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RESUMO 

 

O escopo do presente trabalho é analisar a colaboração cidadã, com a utilização da ferramenta 

Wikilegis do e-Democracia da Câmara dos Deputados na formação da lei. Se os Deputados 

Federais, de fato, utilizam essa ferramenta para consulta à população sobre projetos de lei 

tramitados na Casa Legislativa e, uma vez que a tenham utilizado, se levam a participação dos 

usuários em consideração no momento de formação da lei. 

 

Palavras-Chave: Democracia digital. E-Democracia. Wikilegis. Projeto de lei.  
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INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente trabalho é avaliar a utilização, pelos Deputados Federais e 

pelos cidadãos, da ferramenta Wikilegis, da página e-Democracia1 da Câmara dos Deputados, 

para consulta à sociedade sobre projetos de lei que estavam em elaboração na Câmara e que 

posteriormente foram transformados em norma jurídica. 

Atualmente a participação dos cidadãos nas decisões políticas, ou a formulação de 

suas preferências, é facilitada pelo uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs 

(MAQUES, 2011). 

Com o avanço das TICs, especialmente da internet, por algum tempo, propagou-se a 

ideia de se ter encontrado a solução para as democracias modernas. Uma vez que existem meios 

(fóruns, enquetes, bate-papos, audiências interativas em sites ou youtube, entre outros) para a 

participação da sociedade nas decisões políticas, isso remediaria os lapsos atribuídos à crise de 

democracia, ou à crise da representação vivenciada nas últimas décadas, como apatia popular, 

distanciamento entre cidadão e governante (MIGUEL, 2010). Ou para aqueles que entendem não 

haver uma crise, mas apenas necessidade de aprimoramento das práticas democráticas já 

existentes, as TICs, e a internet, também funcionariam como uma resposta. 

Estudos apontam para o aumento do uso de meios virtuais com o intuito de aproximar 

os cidadãos da arena de decisões governamentais, seja para obtenção de informações, ou mesmo 

para participar de debates que podem influenciar a esfera decisória dos governantes. Nesse 

contexto, o Brasil é destaque entre países que investem em iniciativas democráticas (ROSSINI, 

2014). O tema tem sido debatido e estudado por alguns autores (BRANDÃO, 2015; ROSSINI, 

2014; MARQUES, 2008; MITOZO, 2015). 

Esse movimento é conhecido como democracia digital, e-democracia, democracia 

eletrônica, entre outros termos, e se refere ao uso de tecnologias da informação por diversos 

setores no processo político decisório (GOMES, 2005). 

Os estudos sobre democracia digital foram segregados por “ondas”, passando da 

euforia com as possibilidades da internet, tida inicialmente como um meio revolucionário, para o 

                                                 

1 Página disponível no link https://edemocracia.camara.leg.br/ em 18 maio 2018. 
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pessimismo pela ausência de mudanças de práticas políticas no mundo virtual em relação ao já 

vivenciado em outros meios. Atualmente os estudos estão focados em iniciativas voltadas para 

incentivar a participação da sociedade em decisões governamentais e políticas (BRAGA; 

FRANÇA; NICOLÁS, 2009). 

Contudo, o simples incentivo à participação popular, pela criação de espaços 

destinados a sugestões, debates, informações, não tem se mostrado suficiente para a “melhoria” 

da democracia, para esse salto de qualidade democrática (SMITH, 2009; CHADWICK, 2011).  

Uma das possíveis causas desse insucesso pode estar na explicação de que não é 

suficiente a criação de mecanismos de aproximação entre governantes e governados se não forem 

observadas outras condições, a exemplo de acesso universal às TICs, educação política e 

educação para o uso de ferramentas. Segundo Chadwick (2011), o sucesso ou o fracasso da 

participação nessas iniciativas virtuais está relacionada à organização institucional em que estão 

inseridas. 

Por isso, para além da simples criação de mecanismos virtuais de participação, é 

preciso analisar outros elementos relacionados a essas iniciativas, a exemplo da resposta dada 

pelos governantes às manifestações, aos anseios, às sugestões dos cidadãos. 

Nessa linha dos que apostam no potencial desses meios de comunicação, casas 

legislativas, assim como governos, têm utilizado as TICs para incrementar transparência nas 

informações e interação com a sociedade (ROSSINI, 2014), tornando-se corriqueiro o uso de tais 

tecnologias de forma institucionalizada para promover o debate democrático. 

Nesse contexto de criação e de disponibilização de mecanismos virtuais e ferramentas 

digitais para interlocução com os cidadãos por parte dos governos, a Câmara dos Deputados 

criou, em 20092, o portal e-Democracia, cujo objetivo é incentivar a participação da sociedade no 

debate de decisões políticas.  

Atualmente o portal conta com quatro ferramentas, que possibilitam essa interação: 

Audiências Públicas Interativas, que permite o acompanhamento ao vivo de audiência e 

participação por meio de envio de perguntas aos deputados; o Expressão, voltado para discussões 

e sugestões sobre temas que afetam a vida do cidadão; o Pauta Participativa, que permite ao 

                                                 

2 http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/public/o-que-e#.WYNNRYjyuUk em 3 ago 2017. 
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cidadão participar da definição da pauta de votação de projetos; e o Wikilegis, que possibilita a 

edição e o aprimoramento de projetos normativos3. Na ferramenta Wikilegis, objeto do presente 

estudo, é possível a participação do interessado por meio de edição, adição ou exclusão de texto 

no projeto de norma ali disponibilizado. A ferramenta também disponibiliza um espaço para 

comentários.  

Uma vez que a Câmara dos Deputados oferece ferramentas inseridas no conceito de 

democracia digital para participação popular e incentiva o uso de tais mecanismos, torna-se 

importante averiguar se os Deputados Federais utilizam a ferramenta e qual é a destinação dos 

insumos obtidos por meio das manifestações apresentadas aos projetos de lei disponibilizados na 

ferramenta Wikilegis.  

Para tanto, a pesquisa foi orientada pelas seguintes questões, cuja metodologia está 

detalhada no item 4.1 do Capítulo 4: 

a) o Wikilegis tem sido utilizado pelos Deputados Federais para consulta aos 

cidadãos sobre projetos de lei? 

b) as contribuições aos projetos de lei disponibilizados no Wikilegis são apreciadas 

pelo Deputado Federal que colocou o projeto para consulta? 

c) as contribuições dos cidadãos são acatadas na versão final da lei? 

O trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro deles trata da recessão na 

democracia, dos estudos sobre democracia digital, relatando, de forma sintética, possíveis 

potenciais e debilidades da internet em sua aplicação no âmbito político. Ele também possui 

alguns exemplos práticos de democracia digital e a tendência de uso de tais iniciativas por 

parlamentos. 

Já o segundo capítulo versa sobre o portal e-Democracia da Câmara dos Deputados, 

como funciona, dados de acesso e descrição, de forma detalhada, sobre o funcionamento da 

ferramenta Wikilegis, objeto de estudo do presente trabalho. 

O terceiro capítulo elenca a forma de coleta dos dados, sua análise e os resultados 

obtidos.  

                                                 

3 Disponível em: https://edemocracia.camara.leg.br/home em 24 ago 2017. 
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2 DEMOCRACIA DIGITAL 

2.1 Recessão na Democracia 

O modelo liberal de democracia é caracterizado pela participação limitada dos 

cidadãos nos processos políticos decisórios. Schumpeter (1961), representante da corrente elitista, 

ou teoria da liderança competitiva, defendia essa limitação da participação da sociedade, cabendo 

a ela apenas o papel de formar o governo, devendo a condução do último ser entregue aos que 

contam com maior apoio. Assim, ao cidadão cabe votar. E a gestão do governo fica sob a 

responsabilidade dos representantes escolhidos. 

Esse modelo liberal, no entanto, tem sofrido várias críticas. Alguns estudiosos falam 

em “crise da democracia”, defendendo mudanças estruturais nas instituições (PATEMAN, 1992). 

Outros teóricos já entendem que há uma “crise da representação”, ou seja, não haveria problemas 

com a “democracia”, mas sim com as limitações intrínsecas ao sistema representativo (FARIA, 

2015). Para Miguel (2010), vivencia-se uma “crise de credibilidade da representação política”, 

pois os cidadãos não se sentem representados pelas instituições; o aumento da abstenção eleitoral 

convive com o declínio das lealdades partidárias e com a queda na confiança das instituições, 

além de que impera a ideia generalizada de que o povo possui baixa influência nas decisões 

políticas. over 

Somadas às duas vertentes de “crise da democracia” e “crise da representação”, 

também existem aqueles que alegam não haver uma crise nem da democracia nem do sistema 

representativo. O que existiria, atualmente, seria um sistema com necessidade de adaptações. 

Assim, o que o momento exige, apenas, é um aprimoramento de seus mecanismos em vista de 

problemas práticos de realização da democracia (BOBBIO, 2010; MARQUES, 2008). 

Fato é que esse “sentimento” de inadequação do modelo democrático vigente é 

generalizado nas sociedades modernas e ocorre, inclusive, em democracias consideradas 

consolidadas. Esse fato pode ser visto em relatório recente da revista “The Economist” que, em 

31 de janeiro de 2018, divulgou o Índice da Democracia de 20174, no qual avaliou 165 países e 

                                                 

4 O Índice da Democracia é uma compilação realizada pelo The Economist que avalia o estado da democracia. A 
pesquisa, para 2017, foi feita com 165 países e dois territórios.  O índice, em uma escala de 0 a 10, é baseado em 
uma classificação de 60 indicadores, agrupados em cinco categorias: processo eleitoral e pluralismo; liberdades civis; 
funcionamento do governo; participação política; e cultura política. Cada categoria é classificada em uma escala 
entre 0 e 10, e a pontuação geral do índice é uma média simples das cinco categorias citadas. Os valores do índice 
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dois territórios. Segundo o estudo, o Índice da Democracia em 2017 teve uma média global de 

5,48 em 2017, contra os 5,52 de 2016, sendo que mais 89 países apresentaram declínio em seus 

índices, em comparação com 2016. O Índice de 2017 apresenta, também, o pior desempenho 

desde 2010, ou seja, período que ainda estava sob as consequências da crise econômica e 

financeira mundial, quando a média global foi de 5,46. O Brasil, como os demais países, também 

apresentou declínio no Índice, de 6,90 em 2016, para 6,86 em 2017.  

