
Ano 7 (2021), nº 3, 157-180 

DESMATERIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS NO BRASIL: O GOVERNO FEDERAL 

EM 20191 

 

Ana Cristina Aguilar Viana2 

 

Bárbara Mendonça Bertotti3 

 
Sumário: 1. Introdução; 2. Governo digital e desmaterialização 

de serviços públicos; 3. Serviços Públicos no Brasil: conceitos e 

definições 4. Desmaterialização de serviços públicos no Brasil: 

o governo federal; 5. Considerações finais; 6. Referências. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

potify, Uber, Netflix. Palavras conhecidas nem há 

uma década4, mas cujo impacto na sociedade é 

profundo. Com a transformação digital diversas 

tecnologias surgem, permitindo rápido acesso a 

diversas comodidades como um cardápio musical 

e audiovisual instantâneo. Por um aplicativo, pode-se solicitar 

que um veículo pegue o usuário no local em que está e o deixe 

exatamente onde pretende descer. Diversas são as funcionalida-

des permitidas pelas tecnologias. Esses serviços, que ingressa-

ram de modo natural no cotidiano das pessoas, tornaram 

 
1 Esse trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
2 Doutoranda em Direito do Estado na Universidade Federal do Paraná com pesquisa 

na Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mestrado em Políticas Públicas na Uni-
versidade Federal do Paraná. Advogada, professora e pesquisadora. 
3 Mestra em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Especialista em 
Direito Público pela Escola da Magistratura Federal do Paraná e em Direito Adminis-
trativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar. Bacharela em Direito pela 
Universidade Federal do Paraná. 
4 Esse artigo foi escrito em março de 2020. 
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obsoletos outros até então prestados no mundo analógico; final-

mente, eles tumultuam os sistemas econômicos, políticos, jurí-

dicos e sociais.  

A transformação digital, contudo, não modifica apenas 

as atividades realizadas por entidades privadas.  A Administra-

ção Pública também tem se utilizado das novas tecnologias para 

implementá-las em suas atividades, como modo de aperfeiçoar 

a prestação de seus serviços. Isso mostra que se está passando 

da prestação material de serviços públicos para uma prestação 

desmaterializada destes. O governo brasileiro instituiu em 2016 

uma política de Governança Digital em que busca se adequar à 

transformação digital, bem como promover a prestação de ser-

viços públicos pelo meio digital. 

Diante disso, o propósito do presente trabalho é identifi-

car o processo de desmaterialização dos serviços públicos fede-

rais no Brasil.5 A metodologia empregada pelo ensaio é o exame 

de estudos e dados oficiais apresentados pelo governo, pesquisa 

doutrinária, com avaliação lógica-dedutiva dos dados colhidos. 

Para tanto, inicialmente busca-se investigar quais são as carate-

rísticas da transformação digital perante a Administração Pú-

blica, a fim de compreender suas fases e etapas.  

Em seguida, revisita-se a noção de serviço público, com 

o propósito de identificar quais atividades e comodidades pres-

tadas pelo Estado são consideradas serviços públicos. Numa ter-

ceira parte, examina-se a Estratégia de Governança Digital no 

Brasil, enfatizando nos serviços prestados. Para finalmente, ana-

lisar em que etapa da transformação digital se encontra a Admi-

nistração Pública Federal brasileira e se as atividades ali elenca-

das se tratam de serviço público e auxiliam na concretização das 

promessas de uma administração digital.  

 

 
5 O Brasil é um Estado federativo, dividido em União, estados e municípios. O Tra-
balho enfatiza na atuação digital em nível federal, não examinando o desenvolvimento 
digital de estados ou municípios. 
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2. GOVERNO DIGITAL E DESMATERIALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS  

 

No âmbito governamental, a aplicação das tecnologias da 

informação – TIC ao funcionamento do setor público é definido 

como Governo Digital. As Nações Unidas esclarecem que as 

TIC são instrumentos que podem promover o envolvimento dos 

cidadãos nos processos de tomada de decisões, além de destacar 

a sua relevância na concretização dos nortes estabelecidos na 

Agenda do Desenvolvimento Sustentável para 2030.6 Sob uma 

perspectiva positiva7, considera-se que o uso de instrumentos di-

gitais pelos governos corresponde a um modo de se reduzir as 

desigualdades sociais.8 Entende-se, ainda, que esse novel mo-

delo de governança pode contribuir para um incremento dos pro-

cessos democráticos, inclusive em democracias parlamentares.9 

Logo, a ideia de governo aberto/digital relaciona-se à democra-

cia e ao desenvolvimento. 

Os governos abertos podem ser considerados sementes 

de uma revolução na administração pública, cujos impactos já 

começam a ser sentidos nas suas vigas estruturais, as quais fo-

ram desenhadas ainda quando do advento do Estado de Direito. 

