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O presente resumo é uma síntese dos resultados parciais do projeto de pesquisa 

realizado no Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria sobre a temática 

“A gestão pública na sociedade informacional: desafios e perspectivas do Estado 

Brasileiro”. Os últimos anos de século XX apresentaram inovações significativas 

obtidas pelo desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação. Nesse 

contexto, o setor público passou a disponibilizar ferramentas que possibilitam interação 

e participação do cidadão na gestão da coisa pública. Assim, o estudo tem como 

objetivo verificar a adoção dessas novas tecnologias pela Administração Pública 

Federal, analisando os acordos firmados nos documentos oficiais e as instruções 

exaradas pelos órgãos públicos na aplicação das páginas produzidas, para 

posteriormente identificar oportunidades e possíveis riscos da manipulação dos fluxos 

de dados para seus usuários. Para esse fim, utilizou-se técnica de pesquisa documental, 

consultando material bibliográfico sobre o Governo Eletrônico e documentos 

produzidos no âmbito governamental com vistas a orientar a criação e manutenção dos 

sites e portais. Considerando que a expansão do acesso à informação e aos serviços não 

é suficiente, ressalta-se a necessidade da discussão referente à qualidade da governança 

eletrônica, especialmente quanto à proteção dos dados disponibilizados pelos cidadãos. 

Objetivando a proteção da privacidade, direito fundamental relevante, faz-se necessária 

a pesquisa das medidas adotadas pelos órgãos públicos para salvaguardar tais 

informações, o que aponta para o interesse em verificar quais normativas existem no 

país para regular o tema. Como conseqüência, destaca-se a crescente atuação da 

Administração Pública brasileira no meio virtual e os esforços em padronizar a criação 

de suas páginas e serviços, medidas importantes para assegurar a clareza e 

confiabilidade de dados pessoais dos seus usuários. A discussão oferece condições para 

que se compreenda qual o papel do Estado na sociedade informacional, o que tanto 

poderá contribuir para a formação de massa crítica, como também para que se reflita 

sobre determinadas práticas de manipulação de dados e informações. Relevante, 

também, mais do que disponibilizar acesso à população é alertar os usuários sobre os 

riscos que o mau uso das tecnologias de informação pode acarretar para a vida pessoal, 

visto que não há legislação específica que proteja o cidadão. 

 