O mesmo relatório afirma a existência de base ampla de deterioração na prática de 

mecanismos democráticos nos últimos anos, fato cunhado por Larry Diamond como “recessão na 

democracia”. E entre outras manifestações dessa recessão estão o declínio da participação 

popular nas eleições e na política e o aumento do abismo entre elites políticas e eleitorado. 

Portanto, o sentimento de falta de representatividade da população, o distanciamento entre 

representantes e cidadãos são fatos que agravam esse recuo nas democracias modernas. 

Somado a esse dado, o Instituto da Democracia e da Democratização da 

Comunicação divulgou, em maio de 2018, a pesquisa “A Cara da Democracia no Brasil”5, 

realizada no período de março de 2018, que versa sobre a satisfação do funcionamento da 

democracia no Brasil. No estudo constatou-se que a satisfação dos brasileiros com a democracia 

está em seu nível mais baixo desde 2002. Apenas 19,4% dos brasileiros responderam estar 

“muito satisfeito” ou “satisfeitos” com esse instituto, o que significa uma queda em relação às 

pesquisas anteriores (38,9%, em 2014; 44,4%, em 2010; 42,7%, em 2006; 30,3%, em 2002). 

Esses aspectos que denotam a necessidade de melhorias ou ajustes nas práticas 

democráticas já são apontados há algum tempo por estudiosos sobre o tema. Archon Fung (2006) 

apresenta um esquema de sistema de políticas públicas de representação mínima, no qual não há 

espaço para a participação direta do cidadão, ou seja, o modelo liberal de representação. 

Nesse esquema de Fung (2006), sinteticamente, o cidadão tem preferências sobre as 

opções políticas públicas que acredita que realizariam seus interesses. Assim, nas eleições, na 

escolha de seus representantes, o cidadão dá sinais de quais são suas preferências para o governo 

ao escolher aqueles cujos programas mais se aproximam de suas preferências. Então, os políticos 
                                                                                                                                                              

são utilizados para classificar os países dentro de um dos quatro tipos de regime: democracia plena (pontuação acima 
de 8), democracia imperfeita (pontuação entre 6 e 8), regime híbrido (pontuação entre 4 e 6) e regime autoritário 
(pontuação menor ou igual a 4). Disponível em: https://www.eiu.com/topic/democracy-index em 22 fev. 2018. 
5 Disponível em: https://www.institutodademocracia.org/single-post/relatorioacaradademocracia em 27 maio 2018. 
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eleitos deverão realizar esses interesses pela formulação de políticas públicas, ou seja, o resultado 

dessas políticas deveria ser o atendimento dos interesses do cidadão. 

Assim, a integridade da relação entre os interesses dos cidadãos e os resultados das 

políticas formuladas deve ser assegurada com base em duas dinâmicas: representação e 

accountability
6. Contudo, se algumas dessas condições não forem cumpridas, essa instituição 

mínima de eleições periódicas falha em assegurar um nível de representação política e 

accountability que torne o governo responsivo. 

No entanto, para muitos problemas públicos e em condições menos favoráveis esse 

instituto mínimo, que é a eleição periódica, falha em assegurar um nível de representação política 

e accountability que torne o governo responsivo, e o autor elencou quatro dificuldades, ou 

déficits democráticos, que podem acarretar essa menor responsividade. 

O primeiro déficit está relacionado à falta de preferências claras por parte dos 

cidadãos em relação a políticas públicas. Ainda que o eleitor tenha clareza quanto as suas 

preferências, elas podem mudar facilmente, uma vez que o cidadão pode ser submetido a novas 

perspectivas, informações ou argumentos. Portanto, ainda que a eleição tenha sido adequada, a 

falta de preferências claras gera um resultado de políticas públicas nocivo ou inadequado. Já o 

segundo déficit diz respeito à ausência de conexão sólida e contínua entre políticos e cidadãos, 

gerando dificuldades para os políticos em conhecer os interesses da sociedade, o que não pode 

resultar em uma boa representação. 

O terceiro déficit elencado pelo autor está relacionado ao fato de o mecanismo de 

eleição não ser suficiente para responsabilização dos políticos. Se os interesses dos políticos 

divergirem dos interesses dos cidadãos, a eleição é insuficiente como meio de controle. Por fim, o 

quarto déficit se traduz na falta de capacidade técnica do Estado de gerar resultados de políticas 

adequados aos interesses dos cidadãos. Ao final, a existência de qualquer uma das dificuldades 

apresentadas gera resultados iníquos para o processo de decisão político e, na visão de Fung 

(2006), uma forma de se minimizar tais efeitos pode ser a adoção de práticas participativas e 

                                                 

6 O termo accountability envolve dois aspectos: a prestação de contas dos detentores de mandato e o veredito popular 
sobre a prestação de contas, ou seja, uma forma de controle das ações dos representantes, que teriam incentivo para 
proteger o interesse de sua base eleitoral, impedindo que os representantes se tornem independentes dos 
representados (MIGUEL, 2010). 
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deliberativas combinadas com mecanismos representativos, e que esse pode ser um caminho para 

tornar governos mais responsivos aos interesses dos cidadãos. 

Alinhadas às possíveis soluções defendidas por Fung (2006), existem outras correntes 

que entendem pela necessidade de mudanças ou ajustes na democracia. Entre elas se destacam a 

participacionista, que prima pela defesa de maior participação da esfera civil no âmbito político, e 

a deliberativa, que se apoia na prática de deliberação pública, ou no uso da razão pública para 

democratizar as práticas e as instituições políticas (FARIA, 2015). 

Apesar das diferenças conceituais entre as duas correntes, em comum, essas teorias 

trazem a ideia de aproximação entre governo e cidadãos, ou a inserção da sociedade, em algum 

momento, no processo de tomada de decisão política. A participação do cidadão não estaria 

restrita às eleições (uma experiência que é comum até os dias atuais, pois é prática usual do 

indivíduo votar e deixar a cargo de seus representantes todas as decisões, sem verificar ou 

controlar quais são elas e quais são seus resultados). Em suma, aumenta a quantidade daqueles 

que defendem que a participação do indivíduo de forma contínua no processo de tomada de 

decisões é salutar para definição do interesse público e para melhoria das instituições 

democráticas. 

Dessa forma, independentemente de se acreditar em uma crise democrática, ou de 

representação, ou de se defender apenas ajustes estruturais nos modelos democráticos atuais, fato 

é que o modelo atual precisa ser adequado para as demandas sociais de hoje. Os processos 

democráticos praticados atualmente devem abarcar os anseios sociais por mais meios de 

participações populares em decisões sobre políticas públicas. 

Nesse contexto, cresce a defesa de institucionalização de mecanismos interativos que 

permitam a manifestação das várias vozes sociais existentes, especialmente as menos favorecidas 

economicamente (FARIA, 2015). Então, o uso de institutos participativos e deliberativos pode 

ajudar a consertar eventuais elos fragilizados em sistemas representativos, o que torna proveitoso 

explorar quais combinações desses institutos para melhor promover valores democráticos 

(FUNG, 2006). 

Para Faria (2015, p. 67), ainda que se considerasse o modelo democrático atual em 

perfeitas condições, é positivo e importante: 
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“analisar e compreender possíveis benefícios de práticas participativas 

e deliberativas aplicadas em parlamentos, pelo menos para três grandes 

dimensões caras ao regime democrático: ganho de legitimidade no 

processo decisório, aproveitamento da inteligência social na 

elaboração legislativa e aumento de transparência sobre os atos 

legislativos.” 

Assim, uma possível forma de se amenizar essa insatisfação com os resultados 

políticos atuais, ou simplesmente como forma de aprimorar o regime democrático, pode passar 

pelo estreitamento de relações entre governantes e cidadãos. Uma aproximação entre esses atores 

possibilitaria, de um lado, melhor entendimento do complexo sistema que influencia o processo 

decisório público, amenizando eventuais insatisfações com os resultados alcançados 

(BRANDÃO, 2015) e, de outro lado, reforçaria a legitimidade das decisões políticas adotadas, 

uma vez que a participação da sociedade desempenha um papel crucial porque permite a 

fiscalização da coisa pública e aumenta a aceitação das decisões do governo (MARQUES, 2008, 

p. 155). 

Apesar do alinhamento teórico no sentido de se possibilitar maior participação 

popular nas decisões políticas, há o empecilho da complexidade das sociedades modernas. Muitas 

dessas sociedades possuem tamanhos continentais. Ainda, a depender da iniciativa de inserção 

popular nos debates ou decisões públicas, vários são os custos envolvidos. Por isso, apesar de 

defendida por muitos, a participação popular encontra diversas barreiras, tornando-se medida de 

difícil implementação. Para muitos, no entanto, essa dificuldade foi arrefecida com a 

popularização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), principalmente pela 

internet. 

2.2 Democracia digital: potencial e limitações 

Apesar de criada no final da década de 1960, a internet se popularizou no início da 

década de 1990, após o surgimento do Mosaic, o primeiro navegador que permitiu sua abertura 

para o público em geral. A internet passou de um paraíso para técnicos e acadêmicos para a 

tecnologia de comunicação de mais rápido crescimento da história (HINDMAN, 2009). 

A abertura da internet para o público em geral, entre outras consequências, 

possibilitou o surgimento de novos meios de interação entre governos com a sociedade. Além de 
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prestação de serviços, também foram criados meios para que a sociedade pudesse contribuir, por 

meio de sugestões, debates, discussões, entre outras formas, com processos políticos. Uma vez 

criado o meio de comunicação, a internet, aliado à abertura de governos às contribuições dos 

cidadãos, surge a teoria da democracia digital, também conhecida por outros nomes, a exemplo 

de e-democracia, democracia eletrônica, ciberdemocracia, democracia virtual. 

