
BLOCKCHAIN, IoT E SMART 
CONTRACTS – Novos instrumentos 

para a transparência pública

5ª Reunião do Fórum permanente de transparência e 
probidade administrativa

EMERJ – Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

André Guskow Cardoso
10 de dezembro de 2019



1 – ENQUETE INICIAL



2 – A QUESTÃO DA CONFIANÇA

We say we can no longer trust our

public services, institutions or the

people who run them. The

professionals we have to rely on –

politicians, doctors, scientists,

businessmen and many others - are

treated with suspicion. Their word is

doubted, their motives questioned.

Whether real or perceived, this crisis

of trust has a debilitating impact on

Society and democracy.



2 – A QUESTÃO DA CONFIANÇA

▪ Sociedades de baixa confiança

▪ Situação do Brasil

By contrast, people who do not trust one

another will end up cooperating only under a

system of formal rules and regulations, which

have to be negotiated, agreed to, litigated, and

enforced, sometimes by coercive means. This

legal apparatus, serving as a substitute for

trust, entails what economists call ‘transaction

costs’. Widespread distrust in a Society, in

other words, imposes a kind of tax on all forms

of economic activity, a tax that high-trust

societies do not have to pay.



3 – CORRUPÇÃO

Fonte: ROSE-ACKERMAN, Susan; PALIFKA, Bonnie J.. Corruption and Government. Causes Consequences, and Reform.
Cambridge, Cambrigde University Press, 2016, p. 28



4 – INOVAÇÃO/REVOLUÇÃO DIGITAL

▪ Noção
▪Evolução tecnológica exponencial. Ampliação de (i)

capacidade computacional, (ii) meios de comunicação
imediata/de massa. Redes sociais. 4ª Revolução
Industrial (Klaus Schwab).

▪ Panorama atual
Utilização difundida e crescente

(a) de meios computacionais de alta capacidade;

(b) de sistemas de inteligência artificial;

(c) de objetos conectados (IoT);

(d) computação e sistemas em nuvem;

(e) utilização e processamento de grandes volumes de
dados (big data).



5 – TECNOLOGIA BLOCKCHAIN



5 – TECNOLOGIA BLOCKCHAIN



6 – BLOCKCHAIN: FUNDAMENTOS

▪ Conceito

▪O blockchain: plataforma digital distribuída, que permite a
realização de diversas operações digitais.

▪Suas principais características estão no fato de envolver
um registro digital criptográfico distribuído em vários
pontos (nós/nodes).

▪Ausência de autoridade central.

▪A questão da confiança.

▪Protocolos automatizados de consenso (Proof of Work –
PoW, Proof of stake etc.). Confiança no algoritmo.

▪Blockchains



6 – BLOCKCHAIN: FUNDAMENTOS
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6 – BLOCKCHAIN: FUNDAMENTOS

https://etherscan.io/



7 – BLOCKCHAIN: DECORRÊNCIAS

▪ Decorrências de sua utilização e de suas 
características

▪Descentralização vs. centralização.

▪Valorização das redes P2P.

▪Novo paradigma de confiança nas relações sociais e na
atuação do próprio Estado.

▪Maior transparência na atuação. Acesso efetivo e

permanente à informação (Lei 12.527/2011)

▪Imutabilidade dos registros.



7 – BLOCKCHAIN: DECORRÊNCIAS

Fonte: WERBACH, Kevin. The Blockchain and the New Architecture of Trust. Cambridge, MIT Press, 2018, p. 29



7 – BLOCKCHAIN: DECORRÊNCIAS

Transparência

Imutabilidade

Confiança



8 – BLOCKCHAIN:USOS

▪ Diversos usos propostos
▪Registros públicos.

▪Identidade digital.

▪Troca e transferência de valores.

▪Voto.

▪Registro de direitos autorais e patentes.

▪Sistemas de contratações públicas.

▪Smart contracts.

▪Distribuição de informações



8 – BLOCKCHAIN:USOS

▪ Usos peculiares (distribuição e mudança do
paradigma de confiança)

▪Sistema de registro de dados de saúde do indivíduo



8 – BLOCKCHAIN:USOS

▪ Usos peculiares (distribuição e mudança do
paradigma de confiança)

▪Sistemas de bilhetagem no transporte urbano de
passageiros



8 – BLOCKCHAIN:USOS

▪ Usos peculiares (distribuição e mudança do
paradigma de confiança)

▪Compartilhamento de dados do cidadão (Decreto
10.046/2019)

▪Cadastro Nacional de Informações Sociais (Decreto
10.047/2019)



8 – BLOCKCHAIN:USOS

▪ Usos peculiares (distribuição e mudança do
paradigma de confiança)

▪Uso nos processos administrativos

▪Marçal Justen Filho: https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/colunas/publicistas/a-tecnologia-realizara-a-promessa-que-o-direito-

administrativo-nao-cumpriu-26112019



8 – BLOCKCHAIN:USOS

▪ Usos peculiares (distribuição e mudança do
paradigma de confiança)

▪Smart contracts para a redução da burocracia e
superação da atuação discricionária.

▪Automatização de certos atos/processos por smart
contracts.



9 – SITUAÇÃO NO BRASIL
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10 – CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

▪ Longo caminho a ser (ainda) trilhado

▪ Relevância da infraestrutura (física e digital)

▪ Preocupação com a privacidade e proteção de dados 
pessoais (LGPD – GDPR - Europa)

▪ Proteção de direitos fundamentais num novo contexto e 
considerando ferramentas e técnicas novas. Novos direitos 
fundamentais?

▪ Necessária evolução do pensamento jurídico (e do 
entendimento jurisprudencial)
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