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RESUMO 

A articulação e a manifestação da sociedade civil têm sido ampliadas pelo uso das novas 
tecnologias, seja por meio da inserção nas práticas do governo eletrônico, seja pela 
expansão da capacidade de veiculação e conexão de interesses comuns engendrada pela 
cibercultura. O presente artigo pretende discutir o exercício da cidadania digital e a 
consolidação de um governo eletrônico a partir da análise de um caso concreto, 
albergado pela possibilidade de envio por via digital de propostas normativas à Câmara 
Federal, atividade da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, 
entre os anos de 2007 e 2008. O envio de propostas é facultado a associações 
previamente cadastradas. A consolidação da proposta de governo eletrônico, prevista 
desde 2000 pelo Livro Verde, e sua evolução, bem como a análise da organização da 
sociedade civil na construção de uma democracia digital ou ciberdemocracia são os 
objetos do presente trabalho. A pesquisa utilizará os conceitos de governo eletrônico, 
cidadania digital e ciberdemocracia, confrontando-os com as práticas e documentos 
solicitados à Comissão de Legislação Participativa que demonstram o uso do meio 
digital na construção de propostas normativas de forma participativa e transparente.  
 
 

PALAVRAS-CHAVES: FCIBERDEMOCRACIA. CIDADANIA DIGITAL. 
GOVERNO ELETRÔNICO. COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

ABSTRACT 

The articulation and manifestation of civil society have expanded the use of new 
technologies, either by inserting the practices of e-government, either by expanding the 
capacity of transmission and connection of common interests engendered by 
cyberspace. This article discusses the practice of digital citizenship and the 
consolidation of e-government based on the analysis of a case, hosted by the possibility 
of policy proposals transmission by digital way to the parliament, activity of the 
parliament’s Participative Legislation Committee, between 2007 and 2008. The 
submission of proposals is allowed to associations previously registered. The e-
government proposal consolidation, provided since 2000 by the Green Book, and its 
evolution, as well as the analysis of the civil society organization in building a digital 
democracy or cyberdemocracy are the objects of the present study. The research will 
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use the concepts of electronic government, digital citizenship and cyberdemocracy, 
confronting them with the practices and documents requested from the Participative 
Legislation Committee that demonstrate the use of digital media in the construction of 
policy proposals in a participatory and transparent way. 

KEYWORDS: FCYBERDEMOCRACY. DIGITAL CITIZENSHIP. ELECTRONIC 
GOVERNMENT. PARTICIPATIVE LEGISLATION COMMITTEE 

  

 

1. Introdução 

  

As transformações no mercado, nas relações pessoais, nas comunicações e nos 

deslocamentos, na formação e na constante atualização de conhecimentos são marcadas 

pelo uso onipresente das novas tecnologias, que mediam as relações sociais, bancárias, 

comerciais e afetivas.  Mais presentes e palpáveis que as transformações políticas, as 

transformações nas sociabilidades e comportamentos se sobressaem. Entretanto é fato 

que as tecnologias alteram o fazer político. O Brasil consolida-se como o país que 

utiliza, de forma pioneira e mais ampla, o sistema de voto eletrônico (e-voting), 

implantou, por Decreto Legislativo, o governo eletrônico em 2000, pulveriza telecentros 

(cerca de 5.493) e possui um programa de inclusão digital em expansão.  

Desde 2000, o programa de implantação de uma Sociedade da Informação, 

conhecido como Livro Verde, tem pautado as inovações no setor público e privado na 

tessitura de uma sociedade do conhecimento. Esse importante documento define o 

objetivo do Programa da Sociedade da Informação no Brasil: 

  

O objetivo do Programa Sociedade da Informação é integrar, coordenar e 
fomentar ações para a utilização de tecnologias de informação e 
comunicação, de forma a contribuir para a inclusão social de todos os 
brasileiros na nova sociedade e, ao mesmo tempo, contribuir para que a 
economia do País tenha condições de competir no mercado global. (2000, p. 
10) 

  

Não há uma posição unívoca entre os que refletem sobre a sociedade da 

informação, mas entre os teóricos que se debruçam sobre as vantagens libertadoras das 

novas tecnologias está André Lemos (2003), que afirma que a cultura contemporânea é 

tão associada à modernidade e à era digital que deve ser chamada de Cibercultura, e 

Pierre Lévy (2002), que entende que o ciberespaço proporciona maior visibilidade e 

transparência na esfera pública. 
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A comunicação coletiva através da Internet torna possível a mutação de uma 

democracia em ciberdemocracia. Sobre a idéia da construção de uma nova forma de 

democracia online, democracia digital ou ciberdemocracia é possível indagar-se: até 

onde vai a participação digital na gestão pública? Os cidadãos podem colaborar com a 

elaboração de políticas públicas mediante a utilização da Internet?  