No Dicionário de Políticas Públicas, Eisenberg (2013, p. 244) afirma que: 

“Dá-se o nome de democracia digital a variadas práticas, 

muitas vezes experimentais, que buscam democratizar o 

Estado e fortalecer a sociedade civil, tendo como foco a 

aplicação dos potenciais democráticos imputados pela 

conectividade instituída pela internet.” 

Assim, a democracia digital se caracteriza pela introdução ou utilização de 

mecanismos digitais em práticas democráticas (FARIA, 2015). E essa utilização envolve, para 

Eisenberg (2013), três perspectivas: a universalização de participação política, a 

redemocratização da participação e a ampliação de acesso à informação. E essa tem sido uma 

tendência recente, a utilização de meios tecnológicos em práticas participativas já consolidadas 

ou já realizadas por outros meios, além do surgimento de outras inovações (SMITH, 2009; 

COLEMAN, 2004; FARIA, 2015). 

Para Faria (2015), essas práticas democráticas digitais, além do processo de 

accountability naturalmente nela embutido, instigam o aparecimento de ideias construtivas, de 

informações estratégicas no processo de elaboração de políticas públicas, permitindo ao Estado se 

beneficiar do conhecimento dos cidadãos para adoção de decisões mais eficazes. 

O momento atual da democracia é pautado por demandas que exigem um 

aprimoramento do sistema democrático, uma reconfiguração institucional com foco na 

participação dos cidadãos. Para Marques (2008), esse novo design é apenas um dos pontos em 

um contexto de promoção do envolvimento dos cidadãos nas instituições. Assim, o uso da 

internet, tendo em vista suas potencialidades, é tido como uma opção viável para o 

aperfeiçoamento da relação entre representantes e sociedade, e muitos autores entendem que as 

TICs são uma esperança ou uma forma de aplacar as dúvidas quanto à aplicabilidade das teorias 

de democracia deliberativa e da participativa (SMITH, 2009; BRANDÃO, 2015). 
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Smith (2009), ao avaliar algumas práticas democráticas, elenca a democracia digital, 

ou e-democracia, como uma das inovações moderna da democracia e ressalta seu potencial para 

melhorar o engajamento dos cidadãos com o objetivo de aprofundar a participação da sociedade 

no processo de decisão política. 

Sobre os impactos da internet na arena política, segundo Braga, França e Nicolás 

(2009), os estudos sobre o assunto seguiram determinados padrões, que os autores chamam de 

“ondas”, caracterizadas pelas expectativas de seus respectivos autores. A primeira delas, no início 

da década de 1990, defendeu que a internet tinha o atributo de revitalizar a democracia, 

instituindo novas formas de participação democráticas, com o poder de mudar os padrões de 

democracia vigentes, ou seja, os resultados dessas pesquisas eram extremamente otimistas, 

propagando a internet como meio para novas formas de democracia participativa ou mesmo a 

direta. 

A segunda onda ficou conhecida pelos “ciberpessimistas” ou “cibercéticos”, porque a 

conclusão de seus defensores foi de que o meio virtual apenas reproduzia práticas políticas já 

existentes, não havendo qualquer novidade do ambiente da internet que justificasse a alcunha de 

meio que revitalizaria a política. Já a terceira onda se estabeleceu entre as duas primeiras, e nela 

estão os “ciberotimistas moderados”, que creditam à internet o poder de realizar alterações 

importantes nos sistemas políticos, mas nos limites da democracia representativa, agregando 

novas dimensões ao funcionamento dessa última ao aumentar o grau de pluralismo e os canais de 

comunicação entre cidadãos e instituições. 

Assim, após estudos que se posicionaram de formas extremas quanto ao tema 

democracia digital, está-se em uma fase de pesquisas sobre as reais iniciativas, ou os impactos 

efetivos de tais iniciativas no âmbito político. Ainda que sejam iniciativas em fase inicial, é 

possível se estabelecer que existem movimentos e ações institucionais com o intuito de dar mais 

voz ao cidadão, utilizando-se, para tanto, de iniciativas concebidas no meio da democracia 

digital. 

Sabe-se que não há uma solução única, nem um resultado acabado para todos os 

incômodos percebidos nas práticas democráticas atuais, especialmente se forem consideradas as 

diversas peculiaridades existentes em cada uma delas. Mas é possível a construção de soluções e 

ideias que arrefeçam as dificuldades atualmente enfrentadas em regimes democráticos, 
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aperfeiçoando-se os sistemas representativos vigentes (BRANDÃO, 2015). Essa também é a 

defesa de Fung (2006), que propõe o aperfeiçoamento da democracia liberal, pela combinação de 

elementos de práticas participativas e deliberativas e do sistema representativo. 

A internet pode ser vista, em vez de algo que transcenda as estruturas da democracia 

representativa, como um instrumento para remodelar e fortalecer a relação negligenciada e fraca 

entre representantes e representados. O engajamento online pode ser uma forma de abrir 

caminhos conectando representantes e aquele cujas vozes não são frequentemente ouvidas em 

debates políticos (COLEMAN; GOTZE, 2001). 

Marques (2008), na conclusão de seu trabalho, afirma que, no processo de 

participação dos cidadãos na arena decisória política, “os media digitais possuem um papel 

essencial neste processo não apenas ao ressaltar outros valores caros à ideia de democracia, como 

transparência e liberdade, mas, também, ao promover condições propícias para o 

desenvolvimento político da esfera civil”. Assim, as TICs devem ser vistas como um suporte para 

se tentar resolver dificuldades que envolvam práticas democráticas, ou seja, podem assumir um 

papel complementar no aperfeiçoamento do regime democrático. 

Logo, entre as possíveis aplicabilidades da internet, podem ser citadas: a redução de 

custos, sejam eles institucionais ou de organização, de ações coletivas, por facilitar a 

comunicação de modo geral; a redução de custos financeiros e de organização; facilidade de 

formação de novas identidades coletivas; diminuição ou eliminação de hierarquias dentro de 

organizações de movimentos sociais; melhora a avaliação de repercussão de atividade políticas 

por parte dos movimentos sociais (EISENBERG, 2018). 

Às TICs, citando-se particularmente a internet, são atribuídas muitas qualidades, que 

podem ir da possibilidade de aumento exponencial nas oportunidades de participações em 

ambientes interativos, até à criação de um ambiente de comunicação isento de censuras 

institucionalizadas. A internet, portanto, congrega várias possibilidades de alargamento e de 

aperfeiçoamento das relações entre governo e sociedade (GOMES, 2005). Ainda na linha de 

potencialidades das TICs, Silva (2005) entende que o desenvolvimento das tecnologias digitais 

potencializa as relações horizontais, reforçando a interação dos cidadãos, criando novas 

dinâmicas entre poder e sociedade. São abundantes os potenciais creditados à internet, com 

grandes possibilidades de repercussão nas práticas democráticas. 
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Obviamente, apesar dos posicionamentos favoráveis ao potencial das TICs, 

especialmente da internet, é inevitável que elas padeçam de críticas também. Faria (2015) cita 

como exemplos dessas limitações a possível fragmentação e polarização, por ser a internet um 

meio livre de circulação de ideias, o acesso a mais informações, o que leva à discussão sobre seu 

efetivo valor, a fraca relação entre internet e eficácia política. 

Outras limitações da internet também foram apontadas por Hindman (2009), que, 

após estudo de casos relatados em sua obra, concluiu, ao contrário do que se imagina, que a 

internet não é tão aberta quanto parece, uma vez que as práticas tidas como inovadoras, na 

verdade, são aquelas que já existiam antes do advento da internet, e que na internet poucos têm 

voz, seja pela imposição de barreiras à entrada nesse meio de comunicação seja pela sua própria 

estrutura que privilegia poucas vozes e que são quase sempre as mesmas. 

Perceptível, portanto, que a democracia digital está longe de ser consenso entre 

estudiosos e está em processo de desenvolvimento, assim como estão as formas de se consolidar 

processos democráticos e o sistema representativo. Mas é possível também vislumbrá-la como 

um mecanismo a mais na tentativa de se aprimorar a gestão decisória de processos políticos ou as 

instituições democráticas. Ou seja, a democracia digital pode não ser vista como a solução para o 

distanciamento existente entre políticos e cidadãos, uma vez que há inúmeros outros elementos 

que também precisam de ajustes, mas ela tem o potencial de favorecer uma forma de 

representação mais direta, na qual haja a inserção da sociedade, melhorando a eficácia das 

decisões políticas, além de reforçar a legitimidades de tais decisões. 

2.3 Democracia digital: casos práticos 

Apesar da divergência entre os autores sobre o papel das TICs, suas potencialidades e 

limitações, fato é que, a participação direta do cidadão, que antes era tida como inviável devido à 

complexidade e ao tamanho das sociedades modernas, passou a ser vista sob outra ótica com o 

advento da internet. A evolução dos meios digitais apresenta infinitas possibilidades, e seus reais 

impactos ainda dependem de estudos. 

Nesse imbricado contexto, são variadas as iniciativas que se baseiam em meios 

digitais, e que permitem a participação da sociedade nos processos políticos decisórios. 

Considerando-se o escopo do presente trabalho, os exemplos a serem citados são voltados para 

aplicação da democracia digital em parlamentos. 
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Faria (2015) afirma que entre essas experiências, voltadas ao estímulo e viabilidade 

da participação dos cidadãos em matérias de interesse público, realizadas pela sociedade, existem 

aquelas cujos objetivos podem ser políticos ou cívicos, mas sem interação com o Estado (não-

institucionais). Mas também existem numerosos exemplos de iniciativas providas e geridas por 

entes estatais, com o fito de obter a colaboração da sociedade, ou seja, são institucionais. 

Apenas para citar alguns exemplos de iniciativas inseridas no contexto de democracia 

digital em parlamentos, ou institucionais: o parlamento da Nova Zelândia disponibiliza 

formulário de contribuições, pelo qual o cidadão pode apresentar sugestões e comentários a 

projetos de lei7; o Chile possui o Senador Virtual, pelo qual os cidadãos podem opinar por meio 

de enquetes sobre projetos de lei8.  

