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1 - lNTRoDuçO

A sociedade brasileira atinge nesta
década de oitenta a necessidade do estagio da informatiza
çao das sociedades modernas, como a da Sucia,Inglaterra,
França, Alemanha e Estados Unidos, em decorr@ncia da in
ternacionalizaçao das atividades de informtica dentro da
aldeia global dos países.

Ignorar as profundas transformaçoes
sociais, econrni.cas, políticas e culturais que estao por
acontecer em nossa sociedade dentro de seu posicionamento
na atual conjuntura mundial, com a rohotizaçao industrial
e automati zaçao das atividades públicas e privadas, seria
negar a nossa pr5pri.a existência. Com efeito, surge uma
nova divisão internacional do trabalho e grande e a preo
cupaçao governamental em diminuir o fosso tecnol6gico exis
tente na arca da informtica entre o Brasil e o famoso gru
po de países do chamado Norte na polarização Norte-Sul.

Da Revolução Comercial do Scul.o XVI
a humanidade passou a Revolução Industrial - a das chami-
nés - nos Séculos XVII e XIX e desta i expansão imperalis
Ia no final do Século XIX e início do Século XX, para se
reestruturar na forma de Capitalismo dominante (1913-1948)
e expandir-se novamente muitinacionalmente, a parítr daí

até os dias atuais.
Porém, uma nova revolução surge,	de
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forma silenciosa - a da Informação, traduzida nos mlti -
pios mecanismos da comunicação e telecomunicações, tais
como os satlites, computadores, agora difundidos popular
mente na forma dos micros e minis, bases de dados domsti
cas e de transfronteiras, sugerindo a criação de voc&bu -
los novos como o da prSpria "informatica', "telemtica"
!TcabovisoII e, nas suas aplicações tcnicas, uma varieda
de enorme de neologismos t&nicos.

A sociedade se transforma. Os países
do Terceiro Mundo sentem a necessidade de falar a mesma
linguagem dos países altamente evoluidos em tecnologia.Os
"índios Txucarrame do Terceiro Mundo" - que somos n6s -
rebelam-se contra os dominadores da informação, aprenden-
do a sua língua e por ela se aproximando e começando a
entender o-pensamento dos opressores 1 . Como os índios Txu
carrame propriamente ditos, liderados por Raoni, decla -
rando "Filho nosso aprendeu língua. Ningum engana nSs,in
dio 

r
ã cansado e tã na hora de branco parar de enrolar",a

sociedade brasileira, liderada por Jos Sarney,nao s5 vai
ONU para declarar coisas parecidas,mas tamb&m acaba por

aprovar o 19 PLANO NACIONAL DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇAO -
PLANIN, atravs da LEI N9 7.463, de 17 de abril de 1986.
Desejamos tambúm dominar palavras-chave que nao existem
em nossa língua para construir e manejar os instrumentos
da mudança social, política, econ3mica e cultural.

A partir da introdução da informtica
na sociedade brasileira, verifica-se, em decorrncia, o
aparecimento de um novo Direito - o Informãtico,cujas nor
mas de natureza micro e macrojuridicas enquadrar-se-ao
com certeza nos contextos tanto do Direito Privado	como
no Público, máxime no Direito Administrativo, como direi-
to da coletividade	informação sobrepondo-se ao direito
ndividual sobre a informação.

No presente trabalho discute-se o_en-
quadramento do Direito Informtico, numa primeira visao
no campo do Direito Administrativo Brasileiro, por consi-
derar a informaçao numa sociedade informatizada como_ bem
de domínio público, de modo especial aquelas que virão
constituir as bases de dados a serem organizadas pelo Po-
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der Publico. A sociedade, a16 do conhecimento universal
de que carece, tem pressa na utilização das informaçes
publicas para planejamentos de toda ordem, a seu beneft-
cio, que	coletivo, comunitário.

