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“A vida é ou uma aventura audaciosa, ou 

não é nada. A segurança é geralmente uma 

superstição. Ela não existe na natureza.” 

  Helen Keller 
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Madeleine Scudéry 
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Resumo 

 

O processo de informatização das Comissões Parlamentares da Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo 

em que possibilita maior agilidade nos trabalhos e economia de recursos, traz a preocupação quanto à 

implantação de mecanismos de segurança que garantam a confidencialidade, a integridade e a 

disponibilidade das informações gerenciadas. Este trabalho tem por objetivo identificar os mecanismos de 

segurança adotados no sistema Pauta Eletrônica, em uso nas Comissões Parlamentares, e compará-los 

com a percepção dos deputados em relação à confiabilidade desse sistema.  Além disso, pretende-se 

identificar também os possíveis impactos causados na tramitação de projetos e no próprio processo 

legislativo, em decorrência da informatização das Comissões e dos mecanismos de segurança adotados. 

Como resultado deste trabalho pode-se destacar a constatação do elevado índice de confiabilidade no 

sistema Pauta Eletrônica pelos deputados. 

 

 

Palavras-Chave: Comissões Parlamentares; Informatização do Processo Legislativo; Segurança 

da Informação.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de sistemas de informação, nas mais diversas áreas de conhecimento, tem 

possibilitado maior agilidade na execução de atividades rotineiras, além de oferecer mecanismos 

para armazenamento e rápida recuperação de grandes quantidades de dados relevantes às 

instituições.  

Com o crescimento das redes de computadores e do volume de dados nelas 

disponibilizados, houve também um aumento dos riscos de acessos maliciosos e ataques que 

podem violar a segurança das informações. Com o objetivo de proteger os dados de uma 

instituição contra o acesso indevido e garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade 

das informações, diversos mecanismos de segurança têm sido desenvolvidos e implantados nos 

sistemas de informação.  

Recentemente, as Comissões Parlamentares da Câmara dos Deputados têm passado pelo 

processo de informatização, com a implantação do sistema de Pauta Eletrônica, projeto que faz 

parte do Programa de Desmaterialização de Processos e Documentos, aprovado pela portaria n. 

30, de 10/04/2008 (Brasil, 2008), cujo objetivo é a migração de processos de trabalho e 

documentos para o meio digital. A implantação desse sistema busca maior agilidade no 

gerenciamento de informações e redução no consumo de recursos como papel, cartuchos de 

impressora, entre outros.  Apesar dos claros benefícios da informatização, pode haver resistência 

por parte dos usuários com relação à mudança e, principalmente, receio em relação à segurança 

no sistema de informação (SI) adotado.  

Nas Comissões Parlamentares, cujas decisões são de fundamental importância para o 

processo legislativo brasileiro, as questões de segurança, relacionadas à confidencialidade, 

integridade e disponibilidade no sistema de informação são críticas.  

Para que os usuários do sistema Pauta Eletrônica possam usufruir dos benefícios 

decorrentes do uso desse aplicativo e se sentir seguros ao utilizá-lo, é necessário que o mesmo 

ofereça mecanismos que lhes garantam certo grau de segurança das informações 

(confidencialidade, integridade e disponibilidade).  Assim, este projeto visa identificar os 

mecanismos de segurança implantados no sistema de informação das Comissões Parlamentares 

da Câmara dos Deputados e compará-los com a confiabilidade percebida pelos deputados. Além 
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disso, pretende-se identificar os possíveis impactos na tramitação de projetos nas comissões e no 

próprio processo legislativo da informatização e dos mecanismos de segurança implantados. 

 

1.1 PROBLEMA 

Este trabalho trata do tema de segurança da informação no processo legislativo, analisando 

mais especificamente o fenômeno de informatização das comissões parlamentares. Assim sendo, 

pretende-se esclarecer as seguintes questões: como os deputados, usuários do sistema de 

informação das comissões, têm garantida a segurança (confidencialidade, integridade, e 

disponibilidade) dos projetos e de suas decisões e qual a percepção deles quanto à confiabilidade 

do sistema Pauta Eletrônica? 

Com relação a essas questões, temos os seguintes pressupostos para serem verificados ou 

contestados: 

 O Sistema Pauta Eletrônica em execução nos plenários das comissões adota os 

mecanismos necessários para a garantia da segurança das informações. 

 A informatização das comissões e a implantação dos mecanismos de segurança não 

interferem no processo de tramitação dos projetos nas comissões. 

 Os deputados só se sentem seguros, quanto ao que foi aprovado nas comissões, 

quando saem das reuniões com os projetos aprovados impressos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste estudo é verificar se o sistema de Pauta Eletrônica, em uso nas comissões, 

oferece mecanismos para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das 

informações, além de identificar a percepção de inviolabilidade e confiabilidade dos deputados 

com relação a esse sistema. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos podem ser descritos: 

 Identificação dos mecanismos de segurança implantados no sistema de informação 

das Comissões Parlamentares da Câmara dos Deputados; 
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 Comparação dos mecanismos de segurança implantados com a confiabilidade 

percebida pelos deputados. 

 Identificação dos possíveis impactos da implantação dos sistemas de informação e 

dos mecanismos de segurança na tramitação de projetos nas comissões e no próprio 

processo legislativo. 

 

1.3 METODOLOGIA 

Para o alcance dos objetivos propostos será necessário: 

i. descrever o processo de tramitação das proposições nas comissões; 

ii. definir o conceito de segurança da informação e descrever os mecanismos de 

segurança do sistema Pauta Eletrônica, que dá suporte à tramitação de projetos nas 

comissões; 

iii. identificar como o sistema Pauta Eletrônica e seus mecanismos de segurança 

interferem no processo de tramitação dos projetos nas comissões; 

iv. identificar, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e na 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), a 

confiabilidade do sistema de informação sob o ponto de vista dos deputados da 

legislatura atual;  

v. contrastar os mecanismos de segurança do sistema de informação das comissões com 

a percepção de confiabilidade dos deputados no uso desse sistema. 

Esse trabalho envolveu o levantamento bibliográfico, no qual se buscou referências sobre 

comissões parlamentares, segurança da informação e segurança em sistemas da administração 

pública. Também foram realizadas entrevistas em duas fases do trabalho:  

 pesquisa qualitativa (Richardson, 1999) usando entrevista semiestruturada com 

deputados da CCJC e da CMADS, para identificar a percepção de segurança deles 

com relação ao sistema de informação em uso nas comissões; 

 pesquisa qualitativa com servidores das comissões e da área de informática da 

Câmara dos Deputados (CD) para identificar os mecanismos de segurança adotados 

no sistema de Pauta Eletrônica, o processo de implantação do sistema nas comissões 

e seus impactos no processo tramitação dos projetos nas comissões.  
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Informações sobre o número de cópias/impressões realizadas pelo DECOM – 

Departamento de Comissões – nos últimos anos também são apresentadas, para destacar uma das 

vantagens da implantação do Sistema Pauta Eletrônica. 

  A apresentação dos resultados desse trabalho foi organizada da seguinte forma: a Seção 2 

contém a definição de alguns conceitos relacionados às comissões parlamentares, a descrição do 

processo de tramitação de proposições e do sistema Pauta Eletrônica; a Seção 3 trata da 

segurança da informação, contendo a sua definição e os principais mecanismos de segurança 

recomendados e adotados para dar suporte ao sistema Pauta Eletrônica; a Seção 4 contém a 

descrição das entrevistas realizadas e a análise dos resultados obtidos quanto à percepção de 

confiabilidade no sistema por seus usuários; a última seção apresenta as conclusões desse 

trabalho. 
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 2 COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
 Desde o fim do século XIX, os Parlamentos, em geral, se organizaram em comissões, cuja 

função é auxiliar o Poder Legislativo em suas diversas atividades, principalmente na análise das 

propostas legislativas, emitindo pareceres que, na maioria das vezes, são acolhidos pelo Plenário. 

Antes de entrar em discussão, a matéria propriamente dita sofre um exame prévio na comissão ou 

comissões competentes, que deliberam sobre sua constitucionalidade e conveniência, para depois 

as conclusões serem remetidas ao Plenário, onde o projeto e seus pareceres são discutidos e, 

finalmente, votada a matéria (Silva, 2006). 

 A Constituição de 1988 (Brasil, 2011), em seu Art. 58, prevê a existência de comissões 

permanentes e temporárias no Congresso Nacional e em suas duas Casas, constituídas na forma e 

com as atribuições previstas no respectivo regimento ou ato de que resultar sua criação. 

 O objetivo da organização dos trabalhos legislativos em comissões é a subdivisão e a 

otimização dos trabalhos através das discussões e, até mesmo, aprovação de projetos em grupos 

de parlamentares menores e mais especializados por temas.   