Existem, ainda, outros exemplos como o Parlamento 2.0 da região de Catalunha; o 

Participação Cidadã, do parlamento do País Basco; os Encontros Abertos Digitais do Congresso 

Nacional norte-americano (FARIA, 2015). Portanto, não restam dúvidas que há iniciativas 

parlamentares institucionalizadas, que buscam contribuições da sociedade para a tomada de 

decisões. 

Para além das iniciativas de cada instituição, existem organizações de redes virtuais 

voltadas para o incentivo ao uso de TICs em parlamentos, a exemplo do The Global Center for 

Information and Communication Technologies in Parliament, que é uma iniciativa da United 

Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). Ou The Inter-Parliamentary 

Union (IPU)9, organismo internacional que promove a cooperação entre parlamentos para o 

fortalecimento das instituições representativas, que em sua página afirma ser seu objetivo auxiliar 

os parlamentos a desenvolver sua capacidade para usar TICs (PERNA, 2010); em 2013, o IPU 

elaborou o Social Media Guidelines for Parliaments
10, recomendando a utilização das redes 

sociais para o aprimoramento da relação das casas legislativas com a sociedade. 

Portanto, o uso de meios digitais por parlamentos é uma tendência crescente. Não 

obstante o ideário de cada uma das correntes teóricas sobre participação popular na política, ou 

                                                 

7 Disponível em: https://www.parliament.nz/en/pb/sc/make-a-submission/ em 21 mar. 2018. 
8 Disponível em: http://www.senadorvirtual.cl/ em 21 mar. 2018. 
9 Disponível em: http://archive.ipu.org/dem-e/parl-ict.htm em 21 mar. 2018. 
10 Disponível em: https://www.ipu.org/file/602/download?token=d2SUuzRX em 5 mar. 2018. 
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sobre potencialidades de TICs, especialmente a internet, para aprimoramento da democracia, é 

fato que são várias as iniciativas disponíveis para incentivar o cidadão a participar de processos 

políticos. No entanto, também é preciso saber o que se faz dessa contribuição da sociedade, a 

partir do momento que ela se predispõe a colaborar. 

Como forma de aperfeiçoamento da democracia representativa, além da 

disponibilidade de mecanismos de participação e da colaboração da sociedade, é preciso a 

contrapartida do representante: a efetiva participação do parlamentar nesse processo, seja 

utilizando-se dos meios disponíveis para aperfeiçoar seu relacionamento com os cidadãos seja, 

nos casos em que utiliza esses meios, aproveitando-se dos insumos coletados para a tomada de 

decisão. A não-utilização dos meios de participação popular existentes, digitais ou outros, ou o 

não-aproveitamento de eventuais informações obtidas nesses canais pode agravar a apatia 

popular, ao perceber a pouca influência que possui no processo de decisão (MARQUES, 2008). 

Brandão (2015) afirma que um aspecto pacífico nos debates sobre a aplicabilidade 

dos potenciais da internet no processo político é a capacidade da internet de reunir um volume 

grande de informações advindas da sociedade, facilitando a construção de conhecimento com a 

contribuição do corpo social, amenizando, por exemplo, o grau de incerteza enfrentado por 

parlamentares na avaliação do impacto das políticas públicas. 

Mas o incremento de oferta de mecanismos digitais de participação não é uma tarefa 

simples e é um desafio que depende de todos os atores envolvidos. Além de todas as barreiras 

sociais e tecnológicas à participação, do engajamento institucional na disponibilização e 

gerenciamento dos meios necessários, é preciso que o representante esteja convencido e 

comprometido em tratar os cidadãos como parceiros na formulação de políticas públicas, na 

tomada de decisão. Uma das atitudes que uma instituição pode adotar, para conquistar a 

confiança dos cidadãos, é demonstrar a efetividade das ferramentas que disponibiliza, além de 

garantir a consideração de eventuais contribuições (MARQUES, 2008). Ademais, esse 

engajamento do representante ou da instituição é essencial para o aumento da credibilidade do 

cidadão. Em resumo, a internet pode se apresentar como um meio útil na busca do 

aperfeiçoamento da responsividade das instituições para com a sociedade (BRANDÃO, 2015), 

desde que a outra parte dessa relação também assuma compromissos. 
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Já existem estudos sobre iniciativas virtuais de e-democracia, e da participação dos 

cidadãos em experiências democráticas por meios virtuais, inclusive estudos do portal e-

Democracia (BRANDÃO, 2015; ROSSINI, 2014; MARQUES, 2008; MITOZO, 2015). Contudo, 

também é preciso se questionar sobre a utilização desses mecanismos virtuais por parte dos 

parlamentares, e sobre o efetivo uso dos insumos obtidos por meio desses canais.  

Resumidamente, o debate atual não é mais sobre o uso ou não dos modernos recursos 

da Web 2.0 para aperfeiçoar a participação digital do cidadão na arena política, pois essa já é uma 

realidade em várias democracias. A questão agora é saber a efetividade da gestão da informação 

produzida nesses espaços (BRANDÃO, 2015). A ausência de respostas às demandas dos 

cidadãos, ou sua intempestividade, acarretam prejuízos à imagem e à missão da instituição 

(PERNA, 2010). 

A disponibilização de um ambiente de debate e de contribuição, seja ele virtual ou 

não, é importante, assim como a efetiva participação da sociedade. No entanto, tão importante 

quanto os requisitos citados é a utilização das ferramentas de forma adequada, bem como a 

análise e o aproveitamento das contribuições dadas, seja como forma de aproveitar o 

conhecimento produzido coletivamente seja para cumprir o objetivo desses meios, que é permitir 

a participação da sociedade em decisões políticas (BRANDÃO, 2015). 

Coleman (2004), ao concluir um estudo sobre consulta online, afirmou que, para que 

ela seja vista como mais que um gesto, tem que haver evidência tangível de que existe uma 

interação com o público, levando-se em consideração as opiniões dos que contribuem no 

ambiente online em deliberações, em sínteses, os cidadãos esperam que seus representantes sejam 

responsivos às suas contribuições. Tal afirmação é extensível à democracia digital: é insuficiente 

disponibilizar meios digitais de participações e incentivar contribuições da sociedade se não 

houver o uso do canal, por parte dos parlamentares, ou se eles não fizerem algum uso das 

informações e das contribuições inseridas nesses canais.   
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3 E-DEMOCRACIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

3.1 Aspectos gerais 

Nesse contexto de criação e de disponibilização de mecanismos virtuais e ferramentas 

digitais para interlocução com os cidadãos por parte dos governos, a Câmara dos Deputados 

criou, em 3 de junho de 200911, o portal e-Democracia, cujo objetivo é incentivar a participação 

da sociedade no debate de decisões políticas. A página é um espaço virtual, que visa estimular a 

participação popular e de organizações civis na criação de leis federais e no debate de temas de 

interesse geral. 

O portal, criado inicialmente como um projeto, foi institucionalizado pela Resolução 

nº 49/2013, que criou a Seção de Gestão do portal e-Democracia, subordinada 

administrativamente à Diretoria Geral da Casa. Em 2016, o site passou por uma reformulação, 

que o deixou com a formatação atual. 

Na página são disponibilizadas ferramentas que permitem algumas formas de 

participação ou de interação por parte da sociedade, a exemplo de compartilhamento de 

informações e de estudos; de participação em discussões; de apresentação de propostas de textos 

legislativos, contribuindo para a construção de textos normativos de forma colaborativa (FARIA, 

2015), tema também conhecido como crowdlaw. 

Todas essas formas de participação servem para subsidiar a tomada de decisões por 

parte do Parlamento. Na prática, é um portal que consolida mecanismos de participação, por meio 

de várias ferramentas, que podem ser usadas conforme o perfil do usuário, baseado em seu 

interesse, suas habilidades, ou mesmo sua motivação individual. 

A iniciativa tem como objetivo ampliar a participação social no processo legislativo, 

além de aproximar cidadãos e seus representantes, facilitando a interação entre eles. Estão, ainda, 

entre os propósitos do e-Democracia a ampliação da transparência no Legislativo e a tentativa de 

demonstrar para a sociedade a complexidade do trabalho de construção de leis. Conforme 

definição constante da plataforma12:  

                                                 

11 Disponível em: http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/public/o-que-e#.WYNNRYjyuUk em 3 ago 2017. 
12 Disponível em: https://edemocracia.camara.leg.br/home em 22 dez. 2017. 
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“O principal objetivo da plataforma é aprimorar o relacionamento 

entre cidadãos e deputados, fortalecendo o princípio representativo, 

de modo a mitigar um dos mais importantes déficits democráticos 

apontados pela literatura, qual seja a sensação de distanciamento 

entre a sociedade e seus representantes, em especial os do poder 

legislativo.” (sem grifo no original) 

Faria (2015) cita, ainda, outras finalidades pretendidas ao se criar o e-Democracia, 

como aprimorar a interação entre a Câmara dos Deputados e a sociedade, fortalecer o papel do 

Legislativo no campo de políticas públicas, incluir o cidadão na construção da norma e nos 

debates sobre temas relevantes, além de esclarecer a sociedade sobre a complexidade do trabalho 

legislativo.  

Apesar de ser uma iniciativa com o objetivo de estreitar relações entre parlamentares 

e cidadãos, a inclusão de temas para debate ou projetos de lei para apreciação no e-Democracia 

não é obrigatória. Assim também acontece com as ferramentas a serem utilizadas: a escolha de 

qual ferramenta utilizar depende de muitas variáveis, inclusive do objetivo da discussão que será 

submetida aos usurários. 

Assim, há casos em que se pretende apenas discutir um determinado assunto, sem a 

meta de criação de um projeto de alguma norma. Em outros casos, como em projetos de lei em 

fase avançada de discussão, pode-se propor sugestão já sobre os artigos do projeto (FARIA, 

2014, p. 6). Portanto, a escolha da ferramenta a ser utilizada dependerá de cada caso, dos 

objetivos pretendidos com aquela discussão. 

