 TERESINA/PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. Agenda 2030 Teresina - Metas 
da Agenda. 2019. Disponível em: https://semplan.teresina.pi.gov.br/metas-agenda. Acesso em: 30 
dez. 2019. 
219 Idem ibidem. 
220 Idem ibidem. 
221 Idem ibidem. 
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tecnologia da informação com o intuito de transformar a vida e trabalho das pessoas, 

bem como as regiões em que elas vivem, em relevantes e fundamentais, não se 

preocupando somente com o crescimento222.  

 É necessário que a administração pública acompanhe a evolução das cidades, 

se apropriando de tecnologias que sejam capazes de melhorar os índices de 

eficiência, segurança e transparência pública. Concretizando o que prevê a Agenda 

2030 e o projeto Observatório da Mobilidade, Teresina caminhará na direção correta 

para realizar o ideal de administração pública digital. 

 O projeto Observatório da Mobilidade, a partir do uso da tecnologia blockchain, 

que permite o acesso aos dados, a transparência e o controle das informação que 

dizem respeito à mobilidade urbana, coloca o cidadão como detentor das rédeas da 

gestão, ao passo que ele tem acesso aos dados públicos, podendo cobrar, sugerir e 

questionar com mais propriedade, já que não será mais refém da boa vontade da 

administração pública, a qual, por vezes, não põe em prática o que dispõe os 

princípios da publicidade e eficiência, assim como o conceito de transparência. 

 Outro ponto que deve ser considerado é que, adequando o transporte público 

às necessidades dos cidadãos, Teresina se coloca dentro do que prevê o 

desenvolvimento sustentável, o qual deve ser pautado, dentre outros requisitos, na 

satisfação das necessidades básicas; na participação da população envolvida; e na 

preservação do meio ambiente e dos recursos naturais223.  

 Frente ao exposto, resta evidente que a Agenda Teresina 2030 estimula 

iniciativas como o Observatório da Mobilidade, oportunizando que os cidadãos 

teresinenses vejam concretizado o direito de acesso à informação, à segurança dos 

dados públicos, bem como à eficiência na prestação do serviço público, tudo isso por 

meio da tecnologia blockchain e de uma administração pública municipal que deu o 

passo inicial para a sua transformação em administração pública municipal digital.  

 

 

 

 
222 “A smart community is a community that has made a conscious effort to use information technology 
to transform life and work within its region in significant and fundamental rather than incremental ways”. 
CALIFORNIA INSTITUTE. Concept. Disponível em: http://smartcommunities.org/concept.php. Acesso 
em: 20 dez. 2019.  
223 GALLO, Zildo. Ethos, a grande morada humana: economia, ecologia e ética. Itu: Ottoni, 2007. 130 
p. p. 76. 
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5.2 BNDES TOKEN E TRUBUDGET 

 

 O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma 

empresa pública empresa pública com de personalidade jurídica de direito privado e 

patrimônio próprio224. Ele foi fundado em 1952 e é um dos maiores bancos de 

desenvolvimento do mundo, sendo o principal instrumento do Governo Federal para 

o financiamento de longo prazo e investimento em todos os âmbitos da economia 

brasileira225. 

 Ocorre que, muitas vezes, os recursos públicos alocados em financiamentos 

públicos não são empregados como deveria, muitas vezes sequer tem sua destinação 

alcançada, o que causa um problema de segurança generalizado.  

 Nesse sentido, o acompanhamento do caminho que o dinheiro público percorre 

quase sempre não é possível e, quando é, não é acessível à população, seja por 

trazer dados técnicos demais ou por ter que ser confrontado com outras informações 

que não foram devidamente publicizadas.  

 O fato é que, mais uma vez, a administração pública esbarra na falta de 

transparência em seus atos e trâmites, o que culmina na ausência de participação 

popular do acompanhamento da execução dos financiamentos e projetos. 

 Para sanar este problema, o BNDES criou o BNDESToken, que é uma solução 

para rastrear a aplicação de recursos públicos em operações de crédito com entes 

públicos e operações não-reembolsáveis226. 

 O objetivo central dessa iniciativa é fornecer à sociedade informação 

transparente acerca de como esses recursos estão sendo alocados e sobre como eles 

estão promovendo o desenvolvimento do país227. 

 No que diz respeito ao seu funcionamento, cada unidade do BNDESToken 

equivale a um real, ou seja, o BNDESToken funciona como uma representação digital 

 
224 BRASIL. Decreto nº 4.418, de 11 de outubro de 2002. Aprova novo Estatuto Social da empresa 
pública Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 
225 BRASIL. BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Quem somos. 
2020. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos. Acesso em: 04 out. 
2020. 
226 BRASIL. BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. BNDES lança 
consulta pública em busca de componentes blockchain para o BNDESToken. 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-lanca-consulta-
publica-em-busca-de-componentes-blockchain-para-o-bndestoken. Acesso em: 04 out. 2020.  
227 Idem ibidem. 
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do real liberado pelo BNDES em determinadas operações, análogo a um título 

demonstrativo de um crédito para futuro recebimento do recurso228. 

 O protótipo dessa solução tecnológica foi implementado por meio de contratos 

inteligentes da blockchain Ethereum, sendo a parte central um contrato ERC-20, que 

representa o BNDESToken229. O referido contrato contém todos os saldos de todas 

as entidades que possuem BNDESTokens, além de disponibilizar serviços como a 

transferência de recursos, emissão e destruição do token além da consulta do 

saldo230. 

 É importante explicar que, para ter acesso ao protótipo do BNDESToken, é 

preciso criar uma conta na blockchain Ethereum e conectar essas contas ao seu 

CNPJ231. Após a referida vinculação, o BNDES liberará recursos para a conta do 

cliente e este poderá usar o BNDESToken para pagar fornecedores que estiverem 

prestando serviços para o projeto financiado pelo Banco em questão232. Depois de 

receber os BNDESTokens, os fornecedores deverão solicitar o resgaste ao BNDES, 

única opção para convertê-los em reais233. 

 A partir de prova de conceito já realizada, o BNDES já conseguiu atestar a 

viabilidade do BNDESToken234. O próximo passo é avançar na implementação de 

novas ferramentas, focando na criação de uma solução robusta e que atenda aos 

requisitos funcionais, considerando e desaguando em questões fundamentais como 

usabilidade, transparência e segurança235.  

 A iniciativa em comento além de estimular a criação e implementação de 

soluções relacionadas à tecnologia blockchain no Brasil, também contribui fortemente 

para que a administração pública brasileira adote essa tecnologia, ao passo que ela 

tem sido amplamente usada de forma bem sucedida. 

 Ademais, usar o BNDESToken resultará em verdadeira segurança e 

transparência para todas as partes envolvidas, principalmente para os cidadãos que 

 
228 BRASIL. BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. BNDES lança 
consulta pública em busca de componentes blockchain para o BNDESToken. 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-lanca-consulta-
publica-em-busca-de-componentes-blockchain-para-o-bndestoken. Acesso em: 04 out. 2020. 
229 Idem ibidem. 
230 Idem ibidem. 
231 Idem ibidem. 
232 Idem ibidem. 
233 Idem ibidem. 
234 Idem ibidem. 
235 Idem ibidem. 
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têm seu dinheiro empregado em iniciativas e financiamentos que até então eles não 

conseguiam fiscalizar. 

 Quando um financiamento com dinheiro público é feito por meio de um token 

que só os envolvidos no processo de financiamento tem acesso, isso impede que 

esses valores sejam desviados, surrupiados ou que não sejam totalmente 

empreendidos no fim disposto no ato da pactuação. 

 Isso porque, se só usa o BNDESToken que financia e quem solicita o 

financiamento, é muito mais fácil e rápido traçar o caminho percorrido pelo token. 

Outro ponto é que as transações, ao passo que são realizadas por meio da tecnologia 

blockchain, são públicas e imutáveis, ou seja, inalteráveis, de modo a desfavorecer à 

corrupção. 

 As transações realizadas na rede em questão podem ser acompanhadas em 

tempo real ou que contrasta com o rito existente e predominante até hoje. Isso porque 

atualmente a transparência de gastos acontece após o fato, de modo que o dinheiro 

fica em uma conta bancária e somente após o dinheiro ser usado publica-se como o 

valor foi gasto e se avalia se as regras de fato foram cumpridas236.  