 

2.1 Definição 

 Para Zancaner (2009, p. 88) é importante conceituar as Comissões Parlamentares de 

forma ampla, devido à grande diversidade de trabalhos executados nas mesmas. Dessa forma, ela 

define as Comissões como grupos de parlamentares constituídos para “auxiliar o Poder 

Legislativo em suas diversas prerrogativas, desde a função legislativa propriamente dita, a função 

de investigar das CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito), até o papel de guardiães da 

Constituição”. 

Devido à importância da análise de proposições nas Comissões, outros autores, como 

Silva (2006), definem as comissões como organismos internos dos Parlamentos incumbidos de 

estudar as propostas legislativas e apresentar pareceres, antes que elas sejam submetidas à 

deliberação do plenário. A instituição das comissões corresponde à organização de trabalho de 

forma natural e intuitiva para divisão do trabalho e surge, também, sob o fundamento de que a 

discussão detalhada de um projeto em uma assembleia numerosa é inviável e improdutiva.  
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 Na atualidade, os parlamentos em geral se organizam em comissões permanentes com 

competências prefixadas, havendo também a possibilidade de constituição de comissões 

temporárias ou especiais encarregadas de estudar problemas específicos (Silva, 2006).  

O Art. 22 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) define as comissões 

em dois tipos (Brasil, 2012f, p.35): 

 I - Permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado integrantes da 

estrutura institucional da Casa, copartícipes e agentes do processo legislativo, que têm 

por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu exame e sobre eles 

deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos planos e programas 

governamentais e a fiscalização orçamentária da União, no âmbito dos respectivos 

campos temáticos e áreas de atuação; 

II - Temporárias, as criadas para apreciar determinado assunto, que se extinguem ao 

término da legislatura, ou antes dele, quando alcançado o fim da que se destinaram ou 

expirado seu prazo de duração.  

 Dentre as atribuições das Comissões Permanentes, definidas no RICD (Brasil, 2012f), 

pode-se destacar a discussão e voto de proposições sujeitas à deliberação do Plenário e a 

discussão e voto de alguns tipos de projetos de lei em caráter deliberativo, isto é, dispensada a 

competência do Plenário.  

 O caráter deliberativo atribui mais poderes às comissões e permite que as mesmas sejam 

classificadas como Comissões Deliberantes, segundo Araújo (2007) e Silva (2006). Desta 

maneira, as Comissões assumem um papel fundamental no processo legislativo brasileiro, sendo 

seu funcionamento crucial para o bom andamento dos trabalhos no Congresso Nacional e em 

suas Casas. 

 Como principais vantagens da organização dos trabalhos legislativos com o uso de 

comissões parlamentares, Zancaner (2009, p. 90) apresenta:  

(i) a celeridade do processo legislativo; (ii) a possibilidade de discussão de projeto de lei 

por menor número de parlamentares, possibilitando uma arguição infinitamente mais 

produtiva; (iii) a minimização dos erros formais e materiais nos projetos de lei, graças ao 

controle exercido pelas Comissões; (iv) a redução de textos normativos inconstitucionais 

no sistema; (v) o controle que o Legislativo pode exercer sobre os atos legislativos 

emanados pelo Poder Executivo; e (vi) a especialização das Comissões por interesses 

regionais, ramos de atuação e assuntos diversos. 

 Indiscutivelmente, destacam-se, entre as principais funções das Comissões Permanentes 

da Câmara dos Deputados, a análise, a emissão de pareceres e a votação das proposições em 

tramitação na Casa. Dessa forma, é apresentado nesse trabalho o processo de tramitação das 

proposições nas comissões e o suporte oferecido ao acompanhamento deste processo via sistema 

de informação implantado nas comissões. 
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2.2 Processo de Tramitação das Proposições nas Comissões Parlamentares da 

CD 

As proposições, após serem apresentadas por meio do sistema eletrônico de autenticação de 

documentos conforme Art. 101 do RICD (Brasil, 2012f), serão recebidas pela Mesa, numeradas, 

datadas e publicadas no Diário Oficial da CD para serem distribuídos aos deputados, lideranças e 

comissões. Cabe ao presidente da CD a análise prévia da proposição para seu acolhimento, 

decisão sobre sua apensação a outro projeto ou definição de quais comissões deverão avaliá-la, 

como descrito nos Arts. 137, 139 e 142 do RICD (Brasil, 2012f). A Figura 1 apresenta o fluxo de 

tramitação de proposições na CD nas comissões. 

As proposições deverão ser apreciadas em pelo menos uma comissão, antes da deliberação 

do Plenário, com exceção dos requerimentos, como pode ser observado no Art. 53 do RICD. Esta 

apreciação pode ser feita em até três comissões de mérito, pela Comissão de Finanças e 

Tributação (CFT) quanto à adequação financeira e orçamentária, e pela Comissão de Constituição 

e Justiça e Cidadania (CCJC) quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 

regimentalidade e técnica legislativa (quando for solicitado, a CFT e a CCJC também se 

pronunciarão quanto ao mérito). Caso seja necessária a análise de mérito em mais de três 

comissões, o presidente da CD criará uma comissão especial para apreciar a proposição, 

conforme Art. 34 do RICD (Brasil, 2012f). 

A remessa das proposições às comissões é feita por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa 

(SGM), iniciando-se pela comissão que primeiro deve emitir parecer sobre seu mérito, conforme 

especificado pelo presidente da CD. Cada comissão, após apreciação de uma proposição, irá 

encaminhá-la diretamente à próxima comissão, juntamente com seus registros de 

acompanhamento, na ordem em que tiverem que se manifestar de acordo com o despacho do 

presidente, salvo matéria em regime de urgência, que será examinada conjuntamente pelas 

comissões e encaminhada à SGM, como descrito no Art. 139 do RICD (Brasil, 2012f). No 

encerramento da tramitação nas comissões, a proposição e seu processado são encaminhados à 

SGM, para publicação no Diário Oficial da Câmara dos Deputados e, se for o caso, aguardar a 

inclusão na ordem do dia do plenário ou ser encaminhada para redação final. 
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Figura 1: Fluxo de Tramitação de Proposições nas Comissões. Fonte: Freitas, 2013. 

Apresentação 
Distribuição às 

Comissões         

(Presidente) 

Entrada no 

Depto de  

Comissões 

Comissão 

Distribuição ao 

Relator 

Poder 

Conclusivo 
S N 

Recebimento de 

Emendas 

Parecer do 
Relator 

Substitutivo S N 

N 

Parecer do 
Relator 

Recebimento de 
Destaques 

Inclusão na 
Pauta 

Emendas 

 

S 

Discussão 

Votação 

Requerimentos 

Pedido de Vista 

Encerrada a 

Tramitação 

nas Comissões 

 

N S 

Encaminhamento 
a SGM 

Poder 

Conclusivo 

 

Recursos 

 

S N 

Plenário  

(Ordem do Dia) 

S 

N 

Redação Final 

(CCJC) 

Encaminhamento 

para o Executivo 

ou Senado Federal 

Emendas 

 
S N 

Apreciação das 
Emendas nas 

Comissões 

Plenário 

(Votação) 



20 

 

Quando uma proposição é recebida em uma comissão, compete ao seu presidente designar 

relatores e relatores substitutos, entre os membros da Comissão, para emitir parecer sobre os 

projetos de lei e demais proposições recebidas, como é definido nos Arts. 41 e 56 do RICD 

(Brasil, 2012f). 

No caso de Projetos de Lei sujeitos à apreciação conclusiva, emendas poderão ser 

apresentadas à comissão por qualquer deputado, após a designação do relator. Se houver 

substitutivo ao Projeto de Lei oferecido pelo relator, as emendas poderão ser apresentadas apenas 

pelos membros da comissão. 

A pauta das reuniões das comissões parlamentares é definida pelo presidente de cada 

comissão, que pode consultar os lideres partidários em tal processo. A pauta é então 

disponibilizada juntamente com a convocação para a reunião. 

No início de cada reunião o presidente da comissão leva para análise e votação a ata da 

reunião anterior e apresenta os requerimentos sobre a mesa para apreciação dos membros da 

comissão. É comum a apresentação de requerimentos para inversão de pauta, retirada de itens da 

pauta, inclusão de itens extra pauta, entre outros. A aprovação de requerimentos desse tipo pode 

ocasionar mudanças da pauta e da ordem de apreciação de seus itens. Além disso, itens podem 

ser retirados da pauta de ofício, pelo poder discricionário do presidente da comissão. Após a 

consolidação da ordem dos itens da pauta, inicia-se a análise (discussão e votação) dos mesmos. 

A discussão de uma proposição também pode ser adiada devido a pedidos de vista, como pode 

ser observado na Figura 1.  