Após as mudanças do portal em 201613, na primeira página, são apresentadas as 

ferramentas disponíveis e os temas em discussão em cada uma delas. O fundamento para a 

                                                 

13 Antes da reformulação de 2016, as discussões no portal podiam ser de dois tipos: temáticas ou livres. As temáticas 
aconteciam nas Comunidades Legislativas Virtuais, que versavam sobre temas específicos em trâmite na Câmara dos 
Deputados, e dentro dessas comunidades eram disponibilizadas ferramentas para participação dos interessados. Já 
Espaço Livre, as temáticas não eram pré-determinadas, permitindo-se a discussão de qualquer assunto, não sendo 
organizado necessariamente em comunidades virtuais (FARIA, 2015). As ferramentas disponibilizadas para cada 
tema nem sempre eram as mesmas e nem eram iguais para todas as Comunidades; a escolha dependia, e ainda 
depende, do tema discutido, do objetivo que tinha daquela discussão. Além disso, era disponibilizado o campo 
Eventos Interativos, que reunia as atividades realizadas pela Câmara e que eram transmitidas pela internet 
(BRANDÃO, 2015). 

As Comunidades Legislativas Virtuais eram criadas por solicitação dos deputados, fossem eles presidentes de 
comissões temáticas ou relatores da matéria (BRANDÃO, 2015), ou, naqueles assuntos de maior interesse ou 
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mudança ocorrida entre a versão anterior e a atual foi facilitar a usabilidade da página para o 

usuário14, ao tornar a navegabilidade da ferramenta mais clara, fácil e intuitiva. 

Figura 1 - Portal e-Democracia 

 
Fonte: https://edemocracia.camara.leg.br/  em 16 maio 2018. 

Atualmente o e-Democracia conta com quatro ferramentas, que possibilitam essa 

interação com a sociedade: Audiências Públicas Interativas, Expressão, Pauta Participativa e 

Wikilegis. 

As Audiências Públicas Interativas são uma ferramenta que transmite, ao vivo, 

discussões, muitas vezes de projetos de lei, que acontecem nas comissões temáticas da Câmara 

dos Deputados. Seu objetivo é ampliar o alcance do debate nas comissões, que buscam 

externamente informações para tomada de decisões. Além de acompanhar as discussões, os 

cidadãos também podem participar por meio de perguntas, comentários ou sugestões. Nessa 

ferramenta, há dois espaços: o Bate-Papo (chat), no qual a discussão sobre o tema em debate é 

                                                                                                                                                              

relevância, a equipe do e-Democracia leva para o Parlamentar uma sugestão de que aquele tema seja incluído no site. 
Ambas as formas de escolha de pauta da página são baseadas em uma pauta livre, isto é, não há um crivo para que 
sejam criadas as discussões (FARIA, 2015, p. 12). Na formatação atual da página, não há informação sobre mudança 
na forma de inclusão de temas para debate. 
14 Disponível em: https://edemocracia.camara.leg.br/home em 22 dez. 2017. 
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livre, e o “Pergunte aos Deputados”, pelo qual o usuário pode incluir perguntas, questionamentos 

direcionados aos parlamentares presentes na audiência pública. 

A ferramenta Expressão permite que o cidadão discuta livremente sobre os temas em 

debate e ele também tem a oportunidade de criar novas discussões. É possível a participação dos 

deputados, que podem manifestar suas opiniões por escrito ou por vídeos. Quanto à 

navegabilidade, o usuário pode identificar tópicos de interesse pelo tema (o título dado à 

discussão), por classificação por categorias (o tema geral do debate), pela quantidade de respostas 

dadas àquela discussão, pela quantidade de visualizações ou tempo em que o tema está em 

atividade (assim, o usuário pode identificar quais os tópicos possuem atividades mais recentes). 

Já a Pauta Participativa, a mais recente das ferramentas, permite que o cidadão 

colabore com a definição da pauta de votação de projetos. Durante o período da consulta, que é 

de duas semanas, o cidadão pode votar em até dois projetos em cada tema em consulta. Ao 

escolher dois temas que queira que conste da pauta, pode também indicar um projeto que não 

deve ser colocado em pauta. Ao final, o projeto escolhido e que, portanto, será colocado em pauta 

para votação pela Câmara dos Deputados, é aquele que obteve o maior saldo positivo de votos 

(votos favoráveis menos os votos contrários). 

A última das ferramentas é o Wikilegis, que será apresentado adiante, de forma mais 

detalhada, por ser parte do presente estudo. 

3.2 Wikilegis 

O Wikilegis funciona como um instrumento de construção colaborativa de textos 

normativos. É uma tentativa de facilitar a interação com os cidadãos, de modo a organizar ideias 

pela redação de textos legais. Os usuários podem sugerir alterações específicas no texto original 

do projeto de lei ou de um substitutivo, ou elaborar sua própria versão (FARIA, 2015). O usuário 

pode, assim, influenciar o texto final da proposta, contribuindo com sugestões, que passarão por 

avalições posteriores (MITOZO, 2015). 

Nessa ferramenta, é possível a manifestação do interessado por meio de edição, 

adição ou exclusão de texto no projeto de lei ali disponibilizado, além de poder colocar apenas 

comentários. Assemelha-se a um editor de texto. Atualmente a contribuição dos cidadãos pode 

ser feita item por item (incisos, alíneas, artigos). Após a finalização do período de contribuições, 

as manifestações são analisadas por consultores legislativos e, posteriormente, passam pela 
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análise do relator do projeto de lei, que “decidirá acerca da conveniência e oportunidade da 

incorporação das sugestões ao texto final da proposição”, segundo informação da página do e-

Democracia15. 

Na nova versão do Wikilegis, após reformulação da página ocorrida em 2016, é 

permitida a inclusão de vídeos explicativos, caso seja de interesse dos deputados envolvidos, 

além de a página estar integrado ao sistema de tramitação das proposições legislativas da Câmara 

dos Deputados (SILEG), que possibilita a visualização, na própria página da ferramenta, da fase 

do processo legislativo em que o projeto de lei está. Também é possível ao interessado votar pelo 

apoio ou não ao projeto em análise. Nos temas em análise mais recentes, também constam 

informações de quem são o relator e o autor do projeto. 

Figura 2 - Página do Wikilegis 

 
Fonte: https://edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/bill/64 em 16 maio 2018.  

                                                 

15 Disponível em: https://edemocracia.camara.leg.br/sobre/wikilegis/ em 28 dez. 2017. 
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Acima, um exemplo da apresentação da ferramenta ao usuário. Além das facilidades 

já apresentadas, também é possível “Visualizar Relatório”, mecanismo que permite a 

consolidação de todas as informações sobre as manifestações naquele projeto de lei, como é 

possível visualizar na imagem abaixo. 

Figura 3 - Página do relatório, obtido ao se clicar em “Visualizar Relatório” 

 
Fonte: https://edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/bill/64/report/ em 16 maio 2018. 

Apenas para se ter uma ideia dos dados de acesso à página do e-Democracia16, e 

também do Wikilegis, seguem alguns dos números que refletem a quantidade de manifestações 

dos usuários: 

                                                 

16 Relatórios “Dados sobre a participação no portal e-Democracia Fevereiro/2015” e “Dados sobre a participação no 
portal e-Democracia Outubro/2016”. Disponíveis em: 
http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/public/documentos em 29 dez. 2017. 
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Tabela 1 - Dados de participação no e-Democracia 

  Até fevereiro de 2015 Até outubro de 2016 
Variação 

percentual 

Total de membros   32.413 37.845 17% 

Fórum 

Postagens 20.270 23.568 16% 

Tópicos criados 3.929 4.920 25% 

Visualizações 33.697.146 52.676.003 56% 

Blogs (Comentários)   537 547 2% 

Salas de bate-papo 
(Mensagens) 

  17.874 22.407 25% 

Wikilegis 
Comentários 1.054 1.116 6% 

Sugestões 1.049 1.062 1% 

* dados computados desde a entrada em funcionamento do portal (2009) até o mês especificado. 

* não há dados de acessos da página após a reformulação de 2016. 

Fonte: elaboração própria. 

Pelos dados constantes da própria página do e-Democracia, e ainda que de forma 

discreta em algumas ferramentas, percebe-se que a quantidade de interações dos cidadãos no 

portal tem aumentado, tanto em quantidade de membros quanto em quantidade de manifestações 

apresentadas. Saliente-se que esse crescimento de acesso e de participação não é um fato isolado 

da página citada. Na verdade, está inserido em um contexto maior de crescimento do uso da 

internet em todas as regiões, salientando-se o destaque do Brasil em inovações democráticas, 

acontecimento reconhecida mundialmente (ROSSINI, 2016), o que facilita o incremento nesses 

dados. 

Contudo, interessante ressaltar que há uma grande discrepância entre a quantidade de 

visualizações e de participações nas ferramentas disponibilizadas. No Fórum, por exemplo, até 

outubro de 2016, foram 52.676.003 visualizações e apenas 4.920 participações, o que não 

representa nem 1% do total de visualizações. Considerando-se que a participação digital é uma 

atividade crescente, iniciando-se com o acesso dos usuários à ferramenta, passando pela 
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visualização e finalizando com a participação, é de se questionar o motivo pelo qual a quantidade 

de interações está tão aquém da quantidade de visualizações. 

Especificamente sobre a ferramenta Wikilegis, desde sua criação até fevereiro de 

2015, a quantidade de comentários (aqueles que não são computados como sugestões) foi de 

1.054, enquanto que foram propostas 1.04917 sugestões (que são as manifestações consideradas 

como sugestões de alteração). Em outubro de 2016, a quantidade de comentários já tinha passado 

para 1.116, e a de sugestões para 1.06218. Percebe-se, portanto, que a quantidade de 

manifestações dos cidadãos tem aumentado tanto no portal quanto na ferramenta. 