 Na contramão, o projeto BNDESToken possibilita que, em vez de os valores 

serem disponibilizados nos bancos tradicionais, o dinheiro fique em um banco de 

dados aberto e impossível de ser adulterado237. Assim, é possível ver em tempo real 

onde os valores estão sendo alocados. 

     Desse modo, por meio da tecnologia blockchain é possível impor que o dinheiro 

só será gasto em conformidade com regras estritas, que são aplicadas antes mesmo 

dos valores serem movimentados238, impedindo fraudes nesse contexto. 

 Outra iniciativa do BNDES que envolve a exploração da blockchain é o 

TruBudget, que consiste em uma solução tecnológica inicialmente criada pelo KfW, o 

Banco de Desenvolvimento Alemão, voltada para aumentar a transparência na 

alocação de orçamento em seus projetos de cooperação com países africanos239. 

 
236 BRASIL. BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. O que é o 
BNDES transparente. https://www.bndestransparente.com.br/oquee#oquee. Acesso em: 04 out. 2020. 
237 Idem ibidem. 
238 Idem ibidem. 
239 BRASIL. BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. TruBudget. 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/ondeatuamos/inovacao/trubudget/!ut/p/z1/04_iUlDg4tK
PAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8eaB7s4ejiaGPv4-vo4GgZ6GviHB_qbGoUaG-
l76UfgVFGQHKgIAUQT47A!!/. Acesso em: 04 out. 2020. 
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 No Brasil, a supramencionada tecnologia está sendo testada em parceria do 

BNDES com o KfW desde 2018, como alternativa para o Fundo Amazônia, de modo 

a registrar o desembolso de recursos aos seus clientes (ONGs, órgãos dos governos 

federal e estaduais e universidades) e, simultaneamente, os clientes registrarão na 

ferramenta o recebimento desses recursos240. 

 Assim, por meio do compartilhamento direto e confiável de informações críticas 

entre as diferentes instituições envolvidas, o projeto objetiva garantir que os fundos 

estão sendo aplicados corretamente241. 

 Para que seja possível visualizar melhor as iniciativas em discussão, a figura 

abaixo traz uma síntese das duas soluções tecnológicas: 

 

Figura 04: Projetos de blockchains do BNDES. 

 

Fonte: Imagem extraída da dissertação “Blockchain no BNDES: um estudo de caso sobre inovação 

em um banco público”242. 

 
240 BRASIL. BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. TruBudget. 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/ondeatuamos/inovacao/trubudget/!ut/p/z1/04_iUlDg4tK
PAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8eaB7s4ejiaGPv4-vo4GgZ6GviHB_qbGoUaG-
l76UfgVFGQHKgIAUQT47A!!/. Acesso em: 04 out. 2020. 
241 Idem ibidem. 
242 FAGUNDEZ, Fabio Dias. Blockchain no BNDES: um estudo de caso sobre inovação em um banco 
público. 2019. 300 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração Pública, Fundação Getúlio 
Vargas (Ebape – Fgv-Rj), Rio de Janeiro, 2019. p, 53. 
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 Conforme pode-se perceber por meio da figura acima, tanto o BNDESTokes 

quanto o TruBudget são iniciativas em andamento, que permitem que a administração 

pública desempenhe determinadas atividades com a segurança e a transparência que 

as blockchains permitem. 

 Por fim, pode-se constatar que ambas as iniciativas são inovadoras e 

comprovam, tanto para os agentes públicos como para a população brasileira e para 

os investidores e doadores internacionais, que a blockchain é uma solução 

tecnológica segura e plenamente possível de ser implementada na administração 

pública brasileira. 

 

5.3 JUNTA COMERCIAL DO CEARÁ 

 

 Para que as diretrizes governamentais traçadas sejam devidamente cumpridas 

pela administração pública, é necessária uma estrutura organizada e com atividades 

bem divididas e pré-definidas.  

 Nesse contexto se situam as juntas comerciais, que são órgãos que têm a 

finalidade de realizar e armazenar os registros de atividades relacionadas a empresas 

e sociedades empresariais. É na junta comercial que nascem as empresas, assim 

como é nelas que são registrados documentos como o contrato social. 

 Assim, os serviços do registro público de empresas mercantis e atividades afins 

são executados, em todo o território nacional, de modo uniforme, harmônico e 

interdependente, pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis 

(Sinrem)243. As Juntas Comerciais, na condição de órgãos locais, com funções 

executora e administradora dos serviços de registro, são parte do referido sistema244. 

 Na condição de órgãos da administração pública brasileira, é preciso pensar 

como as juntas comerciais pode evoluir e prestar um serviço público de excelência. 

Nesse esforço, a Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) se destacou por ser a 

primeira do país a utilizar a tecnologia blockchain no desempenho de suas atividades. 

 Desde 2018, a Jucec trabalha na implementação da tecnologia blockchain na 

execução das atividades da citada junta comercial, em razão de a Jucec possuir um 

 
243 BRASIL. Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994. Dispõe sobre o Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. 
244 Idem ibidem. 
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grande banco de dados, composto por todas as empresas mercantis do estado do 

Ceará, e precisar, assim como outras Juntas Comerciais brasileiras, tratar esses 

dados com segurança. 

 Para garantir a segurança e a imutabilidade dos documentos registrados no 

seu banco, em 22 de maio de 2018, a Jucec lançou a supracitada tecnologia, 

fundamentando essa escolha no fato de que a blockchain é o que há de mais moderno 

em termos de transparência de transações, tornando o banco de dados dos registros 

ainda mais seguro245.  

 Entretanto, a Jucec iniciou o processo de implementação em questão com o 

armazenamento de dados em nuvem, para utilização pelo Sistema de Registro 

Mercantil, em maio de 2017, o que fez da Jucec o primeiro órgão do estado do Ceará 

e a primeira Junta Comercial do Brasil a utilizar a blockchain246. 

 Com base no uso dessa solução tecnológica, a Jucec divulgou que suas 

vantagens perpassam pela a alta qualidade de dados, integridade do processo, 

transparência e imutabilidade, confiabilidade e longevidade, em razão de as redes 

serem descentralizadas247. A Jucec também comprovou, por meio da sua experiência 

de uso, que a blockchain não tem um ponto central de falha e é mais resistente a 

ataques maliciosos248. 

 Conforme pode-se perceber, o investimento da Jucec em tecnologia, com o 

intuito de simplificar e agilizar o processo de registro de empresas no Ceará249, fez 

com que as informações registradas nela sejam tratadas de modo mais seguro, 

eficiente e transparente. 

 A partir da experiência da Jucec, resta evidente que investir em soluções 

tecnológicas, a exemplo da blockchain, é fundamental para expandir e otimizar os 

serviços prestados pela administração pública. 

 
245 CEARÁ. JUNTA COMERCIAL DO CEARÁ. Junta Comercial é a primeira do país a utilizar 
blockchain para segurança de dados. 2018. Disponível em: 
https://www.jucec.ce.gov.br/2018/05/17/jucec-e-o-primeiro-orgao-publico-do-estado-e-a-primeira-
junta-do-pais-a-utilizar-tecnologia-blockchain-para-seguranca-do-seu-banco-de-dados/. Acesso em: 
28 out. 2020. 
246 Idem ibidem. 
247 Idem ibidem. 
248 Idem ibidem. 
249 Idem ibidem. 
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 Com base nos resultados preliminares, extraídos do tempo de uso da 

tecnologia em questão, constatou-se que o tempo de formalização de empresas foi 

reduzido de 145 (cento e quarenta e cinco) dias para 36 (trinta e seis) horas250.  

 Ademais, depreendeu-se que a burocracia não é sinônimo de controle, já que 

o ambiente existente na Jucec, antes do uso da blockchain, era extremamente 

burocrático e hoje ele é mais seguro e rápido para o registro empresarial, o qual, em 

contrapartida, não é mais burocrático251. 

 Com a implementação da blockchain, a Jucec passou por uma verdadeira 

transformação digital, o que tornou evidente que no ecossistema público a tecnologia 

blockchain tem sido subutilizada, sendo a mudança uma questão de redesenhamento 

do processo e implementação de tecnologias que possam auxiliar na simplificação de 

procedimentos na administração pública252.  