Ou seja, a revolução digital permite que o Estado implemente 

projetos para melhorar seus procedimentos através da desmate-

rialização.10 Se a otimização dos processos internos da 

 
6 NATIONS, UNITED. E-government survey 2016: e-government in support of sus-
tainable development. Disponível em: <http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Do-
cuments/UNPAN96407.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2020. 
7 Existem autores que apontam de maneira negativa para o advento das novas tecno-
logias. Sobre: HELBING, Dirk. The Automation of Society is Next. How to Survive 
the Digital Revolution. Preprint version v0, 2015.   
8 NATIONS, United. E-Government Survey 2018. Disponível em: 
<http://inova.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/E-Government-Survey-2018_FI-
NAL-for-web.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2020. 
9 BOUHADANA, Irene; GILLES, William. De l’esprit des gouvernements ouverts. 
Disponível em: <http://ojs.imodev.org/index.php/RIGO/article/view/187/308>. 
Acesso em: 23 mar. 2020. 
10 CAQUE, Simon. Les incidences de la dématérialisation des procédures sur le 
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administração suportados pela desmaterialização possibilitar a 

melhoria de seu próprio funcionamento, também poderá ter, 

mais ou menos diretamente, em última análise, um impacto no 

serviço prestado aos usuários.  

A doutrina aponta para uma tecnologia inclusiva, promo-

vida em atenção às necessidades sociais que podem impulsionar 

e transformar a tecnologia e inovação e diminuir as assimetrias 

nelas existentes.11 A abertura dos governos e das administrações 

estabelecerá uma dinâmica que dará substância à noção de “go-

vernança aberta”, cujas aplicações práticas concernirão à socie-

dade digital.12 Assim, são três as premissas da digitalização da 

administração pública: a eficiência, a transparência e a partici-

pação.  

De fato, uma administração que seja mais eficaz e mais 

eficiente é capaz de gerar espaço de manobra para responder 

com mais atenção às diversas solicitações dos cidadãos.13 Além 

de otimizar o próprio funcionamento da administração, a desma-

terialização de procedimentos também atesta o desejo de melhor 

levar em conta a evolução dos usos e expectativas dos cidadãos 

no que diz respeito à crescente informatização das relações que 

a administração mantém com o público. Essa desmaterialização 

não apenas melhora a transparência, mas também tende a sim-

plificar a vida dos usuários.14 

 
service rendu aux usagers. In: IDEST, Rapport 2018 sur l’état de la Francophonie 
numérique. Disponível em: <https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-
09/rapport-2018-etat-francophonie-numerique.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2020. 
11 CORVALÁN, Juan Gustavo. Administración Pública digital e inteligente: 
transformaciones en la era de la inteligencia artificial. Revista de Direito Econômico 
e Socioambiental, Curitiba, v. 8, n. 2, p. 26-66, maio/ago. 2017.  
12 BOUHADANA, Irene; GILLES, William. De l’esprit des gouvernements ouverts.  

Disponível em: <http://ojs.imodev.org/index.php/RIGO/article/view/187/308>. 
Acesso em: 24 mar. 2020. 
13 CAQUE, Simon. Les incidences de la dématérialisation des procédures sur le ser-
vice rendu aux usagers. In: IDEST, Rapport 2018 sur l’état de la Francophonie 
numérique. Disponível em: <https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-
09/rapport-2018-etat-francophonie-numerique.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2020. 
14 CAQUE, Simon. Les incidences de la dématérialisation des procédures sur le 
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Na administração digital, a participação é considerada 

um pré-requisito da sociedade da quarta revolução industrial.15 

Com efeito, a participação dos cidadãos é a sustentabilidade do 

governo aberto, correspondendo na base questões relacionadas 

às políticas que giram em torno dela, constituindo cidadania 

ativa um elo vital entre transparência e responsabilidade.16 Tal 

perspectiva amplia quantitativamente e qualitativamente os es-

paços para debate entre os sujeitos no meio de ambientes digi-

tais, incrementando a experiência democrática.17 Pesquisa reali-

zada sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

nos domicílios brasileiros entre os anos de 2016 e 2018 revela a 

quantidade e qual tipo de serviços públicos digitalizados procu-

rados: (Figura 1). 

 
service rendu aux usagers. In: IDEST, Rapport 2018 sur l’état de la Francophonie 
numérique. Disponível em: <https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-
09/rapport-2018-etat-francophonie-numerique.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2020. 
15 HELBING, Dirk, et al. Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelli-
gence? In: Scientific American. Disponível em: <https://www.scientificameri-
can.com/article/will-democracy-survive-big-data-and-artificial-intelligence/>. 

Acesso em: 24 mar. 2020. 
16 ECHEN, Diego. Los procesos de participación ciudadana en la construcción,eje-
cución y control de políticas públicas. Disponível em: <http://ojs.imodev.org/in-
dex.php/RIGO/article/view/296/477>. Acesso em: 24 mar. 2020. 
17 BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks: how social production transform 
markets and freedom. New Haven and London: Yale University Press, 2006. p. 212-
272. 
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Figura 1 

Fonte: TIC domicílios, 201818 

As Nações Unidas apontam para níveis de digitalização 

dos governos. Um primeiro momento, em que dados são apre-

sentados, um segundo, em que serviços são prestados, o terceiro 

momento corresponde na interação entre o governo e o cidadão. 

Finalmente é que a digitalização corresponde na efetiva decisão 

e conexão entre cidadãos e governo.  

 
Figura 2. Fases do processo do governo digital 

Fonte: autoras, 2020. 