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados proporciona 

aos cidadãos o envio de sugestões de leis complementares, ordinárias, decretos 

legislativos, resoluções, requerimentos e emendas aos projetos de lei já em tramitação, 

aos projetos de lei do plano plurianual e aos projetos de lei de diretrizes orçamentárias 

pelo site ou e-mail da instituição, facilitando os caminhos para a formação de uma 

sociedade democrática digital (BRASIL, 2008). Resta analisar o real alcance, os limites 

e o estágio de desenvolvimento, além da eficácia desta forma de exercer a democracia. 

Dessa forma, a pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar o governo 

eletrônico brasileiro sob a ótica da participação da sociedade no processo legislativo por 

meio da Internet. Como objetivo específico, a pesquisa proporcionou análise do nível de 

interação entre os cidadãos e o poder Legislativo, mediante a possibilidade de 

elaboração e modificação de propostas normativas no portal da Câmara dos Deputados. 

A reflexão sobre a influência das novas tecnologias e a necessidade do Direito 

de acompanhá-la, o avanço da transparência e do acesso à informação mediante o 

surgimento do governo eletrônico e da ciberdemocracia são campos com incipiente 

reflexão teórica, mas que merecem um olhar pormenorizado atualmente. Foi a partir da 

preocupação com a evolução da sociedade brasileira e com as formas complexas com as 

quais a democracia se apresenta que a pesquisa foi realizada. É preciso entender o 

desenvolvimento dessas novas experiências para que seja possível encontrar caminhos 

inovadores de participação e inclusão social.  

O entrelaçamento de ações governamentais, empresariais e da sociedade civil 

marca a definitiva inovação que as tecnologias representam nas relações sociais, 

políticas, econômicas e afetivas. O alcance das transformações políticas está imbricado 

na capacidade de utilização das ferramentas das novas tecnologias em prol da sociedade 

sustentável e democrática e na constante discussão dos instrumentos, limites e 

potencialidades engendrados pelas novas tecnologias. No parlamento brasileiro se 

vislumbra alguns caminhos inovadores para a democracia digital, que serão tratados a 

seguir. 
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2. Metodologia 

  

A pesquisa é descritiva e explicativa acerca da instauração do governo 

eletrônico brasileiro e sua relação com a formação de uma cidadania digital participativa 

no processo legislativo. O estudo contou com análise de caso concreto, referente à 

Comissão de Legislação Participativa, criada pela Câmara dos Deputados, com pesquisa 

sobre sua atuação e eficácia, mediante relatórios fornecidos pela Comissão. Como 

instrumento de coletas de dados, realizou-se acesso ao portal da Câmara dos Deputados 

e entrevista com servidores da referida Comissão por e-mail, telefone e mediante visita 

à Comissão. 

  

 

3. Processo da pesquisa 

 

Inicialmente, foi realizado, no período de abril e maio de 2009, estudo 

bibliográfico sobre o desenvolvimento do governo eletrônico no Brasil, das normas 

aplicadas à sua estrutura, das novas tecnologias e a sua repercussão no âmbito social, 

dos caminhos para participação popular digital e da transformação da democracia em 

ciberdemocracia. 

Realizou-se pesquisa no portal da Câmara dos Deputados, bem como em seu 

Regimento Interno, outras legislações e em documentos da instituição, que 

possibilitaram a compreensão do funcionamento e da fundamentação jurídica da 

Comissão Permanente de Legislação Participativa. 

Posteriormente, houve coleta de dados e elaboração de gráficos e tabelas, visita 

a Comissão para diálogo com os funcionários, compilação de documentos e 

esclarecimento das dúvidas sobre os documentos cedidos, possibilitando a comparação 

dos resultados práticos da atuação da Comissão de Legislação Participativa desde a sua 

criação até os dias atuais. 

  

  

4. Ciberdemocracia 
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A democracia surge na Grécia antiga, forjada pelo recrudescimento das 

cidades, chamadas de pólis gregas. O termo cidadania, portanto, imbricava-se ao 

sentimento de pertencimento à cidade, à comunidade e à busca pelo bem comum. A 

sabedoria era condição para a virtude, nas palavras do filósofo grego Sócrates, e a 

maiêutica informava o compartilhamento do saber em praça pública e o exercício das 

interrogações para a consolidação do saber. 

Neste contexto da valorização do saber, do encontro da diferença nas cidades e 

do apogeu econômico, que propiciava mais tempo aos cidadãos, surgem as idéias 

democráticas que influenciam todas as organizações políticas da contemporaneidade. 

Entretanto é possível indagar-se: os ideais de virtude, sabedoria, liberdade e democracia 

podem ser transpostos para o cenário construído pelo ciberespaço atual?  