II - O DIREITO ADMINISTRATIVO E A IN-
FORMÁTICA

1. Evolução hist6rica da Informática

O terno informática originou-se	na
lingua francesa pela união dos vocábulos 'information" e
"automatique", resultando 

2'.
	por criação de

Philippe Dreyfus, em 1962

Atá então, falava-se em processamen-
to de dados, computação eletr6nica, e mesmo em mecaniza-
ção de dados, precipuamente de natureza estatistica e con
tábil, atravás do sistema Hollerith, inventado por Her -
mam Hollerith, estatistico burocrata norte-americano nas
cido em Buffalo em 1860 e falecido em Washington, D.0
em 1929, a quem se deve a invençao das máquinas computa
doras com cartoes perfurados em 1886 a fim de otimizar a
dificil tarefa de computar as volumosas informações do
recenseamento demográfico americano de dez em dez anos.

Note-se que a Informática curiosamen
te se desenvolveu a partir da necessidade do homem	de
contar, expressar-se comparativamente, desde a caverna
utilizando-se dos dedos, riscando pedras e entalhando na
deiras, desenhando coisas e animais representativos de
quantidades, ábacos e outros dispositivos mecânicos sim-
ples, atá o homem mais moderno, inventando sistemas numa
ricos e utilizando máquinas calculadoras.

No principio do Sáculo XVII, o in -
glâs Edmond Gunter inventa a rágua de cálculo, com base
no descobrimento dos logaritmo ,s, mais tarde aperfeiçoada
pelo francâs Etienne Lenoir e finalmente completada pelo
geSmetra, tambám francas, Amedáe Manhein. A máquina de
Biaise Pascal surgiria em 1642, a qual era constituida
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nor ro,lat dpnt-arias i mias ao lado de outras • com dez d  vi -
soes cada uma, com possibilidade de transmitir dados com
o "vai um' de uma roda para outra, quando da realizaçaoda
operação de soma.

Ainda no Sáculo XVII surgiriam as má-
quinas calculadoras de Leihnitz, que sao as precursoras
das calculadoras mecánicas de mesa já em fase de extín -
çao.

Charles Babbage,professor na Universi
dade de Cambridge, apresentaria em 1822 a sua máquina de
diferença" para executar cálculos matemáticos. Posterior-
mente, o mesmo Charles Babbage concebe novo tipo de máqui
na - a "máquina analítica" - movida a vapor e dotada de
mem6ria para acumular atá mil n&neros. A sofisticação nos
te Gltimo.invento chegou a tal ponto da máquina se tornar
autocontrolivel por meio de cartoes perfurados por	uma
adaptação da idáia do francâs.]oseph Jacquard que os uti-
lizara em controles de produção de tecidos nas máquinas
de tear.

Outros inventos, ainda de natureza pu
ramente mecjnica, visando sempre sua utilizaçao nos cálcu
los matemáticos, apareceriam tia marcha da evoluçao tecno-
I6gica rumo ao atua] estágio da informática. Assim á que
em 1856 Amsler inventa o placâmetro, dispositivo que mais
tarde daria lugar aos pianiumetros'u integradores, usados
nos cálculos de ingenharia na determinação de áreas de ti
goras quaisquer.

Em nosso Sáculo XX as máquinas Ho].le-
rith tiveram importante papei no tratamento de dados nas
empresas e iSrgãos pubi icos, produzindo relat6rios de con-
tabilidade, folhas de pagamento, apurações estatísticas
devidamente classificadas segundo os mais variados aspec-
tos, e muitas outras aplicações práprias de um sistema de
processamento de dados. Aqui no Brasil, as famosas maqui-
nas Hollerith sá chegaram a ser desativadas na dácada de
setenta, tendo operado por quase meio sáculo ininterrupta
mente.

Nas foi nos anos 40 que as máquinas
mecânicas começaram a receber alguma modificaao eletroni
ca para transformar, a partir daí, a informação de nature
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za Duramente numarica em informação codificada ou semanti
ca, dando nascimento àinformatica.