 
18 CGI, TIC DOMICÍLIOS. Pesquisa Sobre o Uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação nos Domicílios Brasileiros. Disponivel em: https://cetic.br/noticia/tic-
domicilios-2018-revela-que-40-8-milhoes-de-usuarios-de-internet-utilizam-aplicati-
vos-de-taxi-ou-transporte/. Acesso em: 13 mar. 2020. 
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Assim, é possível observar o desenvolvimento do go-

verno digital de um país com a desmaterialização dos serviços 

públicos, por meio da identificação de qual etapa determinado 

serviço é prestado. A fase inicial corresponde na disponibiliza-

ção de páginas da internet; a segunda fase corresponde em tele-

procedimentos e em serviços prestados online (que podem ir 

desde a uma prestação mais simples, como indicações de como 

se deslocar até um determinado departamento, passando por 

possibilidade de cadastro inicial, impressão de boletos, até a 

completa prestação do serviço de modo desmaterializado).  

Após essa conversão, haverá uma reengenharia dos pro-

cessos e procedimentos administrativos, para, enfim, chegar-se 

à administração digital e ao governo aberto.19 Vale também lem-

brar que o processo de participação também tem seu nível de 

profundidade. Desde um momento inicial de prestação de infor-

mação pelo Estado, e de consulta em que a atuação é passiva, 

passando pela possibilidade de participar se manifestando, che-

gando finalmente no processo decisório. Deste modo, o que se 

percebe é que a desmaterialização dos serviços públicos é uma 

realidade, correspondendo em uma das atividades de uma admi-

nistração pública, a qual é convertida progressivamente de ana-

lógica à digital. 

 

3. SERVIÇOS PÚBLICOS NO BRASIL: CONCEITOS E 

DEFINIÇÕES  

 

Em que pese a relevância do tema “serviços públicos” 

 
19 Diana Carolina assevera que “el desafío para la administración pública es modifi-
car comportamientos, cultura y hábitos laborales, buscando mejorar el servicio 

público. Esto requiere la participación activa de todos los funcionarios públicos, en 
todos los niveles, para evaluar si existen nuevas y mejores formas de realizar las 
actividades administrativas, mediante trabajo coordinado y en equipo, utilizando las 
nuevas tecnologías disponibles”. VALENCIA-TELLO, Diana Carolina. El Gobierno 
electrónico como elemento de inclusión y participación en el Estado colombiano. Re-
vista da Facudade de Direito da UFPR, Curitiba, v. 61, n. 3, p. 39-65, set./dez. 2016. 
p. 50.  
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para o ordenamento jurídico brasileiro, este prescindia de uma 

definição legal até o advento da Lei nº 13.460/2017 (conhecida 

como Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos20). 

Nessa ausência, a doutrina “supriu” esta lacuna.  No geral, as 

definições de serviços públicos possuem três dimensões de aná-

lise: subjetiva, material e formal. A primeira analisa o instituto 

a partir de seu prestador; a segunda a partir da natureza da ativi-

dade desenvolvida; e a última relativa ao regime jurídico a que 

está submetida a atividade. 

Assim, com relação ao critério subjetivo, por disposição 

constitucional, o serviço público deve ser titularizado pelo Poder 

Público (artigo 175 da Constituição), e não pelo particular, que 

só pode prestá-lo por delegação (concessão ou permissão ou, em 

alguns casos, autorização de serviço público). Ou seja, o prota-

gonista da prestação é o Estado e a iniciativa privada só pode 

praticá-la por delegação.21 

Quanto ao critério material, a doutrina predominante-

mente elenca serviços públicos como prestações de serviços es-

senciais aos cidadãos. Alguns ainda se referem a “prestações 

materiais”.22 Outros, a “utilidades econômicas a indivíduos 

 
20 Sobre o tema conferir: SCHIER, Adriana Ricardo da Costa; BERTOTTI, Bárbara 
Mendonça. Os direitos dos usuários de serviços públicos: uma análise da Lei nº 
13.460/17 e de seus preceitos. Revista do Direito, Santa Cruz do Sul, n. 58, p. 113-

130, dez. 2019. 
21 GIACOMUZZI, José Guilherme. O serviço de táxi é serviço público? Em torno de 
conceitos e da esquizofrenia no direito administrativo brasileiro. A&C – Revista de 
Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 17, n. 68, p. 209-250, 
abr./jun. 2017. p. 219.  
22 Celso Antônio Bandeira de Mello define serviço público como “atividade material 
que o Estado assume como pertinente a seus deveres em face da coletividade para 
satisfação de necessidades ou utilidades públicas singularmente fruíveis pelos admi-

nistrados cujo desempenho entende que deva se efetuar sob a égide de um regime 
jurídico outorgador de prerrogativas capazes de assegurar a preponderância do inte-
resse residente no serviço e de imposições necessárias para protege-lo contra condutas 
comissivas ou omissivas de terceiros ou dele próprio gravosas a direitos ou interesses 
dos administrados em geral e dos usuários do serviço em particular (grifo nosso)”. 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço público e concessão de serviço público. 
São Paulo: Malheiros, 2017. p. 81. Já para Adriana Schier, “a atividade estatal 
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determinados”23. De todo modo, há críticas quanto à essenciali-

dade de alguns serviços considerados públicos, como loterias, 

por exemplo. Também, quanto à redução dos serviços apenas a 

seu aspecto material, desconsiderando-se sua forma imaterial de 

prestação.  