Um funcionário da SGM, presente nas reuniões da comissão, atualiza, em tempo real, o 

Sistema de Controle de Tramitação de Proposições (SILEG), com as informações de tramitação 

das proposições analisadas e indicando o item em análise em cada instante. Desse modo, as novas 

informações ficam automaticamente disponíveis no sistema de Pauta Eletrônica para 

acompanhamento da reunião, tanto pelos membros da comissão no plenário, como pela 

população em geral, via internet.  
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2.3 Informatização das Comissões 

A informatização das comissões parlamentares da CD teve iniciativa com o projeto 

denominado Pauta Eletrônica, em junho de 2010. Esse projeto faz parte do Programa de 

Desmaterialização de Processos e Documentos, aprovado pela portaria n. 30, de 10/04/2008 

(Brasil, 2008), cujo objetivo é a migração de processos de trabalho e documentos para o meio 

digital. Em novembro de 2011, o sistema entrou em produção oficialmente no plenário da 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. 

Atualmente o sistema Pauta Eletrônica abrange o Plenário Ulysses Guimarães e todos os 16 

plenários das comissões, atendendo a todas as comissões permanentes, temporárias e especiais. 

O sistema Pauta Eletrônica foi desenvolvido como solução para ampliar e acelerar o acesso 

a informações do processo legislativo, buscando a agilidade no trabalho do Plenário e das 

comissões, o acesso simultâneo a reuniões de outras comissões e a economia de papel e outros 

insumos de informática utilizados para impressão de documentos. 

Por meio do sistema de Pauta Eletrônica, pode-se ter acesso à pauta das reuniões por 

plenário ou por comissão, como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2: Tela Inicial do Sistema de Pauta Eletrônica.  Fonte: Brasil, 2103. 
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No plenário das comissões, o sistema inicia automaticamente, mostrando a ordem do dia da 

reunião que nele ocorrerá ou está ocorrendo, como pode ser observado na Figura 3, que apresenta 

a pauta de uma reunião na CCJC. Na janela de itens da pauta, durante as reuniões da comissão, o 

item que está em apreciação no momento aparece em destaque e os itens já apreciados aparecem 

com uma cor clara. Alterações na pauta e informações sobre os itens em apreciação na comissão 

são realizadas em tempo real por um membro da SGM que acompanha a seção e, 

automaticamente, são disponibilizadas pelo sistema Pauta Eletrônica. Também é possível fazer a 

leitura de qualquer item da pauta, consultar o resultado das votações dos itens já avaliados e 

acessar as atas das reuniões anteriores. Além disso, pode-se acessar a pauta de outras comissões e 

visualizar, via WebCâmara
1
, qualquer reunião de comissão ao vivo. 

 

Figura 3: Ordem do dia da Reunião Deliberativa Ordinária da CCJC e Relação de Itens da Pauta.  

Fonte: Brasil, 2013. 

Na aba “Outras Reuniões” é possível pesquisar informações sobre as reuniões da semana, 

do mês ou de um determinado período, como pode ser observado na Figura 4. 

                                                 
1
 WebCâmara: sistema utilizado para visualizar pela Internet a transmissão ao vivo das reuniões dos plenários das 

comissões e do Plenário Ulysses Guimarães da Câmara dos Deputados. 
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Figura 4: Pesquisas Disponíveis na Aba de Outras Reuniões. Fonte: Brasil, 2013. 

Outras informações disponíveis são os dados dos membros e presidentes de cada comissão, 

líderes e vice-líderes dos partidos, relator de cada proposição nas comissões, como mostra o 

exemplo exibido na Figura 5.  

 

Figura 5: Pesquisa dos Líderes e Vice-Líderes da CCJC a partir da aba de Deputados. Fonte: Brasil, 2013. 
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Além disso, é possível consultar a Constituição Federal, os regimentos internos de cada 

uma das Casas e o regimento comum do Congresso Nacional, conforme pode ser observado na 

Figura 6. 

 

Figura 6: Exibição dos itens disponíveis a partir da aba de Legislação. Fonte: Brasil, 2013. 

 

O público alvo do projeto é, prioritariamente, os parlamentares, mas o sistema também 

pode ser acessado pelos secretários parlamentares, membros da imprensa e participantes de 

audiências nos plenários das comissões por meio de terminais touch screen
2
 disponíveis nos 

plenários ou por qualquer cidadão através do endereço eletrônico 

www.camara.leg.br/pautaeletronica.  

 A preocupação com a segurança das informações disponibilizadas pelo sistema Pauta 

Eletrônica está presente desde seu desenvolvimento, passando por sua implantação e manutenção 

em operação, como descrito na próxima Seção. 

 

 

                                                 
2
 Touch Screen: terminal sensível ao toque, isto é, equipamento que pode ser controlado pelo usuário através do 

toque de seus dedos na tela. 

http://www.camara.leg.br/pautaeletronica
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3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 
 A migração das informações armazenadas em papel para os sistemas de informação em 

computadores trouxe agilidade ao acesso e gerenciamento dos dados. Porém as informações 

ficaram mais suscetíveis a problemas relacionados à segurança da informação (Brasil, 2007). 

Antigamente, a segurança se restringia ao controle de acesso físico ao local de armazenamento 

dos dados. Com a informatização, foi necessário implantar mecanismos de segurança físicos e 

lógicos, isto é, além de administrar os locais físicos nos quais estão os equipamentos de rede, de 

armazenamento de dados e servidores de aplicação, tornou-se necessário o controle lógico de 

acesso, com mecanismos de identificação e autenticação de usuários, concessão de permissões, 

definição de grupos, entre outros.  

Os sistemas de informação adquiriram importância vital para a sobrevivência das 

organizações modernas, tornando-as completamente dependentes de computadores e redes para 

prestação de seus serviços (Brasil, 2007). A Câmara dos Deputados tem primado pela 

informatização de seus processos administrativos e legislativos, com o objetivo de aprimorar os 

seus serviços e reduzir o consumo de insumos. Por outro lado, como as demais organizações, a 

Câmara tem se tornado cada vez mais dependente dos sistemas de informática. Assim, é de 

fundamental importância garantir a segurança das informações e a manutenção dos sistemas em 

funcionamento, sob pena de inviabilizar os trabalhos do Legislativo. 

 

3.1 Definição 

Gelbstein e Kamal (2002, p.13) definem segurança da informação como “a disciplina que 

trata de todas as questões envolvendo proteção (1) de dados e informações de todas as formas, (2) 

de tecnologias usadas para processamento, armazenamento e comunicação e (3) de recursos 

computadorizados de um indivíduo ou organização”. 

Diversos autores especificam três propriedades que caracterizam a segurança em sistemas 

da informação (Fontes, 2006; Lyra, 2008; Gelbstein; Kamal, 2002; Silva; Ribeiro; Rodrigues, 

2004):  

1. Confidencialidade: garantia de que só terão acesso às informações os usuários 

autorizados, isto é, que realmente tenham permissões para acessá-las; desta forma são 
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protegidas as informações contra os acessos maliciosos com o intuito de obter, alterar ou 

destruir informações;  

2. Integridade: garante que usuários autorizados não atribuam valores inválidos aos dados 

acidentalmente, e que o conjunto de dados armazenados se mantenha íntegro;  

3. Disponibilidade: garantia de que as informações estarão disponíveis aos usuários 

autorizados quando necessárias. 

Além dessas três propriedades, Lyra (2008) também especifica mais cinco aspectos 

relevantes à segurança da informação: 

 Autenticidade: garante que um usuário é de fato quem alega ser; 

 Não-repúdio: capacidade do sistema provar que um determinado usuário executou 

uma ação; 

 Legalidade: garantia de que o sistema está de acordo com a legislação vigente; 

 Privacidade: capacidade de manter o anonimato de um usuário, quando necessário 

(por exemplo, em um sistema eletrônico de votação); 

 Auditoria: capacidade de auditar as ações dos usuários, detectando fraudes ou 

tentativas de ataques. 

A ampliação da segurança de um sistema de informação implica na tomada de ações para 

oferecer confidencialidade, integridade e disponibilidade, além de outros destes aspectos citados 

conforme as necessidades da organização. 

Mecanismos que previnam a ocorrência de incidentes de segurança devem ser previstos, 

planejados e implantados desde o projeto de um sistema de informação, seguindo por todas as 

etapas de seu desenvolvimento e execução. Além disso, as políticas de segurança da informação 

devem ser de conhecimento e, principalmente, respeitadas por todos os agentes envolvidos no 

processo (analistas de TI e usuários), a fim de reduzir as vulnerabilidades do sistema que podem 

gerar, intencionalmente ou não, indisponibilidade, quebra de confidencialidade ou de integridade 

da informação. 