 No caso da Jucec, a blockchain permitiu o controle das ações e da gestão, de 

modo que essa tecnologia é usada para incentivar o empreendedorismo e gerar mais 

empregos e renda, facilitando a abertura de empresas no estado253. Tudo isso é feito 

por meio de um sistema, o que reduziu o prazo para formalização de novos negócios 

e a burocratização254. 

 A partir dessa experiência, conclui-se que, muitas vezes, não é preciso regular 

previamente para começar a implementar melhorias255 na administração pública. 

Principalmente em um país como o Brasil, que sofre com mudanças legislativas 

cotidianas e que tem um processo de construção legislativa rígido e demorado. 

 Por fim, restou claro que a substituição e/ou a adoção de tecnologias são 

caminhos necessários para que administração pública consiga atender com eficiência 

a demanda recebida da sociedade, sob pena de se tornar um braço estatal cada vez 

mais engessado, ineficiente e obsoleto. 

 
250 CEARÁ. JUNTA COMERCIAL DO CEARÁ. Jucec participa de fórum sobre a Tecnologia 
Blockchain. 2019. Disponível em: https://www.jucec.ce.gov.br/2019/12/03/jucec-participa-de-forum-
sobre-a-tecnologia-blockchain/. Acesso em: 28 out. 2020. 
251 Idem ibidem. 
252 Idem ibidem. 
253 SANTOS, Ângela Daiana dos; NUNES, Davi Luan dos Santos. A Aplicação da Blockchain na 
Administração Pública. In: Congresso Internacional de Direito e Inteligência Artificial, 1., 2020, Belo 
Horizonte. Inteligência Artificial e Tecnologias Aplicadas ao Direito - I. Belo Horizonte: Skema 
Business School, 2020. p. 4-9. 
254 Idem ibidem. 
255 CEARÁ. JUNTA COMERCIAL DO CEARÁ. Jucec participa de fórum sobre a Tecnologia  
Blockchain. 2019. Disponível em: https://www.jucec.ce.gov.br/2019/12/03/jucec-participa-de-forum-
sobre-a-tecnologia-blockchain/. Acesso em: 28 out. 2020. 



96 
 

6 O INPI E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIGITAL: A IMPLEMENTAÇÃO DA 

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO E 

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

 Após compreender qual é o estado da arte da estrutura da administração 

pública brasileira, quais são os princípios constitucionais que a norteiam e como o 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial se insere nesse contexto, foi possível 

constatar que esta autarquia não tem sido eficiente na gestão de suas rotinas, 

tampouco na concessão dos direitos de propriedade industrial. 

 Pensar alternativas tecnológicas para reestruturar o INPI e analisar se elas se 

encaixam nas disposições constitucionais sem feri-las é fundamental para o estudo 

do direito e para que a implementação das possíveis soluções tecnológicas seja feita 

dentro do parâmetro constitucional. 

 A reestruturação do INPI é urgente e deve incluir, necessariamente, análise e 

melhoria de processos de exame, revisão da estrutura organizacional, diagnóstico e 

planejamento da automação dos processos e recursos humanos256.  

 A ausência de estrutura adequada no INPI pode representar obstáculos ao 

investimento nacional e internacional no país e às ambições da política brasileira de 

desenvolvimento industrial e inovação, em especial de tornar o país produtor, 

proprietário e exportador de conhecimentos, tecnologias, marcas e outros ativos de 

grande valor agregado257. 

 Cada solução tecnológica demanda um tipo de aplicação e, ao cogitar 

implementar uma tecnologia como a blockchain na administração pública, conforme 

explicitado anteriormente, é preciso analisar previamente se ela fere de alguma forma 

os preceitos constitucionais ou se conflita de algum modo com o ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 Diante disso, este capítulo se debruçou em realizar estudo de caso, utilizando 

como recorte dentro da administração pública o INPI, bem como efetuou pesquisa 

qualitativa para analisar como o INPI pode se amoldar ao ideal de administração 

pública digital e a implementação da blockchain nos processos de concessão de 

 
256 PORTAL DA INDÚSTRIA. Política Industrial. Disponível em: 
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/agenda-poder-executivo/temas/detalhe/?id=3. Acesso 
em: 06 ago. 2020. 
257 Idem ibidem. 
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direitos de propriedade industrial, refletindo acerca dos possíveis impactos dessa 

modificação. 

 É preciso destacar que este capítulo objetivou estudar o caso do INPI enquanto 

órgão da administração pública que, comprovadamente, demanda modificações em 

suas rotinas. Por meio de análise qualitativa, confrontando as informações obtidas até 

aqui, foi possível depreender se a mudança ora analisada é constitucional, viável e 

quais são os seus possíveis impactos.  

 Ademais, o presente capítulo tratou dos pilares constitucionais que envolvem a 

utilização de tecnologia no Brasil, de forma a analisar a constitucionalidade do uso da 

blockchain na administração pública brasileira, a viabilidade da referida utilização 

especificamente no INPI e os impactos da adoção das blockchains na citada 

autarquia. 

 

6.1 ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO USO DE BLOCKCHAINS PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

 A inclusão de qualquer solução tecnológica em território nacional requer um 

tipo específico de aplicação, o que esbarra na necessidade de analisar se a 

implementação conflita de algum modo com as disposições constitucionais vigentes. 

 Nesse contexto, avaliar se a tecnologia blockchain pode ser adota pela 

administração pública brasileira demanda avaliar previamente se ela fere de alguma 

forma os preceitos constitucionais. 

 Para tanto, inicialmente é preciso explicar que, atualmente, não existe 

regulação sobre a blockchain, tampouco disposição na Carta Magna sobre essa ou 

qualquer outra tecnologia específica, até mesmo porque não compete ao texto 

constitucional esgotar e prever as possibilidades de uso das mais diversas tecnologias 

em âmbito nacional. 

 Desta feita, coube a este tópico confrontar o texto constitucional com o que 

propõe a blockchain, para que fosse possível constatar se a utilização da referida 

tecnologia na administração pública brasileira é compatível ou não com as disposições 

constitucionais. 

 A Constituição Federal de 1988, lei maior da República Federativa do Brasil, 

voltada a instituir direitos e garantias norteadores do Estado brasileiro, traz em seu 

texto bases de apoio para todas as esferas do país. 
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 Nesse sentido, cabe à administração pública se nortear pela Carta Magna e 

incorporar em suas rotinas e objetivos os preceitos dela, a exemplo do 

desenvolvimento tecnológico, inovação e proteção das criações industriais. 

 A primeira disposição constitucional sobre o assunto se situa ainda no 

preâmbulo, momento em que se tem a previsão de que o Estado Democrático de 

Direito brasileiro assegurará o desenvolvimento258, em todas as suas vertentes. Ainda 

sobre o desenvolvimento, a CF de 1988 rege que a garantia do desenvolvimento 

nacional é um dos objetivos do Estado259. 

 Quando dispõe sobre os direitos fundamentais, o referido diploma rege, em seu 

artigo 5º, XXIX, que a lei garantirá aos autores de inventos de natureza industrial o 

privilégio temporário para sua utilização, assim como a proteção às criações 

industriais, em razão do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e 

econômico do país260. Destinar espaço para o referido tema, no artigo 5º, revela que 

o constituinte se preocupou em dar lugar de relevo para o desenvolvimento 

tecnológico. 

 No que tange à competência para legislar sobre tecnologia, desenvolvimento e 

inovação, ela é de responsabilidade concorrente da União, dos Estados e do Distrito 

Federal261. 

 No caso em estudo, por se tratar da administração pública federal, já que o 

recorte desta pesquisa diz respeito à administração pública federal, em especial o 

INPI, compete à União legislar sobre a tecnologia, o desenvolvimento e a inovação 

em seu âmbito.  

 Sobre os recursos orçamentários necessários para promover a modernização 

do serviço público, o aparelhamento e treinamento de servidores, a Constituição 

Federal prevê que leis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

deverão disciplinar a aplicação deles262. 

 Isso significa que, no caso da blockchain, por se tratar de uma tecnologia nova 

e que não é amplamente conhecida pelos profissionais da área tecnológica, é possível 

que recursos orçamentários sejam alocados, por exemplo, para o treinamento do 

corpo técnico, de modo que eles aprendam a manipular a blockchain. 