Dentro deste aspecto, bem-sucedidas foram as noções 

trazidas por dois doutrinadores brasileiros: Dinorá Grotti e Mar-

çal Justen Filho. A primeira afirma que “cada povo diz o que é 

serviço público em seu sistema jurídico. A qualificação de uma 

dada atividade como serviço público remete ao plano da concep-

ção do Estado sobre seu papel. É o plano da escolha política, que 

pode estar fixada na Constituição do país, na lei, na jurisprudên-

cia e nos costumes vigentes em um dado tempo histórico”.24 

Já o segundo acredita que serviço público se caracteriza 

como um conceito reflexo dos objetivos fundamentais exteriori-

zados por uma determinada comunidade. “Deriva do modelo 

constitucional assumido pela comunidade, inclusive no tocante 

à função e ao papel que a própria comunidade reserva para si 

própria. (...) Como instrumento desses fins, organiza-se o poder 

político e se atribuem poderes jurídicos. A partir daí, configu-

ram-se os serviços públicos, meio de realização de alguns dos 

fins últimos do Estado”.25 
 

denominado serviço público consiste no oferecimento, aos cidadãos, de utilidades ou 

comodidades materiais, que o Estado assume, por serem reputadas imprescindíveis ao 
atendimento de conveniências básicas da sociedade, em determinado contexto histó-
rico-social, definido como instrumento que viabiliza o acesso aos direitos fundamen-
tais (grifo nosso)”. SCHIER, Adriana Costa Ricardo. Serviço Público: Garantia Fun-
damental e Cláusula da Proibição do Retrocesso Social. Curitiba: Íthala, 2016. p. 71. 
23 Para Alexandre Santos de Aragão, “serviços públicos são as atividades de prestação 
de utilidades econômicas a indivíduos determinados, colocados pela Constituição ou 
pela Lei a cargo do Estado, com ou sem reserva de titularidade, e por ele desempe-

nhadas diretamente ou por seus delegatários, gratuita ou remuneradamente, com vistas 
ao bem-estar da coletividade”. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos Serviços 
Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 128; 157-161. 
24 GROTTI, Dinorá. O serviço público e a Constituição brasileira de 1988. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 87. 
25 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São 
Paulo: Dialética, 2003. p. 35. 
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O critério formal, por sua vez, refere-se ao regime jurí-

dico sob o qual são prestados os serviços públicos. Em sua mai-

oria entende-se que esse regime deve ser de direito público, no 

qual há regras e princípios específicos caracterizados pela supre-

macia do direito público sobre o privado e por restrições especi-

ais.26 Neste ponto o conflito reside, pois, serviços como educa-

ção e saúde, por exemplo, também são prestados pela iniciativa 

privada sob regime de direito privado. Dentro dessa dimensão, 

são elencados alguns princípios, como por exemplo o da modi-

cidade das tarifas, da continuidade, e da universalidade.27 

Pode-se observar que apesar de haver elementos comuns 

em algumas definições trazidas por doutrinadores brasileiros, 

não há consenso. Eles buscam mesclar os três critérios de modo 

a formularem conceitos do instituto do serviço público. No ge-

ral, há nas definições referência ao tipo da atividade prestada 

(critério material), à pessoa que presta o serviço (critério subje-

tivo) e ao regime jurídico ao qual são submetidas essas ativida-

des (critério formal). 

Após anos de vazio normativo quanto à definição de ser-

viços públicos, a Lei nº 13.460/2017 trouxe uma, e em seu artigo 

2º, inciso II, define serviço público como sendo “atividade ad-

ministrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou servi-

ços à população, exercida por órgão ou entidade da administra-

ção pública”. Tal definição é trazida, segundo o caput do artigo 

2º, para os fins da Lei, que são: a proteção e defesa dos direitos 

do usuário dos serviços públicos – que é pessoa física ou jurídica 

que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, o serviço 

– prestados direta ou indiretamente pela administração pública.28 

Ao se analisar esta definição legal, conclui-se que se trata 

de um conceito amplo de serviço público, ao designá-lo como 

 
26 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Curso de Direito Administrativo. 20. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2013. p. 690. 
27 SCHIER, Adriana Costa Ricardo. Serviço Público: Garantia Fundamental e Cláu-
sula da Proibição do Retrocesso Social. Curitiba: Íthala, 2016. p. 235 e ss.  
28  Artigo 1º, caput da Lei.  
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“qualquer atividade administrativa”. Observa-se um retorno ao 