Ameaças não intencionais podem ser organizadas em três categorias (Turban et al, 2010):  

 erros humanos: podem ocorrer no projeto do hardware, na programação do sistema, 

no teste, na entrada de dados ou em autorizações, e geram a maioria dos problemas de 

segurança; 
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 riscos ambientais: terremotos, tempestades, incêndios, inundações, falhas de energia 

ou no ar condicionado, explosões, entre outros; 

 falhas do sistema de computador, devido a problemas de fabricação ou materiais com 

defeito. 

Por outro lado, ameaças intencionais incluem roubo de dados, uso indevido de dados, roubo 

de tempo do computador, roubo de equipamentos, manipulação deliberada no tratamento, na 

entrada, no processamento, na transferência ou na programação de dados, destruição de dados por 

vírus e ataques semelhantes, fraudes na internet, entre outros. 

 Gelbstein e Kamal (2002  ) descrevem três princípios de segurança da informação:  

 100% de segurança é inalcançável: softwares perfeitos não existem, todo dispositivo 

ou sistema de segurança possuem vulnerabilidades que permitem a sua violação; 

 riscos e custos devem ser balanceados: os investimentos em segurança devem ser 

proporcionais ao nível de segurança que se deseja oferecer e aos riscos de ataque 

aos quais o sistema está sujeito; 

 segurança e conveniência de uso devem ser balanceados: a implantação de mais 

mecanismos de segurança implica em processos ou atividades adicionais a serem 

executados pelos usuários. 

No setor público, o modelo de segurança influi na credibilidade de um sistema de 

informação e deve abranger um controle maior sobre os ativos de informação, assim como sobre 

os serviços disponibilizados pelas diversas áreas de órgãos do governo. Por meio do modelo de 

segurança, é possível avaliar a qualidade dos serviços e identificar responsáveis pelo o uso 

indevido ou má administração de recursos públicos (Lima et al, 2000, apud Rocha, 2010). 

 

3.2 Mecanismos de Segurança em SI 

 A família ISO/IEC 27000 foi definida pela International Organization for 

Standardization (ISO) e pela International Electotechnical Commision (IEC) e engloba a 

definição de diversos padrões para gestão da segurança da informação, como o ISO/IEC 27001, 

que é a norma para certificação de sistemas de gestão em sistemas de informação, publicado em 

outubro de 2005, e a norma ISO/IEC 27002 que define o código de boas práticas para 

gerenciamento de segurança da informação (ISO/IEC 27002, 2005; Fernandes; Abreu, 2008). 



28 

 

 O padrão ISO/IEC 27002 contém uma compilação de recomendações de melhores 

práticas de segurança, que podem ser aplicadas por organizações, independentemente de seu 

porte ou setor. Este padrão foi criado para ser flexível, não entrando em detalhes de como e com 

que tecnologias a segurança deve ser implantada. Ele especifica a necessidade dos seguintes 

mecanismos/estruturas para gerenciamento de segurança nas organizações (ISO/IEC 27002, 

2005; Silva; Ribeiro; Rodrigues, 2004; Fernandes; Abreu, 2008): 

1. Política de Segurança: usada para definir as expectativas para a área de segurança, fornece 

direção e suporte ao gerenciamento de segurança. Normalmente, é produzido um manual 

de políticas de segurança que contém um conjunto de padrões, procedimentos e guias a 

serem seguidos na organização visando à segurança da informação;  

2. Organização da Segurança da Informação: necessidade de definir e implementar uma 

estrutura de governança para o gerenciamento de segurança na organização, definindo 

grupos responsáveis por áreas de segurança e um processo para o gerenciamento de 

incidentes. Pode envolver a organização interna e partes externas, avaliando os riscos de 

segurança envolvidos em produtos adquiridos de terceiros; 

3. Gerenciamento e Controle do Patrimônio: usado para a especificação do patrimônio de 

Tecnologia da Informação (TI) da organização (por exemplo, há hardware, software, 

banco de dados, sala de computadores e equipamentos de ar condicionado) e da atribuição 

de responsáveis por cada item. Também deve ser feita a classificação do patrimônio de 

acordo com a necessidade de segurança; 

4. Segurança de Recursos Humanos: necessidade de educar e informar os funcionários sobre 

as políticas de segurança e confidencialidade. Também define regras de segurança para 

seleção de funcionários permanentes ou temporários e ações a serem tomadas quando da 

saída de funcionários da organização; 

5. Segurança Física e Ambiental: usada para definição das regras de proteção de áreas de 

segurança e de equipamentos relevantes. Envolve a especificação de ambientes físicos 

com controle de acesso e seguros, por exemplo, com proteção contra incêndios, 

inundações e roubos; 

6. Gerenciamento de Operações e Comunicações: envolve garantir instalações para operação 

correta e segura do processamento de dados; minimizar riscos de falhas dos sistemas; 
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manter a integridade e disponibilidade dos sistemas, das informações e das comunicações; 

garantir a proteção das informações disponíveis em rede e da infraestrutura de suporte aos 

sistemas; evitar danos ao patrimônio e interrupções nas atividades da organização; e 

prevenir perdas, modificações ou uso inadequado das informações trocadas entre 

empresas; 

7. Controle de Acesso: ressalta a importância de monitorar e controlar o acesso a recursos de 

rede, sistemas de tecnologia da informação e aos dados propriamente ditos, para evitar o 

uso não autorizado dos recursos; 

8. Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação: ressalta a 

importância da preocupação com requisitos de segurança na aquisição e em todas as 

etapas de desenvolvimento de sistemas de informação; 

9. Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação: define como eventos, 

incidentes e fraquezas de segurança devem ser reportados e gerenciados, visando 

melhorias continuas na segurança; 

10. Gerenciamento de Continuidade dos Negócios: define como as organizações devem se 

preparar para neutralizar as interrupções nas atividades essenciais no evento de ocorrer 

alguma falha ou desastre de segurança;  

11. Compatibilidade: visa integrar os mecanismos de segurança com os requisitos legais e 

com mecanismos de auditoria dos sistemas de informação da organização.   

  

3.3 Mecanismos de Segurança adotados no SI das Comissões 

A Câmara dos Deputados, por meio de seu Centro de Informática (CENIN), busca manter-se 

atualizada com relação a riscos novos e com os mecanismos de segurança que devem ser 

implantados para minimizá-los.  

O projeto Política de Segurança da Informação da Câmara dos Deputados teve início em 2011 

e é patrocinado pela Diretoria Legislativa. Esse projeto compõe o escopo do programa estratégico 

de Gestão da Informação e do Conhecimento. 

A equipe desse projeto, composta por membros do Centro de Documentação e Informação 

(CEDI), Centro de Informática (CENIN) e Secretaria de Controle Interno (SECIN), concluiu a 

https://camaranet.camara.gov.br/web/gestao-estrategica/programas-projetos
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elaboração da Política de Segurança da Informação (PSI) da Câmara dos Deputados, que foi 

publicada pelo Ato da Mesa n. 47, de 16/07/2012 (Brasil, 2012a) e de uma série de normas para 

autenticação e controle de acesso (Brasil, 2012b); geração, guarda e uso dos registros de 

segurança (Brasil, 2012c); guarda e acesso a cópias de segurança dos dados (Brasil, 2012d); e 

separação de ambientes computacionais de desenvolvimento, teste, homologação e produção de 

sistemas de informação na Câmara dos Deputados (Brasil, 2012e). Este projeto visa implantar as 

boas práticas em segurança da informação contidas na família ISO/IEC 27000 e, dessa maneira, 

oferecer aos usuários de seus sistemas um ambiente seguro e confiável, no qual a integridade de 

suas informações e a disponibilidade de seus serviços são mantidos. 

No que se refere à organização da segurança da informação, o CENIN, além de possuir 

membros na equipe de políticas de segurança, estruturou na Coordenação de Infraestrutura de 

Tecnologia da Informação (CAINF): a Seção de Segurança, dedicada a implantar as regras de 

controle de acesso à internet, o gerenciamento do firewall, o controle de atualização e de 

antivírus; a Seção de Suporte a Usuários, responsável pela administração das contas de usuários, 

grupos e permissões de acesso aos recursos disponíveis no domínio administrativo da Câmara dos 

Deputados; as demais seções da CAINF, nas quais há preocupação com controle de acesso 

(confidencialidade), integridade e disponibilidade dos sistemas (servidores de aplicação, de 

armazenamento e de banco de dados e recursos de redes) e recursos gerenciados em cada seção.  

Em outras coordenações do CENIN, como a Coordenação de Disseminação de Informação 

(CODIS) e Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação (COSEV), as equipes desenvolvem 

os sistemas de informação usando metodologias padronizadas e sempre visando a segurança dos 

sistemas em todos as etapas de seu ciclo de vida. Essa organização, com diversas seções atuando 

na área de segurança da informação, visa proporcionar uma maior cobertura nas possíveis 

vulnerabilidades e garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações e 

sistemas, dessa maneira, oferece serviços mais confiáveis a seus usuários. 