  

                                                 

17 Relatório “Dados sobre a participação no portal e-Democracia Fevereiro/2015”. Disponível em: 
http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/public/documentos. Em 29 dez. 2017. 
18 Relatório “Dados sobre a participação no portal e-Democracia Outubro/2016”. Disponível em: 
http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/public/documentos#.WZ8QWSiGOUl. Em 24 ago. 2017. 
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4 ANÁLISE 

4.1 Metodologia 

Uma vez estabelecido que o uso da internet, e de TICs, é uma realidade dos 

parlamentos hoje, e que existem vários mecanismos digitais que incentivam a participação da 

sociedade em processos políticos decisórios, em discussões de temas de interesse público, é 

salutar se perquirir sobre o que é feito dessa informação, do insumo obtido de contribuições do 

cidadão. 

O problema do presente estudo é saber se a ferramenta Wikilegis é efetivamente 

utilizada na formação da lei. Assim, o cerne do trabalho é averiguar a utilização, por parte dos 

deputados, dessa ferramenta, e o que é feito da informação nela disponibilizada, se, de fato, ela é 

apreciada pelos deputados e se causa algum impacto no produto final da produção legislativa. 

Sabe-se que o processo legislativo não é linear ou mesmo previsível. Muitos são os 

interesses envolvidos e vários são os grupos que podem atuar nessa dinâmica, a depender da 

relevância do tema para cada participante desse processo. Ou seja, ainda que haja contribuições 

dos cidadãos aos temas em debate no parlamento, não necessariamente elas devem ou serão 

acatadas. 

Contudo, é benéfico que, em respeito ao tempo dedicado pelo cidadão, à relação entre 

representante e representado, e também como forma de dar crédito à ferramenta disponibilizada 

para incentivar a participação da sociedade, haja uma resposta ao cidadão sobre o que é feito de 

suas contribuições, se foi utilizada, ou caso não tenha sido, se ao menos foi apreciada durante o 

processo decisório. 

Em suma, o que se pretende averiguar é: os deputados federais utilizam o Wikilegis 

para consultar a sociedade sobre projetos de lei? E para os casos em que o deputado se predispôs 

a consultar a sociedade, o conteúdo de eventuais contribuições foi apreciado e/ou utilizado na 

formulação das leis? A participação popular influenciou as decisões políticas? 

O resultado dessa avaliação é importante porque eventual falta de resposta ou de um 

posicionamento sobre a participação da sociedade pode frustrar os participantes, desacreditando 

canais institucionais, cujos potencias são enormes, além de fragilizar ainda mais a relação já 

combalida entre representantes e representados. A ausência de reposta do parlamentar a 
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manifestações da sociedade em qualquer meio de participação é um problema para a eficácia de 

experiências participativas, o que também pode afetar a motivação daqueles que se dispuseram a 

participar e contribuir de alguma forma (FARIA, 2015). Em síntese, não se trata apenas de se dar 

espaço para as muitas vozes existentes na sociedade, mas sim de se ouvir efetivamente as vozes 

que se manifestam. 

Assim, uma vez que o Wikilegis abriga projetos diferentes, de normas de naturezas 

diversas, para delimitação do objeto do estudo, utilizou-se apenas o universo de projetos de lei. 

Para se saber quais são os projetos de lei que foram tramitados na Câmara dos Deputados, foi 

feita uma pesquisa na página da Casa Legislativa, entre os anos de 1995 (data do mais antigo 

projeto de lei disponibilizado para consulta no Wikilegis) e 201719. Após, foi feita uma 

compilação dos dados da página do e-Democracia20, para se saber quais desses projetos de lei 

foram disponibilizados no Wikilegis para apreciação e contribuição da sociedade. 

Uma vez delimitado o total de projetos de lei tramitados entre 1995 e 2017 na Câmara 

dos Deputados, e sabendo-se quais deles foram submetidos à apreciação popular pelo Wikilegis, 

estreitou-se a pesquisa para se determinar quais desses projetos foram transformados em lei.  

Posteriormente, e apenas para as leis que foram disponibilizadas no Wikilegis, foi 

avaliada eventual apreciação e uso das contribuições do cidadão. Para isso, foram analisados os 

pareceres dos relatores21, em busca de menções ao uso da plataforma, e as contribuições dadas 

aos projetos de lei. 

Para analisar as sugestões aos projetos de lei, foi feita uma comparação entre os 

textos iniciais disponibilizados para apreciação na ferramenta Wikilegis, as contribuições dadas 

pelos cidadãos e o texto final da lei. Com esse intuito, foi criada uma planilha no Excel com a 

seguinte configuração: 

                                                 

19 A pesquisa foi efetuada no link: http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaSimplificada. Os  dados 
foram obtidos seguindo os passos: selecionar PL; digitar o ano; clicar em pesquisar; clicar em "transformadas em 
norma jurídica". A primeira pesquisa foi feita em 3 de agosto de 2016. Posteriormente foram revisados em abril de 
2018. 
20 Versão antiga: http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/public/home#.Wv29goiUuUk. Versão nova: 
https://edemocracia.camara.leg.br/. 
21 Para pesquisa dos pareceres, foi utilizada a ferramenta de busca de projetos de lei da página da Câmara dos 
Deputados. Disponível em: http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaSimplificada. 
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a) na primeira coluna (texto inicial) foi colocado o texto da lei submetido à 

consulta popular22; 

b) na segunda coluna (sugestão de alteração) foi inserido o texto da sugestão de 

alteração feita pelo cidadão; 

c) na terceira coluna (texto final), consta o texto da lei que foi publicado; 

d) na quarta coluna, foi aplicada a fórmula EXATO23 entre as células da coluna 

com texto inicial e da coluna com o texto de sugestão de alteração, para saber 

se eventualmente existem textos idênticos; 

e) na quinta coluna, foi aplicada a fórmula EXATO entre as células das colunas 

de texto das sugestões de alteração e do texto final da lei, para se verificar se 

há coincidência entre eles; 

f) na sexta coluna, foi aplicada a fórmula EXATO entre as células da coluna 

com texto inicial e as células da coluna com texto final, para se saber se houve 

alteração ou não entre o texto submetido à apreciação da sociedade e o texto 

da lei publicada; 

g) por fim, cada contribuição foi lida e analisada para se averiguar se alguma 

sugestão foi parcialmente acatada, os tipos de contribuições dadas (texto, 

redação, ou se a sugestão não era devida), os tipos de alterações efetivadas no 

texto final da lei (redação, texto) e quantidade de usuários que contribuíram 

com sugestões. 

4.2 Dados Gerais 

Apenas para contextualizar o uso da ferramenta Wikilegis, é interessante ressaltar que 

antes da reformulação da página do e-Democracia em 2016 foram criadas 60 comunidades, das 

                                                 

22 Vale ressaltar que na página do e-Democracia antes da reformulação, o texto submetido a apreciação era segregado 
por artigos. Assim, o usuário que quisesse contribuir em todo o artigo, incluindo incisos, alíneas, ou em parte dele, 
tinha que se referir ao artigo inteiro. Já na nova versão da página, o texto é segregado em unidades menores, ou seja, 
a contribuição pode ser feita pelo cabeça do artigo, por inciso, alínea ou outras partes eventualmente existentes. 
23 Para o uso da fórmula, foi observado que ela é case-sensitive. Assim, para avaliação de igualdade entre as células, 
se a diferença foi apenas de escrita em maiúscula ou minúscula, elas foram consideradas iguais. 
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quais 15 disponibilizaram opção de uso do Wikilegis. Desse total de 15, nove são referentes a 

projetos de lei24.  

Após a reformulação da página, até o fechamento dessa pesquisa, foram 

disponibilizadas para contribuições no Wikilegis 30 proposições, sendo que 18 delas são projetos 

de lei. Ou seja, no total, 27 projetos de lei foram colocados para contribuições no Wikilegis. 

Desses 27 projetos de lei, o de “Reforma Política | Democracia Direta | Nova versão” não possui 

numeração, nem outra informação que permita catalogá-lo, motivo pelo qual não foi considerado 

para cômputo geral da Tabela 2 - Dados de projetos de lei tramitados na Câmara dos Deputados e 

disponibilizados no Wikilegis para consulta, reduzindo-se a contagem para 26 projetos de lei submetidos 

à apreciação popular desde a criação do Wikilegis. 

Para responder à primeira pergunta, se o Wikilegis tem sido utilizado pelos 

Deputados Federais para consulta aos cidadãos sobre projetos de lei, foi efetuado um 

levantamento da quantidade de projetos de lei que tramitaram na Câmara dos Deputados, no 

período entre 1995 e 201725, e quantos desses projetos de lei foram disponibilizados no Wikilegis 

para contribuições dos cidadãos. Note-se que, apesar de a ferramenta ter sido criada em 2009, 

existem projetos anteriores a esse ano submetidos à apreciação popular pela ferramenta: 

                                                 

24 Disponível em: http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/public/comunidades#.WsUMvIgbOUl em 4 abr. 
2018. 
25 O período foi escolhido com base nos projetos de lei disponibilizados no Wikilegis para consulta aos cidadãos. O 
mais antigo deles é o PL n. 1.292/1995 (Licitações e Contratos). Disponível em: 
http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/licitacoes-e-contratos/wikilegis#.Wv28FYiUuUk em 17 maio de 2018. 
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Tabela 2 - Dados de projetos de lei tramitados na Câmara dos Deputados e disponibilizados no Wikilegis para 
consulta 

 

Fonte: elaboração própria. 