O ciberespaço proporciona a ampliação desses ideais, de uma maneira única e 

inovadora. As discussões em fóruns e comunidades virtuais, a possibilidade de o Estado 

fornecer serviços online e de o cidadão adquirir informações ou participar ativamente da 

gestão pública, a diminuição de distâncias, a liberdade de expressão amplamente 

divulgada por portais criados pelos próprios internautas reinventam o conceito de 

democracia e os meios de participação popular.  

Pierre Levy conceitua de forma ampla a ciberdemocracia: 

A verdadeira democracia eletrônica consiste em encorajar, tanto 
quanto possível – graças as possibilidades de comunicação 
interativa e coletiva oferecidas pelo ciberespaço -, a expressão e 
a elaboração dos problemas da cidade pelos próprios cidadão, a 
auto- organização das comunidades locais, a participação nas 
deliberações por parte dos grupos diretamente afetados pelas 
decisões, a transparência das políticas públicas e sua avaliação 
pelos cidadãos. (...) Colocar a inteligência coletiva no posto de 
comando é escolher de novo a democracia, reatualizá-la por 
meio da exploração das potencialidades mais positivas dos 
novos sistemas de comunicação (LEVY, 1999 ) 

 

Pierre Levy relaciona o surgimento da democracia grega ao invento do alfabeto 

grego e à popularização da escrita, necessária para a ampla discussão das leis. 

Estabelece, ainda, a relação do renascimento da democracia, a partir das Revoluções 

Inglesa e Francesa ao advento da imprensa e a expansão desta, e afirma que a internet, 

novo suporte de difusão de informações e conhecimento, irá consolidar uma democracia 

planetária e mais profunda: a ciberdemocracia. O autor (2002, p. 30) afirma: 
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Graças à nova rede de comunicação global, a própria natureza da cidadania 
democrática passa por uma profunda evolução que, uma vez mais, a 
encaminha no sentido de um aprofundamento da liberdade: desenvolvimento 
do ciberactivismo à escala mundial (notavelmente ilustrado pelo movimento 
de antimundialização), organização das cidades e regiões digitais em 
comunidades inteligentes, em ágoras virtuais, governos electrónicos cada vez 
mais transparentes ao serviço dos cidadãos e voto eletrônico.  

          

A democracia nunca foi um tema tão presente e unânime como na atualidade, 

no entanto, é pungente o desinteresse da maioria da população pelas práticas 

democráticas, é crescente o número de abstenções nas eleições e o descaso com a 

democracia, que parece ser um exercício reduzido ao ato do voto. Sobre o assunto, 

Wilson Gomes (2005, p. 5) afirma: 

  

há faltas diretamente relacionadas aos meios, modos e oportunidades de 
participação civil na vida política. Há, antes de tudo, a questão dos 
mecanismos de participação política, considerados fundamentais para uma 
democracia onde a esfera civil tenha uma presença forte. 

  

A desconexão entre a sociedade e a esfera pública, entre os cidadãos e o 

exercício cotidiano da política pode ser superada com o uso das novas tecnologias. O 

aumento das informações, capazes de subsidiar as decisões políticas; a comodidade e 

conforto para a participação propiciadas pelas novas tecnologias; a superação de espaço 

e tempo para o exercício da participação; a acessibilidade à informação que proporciona 

transparência; a possibilidade de vozes plúrimas e de legitimação das minorias pelo 

acesso às novas tecnologias e na participação de um diálogo construído coletivamente; a 

ausência de controles; o aumento das liberdades e, por fim, a interatividade são as 

vantagens, apontadas por Gomes, trazidas pelo uso das novas tecnologias na 

transformação do fazer político para o alcance de uma democracia mais profunda e 

legítima (GOMES, 2005, p. 15): 

  

Acessibilidade é uma espécie de palavra mágica nesta literatura. Supõe, por 
contrariedade, a superação de uma situação de segredo, de reserva ou de 
indisponibilidade - fieira semântica que serve para a referência comum a 
algumas das maiores ameaças a qualquer regime democrático e que, ademais, 
aponta na direção das temíveis idéias de governos invisíveis, decisão a portas 
fechadas e tirania. Por isso se insiste sobremaneira no fato de a internet 
constituir uma oportunidade, possivelmente inalcançável por outros meios, de 
disponibilidade, abertura e transparência. Em primeiro lugar, trata-se do 
acesso à res publica, ao Estado naquilo que nele deve estar sob o controle 
cognitivo direto do público: atos, procedimentos, registros, circunstâncias, 
processos legislativos e administrativos etc. Em segundo lugar, acesso a 
informação política de toda a natureza, em todos os seus formatos e de 
diversas proveniências. 
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As palavras de Gomes são de 2005, no entanto, parecem proféticas ao ser 

analisado o fenômeno OBAMA, atual presidente dos Estados Unidos, que, ao utilizar as 

novas tecnologias, transformou-se em um ícone da nova política inserida no ciberespaço 

e, com isso, arrebatou milhares de jovens ao exercício do voto, que não é obrigatório no 

país, promoveu filas enormes nos locais de votação e mantém um diálogo com a 

sociedade por meio do uso de ferramentas do ciberespaço como o Twitter (rede social 

que utiliza um microblog), entre outros. Na eleição de 2008, cerca de 125 (cento e vinte 

e cinco) milhões de norte americanos foram às urnas, verificando-se um aumento de 

mais de 9 (nove) milhões de eleitores, em relação às eleições de 2004, de acordo com 

pesquisa realizada pelo New Yor Times. Houve um crescimento significativo no 

número de votos: aproximadamente 7,75%.  