 
258 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Instituiu a Carta Magna. 
259 Idem ibidem. 
260 Idem ibidem. 
261 Idem ibidem. 
262 Idem ibidem. 
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 É importante frisar que inúmeras são as previsões constitucionais acerca do 

desenvolvimento, inovação e tecnologia, ao passo que em vários dispositivos tem-se 

a previsão de que o Estado deverá promover e incentivar o desenvolvimento científico, 

a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, bem como de que a 

pesquisa voltada para essas áreas deverá receber tratamento prioritário do Estado, 

tendo em vista o bem público e o progresso263. 

 Além disso, é objeto do referido diploma que a pesquisa tecnológica deverá se 

voltar preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros264. Por meio da 

pesquisa, soluções tecnológicas são desenvolvidas, as quais podem ser aplicadas na 

administração pública, sendo assim convertidas em uma melhor prestação de serviço 

para os cidadãos. 

 O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) também é alvo 

do texto da Constituição Federal de 1988, quando ela o prevê e rege que ele será 

organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, 

com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação265. 

 O supramencionado sistema visa fortalecer os processos de produção de 

conhecimento, tecnologia e inovação, como estratégia para promover o 

desenvolvimento sustentável nacional266. 

 Outro ponto de destaque é a previsão de transposição, remanejamento ou 

transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, no âmbito 

das atividades de ciência, tecnologia e inovação, objetivando viabilizar os resultados 

de projetos restritos a essas funções, por meio de ato do Poder Executivo, sem 

necessidade da prévia autorização legislativa267. 

 A promoção e o incentivo do desenvolvimento científico, da pesquisa, da 

capacitação científica e da tecnológica e inovação268 são amplamente reforçados ao 

longo do texto da CF de 1988, de forma que é incontestável a preocupação desse 

diploma com o desenvolvimento tecnológico do país, o que deve ocorrer em todos os 

âmbitos e esferas.  

 
263 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Instituiu a Carta Magna. 
264 Idem ibidem. 
265 Idem ibidem. 
266 RIBEIRO, P. V. V. Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; infraestrutura científica e 
tecnológica: estudo sobre as instituições de pesquisa do MCTI. Sociedade e Estado, v. 31, n. 3, p. 
893-894, 11. p, 893. 
267 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Instituiu a Carta Magna. 
268 Idem ibidem. 
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 Frente ao exposto, pode-se constatar que a Constituição Federal de 1988 não 

veda, dificulta ou limita a tecnologia no país em nenhum de seus dispositivos. Somado 

a isso, percebe-se que a Carta Magna prevê mecanismos de atualização e de 

preparação dos servidores, de modo que eles podem ter acesso a cursos que os 

ensinem a lidar com novos conhecimentos e tecnologias, a exemplo da blockchain. 

 Também fica evidente, a partir do estudo do diploma em comento, que ele 

estimula a produção de tecnologia em território nacional e traz o desenvolvimento 

como objetivo da República Federativa Brasileira, o que permite depreender que todos 

os tipos de desenvolvimento estão abarcados, inclusive o tecnológico. 

 Outro ponto que demanda destaque é o rígido protocolo de confiança da 

blockchain269, por meio do qual é possível a realização de transações entre usuários, 

não sendo necessário intermediários para garantir a transparência.  

 Esse protocolo tem relação direta com o que prevê o princípio da confiança, o 

qual, por sua vez, conforme mencionado no capítulo dois, afeta diretamente a atuação 

da sociedade em relação aos indivíduos inventores e detentores de direitos de 

propriedade industrial. 

 Resta claro que não existe nenhum óbice constitucional para a implementação 

de qualquer tecnologia na administração pública, pelo contrário, todo o seu teor se 

volta a estimular a produção e proteção do desenvolvimento, da tecnologia e da 

inovação. 

 Por fim, pode-se afirmar que a blockchain se encaixa perfeitamente na proposta 

do constituinte, ao passo que, por se tratar de uma tecnologia disruptiva e capaz de 

concretizar ideais de segurança, transparência e eficiência, ela pode contribuir e muito 

com a melhoria da execução dos serviços prestados pela administração pública, com 

a concretização dos princípios constitucionais da administração pública, previstos em 

seu artigo 37, assim como com os ideais de desenvolvimento, inovação e fomento à 

tecnologia. 

 

 

 

 

 

 
269 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Peer-to-Peer. Disponível em: 
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_pt_br.pdf. Acesso em: 25 out. 2020. p, 1. 
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6.2 A VIABILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS BLOCKCHAINS PELO INPI 

 

 Após analisar a constitucionalidade da implementação da blockchain na 

administração pública brasileira, é fundamental refletir acerca da viabilidade da 

utilização dessa tecnologia no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

 Isso porque questões como a capacidade técnica, a falta de regulação, as 

disposições constantes no texto da Lei Federal nº 9.279/96, que regula direitos e 

obrigações relativos à propriedade industrial, precisam ser discutidas. 

 No que tange à capacidade técnica, conforme os dados mais recentes que se 

tem acesso, o número de examinadores, em 2013, despencou para 192 (cento e 

noventa e dois)270, tornando o corpo técnico do INPI ainda menor. 

 Com o referido recurso humano, a autarquia leva, em média, 10,8 (dez vírgula 

oito) anos para examinar uma patente, por exemplo. Confrontar o número de 

examinadores com o tempo médio que o INPI demanda para concluir um processo de 

patente permite concluir que existem, no mínimo, três problemas que afetam 

fortemente o órgão, sendo eles: a) baixo número de examinadores; b) os cortes que 

incidem sobre eles mesmo assim; e c) escassez de recursos tecnológicos que 

viabilizem que com um baixo número de servidores seja possível ter um trâmite 

processual célere. 

 Prova de que a eficiência no trâmite dos processos do INPI pode ser uma 

realidade é o fato de, conforme mencionado no capítulo dois,  países como a Coreia 

do Sul terem tempo médio para a apreciação de uma patente de 1,8 (um vírgula oito) 

ano, na China, 1,9 (um vírgula nove) ano, no Japão, 2,5 (dois vírgula cinco) anos, nos 

Estados Unidos, 2,6 (dois vírgula seis) anos e, na Europa, cerca de 3 (três) anos271. 

 Conforme pode-se perceber, o processo de concessão de direitos de 

propriedade industrial no Brasil ainda é muito burocrático, demandando intervenção 

urgente para que os administrados não precisem mais depender da logística atual da 

autarquia, nos moldes em que ela se encontra. 

 
270 FREITAS, Breno Igreja de. Os Impactos da Morosidade do INPI no Desenvolvimento 
Econômico e na Indústria Farmacêutica. 2017. 36 f., TCC (Graduação) - Curso de Direito, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. p, 14. 
271 PORTAL DA INDÚSTRIA. Política Industrial. Disponível em: 
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/agenda-poder-executivo/temas/detalhe/?id=3. Acesso 
em: 06 ago. 2020. 
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 Assim, no que diz respeito ao corpo técnico, constata-se que a utilização da 

blockchain permitirá a redução do corpo técnico sem prejuízo à celeridade, diante das 

inúmeras intervenções que seriam possíveis por meio dessa tecnologia. 

 No que se refere ao tempo para apreciação de um pedido de patente fazendo 

uso da blockchain, esse é um dado que não pode ser fornecido sem análise científica, 

consistente e empírica.  

 Entretanto, por meio de experiências já realizadas na própria administração 

pública, a exemplo do caso da Jucec, em que o tempo de formalização de empresas 

foi reduzido de 145 (cento e quarenta e cinco) dias para 36 (trinta e seis) horas272, 

pode-se esperar redução considerável, ao passo que as transações passariam a ser 

realizadas de forma instantâneas. 

 Diante disso, ainda que não seja possível a análise de caso do INPI, em razão 

de a referida autarquia ainda não utilizar a blockchain, não é precipitado depreender 

que a tecnologia em questão possibilitaria a economia com recursos humanos, frearia 

a necessidade permanente de contratação de servidores e aceleraria o trâmite dos 

processos de concessão de direitos de propriedade intelectual. 

  Acerca da mudança computacional e sistemática, atualmente o sistema do INPI 

não supre minimamente as necessidades dos que buscam a autarquia, pois 

constantemente está offline e o próprio site, vinculado à base governamental, 

frequentemente se encontra indisponível, tendo sido as referidas constatações obtidas 

por meio da necessidade que o presente estudo teve de buscar informações nos 

referidos sítio e sistema, tendo sido frustrado em diversos momentos pelas 

supracitadas indisponibilidades. 