Os sistemas de informação desenvolvidos pelo CENIN são implementados em um ambiente 

de desenvolvimento, totalmente isolado do ambiente de produção. Neste ambiente, são aplicados 

os primeiros testes, incluindo testes de segurança. Quando prontos e testados, os sistemas 

internos, ou os sistemas de terceiros adquiridos pela Câmara dos Deputados, são instalados em 

um ambiente de homologação que reproduz as características e configurações do ambiente de 
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produção. No ambiente de homologação são realizados os testes finais do sistema e, somente 

após a sua aprovação, o sistema ou suas novas funcionalidades são instalados no ambiente de 

produção para sua utilização. A utilização de ambientes distintos de desenvolvimento, 

homologação e produção tem por objetivo minimizar a interferência dos novos sistemas 

(produzidos internamente ou adquiridos), que ainda não estão devidamente testados e 

homologados, nos serviços em produção. Essa interferência poderia levar a uma quebra de 

integridade das informações ou a indisponibilidade de sistemas. 

Quanto ao Gerenciamento e Controle do Patrimônio, todos os equipamentos e softwares 

utilizados na Câmara dos Deputados são identificados e atribuídos aos seus gestores 

responsáveis. Nenhum sistema de informação em uso na Câmara dos Deputados é implantado na 

produção sem que seus manuais de usuário e de sistema estejam devidamente aprovados, 

contendo as informações de arquitetura, instalação e operação do sistema. Isso garante que cada 

equipamento e sistema tenha um gestor encarregado e, em caso de falhas, os serviços possam ser 

rapidamente restabelecidos por seus responsáveis, minimizando riscos de indisponibilidade.   

Em relação à Segurança de Recursos Humanos, as ações de controle de acesso estão 

devidamente padronizadas tanto nos processos de admissão, como de saída de funcionários dos 

quadros da Câmara dos Deputados. Essas ações visam melhorar a confidencialidade das 

informações e a confiabilidade nos sistemas. 

No que diz respeito à Segurança Física e Ambiental, o CENIN utiliza dois Centros de 

Tecnologia (CETEC1 e CETEC2), nos quais são instalados os principais servidores e 

equipamentos de rede. A utilização de dois centros de tecnologia possibilita a replicação de 

equipamentos e informações, distribuindo o processamento e aumentando a disponibilidade dos 

sistemas através da migração dos serviços entre os servidores em caso de falhas. O acesso aos 

CETECs é controlado através de cartões de acesso e senhas, distribuídos apenas aos usuários 

autorizados. Os CETECs ficam localizados em prédios diferentes para reduzir a possibilidade de 

serem afetados simultaneamente por calamidades ambientais. Além disso, os dois centros de 

tecnologia possuem geradores de energia próprios que são automaticamente acionados em caso 

de queda da energia elétrica da operadora nacional, de forma a manter em operação os servidores 

e os equipamentos de ar condicionado. Estas ações visam aumentar a segurança e a 
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confiabilidade nos sistemas, através da manutenção dos serviços em operação mesmo em caso de 

calamidades. 

Quanto ao Gerenciamento de Operações e Comunicações, a CD mantém instalações 

avançadas para armazenamento dos servidores e equipamentos de rede (CETECs), incluindo 

controle de temperatura, equipamentos contra incêndio e mecanismos de controle de acesso. Os 

serviços essenciais são mantidos em servidores replicados para balanceamento de carga e/ou 

substituição imediata de um dos servidores em caso de falhas, além da duplicação dos links de 

acesso a internet, para manutenção das comunicações. Desta forma, busca-se manter sempre os 

serviços disponíveis para não interromper as atividades administrativas e o processo legislativo. 

A atribuição de permissões de acesso é feita através da utilização de grupos de usuários. 

Quando um novo usuário é cadastrado, ele é incluído em um grupo (ou grupos), recebendo as 

permissões que estão atribuídas ao perfil desse grupo. Os usuários são identificados e 

autenticados através de login
3
 e senha no acesso a todos os sistemas para os quais é necessária 

alguma autenticação, mesmo que a autenticação seja feita a partir do perfil do usuário no sistema, 

dessa forma pode-se oferecer a confidencialidade das informações. 

Os requisitos de segurança da informação estão constantemente sendo avaliados em todas as 

atividades envolvidas tanto com novos sistemas, adquiridos ou desenvolvidos internamente na 

Câmara dos Deputados, como na manutenção dos sistemas em produção.  

O Gerenciamento de Incidentes é realizado através de ferramentas de monitoramento 

(Nagios
4
) e de gerenciamento de incidentes (ITSM – Information Technology Service 

Management) recomendadas pela ITIL (Information Technology Infrastructure Library), que é 

um conjunto das melhores práticas para o gerenciamento de serviços de infraestrutura em TI 

(Fernandes; Abreu, 2008). O monitoramento tem por objetivo detectar a ocorrência de eventos e 

através do ITSM, os incidentes são encaminhados às equipes responsáveis por solucioná-los. As 

equipes buscam a solução dos problemas ou, pelo menos, soluções de contorno para 

restabelecimento dos serviços, e avaliam os problemas para detectar suas causas e as fraquezas 

                                                 
3
 Login: credencial requerida para obter acesso a um sistema computacional ou a uma informação restrita, serve para 

identificar um usuário ou sua conta no sistema.  

4
 Nagios: software de monitoramento para infraestruturas de TI. O Nagios oferece monitoramento completo e alertas 

para servidores, equipamentos de redes, aplicações e serviços (http://www.nagios.org/). 

http://www.nagios.org/
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dos sistemas, pesquisando sempre alternativas para solução definitiva das falhas. Dessa forma, 

busca-se identificar e solucionar rapidamente falhas de segurança e problemas de 

indisponibilidade de serviços. 

O Gerenciamento de Continuidade dos Negócios está diretamente relacionado à 

disponibilidade dos sistemas e informações. Nesse sentido, além da replicação da infraestrutura 

essencial, como servidores, equipamentos de comunicação, cabeamento, sistemas e informações, 

que possibilita o pronto restabelecimento das operações em caso de falha de algum equipamento 

ou sistema, a CD também implementa políticas de backup dos sistemas e informações, de modo 

que esses possam ser restabelecidos a partir de suas cópias de segurança, mesmo em caso de falha 

em mais de um servidor. Nesse caso, o restabelecimento dos serviços não ocorre de forma 

imediata e automática, pois envolve a carga das cópias de segurança, a configuração dos 

servidores e o restabelecimento dos sistemas e dados. 

A Câmara dos Deputados prima por respeitar todos os requisitos legais, buscando, em suas 

licitações para aquisição de novos equipamentos e sistemas, especificar claramente os 

mecanismos de segurança desejados. Além disso, são mantidas as informações de auditoria na 

execução de operações essenciais da organização, de modo a garantir a autenticidade dos 

usuários e poder identificar suas ações, quando são requeridas auditorias nos sistemas de 

informação. 

No que se refere ao sistema Pauta Eletrônica, ele é usado para apresentação das informações 

disponíveis no Sistema de Controle de Tramitação de Proposições (SILEG). O Pauta Eletrônica 

apresenta as informações sobre as proposições em análise em cada comissão e no Plenário, 

apenas para leitura. As atualizações dos dados são realizadas a partir do SILEG, somente por 

usuários cadastrados e autenticados na rede interna da Câmara dos Deputados. 

Não há restrições de acesso ao sistema de Pauta Eletrônica, que fica disponível para toda a 

população, por meio da internet, e é utilizado para acompanhamento das reuniões das comissões. 

O acesso, a partir de dispositivos instalados nos plenários, é feito diretamente aos servidores 

internos de balanceamento de carga
5
, enquanto o acesso a partir da internet (externo ou por 

                                                 
5
 Servidores de Balanceamento de Carga: servidores utilizados para receber as requisições de serviços e distribuir 

entre dois ou mais servidores de aplicação que irão atendê-las. Visam a divisão de carga de serviço entre os 

servidores de aplicação para melhorar o desempenho do sistema como um todo. 
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dispositivos wireless
6
) é tratado inicialmente pelo firewall

7
 (WAF – Web Application Firewall) 

para o controle de acesso aos sistemas da Câmara dos Deputados e depois encaminhado para os 

servidores de balanceamento de carga. Os servidores de balanceamento de carga distribuem as 

requisições entre dois servidores de aplicação que executam o sistema de Pauta Eletrônica, para 

agilizar o atendimento das mesmas e, ao mesmo tempo, oferecer maior disponibilidade do 

serviço. Portanto, os servidores envolvidos com o serviço de Pauta Eletrônica são replicados com 

o objetivo de reduzir os riscos de indisponibilidade desse sistema e garantir a continuidade do 

serviço mesmo em caso de falhas. 