conceito de serviço público sociológico adotado pela Escola de 

Bordeaux,29 rompendo-se com a doutrina administrativista que 

identifica o serviço público como uma espécie de atividade ad-

ministrativa, especialmente qualificada como atividade prestaci-

onal, subordinada a um regime jurídico específico. A lei en-

globa, ainda, como serviço público a atividade de prestação de 

serviços, o que tem sido considerado de forma unânime como 

serviço público, e o fornecimento de bens.30  

A adoção deste conceito amplo é criticada, ao abranger 

atividades submetidas a regramentos bastante diversos. Nesse 

conceito, o fomento, por exemplo, passaria a ser entendida como 

serviço público.  Dentro da complexidade que envolve a temá-

tica dos serviços públicos, é certo que as TIC se tornaram essen-

ciais à sociedade globalizada. Dentro disso, novos direitos fun-

damentais foram consolidados, como o direito de acesso à 

 
29  Léon Duguit, o fundador de tal Escola, também denominada Escola do Serviço 
Público, considerava tal atividade como o fundamento e o limite do poder governa-
mental”. Segundo ele, a atuação do Estado se dá em prol das necessidades coletivas, 
que são definidas pela sociedade. Portanto, ao tratar o serviço público como o funda-
mento de legitimidade de toda a atuação estatal acabava por utilizar tal categoria para 
catalogar todas as atividades desempenhadas pelo Poder Público. 
30  Sobre a interpretação do conceito de serviço público trazido pela Lei nº 13.460, 
Thiago Marrara afirma que “ a definição legal evidencia que o Código abarca serviços 

públicos sociais ou econômicos consistentes na oferta de uma prestação (como os ser-
viços educacionais, de tratamento de saúde, de assistência social ou jurídica) ou na 
entrega de um bem (como os serviços de fornecimento de água, de alimentos, de me-
dicamentos) ao usuário, pessoa física ou jurídica. Mas não é só isso. O artigo 2º, inciso 
II ainda menciona a expressão “atividade administrativa” certamente no intuito de 
incluir na definição legal os chamados serviços públicos administrativos, que desem-
penham função complementar ou de suporte a um serviço público principal (como os 
serviços de creche, de alimentação ou de apoio psicossocial prestados por universida-

des públicas a seus discentes ou os serviços de arquivamento ou processamento de 
dados prestados por certos órgãos públicos a outros)”. MARRARA, Thiago. O Código 
de Defesa do Usuário de Serviços Públicos (Lei n. 13.460/2017): seis parâmetros de 
aplicabilidade. Direito do Estado, online, ano 2018, n. 383. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/thiago-marrara/o-codigo-de-defesa-
do-usuario-de-servicos-publicos-lei-n-13460-2017-seis-parametros-de-aplicabili-
dade>. Acesso em: 24 mar. 2020. 
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informação de qualidade, por exemplo. Como instrumento de 

concretização de direitos fundamentais, o serviço público passa 

então a englobar categorias de prestações desmaterializadas. As-

sim, algumas definições doutrinárias devem ser revisitadas de 

modo a se adequarem à nova realidade e contemplarem, para 

além das “prestações materiais” as “prestações imateriais”. 

 

4. DESMATERIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

NO BRASIL: O GOVERNO FEDERAL 

 

No Brasil, a Estratégia de Governança Digital (EGD), foi 

elaborada em 2015 e em 2016 foi instituída a Política de Gover-

nança Digital. O propósito é promover o uso pelo setor público 

de recursos de tecnologia da informação para melhorar a dispo-

nibilização de informação, incentivar a participação da socie-

dade no processo de tomar de decisão e aprimorar o nível de 

transparência e efetividade do governo federal (artigo 2º, III, do 

Decreto nº 8.638/2016). 31 

A transformação digital do governo corresponde no prin-

cipal objetivo da estratégia de governança digital.32 Segundo a 

página Governo Digital, os números da transformação digital no 

Brasil são os seguintes (março de 2020): prestação de 1.836 ser-

viços digitais prestados para o cidadão na página portal.gov.br; 

e 1,7 bilhões de reais em economia estimada no ano de 2019.  

A EGD estabeleceu nove princípios33 para governança 
 

31 BRASIL, Gov.BR. Estratégia de Governança digital. Disponível em: 
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/estrate-
gia-de-governanca-digital>. Acesso em: 13 mar. 2020. 
32 BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação. Estratégia de Governança Digital: Trans-

formação Digital – cidadania e governo. Brasília: MP, 2018. Disponível em: 
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/revisao-
daestrategiadegovernancadigital20162019.pdf>. Acesso em:  13 mar. 2020. 
33  Constituem princípios para a Governança Digital, o foco nas necessidades da soci-
edade, a abertura e transparência, o compartilhamento da capacidade de serviço, o 
compartilhamento de. dados; a simplicidade; a priorização de serviços públicos dis-
ponibilizados em meio digital, a segurança e privacidade, a participação e controle 
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digital com dez objetivos em três eixos distintos: acesso à infor-