 

 

4. 1. Cidadania Digital 

 

É importante ressaltar que a conectividade não implica no desaparecimento da 

cidadania tradicional As relações interativas possibilitam a otimização dos direitos dos 

cidadãos, permitindo-lhes contato imediato, apesar da distância, com os agentes 

públicos. A cidadania tem várias acepções e, como conceito histórico e não estático, tem 

se modificado ao longo dos tempos (PINSKY, 13:2003). 

Hauben cunhou a expressão netizens em 1992 no ebook Netizens: On the 

Impact and History of Usenet and the Internet, afirmando que não é o fato de estar 

interligado à rede que nos torna um netizen, mas a disposição de colaborar para o 

aumento do conhecimento coletivo e a intenção de ajudar e trocar informações úteis 

para a construção de um mundo melhor. Hauben (1992) afirma que a distância 

geográfica é compensada pelo espaço virtual (CARTAXO, 2009). 

A cidadania interativa se encontra em ampla expansão. A cada dia, a 

construção da esfera pública, o engajamento à participação e as influências na opinião 

pública são mais mediados pelas novas tecnologias. Santos (2004, p. 209) define a 

cidadania interativa: 

 

Por cidadania interativa entendemos a situação na qual 
indivíduos dispõem dos recursos simbólicos necessários para 
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estabelecer relações interativas na sociedade, consideradas aqui 
como uma pré-condição indispensável para o reconhecimento do 
individuo por uma determinada comunidade.  

 

Ou seja, está em formação e em rápida aceleração a consolidação de 

comunidades e grupos de pressão que, só por meio da internet, celulares e outras formas 

propiciadas pelas novas tecnologias, são capazes de articulação e ação concreta. 

Segundo Lévy (2002, p. 32), “os destinos da democracia e do ciberespaço estão 

amplamente ligados”. Entre as críticas ao autor, destaca-se o fato de a maioria da 

população mundial ainda não ter acesso à Internet. Como falar, então, em 

ciberdemocracia, se nem todos os cidadãos estão conectados?  

Embora a rede ainda não seja acessível a toda a população, não há como negar 

que a internet revolucionou os caminhos de interação entre os cidadãos e o poder 

público e entre as diversas comunidades globais. “A chamada Sociedade de Informação 

propicia um novo passo nas relações entre as nações, influenciando sistemas políticos e 

econômicos e a própria soberania de cada povo” (BARRETO JUNIOR, 2007, p. 65-66). 

Cientes de tal revolução, os governos federais e estaduais estão realizando, ainda que a 

passos lentos, programas de inclusão digital às camadas mais pobres da população. 

Sérgio Amadeu da Silveira (2002, p. 74) completa: 

 

Os governos eletrônicos que estão se formando devem preocupar-se em 
organizar políticas de inclusão social que viabilizem o acesso da sociedade ao 
cotidiano de uma sociedade em rede. As políticas de modernização 
administrativa, informatização do Estado e ‘internetização’ precisam 
caminhar juntas com a abertura de pontos de acesso e orientação básica à 
população socialmente excluída. 

  

Assim, a partir do implemento de políticas públicas com o objetivo de levar à 

classe pauperizada o acesso à informação pelas novas tecnologias e com programas e 

serviços online de interação entre o cidadão e o poder público, é possível chegar à 

transformação, proposta por Lévy, de uma sociedade democrática em ciberdemocrática. 

Apesar de ser possível identificar uma ampla população à margem do ciberespaço, é 

importante ressaltar que a expansão da internet tem sido mais de três vezes mais rápida 

do que foi o rádio ou a TV. Werthein (2000) afirma que: 

 
O ritmo do avanço tecnológico no alvorecer do novo paradigma tem sido, sob 
qualquer ótica, extraordinário. O ritmo de expansão da Internet no mundo 
levou apenas um terço do tempo que precisou o rádio para atingir uma 
audiência de 50 milhões de pessoas.   



