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II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

OS DIREITOS HUMANOS NA ERA TECNOLÓGICA II

Apresentação

Renovando o compromisso assumido com os pesquisadores de Direito e tecnologia do Brasil, 

é com grande satisfação que a SKEMA Business School e o CONPEDI – Conselho Nacional 

de Pesquisa e Pós-graduação em Direito apresentam à comunidade científica os 12 livros 

produzidos a partir dos Grupos de Trabalho do II Congresso Internacional de Direito e 

Inteligência Artificial (II CIDIA). As discussões ocorreram em ambiente virtual ao longo dos 

dias 27 e 28 de maio de 2021, dentro da programação que contou com grandes nomes 

nacionais e internacionais da área em cinco painéis temáticos e o SKEMA Dialogue, além de 

354 inscritos no total. Continuamos a promover aquele que é, pelo segundo ano, o maior 

evento científico de Direito e Tecnologia do Brasil.

Trata-se de coletânea composta pelos 255 trabalhos aprovados e que atingiram nota mínima 

de aprovação, sendo que também foram submetidos ao processo denominado double blind 

peer review (dupla avaliação cega por pares) dentro da plataforma PublicaDireito, que é 

mantida pelo CONPEDI. Os oito Grupos de Trabalho originais, diante da grande demanda, se 

transformaram em doze e contaram com a participação de pesquisadores de vinte e um 

Estados da federação brasileira e do Distrito Federal. São cerca de 1.700 páginas de produção 

científica relacionadas ao que há de mais novo e relevante em termos de discussão acadêmica 

sobre a relação da inteligência artificial e da tecnologia com os temas acesso à justiça, 

Direitos Humanos, proteção de dados, relações de trabalho, Administração Pública, meio 

ambiente, formas de solução de conflitos, Direito Penal e responsabilidade civil.

Os referidos Grupos de Trabalho contaram, ainda, com a contribuição de 36 proeminentes 

professoras e professores ligados a renomadas instituições de ensino superior do país, os 

quais indicaram os caminhos para o aperfeiçoamento dos trabalhos dos autores. Cada livro 

desta coletânea foi organizado, preparado e assinado pelos professores que coordenaram cada 

grupo. Sem dúvida, houve uma troca intensa de saberes e a produção de conhecimento de 

alto nível foi, mais uma vez, o grande legado do evento.

Neste norte, a coletânea que ora torna-se pública é de inegável valor científico. Pretende-se, 

com esta publicação, contribuir com a ciência jurídica e fomentar o aprofundamento da 

relação entre a graduação e a pós-graduação, seguindo as diretrizes oficiais. Fomentou-se, 

ainda, a formação de novos pesquisadores na seara interdisciplinar entre o Direito e os vários 



campos da tecnologia, notadamente o da ciência da informação, haja vista o expressivo 

número de graduandos que participaram efetivamente, com o devido protagonismo, das 

atividades.

A SKEMA Business School é entidade francesa sem fins lucrativos, com estrutura 

multicampi em cinco países de continentes diferentes (França, EUA, China, Brasil e África 

do Sul) e com três importantes acreditações internacionais (AMBA, EQUIS e AACSB), que 

demonstram sua vocação para pesquisa de excelência no universo da economia do 

conhecimento. A SKEMA acredita, mais do que nunca, que um mundo digital necessita de 

uma abordagem transdisciplinar.

Agradecemos a participação de todos neste grandioso evento e convidamos a comunidade 

científica a conhecer nossos projetos no campo do Direito e da tecnologia. Já está em 

funcionamento o projeto Nanodegrees, um conjunto de cursos práticos e avançados, de curta 

duração, acessíveis aos estudantes tanto de graduação, quanto de pós-graduação. Em breve, 

será lançada a pioneira pós-graduação lato sensu de Direito e Inteligência Artificial, com 

destacados professores da área. A SKEMA estrutura, ainda, um grupo de pesquisa em Direito 

e Inteligência Artificial e planeja o lançamento de um periódico científico sobre o tema.

Agradecemos ainda a todas as pesquisadoras e pesquisadores pela inestimável contribuição e 

desejamos a todos uma ótima e proveitosa leitura!

Belo Horizonte-MG, 09 de junho de 2021.