mação34, prestação de serviços e participação social. Isto é, os 

serviços públicos comportam uma categoria específica, que não 

se confunde, portanto, nos termos da estratégia digital, com os 

demais eixos. A EGD define serviço público como “ação dos 

órgãos e das entidades da administração pública federal para 

atender, direta ou indiretamente, às demandas da sociedade re-

lativas a exercício de direito ou a cumprimento de dever”, e ser-

viço público digital como “serviço público cuja prestação ocorra 

por meio eletrônico, sem a necessidade de atendimento presen-

cial”. 35 

A prestação de serviços públicos federais é centralizada 

na Plataforma Cidadania Digital, que traz acesso aos cidadãos 

de serviços públicos digitais, instituída por meio do Decreto nº 

8.936/2016. A plataforma é composta por um portal de serviços 

do Governo Federal, sendo o canal oficial. Ela ainda trata de me-

canismo de acesso digital único ao usuário de serviços públicos, 

podendo, também, ser realizado e acompanhado o desenvolvi-

mento de serviços públicos. Neles estão incluídos um portal de 

serviço para ser um canal de comunicação do cidadão com pedi-

dos e prestação de serviços públicos.36  

Estudo do Ministério do Planejamento, Desenvolvi-

mento e Gestão do Brasil, utilizou o Índice de Desenvolvimento 

 
social, o governo como plataforma e a inovação. 
34 Em 2011, o Brasil editou lei de acesso informação. Sobre: SALGADO, Eneida De-
siree. Lei de Acesso à Informação (LAI) - Coleção Direito Administrativo Positivo. 
São Paulo: Atlas, 2ed, 2019. 
35 BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação. Estratégia de Governança Digital: Trans-
formação Digital – cidadania e governo. Brasília: MP, 2018. Disponível em: 

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/revisao-
daestrategiadegovernancadigital20162019.pdf>. Acesso em:  13 mar. 2020. 
36 BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação. Estratégia de Governança Digital: Trans-
formação Digital – cidadania e governo. Brasília: MP, 2018. Disponível em: 
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/revisao-
daestrategiadegovernancadigital20162019.pdf>. Acesso em:  13 mar. 2020. 
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de Governo Eletrônico (EGDI) realizado pelas Nações Unidas, 

para o fim de avaliar a prestação de serviços públicos digitais no 

país, revelando que o Brasil se encontra na 51ª posição dentre os 

países estudados. O referido índice avalia a capacidade dos go-

vernos nacionais no uso das Tecnologias da Informação, que 

consiste numa média entre a abrangência e qualidade do serviço 

on-line, o estado de desenvolvimento e infraestrutura de teleco-

municações e capital humano. O Estudo ainda menciona que no 

que tange ao índice de serviços on-line o Brasil ocupa a 38ª co-

locação. 37 

 

O estudo ainda aponta para o objetivo de ampliar a oferta 

e aprimorar os serviços públicos por meio da transformação di-

gital, consolidando a plataforma cidadania digital, buscando 

centralizar os serviços em um mesmo canal; ainda, que ao menos 

a solicitação ou agendamento on-line de todos os serviços públi-

cos federais sejam disponibilizados. Busca-se, ainda, promover 

um painel de monitoramento dos serviços públicos prestados e 

ainda promover a um sistema de autenticação única a ser dispo-

nibilizada para pessoas físicas e jurídicas. 38 

Ou seja, há claramente a observação de necessidade de 

melhoria na prestação de serviços públicos on-line pelo próprio 

governo. Em janeiro de 2020, o Governo informou a ampliação 

da prestação de serviços públicos no formato digital. São metas 

do governo aumentar a prestação de serviços, bem como a pre-

tensão de unificar canais digitais que devem migrar para a 

 
37 BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação. Estratégia de Governança Digital: Trans-
formação Digital – cidadania e governo. Brasília: MP, 2018. Disponível em: 

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/revisao-
daestrategiadegovernancadigital20162019.pdf>. Acesso em:  13 mar. 2020. 
38 BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação. Estratégia de Governança Digital: Trans-
formação Digital – cidadania e governo. Brasília: MP, 2018. Disponível em: 
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/revisao-
daestrategiadegovernancadigital20162019.pdf>. Acesso em:  13 mar. 2020. 
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página gov.br.39 Segundo a página gov.br em 2019 foram trans-

formados 515 serviços pelo governo federal em digitais, entre 

eles, o certificado internacional de vacinação, a carteira de tra-

balho digital, a carteira digital de trânsito e mais de 70 serviços 

do INSS. 

Examinando tais serviços, observa-se que o certificado 

internacional de vacinação para ser adquirido tem como primeira 

etapa a vacinação feita pela pessoa, que deve se deslocar até um 

local de atendimento público ou privado. Após a vacinação é que 

o processo se inicia de modo digital, podendo, ao fim, escolher 

se imprime o certificado ou busca presencialmente.40 

No que tange à Carteira Digital de Trânsito, ela é ofer-

tada por um aplicativo, em que há a opção de gerenciamento de 

documentos. 41 A CDT tem validade em todo o Brasil nos mes-

mos moldes da Carteira de Habilitação (CNH). Para tanto, o 

usuário do serviço deve instalar no celular o aplicativo da CDT, 

fazer o seu cadastro, adicionar na página a CNH, que será vali-

dado por uma validação facial. Ou seja, embora existam como-

didades do serviço prestado, ela não exclui a necessidade de re-

alização de serviço físico que corresponde na Carteira Nacional 

de Habilitação. Não se atingiu, aqui, portanto, o nível indicado 

de conversão digital. 

A página possui uma lista de serviços digitais que são 

disponibilizados, bem como uma divisão por entidade federal.42 

Assim, encontra-se uma divisão composta pelas entidades 
 

39 BRASIL. Governo Federal irá ampliar prestação de serviços públicos em formato 
digital. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-ges-
tao-publica/2020/01/governo-federal-ira-ampliar-prestacao-de-servicos-publicos-
em-formato-digital>. Acesso em: 13 mar. 2020. 
40 BRASIL. Tirar o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia. (CIVP). 

Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-o-certificado-internacio-
nal-de-vacinacao-e-profilaxia>. Acesso em: 13 mar. 2020. 
41 BRASIL. Nova CDT - Carteira Digital de Trânsito. Disponível em: <https://servi-
cos.serpro.gov.br/carteira-digital/>. Acesso em: 13 mar. 2020. 
42 BRASIL. Serviços Digitais 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/governodi-
gital/pt-br/transformacao-digital/lista-servicos-digitais/servicos-digitais-2019>. 
Acesso em: 13 mar. 2020. 
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federais, como autarquias, agências reguladoras, fundações e to-

dos os serviços ofertados digitalmente por cada uma delas. Na 

Advocacia-Geral da União, por exemplo, é possível solicitar ne-

gociação online para prevenir ou encerrar litígios contra a União. 

Pelas etapas dispostas na página é possível concluir que, se o 

processo não tiver ainda sido judicializado, a única situação que 

demandaria uma atividade física é o deslocamento para assina-

tura em conjunto.43 

Por sua vez, a certificação para ministrar curso de trans-

porte aéreo de artigos perigosos (CHE), concedida pela agência 

nacional de aviação civil (ANAC), depende de uma avaliação a 

ser realizada presencialmente.44 No âmbito tributário, por sua 

vez, a Receita Federal automatizou completamente a declaração 

do Imposto de Renda Sobre Pessoas Físicas (IRPF). 

Em síntese, o que se nota é uma atuação do governo fe-

deral e das suas entidades correlatas (entidades da União) em 

buscar a implementação de serviços digitais. Muitos deles ainda 

se encontram em estágios iniciais de digitalização. Mostra-se, de 

todo modo, uma atenção à transformação digital. 

Para exame da desmaterialização de serviços públicos, 

identificaram-se todos os serviços dispostos na página oficial do 

governo digital. Destes, examinaram-se os serviços prestados, 

distribuindo-se o seu exame, por entidade e tipo de serviços pres-

tado. A fim de aferir o nível de digitalização dos serviços pres-

tados, utilizou-se como métrica o tipo de serviço prestado. 

Entidade  

Quanti-
dade de 
serviços 
prestados 

Tipos de atividades 

 
43 BRASIL. Solicitar negociação online para prevenir ou encerrar litígios (judiciais 
e extrajudiciais) contra a União. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servi-
cos/solicitar-negociacao-online-para-prevenir-ou-encerrar-litigios-judiciais-e-extra-
judiciais-contra-a-uniao>. Acesso em: 13 mar. 2020. 
44 BRASIL. Obter certificação para ministrar curso de transporte aéreo de artigos 
perigosos. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/transformacao-
digital/lista-servicos-digitais/servicos-digitais-2019>. Acesso: 13 mar. 2020. 
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1. Advocacia-Geral 
da União - AGU 

1 Solicitação de negociação online; 

2. Agência Nacional 
de Aviação Civil - ANAC 

545 
Obtenção de autorizações, certifica-
dos e outros; 

3. Agência Nacional 
de Mineração - ANM 

49 
 

Comunicação, denúncias, modifica-
ções cadastrais, obtenções diversas, 
registros, solicitações e reavalia-
ções; 

4. Agência Nacional 
do Petróleo - ANP 

121 

Cadastros, consultas, homologa-
ções, obtenções de aprovações de 
atividades e de autorizações, regis-
tros, solicitações e transferências; 

5. Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários 

24 
Apresentações de documentos, co-
municações, obtenção de autoriza-
ções, solicitações e transferências; 

6. Agência Nacional 
de Transportes Terrestres - 
ANTT 

41 

Consultas, modificações de opera-
ções, obtenções de anuências, auto-
rizações, licenças e alterações ca-
dastrais, solicitações diversas; 

7. Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - 

ANVISA 

55 

Alterações de certificações e regis-
tros, cancelamentos, emissão de 
certificados, obtenções de avalia-

ções, certificações, permissões, re-
novações, e solicitações diversas;  

8. Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - CAPES 

1 cadastro 

9. Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Ci-

entífico e Tecnológico - 
CNPq 

3 Obtenção de certificados 

10. Comando da Ae-

ronáutica - COMAER 
6 

Obtenção de serviços, solicitações 
de análises e serviços prestados 
pelo departamento; 

11. Comissão de Va-

lores Mobiliários - CVM 

20 

 

Apresentação de impugnação, con-
sultas, obtenção de restituições, 

protocolos de documentos, solicita-
ções diversas; 

12. Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT 

1 
Solicitação de uso de faixa de do-

mínio.; 

 
45 um dos sites estava fora do ar, o que comprometeu a avaliação do nível de digitali-
zação. 
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13. Fundação Cultu-
ral Palmares - FCP 

2 Obtenção de ações e cadastros; 

14. Fundação Os-
waldo Cruz - Fiocruz 

1 Doação de leite; 

15. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE 

14 
Alterações, protocolos, solicita-
ções; 

16. Instituto Chico 

Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - ICMBio 

1 Obtenção de autorização;  

17. Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia - INMETRO 

1 Obtenção de autorização; 

18. Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial – 

INPI 

3 
Apresentar recurso administrativo; 
obtenção de transferência, solicita-

ções; 

19. Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS 

73 
Alterações, atualizações, cadastros, 
registos, solicitações,  

20. Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN 

1 consulta 

21. Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA 

19 
Cancelamentos, inscrições, obten-
ções, recebimentos; obtenção de 
certificados., licenças; 

22. Ministério da Ci-
dadania - MC 

3 Certificados e solicitações; 

23. Ministério da 

Economia - ME 
59 

Acesso a plataformas, alterações, 
buscas, cadastros, comunicações, 

instalações, protocolos, declara-
ções, solicitações,  

24. Ministério da 
Educação - MEC 

3 Solicitações e assistências; 

25. Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública - 
MJSP 

4 Naturalização; 

26. Ministério da Sa-
úde - MS 

3 Certificações e solicitações.  

Tabela 1. Relação de serviços públicos dispostos na página oficial do governo 

federal 

Fonte: autoras, com base nos dados apresentados no sítio do Governo Digi-

tal46 

 
46 BRASIL. Serviços Digitais 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/governodi-
gital/pt-br/transformacao-digital/lista-servicos-digitais/servicos-digitais-2019>. 
Acesso em: 13 mar. 2020.  
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Os resultados foram examinados unicamente em atenção 

aos serviços expressamente dispostos na página do governo di-

gital. A existência de outros serviços digitalizados, mas que não 

foram dispostos na página não foram considerados, tendo em 

vista o recorte de análise enfocado nos dados apresentados pelo 

governo na sua página de serviços digitais. O levantamento de 

dados demonstrou que diversas entidades federais, sejam elas 

descentralizadas (como autarquias e fundações) sejam elas des-

concentradas (ministérios) foram apresentadas como já propor-

cionando diversas atividades no meio digital.  

Das 26, oito instituições contam com apenas uma ativi-

dade digitalizada. Nove instituições possuem entre duas a dez 

atividades prestadas digitalmente; seis entidades entre dez e 50 

serviços prestados; e quatro possuem mais de 50 serviços pres-

tados digitalmente. Há, portanto, um grande número de entida-

des que prestam apenas uma atividade. De outro modo, existem 

autarquias cujos diversos serviços básicos como cadastros, pro-

tocolos e solicitações, são realizados ou ao menos, parcela dele, 

de modo digital, a exemplo da Agência Nacional do Petróleo que 

conta com mais de 120 serviços prestados digitais. Por sua vez, 

17 entidades, isto é, a maioria delas, contam com menos de dez 

atividades prestadas no âmbito digital, o que revela a necessi-

dade de atenção ao desenvolvimento de mais mecanismos digi-

tais nessas entidades.  

Portanto, o que se nota é uma disparidade na quantidade 

de serviços prestados no âmbito do governo federal, o que de-

monstra que determinadas entidades estão mais desenvolvidas e 

corroboram no cômputo da atividade digital prestada pelo Es-

tado no nível federal. Logo, embora haja normativas sobre a 

transformação digital bem como propostas de implementação de 

serviços desmaterializados o nível de digitalização de serviços 

no governo federal brasileiro ainda depende do tipo de institui-

ção investiga. Não se trata, portanto, de um avanço uniforme, o 

que exige maior atenção pelos operadores de políticas públicas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A digitalização da administração já está modificando a 

relação entre o Estado e sociedade, que transmuda gradualmente 

de um ambiente físico para uma janela digital, o que se dará por 

meio de um governo integrado, onde os serviços são prestados 

de modo online diretamente para os cidadãos. É a desmateriali-

zação. Com isso, a doutrina que antes correlacionava serviço pú-

blico à prestação material deve revisitar o conceito de modo a 

contemplar este novo meio de prestação de direitos fundamen-

tais. O legislador também deve adequar o conceito trazido pela 

Lei nº 13.460/2017 de modo a refletir a realidade brasileira. 

Como se nota, a maioria dos serviços sugeridos como 

disponíveis on-line encontram-se em uma etapa do processo de 

transformação digital em que se possibilita obter algumas como-

didades, mas, a maioria não exclui algum procedimento físico. 

Tal é necessário e importante na avaliação da qualidade da pres-

tação desses serviços e da efetiva desmaterialização. Isso por-

que, apenas com uma substancial desmaterialização dos serviços 

é que haverá a possibilidade de se atingir os níveis mais profun-

dos da transformação digital, concedendo-se não apenas o 

acesso, mas sim, implicando na participação efetiva dos cida-

dãos. 

Não obstante, não se pode deixar de se atentar à realidade 

brasileira no exercício da transformação digital. Isso porque, o 

acesso digital no Brasil é marcado por uma desigualdade social, 

com a existência de uma elite digital, em um cenário que repro-

duz as desigualdades sociais já existentes.47 Por isso, de nada 

adianta a desmaterialização de serviços públicos, se ela não vier 

acompanhada de instrumentos específicos atentos à realidade 

 
47 Resultado identificado no artigo: VIANA, Ana Cristina Aguilar. Desigualdade di-
gital no Brasil: interseccionalidades, geodemografias, instrumentos jurídicos e políti-
cas públicas. No prelo.  
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brasileira.  
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