Assim que surgiria em 1945, nos Es-
tados Unidos, a primeira geração de computadores para ce-
der lugar, em seguida, a uma segunda, terceira, quarta e
quinta gerações, tanto de computadores científicos como
comerciais, todos com grande capacidade de entrada de da-
dos, alta velocidade de processamento e fantástica capaci
dade de salda de dados devidamente tratados em extensos
relat6rios contendo informaçes que, desde entao, tm pos
sibilitado toda a sorte de uso e tomada de decisão.

O desenvolvimento da alta tecnologia
para ser aplicada aos vSos espaciais pela NASA viria tam-
bam a ser utilizada nos computadores, miniaturizando-os e
dando-lhes alta eficincia em desempenho no tratamento das
informações.

Dos simples relas e válvulas, compo -
4entes eletranicos volumosos e de grande dispandio de
energia elátrica, utilizados na l- geração de computado-
les, cuja vida permeara entre 1951 a 1958, passou-se,como
um passo de mágica, aos famosos transistores largamente
utilizados nos computadores de 2	geração (1958-1964).
Destes aos de circuitos integrados, nova maravilha datec
nologia nova da 16gica s6lida, considerados como de 3— ge
ração (1964-1976), o avanço foi altamente importante, vis
to que possibilitou o surgimento dos micro-processadores,
computadores de 4 geraçao,em que se reuniram as tecno-
logias dos computadores de 2— e 3	gerações. Ap6s 1985
surgem os chamados "sistemas inteligentes", que não impli
cam necessariamente na obsolescncia dos tipos anterio -
res3

E, o que á muito importante, ao compu
tador se p6de integrar uma mem6ria on-line com grande fle
xibilidade para armazenar informaçoes e consultá-las
distincia e em tempo real ata mesmo atravás de um diálogo
homem-máquina pelo sistema CONDOR4.

Inobstante aviabilidade de se poder
comunicar com a máquina, segundo um 'Dialogue Oriented
Retrieval, o computador nao chega a ser um cárebro ele
tr5nico", como muitos tám afirmado, expressão de todo ina
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dequada a ser aplicada informática, posto que,a no ser
a capacidade da máquina de reter informaçes, o computa -
dor nada tem em comum com o c&rebro humano. Nada mais
que "um pateta extremamente veloz" para executar, ao pe
da letra e com incrível velocidade, as instruçoes recebi-
das pelo ser humano, nem mais, nem menos.

A Informítica, qual se associou to-
da uma linguagem, científica e tácnica, tornando-se Cián -
cia, verdadeira maravilha tecno15gicado Sculo XX, trans
formou-se em instrumento de comunicação e telecomunica -
çao, ou seja, instrumento da informação recebida, trata -
da, transmitida	distância, posta a serviço da sociedade
para o bem desta sociedade.

A Academia Francesa definiu a Informa
tica da seguinte maneira: "L'Informatique est Ia science
do traitement rationnel, notamment par machines automati-
pies, de l'information consideráe comme le support des
connaissances et des communications dans les domaines te-
chique, conomique et social" 5 . Nossos dicionários	pá -
trios a definem como a"Ciância do tratamento racional e
automático da informação, considerada esta como	suporte
dos conhecimentos e comunicaç&es"6.

2. As profundas transformaçes da sociedade 

"Sociedade P3s-rIndustrial", "Socieda-
de Convivial", 'Sociedade Informatizada", "Sociedade	da
Informação", e muitas outras.expresses, numa tentativa
de definir a sociedade atual, sao criaçoes de vários auto
res nas dácadas de setenta e oitenta. De repente, tudo se
transforma. Surge a meio da mudança uma sociedade com no-
vas características de vida-social, econSmica, política e
cultural. Uma nova ordem econmica mundial se estabelece,
definindo unia nova divisão internacional do trabalho. A
informática a tudo muda. Torna-se uma questão de sobera -
nia8.

