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As mudanças que ocorreram em decorrência da utilização das tecnologias 
informacionais no século XX possibilitaram relação diferenciada entre cidadão 
e Administração Pública. Cada vez mais o governo sente a necessidade de 
manter as pessoas cientes e participativas dos seus atos e, para isso, o 
Governo Eletrônico revela-se como um novo meio de disponibilização de 
serviços. Assim, há inúmeros documentos produzidos no âmbito do Poder 
Executivo Federal com vistas à regulamentação dos serviços oferecidos on 
line, para conciliar o Governo Eletrônico com a necessária segurança dos 
dados pessoais do cidadão. Sobre essa temática versa este trabalho, situado 
no Projeto: “A Gestão Pública na Sociedade Informacional”, recentemente 
contemplado com verba do CNPq. Objetiva-se analisar a adoção das 
tecnologias da informação e comunicação pela 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 oferecidos ao cidadão 
usuário pela manipulação dos fluxos informacionais. Para viabilizar o trabalho 
combinaram-se o método monográfico, a partir do qual foram selecionadas e 
analisadas as páginas governamentais, com a técnica de pesquisa documental, 
consultando-se a normativa existente no Brasil. Como resultados parciais do 
projeto, delineou-se cronologia do projeto 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, até a Instrução Normativa nº 01 de 2010, 
sobre sustentabilidade ambiental. Constatou-se que, apesar da produção de 
Instruções de caráter interno, com vistas à organização do Governo Eletrônico, 
ainda não há legislação específica no Brasil sobre a proteção de dados dos 
usuários. Assim sendo, ressalta-se a importância de regulamentar a proteção 
de dados em sites governamentais, visto que a segurança das informações é 
de vital importância para o cidadão. 
  