Embora o sistema de Pauta Eletrônica seja basicamente um sistema de apresentação de 

informações, seu correto funcionamento e disponibilidade são fundamentais para o andamento 

das reuniões nas comissões e das seções do Plenário. O fato das informações, por ele 

disponibilizadas, não serem secretas, não reduz o risco de tentativas de acesso para alterá-las 

indevidamente, violar a integridade das mesmas ou mesmo tornar seu acesso indisponível através 

de ataques de negação de serviços (DoS – Denial of Service) (Silva; Ribeiro; Rodrigues, 2004, 

Geslbstein; Kamal, 2002). Dessa forma, é fundamental que todos os mecanismos de segurança 

disponíveis sejam adotados, para minimizar as vulnerabilidades do sistema, garantir a 

confidencialidade, integridade e disponibilidade dos serviços, e assim obter a confiança dos 

usuários no sistema e nas informações por ele fornecidas. 

Mesmo com todos os mecanismos de segurança adotados, convém ressaltar que nenhum 

sistema é 100% seguro, todos possuem vulnerabilidades que podem comprometer, em maior ou 

menor grau, as informações gerenciadas. 

Na próxima Seção, pretende-se avaliar se a adoção desses diversos mecanismos de segurança 

aumenta a confiabilidade no sistema, e se o usuário consegue perceber que há uma busca 

constante para se manter o sistema e as informações seguros, preservando a confidencialidade, 

integridade e disponibilidade dos mesmos. 

                                                 
6
 Wireless: sem fio, dispositivos utilizados para acesso a redes de computadores sem a necessidade de utilização de 

cabos de cobre ou fibra óptica. 

7
 Firewall: sistema de segurança alocado entre a rede interna de uma organização (Intranet) e as redes externas 

(internet), controla a troca de informações entre elas. Funciona como uma barreira entre a rede interna considerada 

segura e a rede externa considerada insegura (Silva; Ribeiro; Rodrigues, 2004; Turban et al, 2010). 
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 4 AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO CONFIABILIDADE NO SISTEMA 

 
 Apesar da adoção dos diversos mecanismos de segurança, descritos na Seção 3.3, no 

projeto, desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de Pauta Eletrônica em uso nas 

comissões parlamentares, é necessário avaliar a percepção de confiabilidade dos usuários, 

principalmente dos deputados, com relação ao sistema, isto é, se eles o usam e se sentem seguros, 

se confiam nas informações gerenciadas, se percebem que o sistema oferece confidencialidade, 

integridade e disponibilidade das informações, e se não sentem mais a necessidade de 

acompanhar a tramitação das proposições com uma versão impressa da pauta.  

No sentido de identificar a percepção de confiabilidade na utilização do sistema de Pauta 

Eletrônica foi elaborado um conjunto de questões que foi aplicado a uma amostra de deputados 

na forma de entrevista semiestruturada. Em outra fase do trabalho, foram feitas entrevistas com 

servidores da CCJC e da CMDAS, para se verificar como foi a implantação do sistema Pauta 

Eletrônica nas comissões, sua utilização e seu impacto no processo de tramitação de projetos nas 

comissões. Além disso, foram ouvidos servidores do CENIN para a identificação dos 

mecanismos de segurança adotados para proteção das informações e manutenção dos sistemas em 

uso na Câmara dos Deputados. Também foram obtidas informações sobre o número de 

cópias/impressões dos últimos anos junto ao DECOM, para destacar uma das principais 

vantagens da implantação do sistema Pauta Eletrônica. 

 

4.1 Entrevistas 

A primeira fase das entrevistas buscou identificar a percepção de confiabilidade dos 

deputados com relação ao sistema de Pauta Eletrônica.  Com as questões da entrevista pretendeu-

se relacionar a presença das três principais propriedades da segurança da informação – 

confidencialidade, integridade e disponibilidade – com a confiabilidade no sistema. As questões 

da entrevista são apresentadas no Apêndice 1.   

Nesta fase foram ouvidos 20 deputados de duas comissões (CCJC e CMADS), nos meses de 

julho e agosto de 2013. As entrevistas foram realizadas antes do início de reuniões deliberativas 

de cada comissão, enquanto se aguardava a complementação de quorum para a abertura da 

reunião, ou imediatamente após o encerramento da reunião enquanto os deputados ainda estavam 

no plenário das comissões.  



36 

 

Na primeira questão os deputados foram arguidos sobre a utilização do sistema. A 

confiabilidade no sistema foi questionada na segunda pergunta, verificando se os deputados 

confiam no sistema e se sentem seguros ao utilizá-lo. A terceira questão buscou identificar a 

confidencialidade e a integridade das informações, quanto ao risco de violação e no que diz 

respeito a não sofrer alterações indevidas. Quanto à disponibilidade, foram feitas duas questões (a 

quarta e a quinta) para a identificação de problemas de indisponibilidade do sistema durante as 

reuniões nas comissões e o conhecimento de planos de contingência para não prejudicar o 

andamento dos trabalhos. Na última questão, buscou-se identificar a confiabilidade nas novas 

funcionalidades a serem implantadas no sistema Pauta Eletrônica (módulos de presença digital e 

votação eletrônica) e o interesse em utilizá-las.  

O uso da técnica de entrevista semiestruturada, permitiu que o entrevistador prestasse 

esclarecimentos quanto ao significado dos termos usados nas questões, como confiável e seguro, 

resolvendo possíveis dúvidas dos entrevistados.  

A adoção de um conjunto pequeno de questões e da estratégia de uma entrevista rápida e 

objetiva facilitou a abordagem dos deputados, que se mostraram muito acessíveis e prestativos. 

Além disso, a realização da entrevista no próprio plenário das comissões possibilitou uma maior 

compreensão dos deputados com relação ao tema tratado na entrevista, isto é, a utilização e 

confiabilidade no sistema Pauta Eletrônica.  

Para a aplicação da entrevista foram selecionados, aleatoriamente, deputados de duas 

comissões: 

 Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC): foram entrevistados 15 

deputados de um total de 65 membros dessa comissão. A CCJC foi escolhida devido à 

sua dimensão (comissão com o maior número de membros) e importância no processo 

legislativo, uma vez que todas as proposições em tramitação na Câmara dos 

Deputados são avaliadas por membros dessa comissão.  

 Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS): foram 

ouvidos 5 deputados de um total de 17 membros dessa comissão. A CMADS foi 

escolhida por ser a primeira a abolir a distribuição de avulsos em suas reuniões 

(somente uma cópia da pauta fica disponível na mesa dos secretários para consulta 

emergencial).   
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A segunda fase das entrevistas foi realizada com servidores que atuam nas duas comissões 

em questão, com o objetivo de verificar como foi o processo de implantação do sistema Pauta 

Eletrônica, sua utilização atual e impacto na tramitação de propostas nas comissões. Também 

foram ouvidos servidores do CENIN para identificar os mecanismos de segurança adotados no 

sistema Pauta Eletrônica e o impacto de sua implantação nas comissões. 

 

4.2 Resultados das Entrevistas com Deputados 

Os resultados, obtidos a partir da entrevista com os deputados em cada uma das 

comissões, estão sintetizados na Tabela 1.  

Tabela 1: Síntese da Entrevista por Comissão. 

Questões 
CCJC CMADS 

Sim Não Ressalvas Sim Não Ressalvas 

Utilização 10 3 2 3 2  

Confiabilidade 13  2 4  1 

Violação   12 3  5  

Indisponibilidade 4 11  1 4  

Plano de Contingência 4 11  1 4  

Novas Funcionalidades 14  1 5   

 

No que diz respeito a tabulação dos dados coletados na entrevista, buscou-se classificar as 

respostas em três grupos: afirmativas (sim), negativas (não) ou nas quais se mostrava alguma 

incerteza ou ressalva. As ressalvas assumem significados distintos de acordo com as questões nas 

quais foram identificadas: 

i. utilização: a ressalva representa que o deputado usa pouco o sistema; 

ii. confiabilidade no sistema: a ressalva expõe que o deputado confia no sistema, mas sabe 

há risco, como em qualquer sistema de informação; 

iii. violação: a ressalva exprime que o deputado não acredita que haja violação ou 

alteração indevida nos dados apresentados no sistema, mas sabe que nenhum sistema é 

inviolável. 

iv. novas funcionalidades: a ressalva representa o desejo de testar as novas 

funcionalidades antes de avaliar sua confiabilidade. 

A Tabela 2 apresenta os resultados das entrevistas por comissão em porcentagem. 
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 Tabela 2: Síntese da Entrevista por Comissão em Porcentagem. 