 Tais constatações somadas ao tempo médio que o INPI demanda para concluir 

um processo de patente permite avaliar que o sistema da autarquia precisa ser 

substituído, ou seja, totalmente repensado. 

 Acrescente-se a isso a recente adoção do Brasil ao Protocolo de Madri, 

situação que coloca o país em um momento estratégico e decisivo para implementar 

mudanças em suas rotinas e procedimentos. 

 Apesar de não existir regulação brasileira para a implementação da blockchain 

em território nacional, nada impede que autarquias como o INPI deixem a burocracia 

 
272 CEARÁ. JUNTA COMERCIAL DO CEARÁ. Jucec participa de fórum sobre a Tecnologia 
Blockchain. 2019. Disponível em: https://www.jucec.ce.gov.br/2019/12/03/jucec-participa-de-forum-
sobre-a-tecnologia-blockchain/. Acesso em: 28 out. 2020. 
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de lado, assim como rito executados por décadas e que até agora não se mostraram 

eficientes, para aderir a novas estratégias e soluções tecnológicas. 

 Independente de não existir regulação que respalde a implementação da 

blockchain, conforme visto no tópico anterior, existem inúmeras bases constitucionais 

e até mesmo o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), que 

fornecem amparo para o estudo e a pesquisa voltadas para a implementação dessas 

ferramentas. 

 Além disso, o estudo de casos realizado no capítulo anterior permitiu concluir 

que outros órgãos da administração aderiram à blockchain mesmo sem regulação 

específica, o que não foi empecilho e também não gerou nenhum dado.  

 Aguardar a regulamentação de cada sistema, inovação e tecnologia não pode 

ser uma opção, em razão de o país sofrer com um processo legislativo abarrotado e 

moroso, sob pena de os prejuízos de uma possível espera se sobreporem aos 

benefícios da regulação em si. 

 No que diz respeito às disposições contidas na Lei Federal nº 9.279/96, 

conhecida como Lei de Propriedade Industrial, ela não dispõe especificamente sobre 

a celeridade e eficiência dos trâmites no INPI, mas traz prazos rígidos que devem ser 

cumpridos no trato dos processos de outorga de direitos de propriedade industrial. 

 O fato é que, conforme constatado nos capítulos anteriores, o INPI não cumpre 

os prazos que a Lei de Propriedade Industrial determina. Nesse sentido, implementar 

a blockchain seria viável também para que os processos se tornem mais rápidos e 

para que os prazos legais sejam concretizados. 

 No que se refere à viabilidade constitucional, pode-se concluir por meio do 

tópico anterior que não existe nenhum obstáculo constitucional para a utilização de 

qualquer tecnologia na administração pública e, consequentemente, no INPI, pelo 

contrário, ao longo de todo o seu conteúdo a Carta Magna se preocupa em fomentar 

a produção e proteção do desenvolvimento, da tecnologia e da inovação. 

 Por fim, constata-se que existe plena viabilidade na adoção da blockchain pelo 

INPI, ao passo que nem a Lei Federal nº 9.279/96, nem a Constituição Federal de 

1988, trazem empecilhos para a implementação de novas tecnologias na 

administração pública, em especial no INPI, de modo que ambas estimulam o 

cumprimento de prazos rígidos, a execução das atividades administrativas públicas 

com eficiência e o fomento ao desenvolvimento e utilização de tecnologias e 

inovações. 
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6.3 IMPACTOS DA ADOÇÃO DAS BLOCKCHAINS PELO INPI 

 

 Averiguar os impactos do uso da tecnologia blockchain pelo Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial demanda percorrer todo o estudo realizado até este 

momento. Isso porque inúmeras foram as constatações e reflexões feitas sobre a 

implementação dessa tecnologia na autarquia em debate. 

 Cabe destacar que, diferente de tudo que já foi tentado até o presente momento 

na administração pública, a blockchain é capaz de contribuir fortemente para a 

concretização dos princípios constitucionais da administração pública, sendo este o 

impacto mais evidente ao cogitar aderir a essa tecnologia.  

 Por meio da blockchain é possível melhorar o nível de legalidade no exercício 

das atividades e atos da administração pública em razão da transparência conferida 

pela tecnologia. Ao tramitar dados públicos na rede em comento, passa a não ser 

mais uma escolha do agente público a publicização total da informação. 

 A partir disso, tomando como base o INPI, os administrados, ou seja, os 

cidadãos interessados nas atividades da autarquia terão acesso plenos às 

informações públicas e conseguirão fiscalizar a legalidade delas. 

 A impessoalidade e a moralidade também poderão ser observadas a partir da 

transparência proporcionada pela blockchain, de modo que se o ato público for imoral 

ou visar beneficiar determinado indivíduo ou categoria, o cidadão conseguirá fiscalizar 

e cobrar do INPI apuração sobre o caso, por ferir preceitos constitucionais. 

 A publicidade é, portanto, um dos principais impactos do uso da tecnologia em 

discussão, isso porque ela foi criada para ser transparente, de modo a gerar 

segurança para os que movimentam a rede. Atrelada à publicidade está a 

transparência, que é um dos maiores benefícios da utilização da blockchain, ao passo 

que os envolvidos nos trâmites do INPI não ficariam mais a mercê do sistema atual, o 

qual pouco informa, tampouco do atendimento centralizado e ineficiente do Instituto. 

 As informações e o acompanhamento dos processos de concessão de direitos 

de propriedade industrial seriam acessíveis a todos os envolvidos, sendo possível 

compreender quais etapas restam, quais documentos e taxas estão pendentes, dentre 

outras questões. Ademais, o acesso a elas seria instantâneo, sendo possível inclusive 

notificar imediatamente, por meio de e-mails, redes sociais e SMS as partes 

interessadas no andamento dos pedidos. 
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 A comunicação com o INPI se tornaria muito mais prática e célere, de modo 

que o trabalho do corpo técnico da autarquia seria facilitado e o acesso à informação 

dos administrados seria mais dinâmico e cristalino, concretizando o ideal de 

transparência 2.0. 

 A eficiência é outro grande impacto da adesão à tecnologia blockchain, já que 

um sistema instantâneo, transparente, público e descentralizado fatalmente desagua 

na eficiência e na maior participação dos administrados. A celeridade seria 

consequência dessa modificação na estrutura tecnológica do INPI, além da 

segurança, já que para modificar informações ou para invadir o sistema seria 

necessário deter mais da metade da rede mundial de computadores, conforme foi 

explicado anteriormente. 

 Ademais, a partir do momento em que o INPI, autarquia responsável pela 

concessão dos direitos de propriedade industrial, finalmente cumpre o seu papel de 

estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação no país e de contribuir para a 

proteção da propriedade industrial, por meio da utilização de uma tecnologia 

verdadeiramente eficiente e que permita o andamento célere dos processos que 

tramitam no instituto, sendo exemplo na adoção de novas tecnologias para o 

remodelamento da administração pública, isso impactará não só o referido órgão, mas 

também todos os que dependem dele para desenvolver tecnologias e realizar 

negócios em âmbito nacional e internacional. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 Estudar a constitucionalidade da implementação da tecnologia blockchain pelo 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial perpassou inicialmente pela análise do 

papel dessa autarquia na outorga de direitos sobre a propriedade industrial. 

 A partir disso, foi possível constatar que o INPI é uma autarquia federal, criada 

em 1970, vinculada ao Ministério da Economia e encarregada de estimular a inovação 

e a competitividade a serviço do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, 

por meio da proteção dos direitos de propriedade industrial. 

 Contudo, o referido órgão não tem conseguido cumprir suas obrigações legais, 

ao passo que não tem garantido a proteção às criações industriais dentro do tempo 

determinado pela Lei Federal nº 9.279/96, seja por contar com recursos humanos 

cada vez mais reduzidos, por possuir estrutura computacional precária ou em razão 

dos sistemas obsoletos, os quais constantemente não estão disponíveis aos 

administrados. 

 Atualmente, o INPI leva cerca de 10,8 (dez vírgula oito) anos para examinar um 

pedido de patente, enquanto países como a China, a Coreia do Sul e os Estados 

Unidos levam quase quatro vezes menos para concluir a análise da mesma 

solicitação. 

 Assim, pode-se depreender que o processo de concessão de direitos de 

propriedade industrial no Brasil é burocrático, longo e moroso, tanto para a realidade 

brasileira quanto se comparado com o trâmite desses processos a nível mundial. 