Considerando-se apenas os dados posteriores à criação da ferramenta Wikilegis, de 

2009 a 2017, nota-se que 21.318 projetos de lei tramitaram na Câmara dos Deputados e, nesse 

mesmo período, apenas 22 deles foram disponibilizados no Wikilegis para contribuições da 

Total de PLs 
apresentados 

na CD

Quantidade de 
PLs 

disponibilizados 
no Wikilegis

Porcentagem 
de PLs 

disponibilizados 
no Wikilegis

Quantidade de 
PLs 

transformados 
em norma 

jurídica 

Quantidade de 
PLs 

disponiblizados 
no Wikilegis 

transformados 
em norma 

jurídica

Porcentagem 
de PLs 

disponibilizados 
no Wikilegis 

transformados 
em norma 

jurídica

1995 1.443 1 0,1% 94 0 0,0%

1996 1.286 0 0,0% 56 0 0,0%

1997 1.358 0 0,0% 64 0 0,0%

1998 835 0 0,0% 55 0 0,0%

1999 2.316 0 0,0% 89 0 0,0%

2000 1.709 0 0,0% 99 0 0,0%

2001 2.032 0 0,0% 99 0 0,0%

2002 1.480 0 0,0% 90 0 0,0%

2003 2.858 0 0,0% 123 0 0,0%

2004 1.888 1 0,1% 106 1 0,9%

2005 1.725 1 0,1% 109 1 0,9%

2006 1.239 1 0,1% 76 1 1,3%

2007 2.733 0 0,0% 178 0 0,0%

2008 1.841 0 0,0% 139 0 0,0%

2009 2.148 0 0,0% 134 0 0,0%

2010 1.332 2 0,2% 60 0 0,0%

2011 3.144 3 0,1% 95 1 1,1%

2012 1.841 1 0,1% 68 1 1,5%

2013 2.107 0 0,0% 48 0 0,0%

2014 1.298 1 0,1% 37 0 0,0%

2015 4.262 5 0,1% 53 0 0,0%

2016 2.530 4 0,2% 17 1 5,9%

2017 2.656 6 0,2% 9 1 11,1%
TOTAL 

1995/2017
46.061 26 0,1% 1898 7 0,4%

TOTAL 
2009/2017

21.318 22 0,1% 521 4 0,8%
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sociedade, o que corresponde a 0,1%, isto é, menos de 1%, do total de projetos de lei em curso, 

no período, na Câmara dos Deputados. 

Estendendo-se a análise para todos os projetos de lei disponibilizados na ferramenta 

(incluindo os que tiveram sua tramitação iniciada antes de sua criação, mas que a ela foram 

submetidos), chega-se ao número de quatro projetos de lei anteriores a 2009 que foram 

disponibilizados no Wikilegis, totalizando-se 26 projetos de lei, iniciados entre 1995 e 2017. Ao 

se criar um percentual entre as duas variáveis, conclui-se que a quantidade de projetos de lei 

colocados à disposição na ferramenta para contribuições dos cidadãos, nesse período, representa 

0,1% do total de projetos de lei tramitados na Câmara dos Deputados. 

Quanto aos projetos de lei disponibilizados no Wikilegis, para se saber se a 

contribuição do cidadão causou algum impacto na decisão do Parlamentar, é preciso que o 

projeto tenha sido transformado em norma jurídica. Assim, na quinta coluna da Tabela 2 - Dados 

de projetos de lei tramitados na Câmara dos Deputados e disponibilizados no Wikilegis para consulta acima, 

consta o quantitativo de projetos de lei que, na época da última consulta (abril de 2018), tinham 

sido transformados em lei. Já na coluna posterior da mesma Tabela 2 - Dados de projetos de lei 

tramitados na Câmara dos Deputados e disponibilizados no Wikilegis para consulta, consta a quantidade de 

projetos de lei disponibilizados no Wikilegis e que viraram lei. Assim no período de 2009 a 2017, 

para 521 leis promulgadas, apenas quatro foram submetidas a consulta popular pelo Wikilegis. 

Ou seja, apenas o equivalente a 0,8% das leis promulgadas, nesse mesmo período, passaram pelo 

Wikilegis para consulta à população. 

No entanto, considerando-se que, pela dinâmica do processo legislativo, existem 

projetos de lei anteriores à criação da ferramenta (2009) que foram a ela submetidos, entre 1995 e 

2017, computam-se sete projetos de lei transformados em lei e que foram disponibilizados para 

contribuições do cidadão no Wikilegis, dentro do universo de 1898 leis promulgadas no mesmo 

período, o que corresponde a um percentual de 0,4% do total de leis criadas. Esses sete projetos 

estão sintetizados na Tabela 3 - Leis submetidas à consulta popular pelo Wikilegis abaixo. 

Percebe-se, assim, que o uso da ferramenta Wikilegis para coleta de contribuições da 

sociedade é numericamente inexpressivo, e aqui não se adentra nos motivos dessa subutilização. 

Esse fato pode ocorrer por motivos como os já apontados em outros estudos (MITOZO, 2014), a 

exemplo de falta de cultura de interatividade, falta de preparo das assessorias para lidar com o 
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tema, ou outras razões que aqui não cabe avaliar. Fato é que, ante a ausência de obrigatoriedade 

do uso do portal e-Democracia e de suas ferramentas, e por outros motivos, a sua utilização é 

inexpressiva diante do volume total de projetos de lei tramitados na Câmara dos Deputados. 
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Tabela 3 - Leis submetidas à consulta popular pelo Wikilegis 

 

Fonte: elaboração própria. 

OBJETO PL
ANO DO 

PL
AUTOR

QUANTIDADE 
DE 

PROPOSTAS 
NO 

WIKILEGIS*

RELATOR SITUAÇÃO ATUAL

1
Estatuto da 
Juventude

4.529 2004

Comissão 
Especial 
(Políticas 

Públicas para a 
Juventude)

**
Dep. Manuela 

D'ávila (PCdoB-
RS)

Transformado na Lei 
Ordinária 12852/2013

2
Código de 

Processo Civil
6.025 2005

Senado Federal - 
José Sarney - 

PMDB/AP (PLS 
166/2010)

281

Relator-Geral, 
Dep. Sérgio 

Barradas 
Carneiro (PT-BA); 

redação final, 
Dep. Paulo 

Teixeira (PT-SP)

Transformado na Lei 
Ordinária 13105/2015

3
Estatuto da 
Pessoa com 
Deficiência

7.699 2006

Senado Federal - 
Paulo Paim - 
PT/RS (PLS 

6/2003)

568
Dep. Mara 

Gabrilli (PSDB-
SP)

Transformado na Lei 
Ordinária 13146/2015

4
Marco Civil da 

Internet
2.126 2011 Poder Executivo 52

Roberto Santiago 
(PV-SP) - CDC; 
Dep. Alessandro 
Molon (PT-RJ) - 

Com. Esp.

Transformado na Lei 
Ordinária 12965/2014

5
Lei 

Orçamentária 
2013

24 2012
Presidente da 

República
8

Relator-Geral, 
Sen. Romero 

Jucá

Transformado na Lei 
Ordinária 12798/2013

6
Reforma 

Trabalhista
6.787 2016 Poder Executivo 50

Dep. Rogério 
Marinho (PSDB-
RN), Com. Esp.

Transformado na Lei 
Ordinária 13467/2017

7

Reforma 
Política | 
Sistema 

Eleitoral e 
Financiamento

8.612 2017
Comissão 
Especial 

52
Dep. Vicente 

Candido (PT-SP)
Transformado na Lei 
Ordinária 13488/2017

1011TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES
* Apenas textos contidos no campo "Redação do artigo" da versão
antiga da página e "Proposta de alteração", "Proposta de adição" ou
"Proposta de remoção" da versão nova.

**Não é possível computar quantidade de contribuições, porque não há
dados sobre elas na página do Wikilegis.

PLS SUBMETIDOS A APRECIAÇÃO NO WIKILEGIS E TRANSFORMADOS EM LEI*
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Com base nos dados da Tabela 3 - Leis submetidas à consulta popular pelo Wikilegis acima, e 

até pela exiguidade de leis que tiveram como fonte de coleta de informações o Wikilegis, 

percebe-se que não há relator de projeto repetido na lista. Na tentativa de se encontrar alguma 

característica em comum entre eles, os nomes dos relatores foram comparados com os da lista 

divulgada pelo relatório Político Digital 2016, da Medialogue26, que classificou os políticos mais 

influentes nas redes. 

A pesquisa categorizou os parlamentares (Deputados e Senadores), conforme notas 

recebidas, em influentes (pontuação entre 10 e 6), presentes (pontuação entre 5 e 3) e ausentes 

(pontuação entre 2 e 0). A pesquisa classificou 55 deputados como influentes, 300 como 

presentes e 158 como ausentes. Entre os senadores, 34 ficaram na categoria de influentes, 41 

como presentes e 6 ausentes. Dos relatores dos projetos de lei submetidos ao Wikilegis, os que 

estavam na lista da pesquisa obtiveram as seguintes notas: 

Tabela 4 – Classificação dos parlamentares na pesquisa Político Digital 

DEPUTADOS FEDERAIS 
Classificação na escala de influência por nota e ordem alfabética 
Deputado Nota Classificação 

Alessandro Molon 7 Influente 
Mara Gabrilli 6 Influente 
Paulo Teixeira 5 Presente 
Rogério Marinho 5 Presente 
Vicente Cândido 3 Presente 

SENADORES 
Classificação na escala de influência 

Senador Nota Classificação 
Romero Jucá 8 Influente 

Fonte: http://www.medialogue.com.br/politicodigital/. 

Note-se que a maior parte dos relatores que utilizaram o Wikilegis está presente ou é 

considerado influente nas redes sociais. É possível que essa familiaridade com as redes os 

aproximem de ferramentas virtuais voltadas para práticas democráticas. Mas também é forçoso se 

reconhecer que existem outros parlamentares que possuem influência nas mídias sociais ou nelas 

estão presentes e, até o momento, não fizeram uso da ferramenta. Abaixo, apenas a título de 

                                                 

26 Disponível em: http://www.medialogue.com.br/politicodigital/ em 18 maio 2018. 
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exemplo, segue lista dos Deputados Federais, classificados como influentes, por nota e ordem 

alfabética: 

Tabela 5 - Classificação na escala de influência por nota e ordem alfabética divulgada pelo Medialogue 

 

Fonte: Pesquisa Medialogue Político Digital 2016. Disponível em: http://www.medialogue.com.br/politicodigital/ em 8 maio 

2018. 