Profª. Drª. Geneviève Daniele Lucienne Dutrait Poulingue

Reitora – SKEMA Business School - Campus Belo Horizonte

Prof. Dr. Edgar Gastón Jacobs Flores Filho

Coordenador dos Projetos de Direito da SKEMA Business School



1 Graduando em Direito, modalidade Integral, pela Escola Superior Dom Helder Câmara.1

EXCLUSÃO INSTITUCIONAL: UMA ANÁLISE DOS APLICATIVOS PÚBLICOS 
NO ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS

INTITUCIONAL EXCLUSION: AN ANALYSIS OF PUBLIC APPS IN THE ACCESS 
TO SOCIAL RIGHTS

Arthur Xavier 1

Resumo

Esta pesquisa consiste no estudo da problemática da exclusão institucional diante do 

surgimento de aplicativos públicos e o cenário de desigualdade ao acesso à internet, 

ferramentas e instrução digital no Brasil. Para isso, será utilizada a vertente metodológica 

jurídico-sociológica, quanto à investigação, o tipo jurídico-projetivo, e já o raciocínio 

desenvolvido será predominantemente dialético. Então, de modo preliminar, conclui-se que 

ao passo que são desenvolvidas políticas públicas que requerem o uso de aplicativos do 

governo para acessar direitos sociais, sem que sejam elaboradas medidas efetivas de inclusão, 

o Estado fomenta a exclusão social.

Palavras-chave: Exclusão institucional, Aplicativos públicos, Direitos sociais, Era digital

Abstract/Resumen/Résumé

This research consists of studying the problem of institutional exclusion in the face of the 

emergence of public apps and the scenario of inequality in access to the internet, tools and 

digital instruction in Brazil. Thereunto, the juridical-sociological methodological aspect will 

be used, regarding the investigation, the juridical-projective type, and the reasoning 

developed will be predominantly dialectical. So, in a preliminary way, it is concluded that 

while are developed public policy that require the use of government apps to access social 

rights, without the elaboration of effective inclusion measures, the State fosters social 

exclusion.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Institutional exclusion, Public apps, Social rights, 
Digital age
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

A presente pesquisa volta o seu olhar para a questão da exclusão institucional que se 

desenvolve no Brasil, em razão do acelerado desenvolvimento tecnológico e das desigualdades 

sociais. Nesse sentido, ao serem analisados os números recentes, quanto ao acesso à internet e 

aos recursos digitais pela população brasileira, fica claro que o Estado, embora busque se 

adaptar ao contexto digital, promove, infelizmente, através do requerimento de conhecimentos 

e ferramentas que não fazem parte da realidade de milhões de brasileiros, uma exclusão do tipo 

institucional. Portanto, o problema em questão é gerador de conflitos que seguem caminho 

contrário a garantia dos direitos sociais, o que, evidentemente, prejudica a sociedade como um 

todo. 

Ante ao exposto, é essencial abordar o fato de que a partir de 1950, com a chegada da 

Revolução Tecno-Científico-Informacional, dá-se início a uma série de transformações sociais 

em razão dos novos artifícios comunicativos. Apesar disso, a popularização das ferramentas 

digitais e a internet propriamente dita ganham força no meio social na metade dos anos 1990, 

afinal, em contexto de globalização, se tornam essenciais para o desenvolvimento das empresas 

e indústrias, mas também se fazem presentes nas relações comunicativas corriqueiras. Surge 

ainda, nesse período, os primeiros esboços quanto à possibilidade de utilização dos recursos 

digitais, tal como computadores, websites e telefones, na manutenção dos direitos sociais 

(BONILLA; PRETTO, 2011). 

Sob o contexto da era digital, e, na posição de garantidor dos direitos sociais, em 

especial dos desamparados, como bem estabelece o Art. 6º da Constituição Federal de 1988 

(CF/88), é essencial que haja organização, desenvolvimento de mecanismos e estratégias por 

parte do Estado na elaboração de suas políticas. Todavia, na prática, o Brasil, ao instituir 

políticas públicas que requerem o uso de aplicativos, sem o devido zelo pela expressiva parcela 

de brasileiros que não possuem ao menos acesso à internet, concretiza uma exclusão de tipo 

institucional, até que, ao menos, estude e efetive projetos de inclusão digital que atinjam esses 

indivíduos e revertam esse cenário. 