8204 
 

  

 Em pesquisa realizada pela Internet World Stats, em 2000 havia, 

aproximadamente, 360.985.482 de usuários da internet no mundo. Em 2009, esse 

número chegou a 1.668.870.408, ou seja, em nove anos, a quantidade de pessoas que 

passou a utilizar a internet aumentou quase cinco vezes! Dessa forma, a estatística 

demonstra que, embora não haja acesso para todos, o crescimento e desenvolvimento de 

tecnologias acessíveis estão ocorrendo com uma rapidez nunca vista anteriormente. 

 

5. Governo eletrônico 

 

O Livro Verde, documento elaborado por equipe multidisciplinar no Ministério 

da Ciência e Tecnologia (MCT), é o esteio para o desenvolvimento de um Governo ao 

Alcance de Todos (capítulo 6 do Livro), por meio da Sociedade da Informação, cujas 

linhas de ação são: universalização dos serviços, governo ao alcance de todos e infra-

estrutura avançada. Esse documento alicerça o fundamento inicial e a importância da 

inserção das ações governamentais na implantação de uma Sociedade da Informação:  

 

(...) porque o governo, com o uso exemplar de tecnologias de 
informação e comunicação em suas atividades, pode acelerar 
grandemente o uso dessas tecnologias em toda a economia, em 
função da maior eficiência e transparência de suas próprias 
ações. 
Esta linha de ação aborda o uso de tecnologias de informação e 
comunicação interno ao governo, para: 
• informatizar suas operações e serviços; 
• aproximar-se do cidadão. (2000,p.69) 

 

Foi nesse contexto que surgiram as primeiras tentativas de instauração de um 

governo eletrônico no Brasil, a partir do ano 2000. Segundo Zugman (2008), no portal 

do governo federal era possível encontrar serviços que auxiliavam a interação com o 

cidadão, bem como a administração interna, configurando as primeiras transformações 

da passagem para o século XXI, com a chamada Era da Informação e do Conhecimento. 

Aos poucos, os governos estaduais, municipais e os demais órgãos da Administração 

Pública passaram a utilizar a Internet como meio de transmissão de informações e de 

prestação de serviços online. 
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O Livro Verde esclarece que o programa Sociedade da Informação busca 

contribuir, de forma efetiva, para a construção de uma sociedade mais justa, em que 

sejam observados princípios e metas relativos à preservação da cultura, fundada na 

diversidade, na sustentabilidade e que busque o equilíbrio regional e a efetiva 

participação social, sustentáculo da democracia política (2000, p.11). Portanto a 

preocupação com a consolidação de uma democracia diferenciada marcou os primeiros 

passos que delineia o surgimento do governo eletrônico no país.  

Segundo Fábio Zugman (2008), a partir de 2000 foram criados os Modelos de 

Gestão de Tecnologia da Informação (TI) no Setor Público e o Grupo de Trabalho em 

Tecnologia da Informação para estudar as novas formas de comunicação, analisar 

projetos, diretrizes e normas com o objetivo de proporcionar à população portais de 

informações e serviços e adequar a estrutura governamental ao modelo moderno de 

Estado, com a instauração do governo eletrônico. 

O marco legal foi a publicação de um Decreto, sem número, em 3 de abril de 

2000, que institui um Grupo de Trabalho Interministerial para examinar e propor 

políticas, diretrizes e normas relacionadas com as novas formas eletrônicas de interação. 

Logo após foi publicado Decreto, em 18 de outubro de 2000, que restringe o alcance do 

governo eletrônico à prestação de contas e informação ao cidadão: 

Art. 1º Fica criado, no âmbito do Conselho de Governo, o Comitê Executivo 
do Governo Eletrônico, com o objetivo de formular políticas, estabelecer 
diretrizes, coordenar e articular as ações de implantação do Governo 
Eletrônico, voltado para a prestação de serviços e informações ao cidadão. 
(Brasil, 2000) 

 

É importante salientar o contexto do surgimento do governo eletrônico inserido 

como uma das principais formas de modernização do Estado. O modelo é global, teve 

inicio nos Estados Unidos, em 1993, e no Canadá em 1997, e reflete a tentativa de 

promover maior eficiência, transparência e redução de custos por meio da concentração 

dos esforços no desenvolvimento de políticas e definições padrões, nos processos de 

assimilação de tecnologia da informação e comunicação (TIC), agilizando a maneira 

com que o governo interage com outros governos, com empresas e com o cidadão. 

(CARTAXO e FEITOSA,2007) 

No Brasil, foi criado o portal único do governo federal, 

www.redegoverno.gov.br, que oferecia diversos serviços on line, como 

acompanhamento de processos judiciais e entrega de declarações de Imposto de Renda. 
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Posteriormente, o acesso à informação foi ampliado, bem como a quantidade de 

serviços prestados pelo Estado mediante a utilização da Internet, havendo uma 

verdadeira política integrada de e-goverment, que consiste numa “revolução em várias 

dimensões do relacionamento dos cidadãos e organizações com seus governos, abrindo 

um novo horizonte às ossificadas e desacreditadas organizações públicas” (ZUGMAN, 

2008, p.15). 