 O enxugamento rotineiro do capital humano, somado ao baixo investimento em 

tecnologia, permite concluir que não há como obter resultado diverso daquele que leva 

a longa espera pela concessão de patentes e pelo deferimento de registros de marcas, 

contrariando assim a previsão constitucional de proteção às criações industriais. 

 O Protocolo de Madri foi a mudança mais recente que atingiu o INPI, e, apesar 

de ter sido criado em 1995, e sua vigência datar de 1996, apenas em 2019 foi 

publicada a Resolução PR nº 247, que disciplina a adoção do referido protocolo no 

Brasil. 

 Esse protocolo trouxe possíveis modificações na condução do processo de 

registro internacional de marcas, o que poderia ter sido o pontapé inicial para que o 

INPI se adequasse a novas rotinas, as quais poderiam servir de espelho para o trâmite 

nacional dos registros em questão. 
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 Ocorre que, mesmo aderindo a um protocolo internacional que dispõe sobre 

procedimentos e formas de condução dos pedidos de registro de marca, ainda não foi 

possível observar nenhuma transformação substancial na rotina da autarquia. 

 Frente a esse cenário, vislumbram-se duas possibilidades para o INPI: 

continuar com um corpo técnico deficiente, um sistema informacional precário e 

abarrotado com uma demanda contínua ou realizar um estudo para diagnosticar quais 

setores demandam maior investimento em capital humano, modernizar a sua 

tecnologia da informação e implementar soluções tecnológicas eficientes, capazes de 

processar a demanda recebida. 

 É certo que o INPI lida com o baixo investimento em infraestrutura humana e 

tecnológica há décadas, o que é inadmissível para uma autarquia que tem nas mãos 

o poder de concessão de proteções de propriedade industrial, as quais envolvem 

tecnologia de ponta, sendo, portanto, uma incongruência que o órgão responsável 

pela proteção dessas invenções não seja capaz de tratar o procedimento que as 

envolve com a tecnologia, eficiência e celeridade que elas demandam. 

 Conclui-se, portanto, que é urgente que sejam remanejados recursos para 

atender esse instituto, o qual tem nas mãos o desenvolvimento tecnológico do país, 

elemento fundamental para o desenvolvimento nacional em todas as suas acepções.  

 Ademais, fica evidente que o Brasil precisa acordar para a realidade mundial 

atual, de modo que se continuar se fechando para a lógica global, no sentido de 

globalização, correrá o risco de se tornar um Estado pouco competitivo. 

 No que diz respeito à administração pública, pode-se concluir que ela é o 

coração do Estado, pois é a estrutura estatal que movimenta, encaminha, realiza e, 

portanto, concretiza as respostas às demandas sociais. Ela se norteia pelos princípios 

constitucionais da administração pública, os quais estão dispostos no artigo 37 da 

Carta Magna, sendo eles o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

 Os princípios constitucionais da administração pública estruturam a forma como 

deve-se conduzir os atos públicos, norteando o agente estatal para que, na teoria, não 

haja espaço para a ineficiência, improbidade, ilegalidade, pessoalidade e obscuridade 

na manipulação da coisa pública. 

 Atualmente, a rotina padrão da administração pública, em grande parte do 

Brasil, ainda é burocrática, morosa, arcaica, insegura, obscura, custosa, e nada 

sustentável. 
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 A administração pública digital, por sua vez, é uma versão atualizada da 

administração pública, a qual tem incorporadas em suas rotinas as tecnologias da 

informação e da comunicação, somadas a uma verdadeira cultura organizacional 

digital, que desenvolve todos os seus procedimentos em formato digital, de modo a 

disponibilizar de forma transparente informações de interesse público, afastando de 

sua rotina todo e qualquer procedimento físico, tendo como fim a celeridade, a 

eficiência, a economicidade e a transparência. 

 Pode-se constatar que ela diz respeito não apenas à incorporação de uma 

rotina digital, mas também à implementação de um sistema que desague fatalmente 

no cumprimento dos princípios constitucionais da administração pública, 

principalmente porque a eficiência e a publicidade são inerentes a ela, enquanto a 

atuação compatível ao que rege a legalidade, impessoalidade e moralidade poderia 

ser mais facilmente fiscalizada pela população, já que seria mais respeitada em razão 

da exposição e da transparência das rotinas que uma administração pública digital 

permitiria.   

 A transformação do modelo de administração pública vigente em uma 

administração pública digital possibilitaria a realização de inúmeros ajustes e 

fiscalizações nas rotinas desse braço do Estado, de modo que os agentes públicos 

também teriam maior respaldo caso houvesse qualquer questionamento sobre suas 

rotinas, assim como sobre o cumprimento em si das suas horas de trabalho, o que 

privilegiaria aqueles que trabalham e repeliria os que recebem dinheiro público sem a 

efetiva contraprestação laboral. 

 Nesse contexto, tem-se a transparência, que corresponde a muito mais do que 

a mera publicação dos atos oficiais. Ela objetiva a eficácia e o controle, sendo o seu 

foco uma administração pública translúcida, cristalina, de modo que a sua atuação 

seja visível para os administrados, possibilitando a defesa de direitos subjetivos, a 

participação eficiente no procedimento administrativo e o acesso à informação. 

 A transparência que vigora hoje pode ser intitulada de transparência 1.0, que 

nada mais é do que a transparência em sua origem, em sua versão mais elementar. 

Ela é passiva, não interativa e pouco útil, já que as informações disponibilizadas pela 

administração pública não interagem com o público, se limitando a cumprir o papel 

básico de elencar as informações em arquivos e planilhas, disponibilizando-as nos 

sítios institucionais e Diário Oficial. 
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 A transparência 2.0, por seu turno, é uma evolução da 1.0, consistindo em 

fornecer informação clara, precisa e imediata aos cidadãos, de modo que os aproxime 

da administração pública e os faça compreender que eles são parte da gestão da 

coisa pública. O foco dela é conferir maior alcance a informação, aliando esses dados 

públicos às novas tecnologias, alterando a forma como esse conhecimento sobre os 

atos da administração públicas e sobre os administrados chega até o povo.  

 Outros países da América do Sul já trabalham e promovem essa concepção. 

Exemplo disso é um projeto de lei que tramita no Chile, que visa a criação de um 

estatuto único de transparência, com novos sujeitos obrigados, estabelecendo novos 

parâmetros de transparência ativa e melhoria do mecanismo e procedimento para 

tornar eficaz o direito de acesso à informação pública. 

 A partir deste estudo, pode-se concluir que a transparência 2.0 consiste em 

oferecer aos cidadãos informações verdadeiramente acessíveis, compreensíveis e 

orientadas, de modo que eles possam entender o conteúdo que estão recebendo, de 

forma a se sentirem estimulados a participar da gestão pública, ao passo que se 

compreenderão como parte dela.  

 Diante disso, a transparência 2.0 nada mais é do que prestar informações de 

modo transparente e inteligente, tornando-as passíveis de serem entendidas, 

transformando o indivíduo em parte ativa do processo de construção de 

desenvolvimento do Estado. 

 Adentrando nas conclusões acerca da blockchain, pode-se afirmar que eventos 

e escândalos mundiais culminaram em acentuada desconfiança na economia e 

abriram ainda mais espaço para a criação de uma tecnologia disruptiva e 

transparente.  

 A partir das ideias de Satoshi Nakamoto foi desenvolvida a tecnologia 

blockchain, que consiste em uma cadeia de blocos cronologicamente organizados e 

protegidos por um processo de resolução de fórmulas matemáticas denominadas 

prova de trabalho.  Esse encadeamento funciona pelo acréscimo de um algoritmo, 

intitulado de hash, resultante do bloco anterior ao bloco seguinte, fazendo com que 

aquele torne-se parte do resultado seguinte.  

 Por se tratar de uma tecnologia de construção e manipulação complexa, ela se 

blinda de possíveis ataques, o que a torna ainda mais segura. Essas características 

fazem dessa tecnologia não só uma alternativa eficiente, mas também extremamente 

segura e transparente, ao passo que todas as informações ficam à disposição de 
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qualquer um que queira acessa-las, bem como só podem ser alteradas se o possível 

invasor detiver cinquenta e um porcento do controle da rede, o que, em termos 

práticos, seria impossível. 