Questões 

CCJC CMADS 

Sim 

% 

Não 

% 

Ressalvas 

% 

Sim 

% 

Não 

% 

Ressalvas 

% 

Utilização 67 20 13 60 40  

Confiabilidade 87  13 80  20 

Violação  80 20  100  

Indisponibilidade 27 73  20 80  

Plano de Contingência 27 73  20 60  

Novas Funcionalidades 93  7 100   

 

Com os resultados das entrevistas em porcentagem nas duas comissões foi elaborado um 

gráfico comparativo, que é apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7: Gráfico Comparativo dos Resultados das Entrevistas nas Comissões CCJC e CMADS 

 

A Tabela 3 contém a junção dos resultados das entrevistas nas duas comissões, e esses 

dados expressos em porcentagem são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 3: Junção dos Resultados das Entrevistas nas duas Comissões. 

Questões 
Comissões 

Sim Não Ressalvas 

Utilização 13 5 2 

Confiabilidade 17  3 

Violação  17 3 

Indisponibilidade 5 15  

Plano de Contingência 5 15  

Novas Funcionalidades 19  1 
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Tabela 4: Junção dos Resultados das Entrevistas nas duas Comissões em Porcentagem. 

Questões 

Comissões 

Sim 

% 

Não 

% 

Ressalvas 

% 

Utilização 65 25 10 

Confiabilidade 85  15 

Violação  85 15 

Indisponibilidade 25 75  

Plano de Contingência 25 75  

Novas Funcionalidades 95  5 

  

 A Figura 8 mostra um gráfico com o resultado das entrevistas nas duas comissões em 

porcentagem. 

 

Figura 8: Gráfico com Resultado das Entrevistas nas duas Comissões 

 

4.3 Análise dos Resultados 

Com relação à utilização do sistema de Pauta Eletrônica nas comissões, a maioria dos 

deputados (65%) respondeu que faz uso do aplicativo regularmente, como pode ser observado na 

Tabela 4 e na Figura 8. Quanto aos deputados que não utilizam o sistema (25%), ou que o 

utilizam pouco (10%, apresentados na coluna de ressalvas), todos foram unânimes ao afirmar que 

a não utilização não se deve à falta de confiabilidade no sistema, mas sim à falta de familiaridade 

com a ferramenta, possivelmente, reflexo do pouco tempo investido em treinamento para sua 

utilização. Os usuários, que não fazem uso do sistema, recorrem aos avulsos disponíveis nas 

comissões, ou trazem para as reuniões os avulsos impressos em seus gabinetes. 



40 

 

Todos os deputados afirmaram que se sentem seguros ao utilizar o sistema, embora alguns 

(15%) tenham apresentado ressalvas por terem conhecimento de que nenhum sistema é 100% 

seguro e, por consequência, o sistema de Pauta Eletrônica também está sujeito a ataques que 

possam comprometer a integridade das informações nele apresentadas. Por outro lado, mesmo 

sem ter conhecimento dos mecanismos de segurança implantados no sistema e em toda a 

infraestrutura que dá suporte à sua execução, os deputados foram unânimes ao afirmar que 

confiam no sistema e não acreditam que o mesmo possa apresentar informações incorretas, 

devido a alterações de dados indevidas, por pessoas autorizadas ou não.  

Alguns deputados alegaram que não haveria interesse na população em geral em violar ou 

alterar indevidamente as informações disponibilizadas pelo sistema Pauta Eletrônica uma vez que 

elas são públicas, o que mostra o desconhecimento de ataques de hackers
8
 a sites de órgãos 

públicos apenas com objetivo de mostrar suas vulnerabilidades. Porém, a principal razão alegada 

pelos deputados para a confiabilidade no sistema foi o alto grau de confiança atribuído aos 

servidores da Câmara dos Deputados. Os deputados acreditam que todas as providências 

necessárias para manutenção da confidencialidade, integridade e disponibilidade do sistema e de 

suas informações têm sido tomadas pela área responsável. É importante destacar que, de fato, os 

usuários não devem se preocupar com todos os mecanismos de segurança que são implantados 

em uma organização, mas devem estar cientes das políticas institucionais de segurança e do seu 

papel na manutenção da segurança dos sistemas e das informações organizacionais. 

Um total de 25% dos entrevistados já se depararam com indisponibilidades do sistema, 

embora todos tenham afirmado que isso ocorre muito raramente. A maioria (75%) não sabe se há 

algum plano de contingência para o caso do sistema ficar indisponível, mas acredita que a equipe 

de servidores das comissões dará suporte para não interromper os trabalhos. Alguns deputados 

afirmaram que a solução é recorrer à impressão de avulsos. Também é importante ressaltar que 

não é necessário que os deputados conheçam os mecanismos implantados no sistema para mantê-

lo disponível, mas que se certifiquem de que o sistema estará em funcionamento quando 

necessário, e que haja um plano para solucionar rapidamente problemas e manter o sistema 

operando. 

                                                 
8
 Hacker: pessoa sem autorização que acessa computadores/sistemas de terceiros sem o objetivo de danificá-los 

(Silva; Ribeiro; Rodrigues, 2004). 
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Como pode ser observado na Tabela 3 e na Figura 8, praticamente todos os deputados 

afirmaram estar dispostos a utilizar as novas funcionalidades a serem implantadas no sistema de 

Pauta Eletrônica, os módulos de presença digital e votação eletrônica, e acreditam que esses 

novos módulos serão seguros. Apenas um dos deputados afirmou que gostaria de testar o sistema 

antes de avaliar sua confiabilidade. Esse alto grau de confiabilidade e interesse se deve ao fato de 

os deputados já utilizarem o módulo de votação eletrônica nas seções do Plenário Ulysses 

Guimarães e, novamente, por confiarem no trabalho dos servidores da Câmara dos Deputados. 

A Figura 7 apresenta a comparação entre os resultados das entrevistas das duas comissões 

(CCJC e CMADS) em porcentagem, cujos dados foram extraídos da Tabela 2. Nesse gráfico 

pode-se identificar uma grande similaridade entre as respostas das questões nas duas comissões. 

Com relação à utilização do sistema, 67% dos deputados entrevistados na CCJC e 60% dos da 

CMADS responderam utilizar regularmente o sistema. Acima de 80% dos deputados das duas 

comissões confiam no sistema, acreditam que o mesmo seja seguro, os demais, embora confiem, 

acreditam que há algum risco devido a nenhum sistema ser 100% seguro. Quanto à violação dos 

dados ou alterações indevidas, 100% dos entrevistados na CMADS e 80% dos da CCJC não 

acreditam que isso possa acontecer, principalmente por acreditarem que todas as medidas 

necessárias para manutenção da confidencialidade e integridade das informações estão sendo 

tomadas pelos servidores da Câmara dos Deputados.   

No que se refere à indisponibilidade do sistema Pauta Eletrônica e ao conhecimento de 

planos de contingência, 80% dos deputados da CMADS já se depararam com este problema e 

conhecem como o mesmo pode ser resolvido, enquanto 73% dos entrevistados na CCJC 

responderam similarmente. Praticamente todos os deputados entrevistados nas duas comissões 

estão dispostos a utilizar os novos módulos do sistema Pauta Eletrônica (presença digital e 

votação eletrônica) e confiam na segurança desses módulos, mesmo antes da implantação dos 

mesmos. Apenas 7% dos entrevistados da CCJC, preferem testar os novos módulos, antes de 

expressar sua opinião sobre sua confiabilidade.   

 Por meio de entrevistas com servidores das comissões e com o responsável do CENIN 

pelo desenvolvimento do sistema Pauta Eletrônica, pode-se constatar que a implantação do 

sistema de pauta eletrônica não gerou nenhuma alteração no processo de tramitação das 

proposições nas comissões, a não ser no que diz respeito à agilidade, eficiência e otimização de 
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recursos internos. Isso se justifica pelo fato do sistema Pauta Eletrônica ser uma aplicação de 

apoio as Comissões, utilizado para visualização dos itens da pauta, em substituição aos avulsos, e 

para o acompanhamento das reuniões em tempo real, não interferindo no processo deliberativo. 

Outros benefícios alcançados com a implantação do sistema foram a racionalização e 

desburocratização de rotinas de trabalho e migração para o meio digital, de maneira a conferir-

lhes celeridade e transparência, além, é claro, da diminuição do uso do papel e insumos de 

impressão, e consequentemente, redução dos impactos negativos no meio ambiente. A Figura 9 

apresenta um gráfico com o número de cópias/impressões do Departamento de Comissões 

(DECOM) nos últimos 10 anos, até o final do mês de setembro de 2013, no qual se pode 

constatar a considerável tendência de redução das cópias/impressões deste a implantação do 

sistema no final de 2011.  

 

Figura 9: Número de Cópias/Impressões no DECOM entre 2003 e 2013. Fonte DECOM, 2013. 

No ano de 2012 houve uma redução de 49% no número de cópias com relação ao ano de 

2011 (de 5.244.927 para 2.692.073 impressões) e a projeção para 2013, considerando o que foi 

impresso nos nove primeiros meses do ano, é ficar em próximo a 2.000.000 cópias/impressões. 