Em 2002, o site já oferecia 1.700 tipos de serviços. Aos poucos, os estados 

federados também iniciaram as ações de governo eletrônico, sendo importante destacar 

os modelos de Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São 

Paulo como os mais avançados. (ZUGMAN, 2008). 

A inclusão do poder público no sistema digital permite uma maior interação 

entre a população e as diversas entidades governamentais, sendo absolutamente 

necessário, atualmente, que o Estado proporcione acesso rápido e fácil a informações e 

prestações de serviços via Internet. Sérgio Amadeu Silveira (2002, p.72), neste sentido, 

ressalta: 

 

Ao atingir o ciberespaço, o Estado em rede ou governo eletrônico pode 
ganhar mais eficiência na prestação de serviços e informações; para tal terá 
que utilizar a TI para se reorganizar internamente visando se adequar à 
velocidade da comunicação em rede. Todavia, os governos eletrônicos 
podem ir além da dimensão da eficiência. Uma das características centrais da 
comunicação mediada por computador é a interatividade. Se os governos 
eletrônicos devem absorver e se adequar às características presentes na rede, 
governos eletrônicos deveriam ser governos necessariamente interativos. 

 

O Poder Legislativo também implantou mudanças internas com o objetivo de 

se modernizar e se adequar aos reclamos da Sociedade da Informação. O portal da 

Câmara dos Deputados permite que o cidadão realize diversas consultas, informe-se 

sobre as sessões legislativas e o cotidiano dos parlamentares, além de disponibilizar um 

espaço para sugestões, contato com a instituição e fóruns para debates. A grande 

inovação da Casa Legislativa foi a criação da Comissão de Legislação Participativa, que 

permite à sociedade civil organizada a participação no processo de elaboração das 

normas que integram o ordenamento jurídico brasileiro (BRASIL, 2008). 

  

 

6. Análise do caso concreto: A Comissão de Legislação Participativa 
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O Congresso Nacional tem seu funcionamento gerido pelas Comissões, 

constituídas conforme seu regimento, como se infere da analise do caput do artigo 58, 

da Constituição Federal (2005): “O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões 

permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no 

respectivo regimento ou no ato de que resultar a sua criação.” Dessa forma, atualmente 

existem 20 comissões permanentes, da qual faz parte a Comissão de Legislação 

Participativa, desde 2001, composta de 18 membros titulares e 18 membros suplentes. 

A Comissão Permanente de Legislação Participativa encarrega-se de conferir à 

sociedade espaço para envio de sugestões das diferentes normas que integram o 

ordenamento jurídico do Brasil, como os Projetos de leis complementares, ordinárias, 

decretos legislativos, resoluções, projetos de consolidação, requerimentos de audiências 

públicas, emendas aos projetos de lei em tramitação nas outras Comissões da Câmara 

dos Deputados, aos projetos de lei do plano plurianual e de diretrizes orçamentárias, 

devendo apreciá-las e, caso aprovadas, transformá-las em proposições normativas. 

Como proposições normativas, devem submeter-se ao procedimento previsto na 

Constituição Federal para se tornarem leis, com aprovação das Casas Legislativas e 

sanção e promulgação da lei pelo Presidente da República. Algumas proposições têm 

iniciativa vedada pela Comissão de Participação, como proposta de Emenda a 

Constituição (PEC), proposta de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 

ou de Fiscalização e Controle (PFC). 

A Resolução nº 21, que criou a Comissão Permanente de Legislação 

Participativa, mediante inclusão do inciso XII no art. 32 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados (2006), delimita quais as entidades poderão enviar sugestões. 

Apenas as sugestões apresentadas por organizações não governamentais, associações e 

órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos 

políticos, e órgãos e entidades da Administração Pública que tenham participação 

paritária na sociedade civil poderão ser apreciadas pela Comissão. 

Os meios de encaminhar as sugestões normativas são a correspondência postal, 

mediante papel impresso, datilografado, disquete ou CD-ROM com o arquivo de texto; 

o fax e a correspondência eletrônica, pelo e-mail: clp@camara.gov.br ou pelo site da 

Câmara dos Deputados (BRASIL, 2008). 

A possibilidade de contribuir com o ordenamento jurídico do país pela internet 

é um avanço na construção da chamada ciberdemocracia, aproximando o cidadão dos 

parlamentares. De acordo com Wilson Gomes (2005, p.16), “a estrutura e os 
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dispositivos mais comuns da internet, particularmente a Web e o correio eletrônico, 

fazem com que ela forneça eficientes canais perfeitamente adaptados para fluxos de 

comunicação e informação em mão dupla entre cidadãos e sociedade política”. O autor 

comenta, ainda, a importância de um canal onde o cidadão se informa sobre aqueles que 

exercem as funções do Estado e estes podem saber o que a população necessita. 