Enfim, a pesquisa que se propõe, na classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), 

pertence à vertente metodológica jurídico-social. No tocante ao tipo genérico de pesquisa, foi 

escolhido o tipo jurídico-projetivo. O raciocínio desenvolvido na pesquisa foi 

predominantemente dialético e quanto ao gênero de pesquisa, foi adotada a pesquisa teórica. 
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2. O GOVERNO DIGITAL E OS APLICATIVOS PÚBLICOS 

 

Imprescindível para o homem na sua convivência social, o Estado deve se moldar às 

exigências e transformações da sociedade (FERREIRA, 2010).  Partindo disso, e, sob o ponto 

de vista das mutações sociais quanto ao surgimento dos recursos da era digital, passam a ser 

requeridos aos governantes novos veículos de manutenção dos direitos sociais e aproximação 

governo-cidadão. Portanto, cabe à Administração Pública se capacitar suficientemente para 

promover um ambiente de gestão que acompanhe esse ritmo de mudanças (CRISTÓVAM et 

al, 2020). 

À luz do exposto, deve-se reconhecer que o final do século XX, em razão do rápido 

avanço tecnológico, é base estrutural para a formação de uma sociedade conectada. Alteram-

se, portanto, gradativamente, as relações sociais, modelos de negócios e a dinâmica de 

produção. Desse meio, surgem novas exigências, busca-se praticidade, aproximação e 

efetividade na transmissão de informações. Dessa maneira, embebido de seu dever de atender 

aos interesses públicos, ao Estado contemporâneo é atribuída a essencialidade da formulação 

de um governo também conectado. 

A figura desse novo tipo de governo tem em si igual fundamento de garantia dos 

direitos sociais, como previsto na Constituição Federal de 1988, de maneira condizente à 

realidade social, ou seja, a elaboração de suas políticas deve se voltar ao interesse público. 

Dessa forma, a partir de 1970, surgem as primeiras percepções quanto à possibilidade de utilizar 

as novas tecnologias no auxílio aos processos democráticos. Sendo assim, nesse período, 

aparecem termologias primárias para classificá-los, como teledemocracia, democracia virtual e 

democracia informática (GOMES, 2018). 

 No Brasil, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) começaram a ser 

empregadas a partir da década de 1990, período referente à reforma administrativa, como forma 

de consolidar o chamado Governo Digital e tentativa de concretização de direitos sociais através 

da prestação direta de serviços públicos: 

 

Com efeito, a contemporânea concepção de Governo digital pode responder, dentre 

outros vieses, pelo emprego de tecnologias de informação e comunicação na prestação 

de serviços públicos, sobretudo para a concretização de direitos sociais, inclusive de 

forma a superar o modelo de Governo eletrônico (emprego incremental de TICs) e 

representar, portanto, um novo e disruptivo modelo de governo. O aproveitamento de 

tecnologias nos serviços públicos tende a potencializar o caráter social instituído na 

Constituição de 1988, o que não exclui a necessária realização de estudos técnicos 

para determinar as melhores estratégias e âmbitos de aplicação (CRISTÓVAM et al, 

2020). 
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Sob esse viés, observa-se um processo de evolução do Governo Digital quanto à 

utilização das TICs. Dessa maneira, nos últimos 20 anos, é possível observar mudanças que 

partem da disponibilização do Portal Governo Digital em 2000, até a inauguração do Portal 

Gov.br, pelo Decreto n. 9756, de 11 de abril de 2019, que unifica todos os canais digitais do 

governo federal (CRISTÓVAM et al, 2020). 

Da figura do Governo Digital, que traz consigo adaptações às mutações sociais frente 

à era da comunicação, aparecem os aplicativos públicos, que são aqueles desenvolvidos pelo 

governo federal quanto à busca pela concretização dos direitos sociais, que de acordo previsto 

no Art. 6º da Constituição Federal são: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância e a assistência aos desamparados (BRASIL, 1988).  

Nesse sentido, foi criado em setembro de 2013, o Guia de Aplicativos do governo 

federal, portal que reúne informações e links de download de aplicativos desenvolvidos por 

empresas públicas, órgãos e agências do executivo federal. Hoje, são 121 aplicativos 

catalogados. Além disso, o cidadão pode buscá-los por plataformas e categorias específicas, 

como “Assistência Social”, “Saúde e Vigilância Sanitária”, “Educação e Pesquisa”, dentre 

outras. No geral, esses apps estão relacionados a determinadas funções democráticas, como a 

prestação de serviços públicos aos cidadãos, acesso à justiça e promoção de inclusão, 

monitoramento de contas e provimento de informação (NETO, 2016). 

De maneira sintética, é possível estabelecer que, quanto aos aplicativos públicos, há 

uma predominância de iniciativas voltadas ao acesso ao conteúdo do governo (NETO, 2016). 