Essa redução pode ser explicada pela decisão dos presidentes de algumas comissões de exigir a 

redução do número de avulsos nas comissões a partir desse ano, como por exemplo, na CCJC, 

onde apenas três conjuntos de avulsos ficam disponíveis durante as reuniões, e na CMADS, na 

qual apenas um avulso para consulta tem sido disponibilizado nas reuniões. Essas decisões 
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também influenciam no aumento da utilização do sistema Pauta Eletrônica nas comissões, como 

foi relatado pelos servidores dessas comissões na entrevista. 

Os servidores das comissões, entrevistados na segunda fase da pesquisa, acreditam que o 

sistema Pauta Eletrônica foi bem aceito pelos deputados, e que seu aumentado. Quanto à 

alteração indevida das informações, os servidores alegam que não há receio, pois o Pauta 

Eletrônica é usado apenas para visualização de dados.   

Está prevista a expansão do sistema com a adição de novos módulos para suporte aos 

trabalhos nas comissões, incluindo o controle de presença digital e a votação eletrônica aberta. 

Esses módulos estão sendo implantados na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a 

partir de agosto de 2013, e, provavelmente, serão instalados nas demais comissões a partir de 

2014.  Os servidores das comissões acreditam que não haverá resistência ao uso dos novos 

módulos do sistema, nem desconfiança quanto à confidencialidade e integridade das informações, 

porque os deputados já estão habituados a usar sistemas similares no Plenário Ulysses 

Guimarães. 
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5 CONCLUSÃO 

 
 O funcionamento adequado das comissões parlamentares é fundamental para execução 

dos trabalhos legislativos, uma vez que todas as proposições em tramitação na Câmara dos 

Deputados são analisadas e recebem pareceres de relatores nas comissões. Dessa maneira, a 

interrupção dos trabalhos nas comissões pode paralisar todo o processo legislativo. 

 A informatização das comissões, com a implantação do sistema Pauta Eletrônica, permitiu 

ampliar e acelerar o acesso a informações do processo legislativo. O uso desse sistema agilizou a 

execução das tarefas das comissões, possibilitou o acesso simultâneo a reuniões de outras 

comissões e a economia de papel e outros insumos de informática utilizados para impressão de 

avulsos. Além disso, não houve alteração no processo de tramitação das proposições nas 

comissões. 

O sistema Pauta Eletrônica disponibiliza o acompanhamento das reuniões das comissões 

por qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, por meio da Internet. As informações por ele 

gerenciadas não são sigilosas, porém sua integridade e disponibilidade devem ser preservadas 

para que haja credibilidade no sistema e na própria instituição. Assim, é fundamental a adoção de 

mecanismos de segurança que minimizem os riscos de alterações indevidas (autorizadas ou não), 

mantenham a integridade e disponibilidade das informações.  

Nesse trabalho foi possível identificar que diversos mecanismos têm sido adotados pela 

Câmara dos Deputados no intuito de preservar a segurança das informações e a disponibilidade 

do sistema Pauta Eletrônica e, dessa forma, mantê-lo em operação e não interferir nas atividades 

legislativas das comissões. Apesar disso, pode-se notar nas entrevistas com os deputados que a 

confiabilidade no sistema está mais relacionada à credibilidade dos servidores, que propriamente 

no conhecimento dos cuidados técnicos adotados para manutenção dos serviços e da 

confidencialidade e integridade das informações. Nesse sentido, deve-se refletir sobre a 

necessidade do usuário final, de fato, se preocupar em conhecer todos os mecanismos de 

segurança implantados para manter os sistemas adequadamente em operação. Mais importante do 

que isso, é o usuário estar ciente das políticas de segurança institucionais e do seu papel para 

preservar a segurança dos sistemas e informações organizacionais.  
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É importante que os usuários, mais especificamente os deputados, confiem no sistema de 

Pauta Eletrônica e em suas informações, para que eles possam utilizá-lo tranquilamente na 

execução de suas funções.   

As entrevistas mostraram um relevante índice de utilização do sistema Pauta Eletrônica 

por parte dos deputados, ressaltando a importância de manutenção do sistema em operação 

durante as reuniões das comissões e inclusive de sua expansão com a adição de novas 

funcionalidades.  

Na análise dos resultados da pesquisa realizada com os Deputados, também foi possível 

identificar um alto índice de confiabilidade no sistema Pauta Eletrônica, acima de 80% em ambas 

as comissões, mas como foi observado, essa confiabilidade não está diretamente relacionada ao 

conhecimento técnico dos mecanismos de segurança adotados. 

Embora tenham sido tomadas várias ações para treinamento dos deputados após a 

instalação do sistema Pauta Eletrônica nas comissões, pode-se constatar que alguns ainda não o 

têm utilizado, ou têm utilizado muito pouco. Isso indica que novas ações devem ser planejadas e 

executadas para inclusão dos deputados que ainda estão com dificuldades de utilização do 

sistema.  

Além disso, pode-se constatar a necessidade de estabelecer um plano de comunicação 

para maior divulgação das políticas de segurança e confidencialidade das informações da CD 

para os servidores e usuários dos sistemas de informação. Isso reduz as vulnerabilidades dos 

sistemas de informação e aumenta a confiabilidade na utilização dos mesmos. 

 Com relação à implantação dos módulos de presença digital e votação eletrônica nas 

comissões, pode-se notar que o projeto é muito bem aceito pelos deputados e que há um grande 

desejo de utilizá-los, mesmo por deputados que hoje não utilizam o sistema de Pauta Eletrônica. 

A aceitação e confiabilidade nesses novos módulos nas comissões são justificadas pela sua 

similaridade com o sistema em uso no Plenário, com o qual os deputados já estão familiarizados. 

Comparando os resultados das pesquisas nas duas comissões, foi possível identificar que 

há muita similaridade nas respostas de todos os itens arguidos, havendo pouca variação dos 

índices entre as comissões. Foi possível constatar que o sistema é bastante utilizado, que os 

usuários confiam nele, não acreditam que haja riscos de violação ou alteração indevida de seus 

dados, que raramente enfrentaram problemas de disponibilidade e, normalmente, não sabem 
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como este problema pode ser contornado. Além disso, é grande o interesse e a confiabilidade em 

novos módulos que serão implantados no sistema. 

 Embora os deputados não tenham os conhecimentos técnicos para avaliar a segurança do 

sistema Pauta Eletrônica, eles confiam na equipe de informática da Câmara dos Deputados, que 

de fato tem adotado os mecanismos necessários para garantir a confidencialidade, integridade e 

disponibilidade das informações nos sistemas instalados nas comissões e em toda a casa.  

Vale ressaltar que a confiabilidade dos deputados no sistema permite que eles frequentem 

as reuniões das comissões sem a necessidade de ter os avulsos em mãos e não precisem mais ter 

os projetos impressos para se sentirem seguros quanto ao que estão analisando e aprovando nas 

comissões.  

Como trabalhos futuros, sugere-se a avaliação de outros aspectos relativos aos dados 

coletados, por exemplo, seria interessante fazer análises com base na faixa etária, no nível de 

escolaridade, partidos políticos, tempo de mandato na Casa, região de origem dos deputados, na 

busca de relações que poderiam explicar a dificuldade de utilização do sistema. Além disso, é 

importante avaliar a segurança das informações e a confiabilidade dos deputados com relação a 

outros sistemas utilizados na CD: 

 SILEG - utilizado para o controle de tramitação de todas as proposições em 

análise na CD; 

  Sistema de votação eletrônica do Plenário Ulysses Guimarães - utilizado em 

votações secretas. 

  Esses sistemas são fundamentais para o processo legislativo e, devido a suas 

características e peculiaridades, exigem a implantação de mecanismos bem mais rígidos, que o 

sistema de Pauta Eletrônica, para controle de confidencialidade, integridade e disponibilidade das 

informações.  
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APÊNDICE I – Entrevista com os Deputados sobre Confiabilidade no Sistema 

de Pauta Eletrônica 

 

1. O senhor usa o sistema Pauta Eletrônica para acompanhar a tramitação dos projetos nas 

reuniões das comissões? 

2. O senhor considera o sistema de pauta eletrônica confiável e seguro? 

3. O senhor acha que há algum risco das informações apresentadas no sistema serem 

violadas ou alteradas indevidamente? 

4. O senhor já notou alguma indisponibilidade do sistema durante uma reunião da comissão?  

5. O senhor tem conhecimento de algum plano de contingência para o caso de 

indisponibilidade do sistema Pauta Eletrônica durante uma reunião da comissão? 

6. Há um projeto para implantação de novos módulos no sistema das comissões, incluindo o 

controle de presença digital e o sistema de votação eletrônica (para votação aberta) nos 

plenários das comissões. O senhor se sentiria seguro em utilizá-los?  

 

 