A crise da democracia representativa perpassa a distância cada dia mais abissal 

entre representantes e representados. Portanto, iniciativas como essa, da Câmara 

Legislativa, traçam novos caminhos de participação e alternativas à interação e 

aproximação do cidadão ao fazer político. A idéia não é inovadora, visto que o 

Parlamento Europeu adota um modelo semelhante: é a chamada Comissão de Petições 

do Parlamento Europeu (BURGOS, 2007, p. 14). 

A Comissão teve como primeira presidente a Deputada Luiza Erundina 

(PSB/São Paulo), fundadora da Comissão criada para facilitar o processo participativo 

previsto na Constituição de 1988, que não alcança seus objetivos por requerer um 

grande número de assinaturas para as iniciativas populares. Atualmente, seriam 

necessárias cerca de um milhão e trezentas mil assinaturas, distribuídas por todo o país, 

considerando uma estimativa de cento e trinta milhões de eleitores no Brasil. Essa 

dificuldade resultou em apenas duas propostas de emendas populares enviadas à 

Camara Legislativa, enquanto a Comissão de Legislação Participativa tem conseguido 

abranger inúmeros estados da federação e mais de uma centena de organizações da 

sociedade civil que participam no processo legislativo de forma interativa e direta. 

Segue, abaixo, tabela indicando o número de sugestões recebidas pela 

Comissão desde o ano de seu surgimento até 2008. 

 

SUGESTÕES ENVIADAS À COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

 

SUGESTÕES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

 

Projetos de Lei e 

Requerimentos 

 

24 

 

59 

 

57 

 

28 

 

107 

 

69 

 

93 

 

34 

 

471 

 

Emendas à Lei 

Orçamentária 

 

11 

 

21 

 

16 

 

12 

 

21 

 

45 

 

 

- 

 

- 

 

126 
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Anual 

 

Emendas ao 

Plano Plurianual

 

- 

 

- 

 

01 

 

- 

 

- 

 

01 

 

- 

 

- 

 

02 

 

Emendas à Lei 

de Diretrizes 

Orçamentárias 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

05 

 

07 

 

26 

 

16 

 

54 

 

TOTAL 

 

 

35 

 

80 

 

74 

 

40 

 

133 

 

122 

 

119 

 

50 

 

653 

FONTE: Câmara dos Deputados, Brasil. 

 

Pela tabela apresentada, em 2007, por exemplo, 119 (cento e dezenove) 

sugestões foram enviadas à Câmara, sendo que nem todas se tornaram proposições 

normativas, por terem sido rejeitadas pela Comissão. E, dentre essas 119 sugestões, 

apenas 16 foram enviadas por meio eletrônico. Já em 2008, 50 (cinqüenta) sugestões 

foram enviadas, sendo que 25 (vinte e cinco) foram por meio eletrônico.  

O número de participações por meio da internet tem crescimento visível, 

demonstrando o espaço e as potencialidades na participação on line. Essa constatação 

revela a assimilação, por parte da sociedade civil, no uso das novas tecnologias, 

facilitando e ampliando a participação.  

Como demonstra os gráficos abaixo, a participação online é a que mais cresce 

na Comissão Permanente de Legislação Participativa: 
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Sugestões recebidas pela Comissão de Legislação 
Participativa em 2007

13%

87%

meio eletrônico: 16 sugestões outros meios: 103 sugestões
 

 

 

Sugestões recebidas pela Comissão de Legislação 
Participativa em 2008

50%50%

meio eletrônico: 25 sugestões outros meios: 25 sugestões
 

 

A Câmara Federal se situa, neste sentido, numa posição de ponta no fazer 

político, ao proporcionar à sociedade espaços para participação interativa, cômoda e 

barata, pois evita deslocamentos, ampliando, assim, seu alcance. Como afirma GOMES 

(2005, p. 15-17), a interação é o passo mais inovador dado pelo ciberespaço: 
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uma estrutura multilateral, dotada de fluxos multidirecionais de 
informação e comunicação, é sintoma de uma estrutura política 
onde se reconhece que a esfera civil tem algo a dizer e pode 
influenciar diretamente a decisão política, de uma estrutura onde 
governos e legislativos são sensíveis à vontade e à opinião da 
cidadania. A noção de interatividade política ancorada na 
internet se refere a uma comunicação contínua e de iniciativa 
recíproca entre esfera civil e agentes políticos, uma 
comunicação que deve servir para um recíproco feedback entre 
cidadania e sociedade política (Hacker, 1996). 

