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INTRODUÇÃO 

 

 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. Em face disso, há inúmeros documentos produzidos no âmbito do Poder 

Executivo Federal com vistas à regulamentação dos serviços oferecidos on line, constituindo-se 

um início de regulamentação sobre o assunto. Esse projeto de pesquisa, somando-se a situação ao 

interesse social e à atualidade do tema, pretende debater a atuação da gestão pública na sociedade 

informacional. 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. 

 

OBJETIVOS  

 

 O estudo referido objetiva apreciar a adoção das tecnologias da informação e 

comunicação por parte da Administração Pública Federal, comparando os compromissos 

constantes nos documentos oficiais e as instruções registradas pelos órgãos públicos com as 

páginas produzidas, de forma a identificar oportunidades e possíveis riscos que a manipulação 

dos fluxos informacionais pode oferecer ao cidadão usuário dos serviços.  

 Também visa analisar os documentos jurídicos e instruções produzidas pela 

Administração Pública Federal para orientar a gestão das informações no Governo Eletrônico e, 



ainda, cotejar a realidade observada com a produção doutrinária produzidas sobre o tema. Além 

de verificar o tratamento do tema no Direito comparado. 

 

METODOLOGIA 

 

 Para a viabilidade da execução da pesquisa combinaram-se as técnicas de pesquisa 

documental, com foco nas páginas e sites organizados pelo Governo Federal Brasileiro – com 

ênfase no Poder Executivo para, a partir disso, comparar as informações existentes e os dados 

colhidos com as instruções constantes nos documentos oficiais e com a doutrina que estuda o 

tema. Também, consultaram-se a produção normativa pertinente ao tema existente no Brasil 

(leis, instruções, atos expedidos pelos órgãos integrantes do Poder Executivo, etc) e no Direito 

Comparado. Ao emprego dessas técnicas será agregada a observação direta, sistemática e não 

participativa, realizada de forma livre e informal em sites governamentais, ocasião em que serão 

mapeadas e registradas as informações disponibilizadas ao usuário e as espécies de dados 

recolhidos. 

 

RESULTADOS 

 

 Como resultados parciais do projeto, delineou-se a cronologia dos projetos do Governo 

Eletrônico Brasileiro, desde o Decreto Presidencial de 3 de abril de 2000, o qual criou Grupo de 

Trabalho Interministerial para analisar políticas, diretrizes e normas sobre meios eletrônicos de 

comunicação, à Instrução Normativa nº 01 de 2010, sobre sustentabilidade ambiental. 

Abarcaram-se, nessa pesquisa: Comitê Executivo de Governo Eletrônico, para relação cidadão-

usuário; o Projeto Computadores para Inclusão e o Programa Nacional de Apoio à Inclusão 

Digital; a Infovia Brasília; os Comitês Técnicos sobre TI; a criação do Departamento de Governo 

Eletrônico, que gere a prestação de serviços públicos; criação dos Padrões de Interoperabilidade 

em Governo Eletrônico (e-PING) e do Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-

MAG), tratando sobre interconexão, segurança, meios de acesso, organização e intercâmbio de 

informações e áreas de integração e a construção do Portal de Inclusão Digital. 

 

CONCLUSÃO 



 

 A pesquisa está em andamento, mas percebe-se que a implementação do Governo 

Eletrônico busca aperfeiçoar o progresso da cidadania e a otimização e transparência das ações 

do governo. Diante disso e consciente de que o acesso à Internet no Brasil é limitado, o governo 

objetiva através de programas como o Projeto Computadores para Inclusão democratizar a 

utilização desse meio. 

 Também, são indispensáveis políticas e regulamentação referentes à proteção do usuário, 

pois existem muitos perigos que advêm do uso das tecnologias da informação e comunicação, 

como: a vulnerabilidade dos dados pessoais dos cidadãos e o risco de fragilização do poder 

estatal, pois o Estado muitas vezes perde o controle sobre a produção e circulação de informação 

e dados disponíveis na web.  

 Diante de toda essa perspectiva que as novas tecnologias apontam, vê-se que o governo 

terá que adequar-se cada vez mais e procurar soluções diversificadas, bem como regular novos 

comportamentos, como os do meio eletrônico. 
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