O 19 PLANO NACIONAL DE INFORMÁTICA E
AUTOMAÇÃO - PLANIN, aprovado pela Lei nQ 7.463, de 17 de
abril de 1986, enfatiza que "a difusao da informática e
seus desdobramentos está destinada a produzir profundas
transformaçoes so-ciais, econSmicas, políticas e culturais,
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rRnrn em nivel internacional, como nacional". Destaca ser
"este processo irreversível e inevitável emvirtude, basi
carnente, do elevado grau de internaciolizaçaO alcançado
pela economia mundial. O país que no modernizarsua in -
diístria, sua agricultura e seus serviços perdera competi-
tivamente e estara, a m&lio prazo, regredindo e se empo -

brecendo".
A açao governamental se manifesta no

sentido de acabar com o fosso tecno16gico entre o Brasil
e os demais países evoluídos na Informtica. A preocupa -
çao se faz tanto no sentido do hardware como no do softwa-
re e nos seus impactos na informatizaçao da sociedade bra

sueira.	 -
A informação, que outrora s6 tinha o

caráter numrico, destinada a solução de sofisticados cál
colos da Engenharia, como na resolução de complexas equa-
çes matemáticas, pesquisa operacional das grandes empre-
sas, etc., apresenta agora uma nova estrutura: forma es -
crita, oral, visual, telemática.

Ganha a informação dimensão econmo -
ca. Torna-se vendável. Seu uso serve para modernizar e
otimizar processos produtivos, racionalizar e agilizar ro
tinas administrativas, promover e acelerar o desenvolvi -
mento tecno16gico em si, econSmico, social, político	e

cultural de um povo.
O eminente jurista Santiago Dantas já

afirmava, profeticamente, que "o grande problema a ser en

frentado pelos países pobres no seria mais o da acumula-
çao de riquezas, mas sim o da acumulação de conhecimentos

tecnolSgicos novos".
Possível, pois, se fez a construção da

"maquina humana" - o tlrob6 inteligente" - que permite es-

tabelecer uma comunicaao entre o homem e a máquina a ní-
vel de diálogo. O "robo int eligent e , que hoje Já executa

at algumas tarefas caseiras, por comando oral, pode pos-
sibilitar em futuro prSximo a automaçao do processo men -
tal de raciocínio, da mesma forma que os "robSs indus -
triais' já permitem a automaço dos processos de produção

na industria.
O confronto entre a teoria e a práti-

ca, atravás da informática, resultará em novas invençes
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tecnol6gicas, servindo suas aplicações de suporte à for-
mulação de novas premissas inventivas, e estas, por seu
turno, novas teorias a serem postas em prática. £ o cír-
culo vicioso espiralítico em ação.

3. O Direito Informático

O aparecimento e desenvolvimento da
Informática deu lugar às mais variadas aplicações práti-
cas e atividades carrelatas, repercutindo profundamente
no mundo jurídico como verdadeiros fatos novos ainda não
regulados pelo Direito tanto Privado como Publico.

Por exemplo, a automação industrial,
ou seja, a robotizaçao dos processos produtivos de manu-
fatura surge suprimindo empregos e provocando o sucatea-
mento da industria 10 . A automação de escrit6rios agiliza
as empresas moderniza-lhes as rotinas, aumentando a pro
dutividade-', porám, muda-lhes a cultura organizacio -
nal 12 . A telemática e as redes de comunicação possibili-
tam a interconexao de sistemas de cornutaçao l3 ,	pela
transmissao eficiente das informaçes 4 , todavia, resul-
tam em graves questões de confiabilidade no uso das in -
formaçães 15 . O desenvolvimento da Engenharia de Software
responde ao desafio da necessidade crescente das solu -
çoes de problemas de informatizaçao 16 , criam dificulda -
des jurídicas de enquadramento da matria tanto nos di -
reitos autorais como no da propriedade industrial. 17 e
por outro lado, ameaça à privacidade e segurança das in-
formações.

4. O Direito Administrativo frente à Informática

Na área da Administração Publica, a
Informática, tem causado grande impacto, influindo decisi
vamente nos objetivos sociais, políticos, econ6micos e
culturais dos administrados em seu modo de vida. A ordem
do dia tem sido a automação e robotizaçao das atividades
administrativas, como opção imprescindível para	melhor
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administrar a coisa piblica.