 Também se constatou que quando se fala em blockchain, no singular, está se 

tratando da tecnologia. Contudo, existem inúmeras formas de desenvolver uma 

blockchain, pois cada uma é desenvolvida visando a operacionalização de uma 

funcionalidade diferente. Ademais, toda blockchain necessariamente depende da 

internet para que as transações aconteçam, utiliza um protocolo para enviar, receber 

e registrar informações. 

 A imutabilidade e o domínio público das informações constantes nas 

blockchains permite afirmar que essa é uma tecnologia pautada na transparência e 

na segurança da informação, características essas constantemente clamadas pela 

população brasileira quando o assunto é acesso às informações públicas. 

 Prova disso é que no último século o Brasil experimentou três tentativas de 

reforma administrativas, sendo a primeira a patrimonialista, a segunda a burocrática e 

a terceira a gerencial. Em 2000, o país criou o Programa de Governo Eletrônico do 

Estado brasileiro, que visava examinar e propor políticas, diretrizes e normas 

relacionadas às novas formas eletrônicas de interação. 

 Contudo, vinte anos se passaram e até o presente momento o Brasil não 

implementou um modelo de administração pública eficiente, seguro e transparente. 

 Apesar de as três últimas décadas terem sido fundamentais para que a 

administração pública brasileira pudesse se reinventar, ao passo que inúmeras 

estratégias de gestão foram criadas pela ciência administrativa, o país não foi capaz 

de executar o que havia planejado. 

 No que diz respeito ao avanço tecnológico e a mudança nas relações entre 

cidadãos e entre cidadãos e Estado, a administração pública brasileira não conseguiu 

adotar uma rotina eficiente no último século, tampouco incorporar plenamente as 

tecnologias emergentes a ela. 

 Pode-se depreender, portanto, que na história do Brasil nunca houve um 

mecanismo de transparência que não dependesse da própria administração pública, 

bem como dos agentes públicos, o que configura uma verdadeira contradição.  

 É evidente que em todo Estado existe uma parcela de indivíduos propensa à 

corrupção e a prevaricação. Assim, é urgente que qualquer medida que proponha a 
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construção de uma administração transparente e eficiente se desvincule e não 

dependa da administração e de seus agentes. 

 A percepção de que a adoção das tecnologias não é uma opção, mas sim uma 

necessidade mundial, em razão das melhorias que elas podem promover nas rotinas 

públicas, há tempos é defendida e constatada pelos organismos internacionais, a 

exemplo da OCDE. 

 É preciso considerar que as tecnologias podem oferecer para a administração 

pública e, acima de tudo, para os cidadãos a transparência e a eficiência buscada há 

décadas, por meio de um caminho que não necessariamente depende da 

administração pública e de seus agentes para publicizar os dados. 

 Falar em inovação e tecnologias na administração pública não significa apenas 

aparelha-la com tecnologia ou ter uma rede de computadores capazes de suportar os 

dados e transações realizadas nesse âmbito, mas diz respeito à apropriação da 

tecnologia pela administração pública, de modo a incorpora-la em suas rotinas e 

permitir que as transações que podem ocorrer sem intervenção humana, por serem 

mais seguras se efetuadas assim, de fato sejam desempenhadas desse modo. 

 Com base em tudo que foi exposto no presente trabalho, pode-se afirmar que 

a tecnologia blockchain é capaz de concretizar o ideal, tão buscado, de independência 

da intervenção humana. 

 Essa tecnologia possui três características marcantes: segurança, eficiência e 

transparência. Por ser programada para armazenar registros de modo totalmente 

público, a implementação da tecnologia blockchain permitiria a concretização dos 

princípios da publicidade e da transparência. 

 Por meio dessa tecnologia seria possível vincular todas os atos administrativos 

e informações públicas, as quais, após disponíveis na blockchain, se tornariam 

imutáveis. Tal imutabilidade possibilitaria a segurança tão sonhada há décadas, não 

haveria como, por influência ou pressão política, por exemplo, alterar dados já 

disponibilizados. 

 Por ser de acesso totalmente público, os cidadãos conseguiriam realizar o 

controle e a fiscalização dos atos, o que configuraria um verdadeiro controle da 

legalidade. A moralidade, por sua vez, se fosse ferida, seria facilmente constatada 

pelo povo e, por meio da pressão e cobrança popular, tais condutas imorais seriam 

coibidas, constatadas e reprimidas, o que contribuiria para reduzi-las 

consideravelmente. 
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 A impessoalidade também seria amplamente cobrada. Se qualquer ato fosse 

realizado em benefício de um indivíduo, e em detrimento da coletividade, o controle 

popular também seria capaz de percebe-lo e combate-lo.  

 Por fim, pode-se perceber que a grande revolução tecnológica que a blockchain 

é capaz de promover na administração pública reside na imutabilidade dos dados 

contidos nela, no registro público dos dados, na base criptografada dela e na 

descentralização, que gera uma rede de validação, a qual praticamente impede 

possíveis fraudes, ao passo que tiraria das mãos dos agentes públicos o controle das 

informações públicas. 

 No que diz respeito à contribuição da blockchain para a construção da 

transparência 2.0, ao passo que essa tecnologia é capaz de melhorar o 

armazenamento de dados, podendo diminuir o tempo e as etapas dos processos 

burocráticos, acelerando o processamento de dados por meio, por exemplo, de 

contratos inteligentes, ela seria o centro da concretização desse ideal de 

transparência.  

 A blockchain permitiria enviar, receber e registrar informações acerca dos atos 

públicos, entregando esses dados do veículo de escolha do administrado, de forma 

prática, simples, instantânea e acessível. Essa ferramenta pode ser uma importante 

aliada para o compartilhamento de informações, para a gestão mais eficiente de dados 

e para um melhor controle, fiscalização e participação popular. 

 Concluiu-se, portanto, que a transparência de dados é um dos desdobramentos 

da utilização da tecnologia blockchain na administração pública, de modo que esse 

não é um impacto alternativo, mas sim vinculado, obrigatório no caos de uso dela. 

 O papel que a tecnologia blockchain pode desempenhar para contribuir para 

que o Brasil atinja o ideal de transparência dos atos e informações públicas é 

justamente de intermediária da informação. Caberia a ela o papel de registrar as 

informações, torná-las imutáveis, ou seja, inalteráveis, de modo que não possam ser 

corrompidas, e acessíveis a todo momento aos cidadãos. 

 Contudo, é evidente que a tecnologia em comento não explicará os dados e as 

informações, mas associada a uma inteligência artificial que selecione qual 

informação é de interesse de quem. O formato do dado em si e como ele seria 

explicado para a população dependeria de uma tecnologia associada, a exemplo da 

inteligência artificial.  
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 Outra alternativa seria simplificar a informação, de modo a torna-la totalmente 

acessível, já que a informação técnica e complexa é acessível apenas para alguns, 

enquanto a informação simplificada e clara é acessível para todos. 

 A qualquer tempo os indivíduos poderiam acessar informações referentes a 

qualquer ano, área, âmbito, região, estado ou município. Além disso, eles não 

dependeriam apenas de conhecerem os portais da transparência e da iniciativa de 

acessá-los, ao passo que essa informação chegaria, no momento de sua ocorrência 

ou disponibilização, nos seus celulares, por meio de SMS, redes sociais ou outro 

aplicativo. 

 As possibilidades de inovação no âmbito público com auxílio da referida 

tecnologia são incontáveis, exemplo disso são as iniciativas Agenda Teresina 2030, 

BNDES Token, TruBudget e Junta Comercial do Ceará. 

 Dentro da proposta da Agenda Teresina 2030, almejando integrar a população, 

a tecnologia, a mobilidade urbana e o transporte público, criou-se o projeto 

“Observatório da Mobilidade: blockchain para a co-gestão do transporte público”, que 

visa armazenar de modo digital, seguro, eficiente, em único lugar e acessível à 

população, todas as informações relacionadas ao transporte coletivo, a exemplo de 

ordens de serviço e relatórios de viagens. 

 O foco dessa iniciativa é melhorar os serviços e aproximar a sociedade de 

processos de tomada de decisão na gestão pública, tornando possível uma 

comunicação confiável e direta, bem como aumentar a transparência, armazenando 

registros, a exemplo dos pedidos, transações, relatórios de viagens e ordens de 

serviço na blockchain, de forma que esses dados sejam totalmente acessíveis e 

disponíveis ao público.  

