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EMENTA
Pesquisa interdisciplinar (Direito e Ciência da Informação) envolvendo a sistematização de normas, julgados e
doutrina de direito setorial no Brasil em relação a sistemas de ontologias de informação, mediante
desenvolvimento de produto de editoração de tópicos em formato ISO Topic Maps e construção de
infraestrutura de atualização e publicização da base referencial correspondente.

JUSTIFICATIVA
A Universidade de Brasília, via seu Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito, detém
know-how de pesquisa científica setorial na organização de informação legislativa, particularmente no
desenvolvimento do Modelo Genérico de Relacionamentos (MGR), que, apoiado em contructos simples,
permite estabelecer, de maneira uniforme, relacionamentos entre conceitos e unidades de informação jurídica
por intermédio de ferramentas de tecnologia da informação que servem como base de informação jurídica
ontologicamente estruturada em instâncias de endereçamento normativo.
O setores regulados, no Brasil, carecem de sistema de organização da informação jurídica apoiado em técnicas
de relacionamentos da informação jurídica orientadas à construção de consolidações legislativa, que
respondem a três demandas centrais, a saber:
a)

DEMANDA POR ATUALIZAÇÃO NORMATIVA

A produção de consolidação legislativa de qualquer setor regulado, embora possa ser o produto de um estudo
pontual que reúna as normas do setor em um documento único, necessita estar assentada em instrumento de
tecnologia da informação capaz de manter as referências e a estrutura do documento consolidador
atualizáveis. Não é suficiente disponibilizar-se uma proposta estanque de consolidação para um setor da
economia que sofre alterações diuturnas em sua base normativa. Pelo contrário, é necessário que a
consolidação seja construída sobre um sistema automatizado de relacionamentos entre conceitos e unidades
de informação jurídica por intermédio de ferramentas de tecnologia da informação.
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Com isso, um requisito fundamental para preservação do esforço de consolidação no tempo passa a ser
cumprido mediante a inserção dos dados normativos consolidadores em sistema de informação jurídica
suscetível à atualização. Duas experiências setoriais já fizeram uso do método de Modelo Genérico de
Relacionamento (MGR), quais sejam, a coletânea de normas e julgados de telecomunicações, desenvolvida no
seio de pesquisas interdisciplinares do Grupo de Estudos em Direito das Telecomunicações, do Núcleo de
Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UnB (GETEL/UnB), e a consolidação do setor de
mineração, desenvolvida pelo Grupo de Estudos em Direito de Recursos Naturais (GERN/UnB).
Para além da apresentação própria a uma consolidação via documento único com Partes, Livros, Títulos,
Capítulos, Seções, Subseções estruturantes, a consolidação de mineração, por intermédio de elementos de
hipertexto, preserva as fontes das normas consolidadas para conferência, bem como o detalhamento da
situação jurídica de tais normas acompanhada de índice alfabético e remissivo detalhado, cujo conteúdo é
construído por esforço hermenêutico de especialistas, mas estruturado via sistema de relacionamentos
eletrônico.
Dentre as virtudes de um sistema de informação jurídica ontologicamente estruturada, encontra-se a de
permitir sua constante atualização frente a novos dispositivos normativos, decisões administrativas e judiciais,
e doutrina do setor, com a consequente renumeração e reposicionamento da estrutura consolidada à medida
que novas normas, julgados, ou doutrina ingressem no conjunto do arsenal jurídico setorial.
b)