A gerncia, p.ex. , do transporte ur-
bano nas grandes cidades requer suporte informtico em
complexos sistemas de informaçoes, que constituem os Ban
cos de Dados, onde sao memorizados desde dados cadas -
trais dos concessíonrios deste serviço publico,como em-
presas, frota, garagens, at as informaçoes operacionais
tais como linhas, vias, itinenEios, preços de passagens,
custos, reas de estacionamento, nilmero de viagens, quan
tidade de passageiros, origem e destino, velocidade nas
vias, numero de faixas de rolamento, largura e quiloine -
tragem das vias, quantidade de veículos em transito, lo
cais de carga e descarga, horrio, tonelagem, forma	de
carga/descarga, tipo de produto, frequncia, cruzamento
semaforizados, e toda urna gania mais de informaçes para
um planej, amento eficiente de transito e atendimento	po
pulaçao1°.

Os bancos de dados, de grande impor-
tmncía no planejamento dos serviços põblicos,como trans-
porte, telecomunicaçoes, educação, agricultura, desenvol
vimento industrial e comercial das comunidades, explora-
çao de recursos minerais e energticos, saneamento bmsi-
co, assistmncia a municípios, controle da politíca de
empregos, controle da política salarial, sindical,merca
do de trabalho, previdmncia social, política nacional de
saude, segurança pública e segurança nacional, tudo fica
na dependmncia dos bancos de dados, bases de dados estas
para uso coletivo da própria Administração e dos adminis
trados.

No mundo das informaçes criam-se di
reitos sobre elas e direito a elas. O direito sobre a
informação se afigura principalmente quando a informaço
de natureza pessoal; o direito informaçao,quando ela

tem ocarter de domínio de coisa pública, enquadrando -
se ai no Direito Administrativo.

A norma jurídica que venha possibili
tar o acesso e a retificaçao a uma informação pessoal,p.
ex., pode ter natureza puramente microjuridica, ou seja,
interessar tmo somente ao indivíduo. Mas, a norma possi-
hilitadora do acesso informação de domínio público po-
de ter natureza macrojurídica, ou sejâ interessar a to-
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da a coletivadade.
Assim, o Direito Informtico abrange

r, com certeza, normas jurídicas tanto de Direito Priva
do como de Direito Publico. As de Direito Pb1ico enqua-
drar-se-o no contexto do Direito Administrativo, por --
quanto conterao natureza macrojurídica 'por envolver inte
resse da coletividade.

O 19 PLANIN, ao acentuar a necessida
de de serem estabelecidas medidas que assegurem ao cida-
dão o direito de acesso aos bancos de dados para retifi-
car informaçoes pessoais, alm da proteçao de sigilo dos
dados no interesse da privacidade e segurança, sugere a
criação de normas reguladoras de natureza microjuridica.

Entretanto, na política do Fluxo de
Dados Transfronteiras - FDT, sugere a aço governamental
na POLÍTICA NACIONAL DE INFORMÁTICA a criaçao de normas
reguladoras de natureza macrojurídica, por se tratar de
uma "questao de soberania" na expressao do Senador Seve-
ro Gomes 19 . A coletividade passa a ter direito a infor -
mação por se referir ao conhecimento universal.

III - CONCLUSÃO

1. O direito	informação publica

- Carecendo a Administração Publica da
instalação e administraçao de bases de dados com informa
çoes de interesse da coletividade, ali armazenados, que
se reconheça como bem publico, portanto enquadrável no
Direito Administrativo, aquelas informaçoes oriundas do
serviço publico, voltadas para o serviço phlico, e per-
tencentes ao conhecimento universal.

Cada pessoa teria o direito publico
subjetivo de consulta livre às base de dados publicos.

2. O direito sobre a informaço privada

No disciplinamento legal da estrat-
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gia de informatízaço da sociedade brasileira, preconcebi
do no 19 PLANO NACIONAL DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO-PLANIN,
aprovado pela Lei n9 7.463, de 17 de abril de 1986, que
toda a matria seja regulada dentro de um contexto macro-
jurídico, inclusive a questão do "software".
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