  

O alcance à possibilidade de escutar a voz plural da sociedade civil pode ser 

demonstrado pela diversidade de associações cadastradas na Comissão, nos mais 

diversos setores. A análise das 258 associações cadastradas na Comissão Permanente de 

Legislação Participativa demonstra que os setores econômicos, do poder público, da 

sociedade civil organizada e dos trabalhadores têm bastante representatividade. Apesar 

de todas estarem sob o setor entitulado “sociedade civil” no registro da Comissão, foi 

elaborada a seguinte segmentação para melhor compreensão da participação: 

Associações cadastradas

68
26%

28
11%137

53%

25
10%

Sociedade Civil de
Trabalhadores

Setor Econômico

Sociedade Civil

Setor Público

 

 

 

Certamente, a Comissão de Legislação Participativa é um avanço na 

construção de um Estado cada vez mais democrático, uma vez que permite à população 

ampla possibilidade de participação mediante envio de sugestões normativas, sobretudo 

por meio eletrônico. A utilização da internet para a formação de leis pela população 

ainda não apresenta resultados tão significativos, se comparada com o número de 
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proposições apreciadas pela Câmara anualmente (em 2008, por exemplo, 653 projetos 

foram objeto de discussão), seja pela falta de divulgação do serviço, afinal, poucas são 

as pessoas que têm conhecimento da atuação da Comissão, seja pela ausência da 

concreta formação de uma ciberdemocracia nacional, que ainda está em 

desenvolvimento. 

Entretanto, não se pode negar que a possibilidade de enviar sugestões 

normativas pela internet representa um forte meio de exercício da democracia e um 

avanço na formação do governo eletrônico. São necessárias, ainda, políticas públicas 

com o objetivo de levar à população socialmente excluída amplo acesso à internet e às 

novas tecnologias, bem como divulgar esse meio de participação popular. Somente com 

a devida preocupação do Estado e conscientização das massas, os cidadãos poderão 

utilizar a internet para exercer a democracia e a Comissão de Legislação Participativa 

poderá atuar efetivamente no processo de formação de leis. 

 

 

7. Conclusão 

 

A pesquisa objetivou o estudo do avanço do governo eletrônico e a formação 

de uma ciberdemocracia nacional, uma vez que são temas ainda pouco abordados e de 

absoluta relevância tendo em vista o desenvolvimento das novas tecnologias e a 

necessidade de o Estado e a população compreendê-lo para melhor utilizar as suas 

ferramentas. A análise do contexto do surgimento do governo eletrônico, que coincide 

com a implementação da Comissão de Legislação Participativa, confirma um 

deslocamento e uma influência decisiva das novas tecnologias no fazer político.  

O processo democrático, desde seu surgimento na Grécia, esteve fundado na 

possibilidade de diálogo e de acesso a informações plúrimas, valores fortalecidos no 

ciberespaço.  É clara a composição renovada da democracia revestida por inéditas 

ferramentas de atuação e articulação, engendradas pelas novas tecnologias. 

A pesquisa e levantamento de dados na Comissão de Legislação Participativa 

demonstram de forma inequívoca o crescente uso das novas tecnologias e o aumento do 

envio de propostas normativas por meio eletrônico, confirmando a facilitação e alcance 

de um novo fazer democrático em erguimento. É importante ressaltar, entretanto, que a 

maioria da população não tem acesso à internet e às novas tecnologias, dificultando o 
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desenvolvimento do serviço de envio eletrônico de sugestões normativas fornecido pela 

Comissão.  

Dessa forma, são necessárias medidas de iniciativa do Estado com a finalidade 

de levar à população amplo acesso à informação e às novas tecnologias, de modo que 

seja possível falar no avanço da sociedade da informação e da ciberdemocracia sem 

exclusão da maioria dos cidadãos. 

Destaca-se, ainda, apesar da alta exclusão vivenciada no país, que é possível 

identificar mais de 250 entidades cadastradas na Comissão de Legislação Participativa, 

refletindo um amplo segmento da sociedade, distribuída em diversos setores 

(trabalhadores, sociedade civil organizada, setor econômico e setor público).  

Há evidências que a cultura política e o interesse dos cidadãos pelos assuntos 

políticos também têm sido transformados por meio do uso das novas tecnologias, como 

é o caso do fenômeno OBAMA, que elevou em nove milhões de cidadãos o número de 

eleitores, principalmente entre os jovens, devido ao uso das mídias sociais, novas 

tecnologias e do ciberespaço. 

Com o estudo, foi possível concluir que somente com a atuação do Estado no 

sentido de levar à população amplo acesso à internet e às novas tecnologias e com a 

conscientização das pessoas de que elas são partes integrantes no desenvolvimento da 

democracia e por isso devem utilizar os meios disponíveis de participação popular para 

exercer seu poder será possível falar na concreta formação de um governo eletrônico, na 

efetiva atuação da Comissão de Legislação Participativa e na transformação de uma 

democracia em ciberdemocracia, como sugere Lévy. 
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