Todavia, aplicações como “ENEM”, “Hemovida”, Meu INSS” e “Caixa Auxílio Emergencial” 

estabelecem relações governo-cidadão diretas, que envolvem o cadastro de dados pessoais e a 

prestação de um serviço público. Nesse contexto, uma vez fundamentais para o acesso a um 

direito, como no caso do auxílio emergencial durante a pandemia do Coronavírus, em 2020, 

requerem maior atenção do Estado e das políticas públicas, já que interferem diretamente na 

garantia dos direitos sociais. 

Sob essa perspectiva, é vital ressaltar que o Governo Digital, não de hoje, mas desde 

o início do processo de implementação das TICs, enfrenta desafios socioeconômicos diversos 

que exigem estudo e análise. Nesse sentido, as desigualdades sociais, falta de acesso às 

tecnologias por expressiva parcela da população brasileira, problemáticas de instrução e o 

analfabetismo digital são alguns dos conflitos que fazem parte da realidade do país quanto às 

questões tecnológicas. Portanto, fica evidente a urgência de se atentar a essas questões antes de 

dar prosseguimento ao desenvolvimento de novas ferramentas do gênero.  
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Embora os aplicativos públicos, em teoria, tenham a função de tornar mais firmes os 

laços entre governo e cidadão no que diz respeito ao acesso de dados, consulta de informações 

e garantia de direitos sociais, por outra perspectiva, desafiam a concretização desses mesmos 

direitos à população economicamente frágil, idosos e indivíduos com baixa ou nenhuma 

instrução digital. Assim, quando o governo se dirige a todos os seus cidadãos requerendo que 

utilizem esses apps para ter acesso aos seus direitos, impasses diversos surgem. A exclusão 

digital, então, já um grave conflito frente à era da informação, recebe, do Estado, uma nova 

face, a de exclusão institucional. 

 

3. “DIVISÃO DIGITAL”, EXCLUSÃO INSTITUCIONAL E NEGLIGÊNCIA 

GOVERNAMENTAL  

 

Diante da era da comunicação, desenvolvimento e crescimento acelerado dos recursos 

tecnológicos, o Governo Digital se faz presente no sentido de acompanhar as mudanças de 

comportamento da sociedade. Nesse sentido, as desigualdades sociais, que se manifestam de 

diferentes formas, incluem também aquelas que se referem às diferenças de acesso, instrução e 

capacitação ao uso dos artifícios digitais. Sob esse parâmetro, Manuel Castells, doutor em 

sociologia pela Universidade de Paris e principal analista da era da informação e das sociedades 

conectadas em rede, aborda em seus estudos o fenômeno da “divisão digital”: 

 

A centralidade da Internet em muitas áreas da atividade social, econômica e política 

equivale a marginalidade para aqueles que não têm acesso a ela, ou têm apenas um 

acesso limitado, bem como para os que são incapazes de usá-la eficazmente. Assim, 

não surpreende que a proclamação do potencial da Internet como um meio de 

liberdade, produtividade e comunicação venha de par com a denúncia da “divisão 

digital” gerada pela desigualdade a ela associada. A diferenciação entre os que têm e 

os que não têm Internet acrescenta uma divisão essencial às fontes já existentes de 

desigualdade e exclusão social, numa interação complexa que parece aumentar a 

disparidade entre a promessa da Era da Informação e sua sombria realidade para 

muitos em todo o mundo (CASTELLS, 2003). 

 

Como bem traz o autor em sua obra “A galáxia da internet: Reflexões sobre a internet, 

os negócios e a sociedade”, apesar de a internet promover avanços essenciais à sociedade, 

especialmente quanto à produtividade e comunicação, a diferenciação entre os que têm e os que 

não têm acesso a esse recurso acentua desigualdades e fomenta diferentes tipos de exclusão 

social. Portanto, a análise desses fenômenos sociológicos derivados da era da informação expõe 

a importância do debate a respeito da garantia dos direitos sociais em contexto de 

desenvolvimento tecnológico. 
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À luz do exposto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE,2018), a partir 

de pesquisa continua, expôs que, em 2018, cerca de 30% dos brasileiros não utilizavam a 

internet em seus domicílios permanentes. A pesquisa apresentou, ainda, que em relação à 

população maior de 60 anos, somente 28% desses indivíduos faziam uso da internet, muitas 

vezes, apontando não saber utilizar aplicativos e equipamentos digitais. (VIANA, 2020).  