 Já o BNDESToken propõe fornecer à sociedade, por meio da blockchain, 

informação transparente acerca de como os recursos públicos, objeto de 

financiamentos, estão sendo alocados e sobre como eles estão promovendo o 

desenvolvimento do país. 

 O BNDESToken resulta em verdadeira segurança e transparência para todas 

as partes envolvidas, principalmente para os cidadãos que têm seu dinheiro 

empregado em iniciativas e financiamentos que até então eles não conseguiam 

fiscalizar. 

 Outra iniciativa do BNDES que envolve a exploração da blockchain é o 

TruBudget, que consiste em uma solução tecnológica inicialmente criada pelo KfW, o 



114 
 

Banco de Desenvolvimento Alemão, voltada para aumentar a transparência na 

alocação de orçamento em seus projetos de cooperação com países africanos. 

 No Brasil, a supramencionada tecnologia está sendo testada em parceria do 

BNDES com o KfW desde 2018, como alternativa para o Fundo Amazônia, de modo 

a registrar o desembolso de recursos aos seus clientes (ONGs, órgãos dos governos 

federal e estaduais e universidades) e, simultaneamente, os clientes registrarão na 

ferramenta o recebimento desses recursos. 

 Assim, por meio do compartilhamento direto e confiável de informações críticas 

entre as diferentes instituições envolvidas, o projeto objetiva garantir que os fundos 

estão sendo aplicados corretamente. 

 O caso da Jucec, que desde 2018 trabalha na implementação da tecnologia 

blockchain na execução das atividades da citada junta comercial, em razão de a 

referida Junta possuir um grande banco de dados, composto por todas as empresas 

mercantis do estado do Ceará, e precisar, assim como outras Juntas Comerciais 

brasileiras, tratar esses dados com segurança, também permitiu constatar como a 

tecnologia em debate é disruptiva e transformadora.  

 A Jucec foi primeiro órgão do estado do Ceará e a primeira Junta Comercial do 

Brasil a utilizar a blockchain, o que possibilitou resultados como a alta qualidade de 

dados, integridade do processo, transparência e imutabilidade, confiabilidade e 

longevidade, em razão de as redes serem descentralizadas. A Jucec também 

comprovou, por meio da sua experiência de uso, que a blockchain não tem um ponto 

central de falha e é mais resistente a ataques maliciosos. 

 Outro ponto que merece destaque é que, com base nos resultados 

preliminares, extraídos do tempo de uso da tecnologia em questão, constatou-se que 

o tempo de formalização de empresas na Jucec foi reduzido de 145 (cento e quarenta 

e cinco) dias para 36 (trinta e seis) horas.  

 Antes do uso da blockchain a rotina da Jucec era extremamente burocrática. 

Hoje ela é mais segura e rápida para o registro empresarial, o qual, em contrapartida, 

não é mais burocrático. 

 A Jucec é exemplo de que é possível implementar novas tecnologias na 

administração pública ainda que não exista regulação. A referida Junta passou por 

uma verdadeira transformação digital, o que tornou evidente que no ecossistema 

público a tecnologia blockchain tem sido subutilizada, sendo a mudança uma questão 
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de redesenhamento do processo e implementação de tecnologias que possam auxiliar 

na simplificação de procedimentos. 

 No que tange à constitucionalidade da implementação da blockchain na 

administração pública brasileira e, consequentemente, no INPI, pode-se constatar que 

a Constituição Federal de 1988 não veda, dificulta ou limita a tecnologia no país em 

nenhum de seus dispositivos.  

 Percebeu-se que a Carta Magna inclusive prevê mecanismos de atualização e 

de preparação dos servidores, de modo que eles podem ter acesso a cursos que os 

ensinem a lidar com novos conhecimentos e tecnologias, a exemplo da blockchain. 

 O diploma em comento estimula a produção de tecnologia em território nacional 

e traz o desenvolvimento como objetivo da República Federativa Brasileira, o que 

permite depreender que todos os tipos de desenvolvimento estão abarcados, inclusive 

o tecnológico. 

 Resta claro que não existe nenhum óbice constitucional para a implementação 

de qualquer tecnologia na administração pública, pelo contrário, todo o seu teor se 

volta a estimular a produção e proteção do desenvolvimento, da tecnologia e da 

inovação. 

 Pode-se afirmar, portanto, que a blockchain se encaixa perfeitamente na 

proposta do constituinte, ao passo que, por se tratar de uma tecnologia disruptiva e 

capaz de concretizar ideais de segurança, transparência e eficiência, ela pode 

contribuir e muito com a melhoria da execução dos serviços prestados pela 

administração pública, com a concretização dos princípios constitucionais da 

administração pública, previstos em seu artigo 37, assim como com os ideais de 

desenvolvimento, inovação e fomento à tecnologia. 

 No que se refere aos impactos da implementação da blockchain no INPI, pode-

se afirmar que a blockchain permitirá a redução do corpo técnico, sem prejuízo à 

celeridade, diante das inúmeras intervenções que seriam possíveis por meio dessa 

tecnologia. Acerca do tempo para apreciação de um pedido de patente fazendo uso 

da blockchain, esse é um dado que não pode ser fornecido sem análise científica, 

consistente e empírica.   

 Entretanto, por meio de experiências já realizadas na própria administração 

pública, cabe afirmar que é possível reduzir acentuadamente o tempo de realização 

de serviços públicos de rotina. 
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 Diante disso, ainda que não seja possível a análise de caso do INPI, em razão 

de a referida autarquia ainda não utilizar a blockchain, não é precipitado depreender 

que a tecnologia em questão promoveria a economia com recursos humanos, frearia 

a necessidade permanente de contratação de servidores e aceleraria o trâmite dos 

processos de concessão de direitos de propriedade intelectual. 

 Ademais, aguardar a regulamentação de cada sistema, inovação ou tecnologia 

não pode ser uma opção, em razão de o país sofrer com um processo legislativo 

abarrotado e moroso, sob pena de os prejuízos de uma possível espera se 

sobreporem aos benefícios da regulação em si. 

 No que diz respeito às disposições contidas na Lei Federal nº 9.279/96, 

conhecida como Lei de Propriedade Industrial, ela não dispõe especificamente sobre 

a celeridade e eficiência dos trâmites no INPI, mas traz prazos rígidos que devem ser 

cumpridos no trato dos processos de outorga de direitos de propriedade industrial. 

 Diante do exposto, pode-se afirmar que o INPI não cumpre os prazos que a Lei 

de Propriedade Industrial determina, sendo preciso uma transformação tecnológica 

abrupta para alterar a inércia, sucateamento e ineficiência que se arrasta há décadas 

no INPI, o que significa que implementar a blockchain seria viável também para que 

os processos se tornem mais rápidos e para que os prazos legais sejam 

concretizados.  

 Ainda constatou-se que existe plena viabilidade na adoção da blockchain pelo 

INPI, ao passo que nem a Lei Federal nº 9.279/96, nem a Constituição Federal de 

1988, trazem empecilhos para a implementação de novas tecnologias na 

administração pública, em especial no INPI, de modo que ambas estimulam o 

cumprimento de prazos rígidos, a execução das atividades administrativas públicas 

com eficiência e o fomento ao desenvolvimento e utilização de tecnologias e 

inovações. 

 Frise-se que o presente estudo também enfrentou dificuldades, ao passo que 

não conseguiu detalhar com riqueza os resultados das experiências preliminares dos 

casos Agenda Teresina 2030, BNDES Token, TruBudget e da Junta Comercial do 

Ceará, em razão da escassez de informações divulgadas pelas próprias inciativas. 

 Também não foi possível valorar os custos da possível modificação, 

principalmente por se tratar de uma iniciativa nova e por não existirem informações 

detalhadas acerca da infraestrutura computacional do INPI atualmente.  
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 Outro ponto que este estudo não conseguiu explorar com riqueza foi a questão 

ética envolvida na implementação da tecnologia blockchain na administração pública, 

muito mais por entender que essa análise demanda estudo próprio, por se tratar de 

análise complexa e que precisa ser direcionada. 

 Por fim, espera-se que esta pesquisa abra caminhos interdisciplinares para que 

as mais diversas áreas se enverguem no sentido de investigar formas e métodos 

inovadores para a melhoria da administração pública brasileira. 
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