DEMANDA POR MODULARIDADE

A modularidade, como requisito de sistemas de informação jurídica, significa a possibilidade de utilização dos
produtos de estudos estruturantes jurídicos para o desenvolvimento de novas utilidades, in casu, a utilidade de
disponibilização de sistema estruturado de normas de setores regulados brasileiros.
Ao se produzir uma consolidação para os setores regulados brasileiros apoiada em sistema de informação
jurídica ontologicamente estruturado, dá-se o primeiro passo para desenvolvimento de um instrumento de
pesquisa setorial ímpar nos moldes do que tem seido desenvolvido para o setor de telecomunicações por
pesquisadores da UnB.
O sistema de relacionamentos da informação em telecomunicações, por exemplo, é composto por um
conjunto normativo básico, que, no caso das telecomunicações, consiste na Lei Geral de Telecomunicações de
1997, servindo de base de referência para conexão de todas as normas primárias e secundárias do setor, bem
como das jurisprudência de tribunais superiores do país e doutrina pertinente. Apoiado nos resultados obtidos
para o setor de telecomunicações, pode-se, com segurança, afirmar que a produção de documento
consolidador de setores regulados que faça uso de tecnologia de relacionamento entre conceitos e unidades de
informação jurídica presta-se à finalidade fundamental de desenvolvimento de instrumental de pesquisa
jurídica necessária à compreensão do Estado Regulador como ele tem se afirmado em nossa realidade políticojurídica.
c)

DEMANDA POR ESTRUTURAÇÃO NORMATIVA

Por último, mas não menos importante, o desenvolvimento de sistema de consolidação legislativa e de
relacionamento tópico de normas, julgados e doutrina de determinado setor regulado responde à demanda de
estruturação normativa de setores que historicamente sofrem do efeito do Estado Administrativo de profusão
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de normatizações secundárias muitas vezes desconexas. A presença de um documento consolidador e de
sistemas de relacionamento normativo, jurisprudencial e doutrinário não somente serve ao esclarecimento da
lógica do ordenamento jurídico setorial para a atuação segura do regulador, quanto permite uma maior
transparência do setor para o ambiente empresarial, para os usuários/consumidores, para a interação entre
órgãos da Administração Pública federal (Ministérios, órgão regulador e outras entidades de setores regulados
próximos) e, finalmente, para toda a sociedade, que passa a enxergar o setor ordenado em um documento
único de estruturação normativa.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO
Desenvolvimento de sistemas interdisciplinares de relacionamentos de normas, julgados e doutrina como
apoio de métodos oriundos de estudos da Ciência da Informação para construção de metodologia de produção
de consolidação e coletânea setorial assentados em sistema de tecnologia da informação de relacionamento
entre conceitos e unidades de informação jurídica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Desenvolvimento de modelo de tecnologia da informação apoiado na estrutura definida para a
consolidação do setor de energia elétrica brasileiro.
•
Desenvolvimento de metodologia de apropriação da informação jurídica em modelo de tecnologia da
informação e sua repercussão em sistema de relacionamento correspondente.
•
Estudo do arcabouço normativo e da jurisprudência e doutrina setoriais a partir de modelo genérico de
relacionamento da informação jurídica.
•

Definição dos tópicos estruturais de consolidação de setores regulados no Brasil.

•

Produção de consolidações, coletânea e coleções setoriais brasileiras.

PUBLICO-ALVO
Academia, reguladores, legisladores, operadores do direito, definidores de políticas públicas, empresas
reguladas, usuários/consumidores e a sociedade brasileira beneficiada com a maior transparência de
estruturação normativa de setores regulados no Brasil.
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METODOLOGIA
Utiliza-se a metodologia de pesquisa-ação (Thiollent 1998), em que se aliam um objetivo de pesquisa a um
objetivo de ação, tratando-se de uma pesquisa social com base empírica concebida e realizada em estreita
associação com uma ação ou a resolução de um problema coletivo. Nesse sentido, o desenvolvimento do
projeto se dá a partir de pesquisa exploratória documental normativa apoiada em hermenêutica prescritiva e
no Modelo Genérico de Relacionamentos (Lima 2008), que, apoiado em contructos simples, permite
estabelecer, de maneira uniforme, relacionamentos entre conceitos e unidades de informação jurídica por
intermédio de ferramentas de tecnologia da informação que servem como base de informação jurídica
ontologicamente estruturada em instâncias de endereçamento normativo referido ao projeto federal de
unicidade eletrônica de identidade normativa intitulado LexML.
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