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RESUMO

O presente estudo analisa o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC como ferramentas de modernização da gestão da 
Administração Pública brasileira voltada à proposta de Governo Eletrônico - e-Gov e Administração Pública Digital, identificando-se notadamente 
a repercussão da adoção dessa tecnologia nos princípios constitucionais da eficiência e da publicidade insertos no art. 37, da Constituição da 
República Federativa brasileira. A possibilidade de oferta de serviços públicos por meio da rede mundial de computadores, sem o uso do papel e à 
distância, representa economia ambiental, aumento da efetividade das ações governamentais, além da ampliação da prática democrática e a 
disponibilidade transparente da Governança Eletrônica, entendida como um processo que visa a manifestação política e a participação da 
sociedade civil, junto ao governo, por meios eletrônicos. Em termos metodológicos, a pesquisa é interdisciplinar e tem natureza quali-
quantitativa, bibliográfica e documental. O estudo em foco ampliará os horizontes das temáticas interessadas ao estudo do direito em infovia, 
tais como, a interpretação do princípio constitucional da efetividade, que vincula o administrador público a adotar políticas públicas que visem a 
informatização digital. A possibilidade de efetivação do princípio constitucional da publicidade e direito de acesso à informação, revelando-se um 
novo conceito de transparência. Observa-se que, tanto o princípio da eficiência, como o princípio da publicidade, tornam obrigatória a 
implementação das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC na gestão administrativa, com a progressiva substituição de trâmites e 
serviços públicos baseados em papel, por atuações baseadas no uso da tecnologia da informação, garantindo o acesso à informação primária, 
íntegra, autêntica e atualizada contida nos documentos públicos. A disponibilidade de atendimento público pela internet nas funções: e-
Administração Pública e e-Serviços pode caracterizar um app cidadão.
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