Perante o contexto da pandemia do Coronavírus, a exclusão digital mostra sua face 

mais cruel e desagua em outro tipo de exclusão, a institucional. Observando as dificuldades 

econômicas derivadas do impacto da disseminação do vírus em escala global, o governo federal, 

visando minimizar os efeitos da crise, estabeleceu a política do Auxílio Emergencial. Assim, 

requereu que a população mais vulnerável socioeconomicamente acessasse o benefício da renda 

básica emergencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), previsto pelo artigo 2º da Lei n. 

13.982/2020, através do aplicativo “Caixa Auxílio Emergencial” (VIANA, 2020). Partindo, 

pois, da existência de “divisão digital” no Brasil, não tardou para que os conflitos começassem 

a surgir. 

Em notícia publicada em maio de 2020, pelo portal “Jornal do Commercio”, tratando 

da desigualdade digital e a dificuldade de acesso ao aplicativo disponibilizado pelo governo 

federal para o saque do auxílio emergencial, a inconformidade de milhares de brasileiros se 

manifesta na fala de uma das entrevistadas: “Só manda usar aplicativo que a gente nem sabe e 

nem funciona.” Em análise, ficaram evidentes problemas de acesso, preenchimento de dados, 

regularização de documentos pessoais e instrução digital. Além disso, a falta de acesso a um 

dispositivo móvel, ou mesmo à internet, para usufruir do direito ao benefício através do 

aplicativo, foi muito relatada (MORAES, 2020). 

Consoante ao exemplo anterior, é notória a maneira como uma política pública 

excludente, em especial quando se trata da garantia dos direitos sociais, gera conflitos diversos 

à população. Nesse sentido, promover desafios ao povo, ao invés de solucioná-los, é clara 

atitude de um Estado negligente. A informação que não chega a todos, as políticas públicas 

excludentes e a negligência, diante dos milhões de brasileiros que não dispõem de instrução e 

acesso mínimos aos recursos digitais e à internet, são indícios da exclusão promovida pelo 

próprio governo. A exclusão institucional, portanto, é um problema que afronta a democracia e 

os valores previstos na Constituição Federal. 

Assim, no que diz respeito à figura do Governo Digital, no Brasil, não é possível 

afirmar seu efetivo cumprimento com a universalidade dos direitos fundamentais. Afinal, hoje, 

o país carece de políticas públicas de instrução digital e acesso aos artifícios tecnológicos, 

especialmente em relação aos idosos e parcelas da sociedade com maior vulnerabilidade 
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econômica. Essa deficiência, por sua vez, dificulta o processo de inclusão digital, promove 

novas formas de exclusão e fragiliza as políticas públicas assistencialistas do Estado diante do 

fenômeno da era digital e das demandas sociais contemporâneas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante ao exposto, verifica-se que, a partir da eclosão da Revolução Tecno-Científico-

Informacional, as relações e demandas sociais vêm se modificando de maneira significativa. 

Nesse contexto, o Estado, na posição de garantidor dos direitos sociais e instituição responsável 

por zelar pelos interesses do povo, inicia um processo de adaptação frente à era digital. As 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), portanto, gradativamente passam a ser 

inseridas nas políticas públicas governamentais, de maneira a fortalecer os laços governo-

cidadão. 

Todavia, constata-se, a partir da análise de dados estatísticos, que expressiva parcela 

da população brasileira não dispõe de instrução e acesso digital mínimos para requerer seus 

direitos sociais através de aplicativos, sites e outras ferramentas no âmbito tecnológico, o que 

configura um fenômeno de divisão digital. À luz dessas desigualdades, podem ser observadas 

aplicações de políticas públicas, em que o governo estabelece o uso de aplicativos visando 

promover serviços e medidas sociais, sem a devida sensibilização quanto aos milhões de 

brasileiros que não tem recursos para o acesso. Surge, então, em razão desse descompasso, a 

exclusão institucional, ou seja, o Estado, muitas vezes, agindo sob negligência, é o próprio 

promotor da exclusão e o impasse para a concretização dos direitos previstos na Constituição 

Federal. 

Dessa forma, conclui-se preliminarmente que, hoje, a exclusão institucional faz parte 

da realidade brasileira diante do desenvolvimento de aplicativos públicos no processo de 

garantia dos direitos sociais. Desse modo, observando o fenômeno da era da comunicação, o 

surgimento do Governo Digital e a necessidade de adaptação do Estado aos interesses do povo, 

fica evidente a essencialidade de instituições políticas responsáveis, políticas públicas 

inclusivas e busca pela minimização das desigualdades no âmbito digital brasileiro. Assim, 

coloca-se em pauta a busca pela concretização dos valores democráticos no Brasil. 
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