Para responder às outras duas perguntas, quais sejam, se as contribuições aos projetos 

de lei feitas pelo Wikilegis são apreciadas pelo Deputado Federal que disponibilizou o projeto 

DEPUTADO PARTIDO UF
NOTA 
FINAL

DEPUTADO PARTIDO UF
NOTA 
FINAL

Eduardo Bolsonaro PSC SP 8 Helder Salomão PT ES 6

Jandira Feghali PCdoB RJ 8 Hiran Gonçalves PP RR 6

Jair Bolsonaro PSC RJ 8 Hugo Motta PMDB PB 6

Pr. Marco Feliciano PSC SP 8 Indio da Costa PSD RJ 6

Alberto Fraga DEM DF 7 Ivan Valente PSOL SP 6

Alessandro Molon REDE RJ 7 Izalci PSDB DF 6

Carlos Sampaio PSDB SP 7 João Rodrigues PSD SC 6

Chico Alencar PSOL RJ 7 José Carlos Aleluia DEM BA 6

Erika Kokay PT DF 7 José Guimarães PT CE 6

Eros Biodini PROS MG 7 Josi Nunes PMDB TO 6

Fernando Francischini SD PR 7 Luciana Santos PCdoB PE 6

Jean Wyllys PSOL RJ 7 Luiza Erundina PSOL SP 6

Onyx Lorenzoni DEM RS 7 Mara Gabrilli PSDB SP 6

Shéridan PSDB RR 7 Marcos Abrão PPS GO 6

Sóstenes Cavalcante DEM RJ 7 Marcos Reategui PSD AP 6

Aliel Machado REDE PR 6 Nilson Leitão PSDB MT 6

Antonio Bulhões PRB SP 6 Odelmo Leão PP MG 6

Assis Carvalho PT PI 6 Paulão PT AL 6

Celso Russomanno PRB SP 6 Paulo Pimenta PT RS 6

Daniel Vilela PMDB GO 6 Rubens Bueno PPS PR 6

Efraim Filho DEM PB 6 Rubens Pereira Júnior PCdoB MA 6

Fabio Reis PMDB SE 6 Tia Eron PRB BA 6

Fábio Sousa PSDB GO 6 Valadares Filho PSB SE 6

Felipe Bornier PROS RJ 6 Veneziano Vital do Rêgo PMDB PB 6

Felipe Maia DEM RN 6 Wadih Damous PT RJ 6

Flavinho PSB SP 6 Waldir Maranhão PP MA 6

Geovania de Sá PSDB SC 6 Weverton Rocha PDT MA 6

Giuseppe Vecci PSDB GO 6
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para consulta e se as contribuições dos cidadãos são acatadas na versão final da lei, foram 

selecionados e analisados os dados conforme sequência a seguir. 

Dos sete projetos de lei que foram transformados em norma jurídica, apenas seis 

foram passíveis de análise, porque as contribuições feitas ao projeto de lei do Estatuto da 

Juventude no Wikilegis não podem ser identificadas na página, pois consta um texto corrido, sem 

distinção se é o texto colocado para sugestão ou se é o texto já com sugestões e, ainda que 

houvesse indicação de qual texto é, não há outro texto indicado para se fazer a comparação. 

Importante ressaltar, no entanto, que, em entrevista com Cristiano Ferri de Faria, um dos 

idealizadores do portal e-Democracia, e segundo informações da relatora do projeto, 30% dele foi 

construído com base em contribuições do portal (MITOZO, 2014). 

Quanto aos demais projetos de lei, foi feita uma análise dos pareceres dos relatores e 

de cada uma das contribuições, com intuito de se averiguar se, de fato, elas repercutiram, de 

algum modo, no produto final da produção legislativa. 

4.3 Dos Pareceres dos Relatores 

Inicialmente, registre-se que a página do Wikilegis não possui como padrão ter algum 

dado que dê ao cidadão um retorno do que foi feito de suas contribuições. Assim, na página do 

projeto do Marco Civil da Internet, há um o link “Veja o relatório completo, divulgado em 11 de 

julho de 2012.”27, mas ele não estava em funcionamento nos momentos de pesquisa.  

Na página do projeto da Lei Orçamentária 201328, por sua vez, há a seguinte 

informação: 

“Muitos parlamentares levaram em consideração as sugestões 

recolhidas, e o saldo disso é uma proposição mais sintonizada com 

o sentimento da sociedade e com mais qualidade”, afirmou o 

presidente da CMO, deputado Paulo Pimenta (PT-RS). 

Na mesma página do projeto da Lei Orçamentária 2013, consta o gráfico abaixo, 

Figura 4 – Gráfico sobre participação popular no projeto LOA 2013, que traz a informação de que houve 

                                                 

27 Disponível em: http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/marco-civil-da-internet/andamento-do-projeto/-
/blogs/conheca-a-ultima-versao-do-relatorio-do-marco-civil-11-7#.Wv5A0kgvyUn em 17 maio 2018. 
28 Disponível em: http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/lei-orcamentaria-2013/inicio em 17 maio 2018. 
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156 sugestões de emendas parlamentares feitas pelos internautas. Contudo, o gráfico não faz 

distinção de quais ferramentas do e-Democracia  foram utilizadas, e, como se verá adiante na 

linha 4 da Tabela 6 - Dados sobre contribuições aos Projetos de Lei, todo o texto disponibilizado para 

contribuição no Wikilegis permaneceu o mesmo na redação final da lei. 

Figura 4 – Gráfico sobre participação popular no projeto LOA 2013 

 

Fonte: http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/lei-orcamentaria-2013/noticias em 18 maio 2018. 

Nas páginas dos demais projetos de lei em estudo não há qualquer informação ou 

dado sobre a análise das contribuições dos cidadãos ou eventual aplicação delas. 
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Ultrapassada essa explicação inicial, da leitura dos pareceres dos relatores, nota-se 

que nem todos eles fazem menção ao uso do e-Democracia ou do Wikilegis durante o processo 

de formação da lei. 

No projeto do Estatuto da Juventude, segundo parecer, foram realizadas audiências 

temáticas, a Semana do Jovem, cujo ponto alto foi o Seminário Nacional da Juventude realizado 

em Brasília. Ainda, foram realizadas reuniões, audiências públicas, encontros estaduais. E 

também há referência expressa ao uso do e-Democracia: 

“Além desses espaços de interlocução, a partir de 25 de agosto de 

2009, foi estabelecida uma comunidade virtual no Portal e-

Democracia da Câmara dos Deputados, que vem promovendo a 

interação e discussão virtual da sociedade e o compartilhamento de 

conhecimento sobre a juventude e sua realidade no processo de 

elaboração do Estatuto da Juventude.”29 

Já no projeto do Código de Processo Civil, consta do parecer que foram realizadas 

quinze audiências públicas, treze Conferências Estaduais, além de oitiva de aproximadamente 

140 especialistas em processo civil. Sobre o e-Democracia afirmou-se que: 

“Por determinação do Presidente Fábio Trad, a quem devemos 

registrar a excelente condução dos trabalhos da Comissão Especial, 

foi disponibilizado no sítio da Casa, no Portal e-Democracia, a 

versão do projeto aprovada pelo Senado Federal (PL n.º 166, de 

2010), oferecendo a possibilidade a qualquer brasileiro participar e 

oferecer sugestões.  

O Portal e-Democracia registrou 25.300 acessos, 282 sugestões, 

143 comentários e 90 e-mails.”30 

                                                 

29 Parecer da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.529, de 2004, da Comissão 
Especial destinada a acompanhar e estudar propostas de políticas públicas para a juventude, que “dispõe sobre o 
Estatuto da Juventude e dá outras providências”. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=723100&filename=PRL+1+PL452904+%
3D%3E+PL+4529/2004 em 17 maio 2018. 
30 Parecer proferido pela Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6.025, de 2005, ao 
Projeto de Lei nº 8.046, de 2010, ambos do Senado Federal, e outros, que tratam do “Código de Processo Civil. 
Disponível em: 
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Quanto ao projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também há citação 

expressa sobre a utilização do e-Democracia.  Além disso, no curso das discussões do projeto, 

foram realizados grupos de trabalho, eventos, visitas ao gabinete, audiências públicas, além de 

apreciação de mensagens eletrônicas. 

“Nesse ponto, gostaria de ressaltar que, a despeito da boa vontade 

dessa Presidência em votar rapidamente a proposta, em atenção à 

demanda do movimento das pessoas com deficiência por maior 

participação popular, optamos por disponibilizar a minuta do 

Substitutivo do Grupo de Trabalho no e-democracia, portal 

desenvolvido pela Câmara dos Deputados para incentivar a 

participação da sociedade no debate de temas importantes para o 

país, normalmente relacionados a projetos de lei em tramitação. 

Importante registrar que se procurou garantir a ampla acessibilidade 

ao texto, inclusive com sua apresentação em Libras.”31 

No projeto do Marco Civil da Internet, além de audiências públicas, seminários 

realizados pela Comissão Especial e documentos com manifestações de diversas entidades, houve 

expresso registro, no parecer do substitutivo, sobre o uso do Wikilegis: 

“A exemplo do que ocorreu no âmbito do Executivo, o texto do 

Projeto de Lei nº 2.126/2011 foi disponibilizado na íntegra na 

Internet, no sítio do e-Democracia. Durante dos trabalhos da 

Comissão, a página especial do Marco Civil da Internet recebeu, 

aproximadamente, 45 mil visitas. Os fóruns que discutiam temas 

relativos ao tema receberam mais de 200 postagens. Além disso, 

exatas 140 propostas de alteração ao texto do Projeto de Lei foram 

apresentadas por internautas no Wikilegis – algumas delas 

agregadas ao texto do Substitutivo de novembro de 2012. 

                                                                                                                                                              

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1086929&filename=PRL+4+PL602505+
%3D%3E+PL+6025/2005 em 17 maio 2018. 
31 Parecer da Relatora designada para manifestar-se sobre as emendas de Plenário ao Projeto de Lei nº 7.699, de 
2006. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1306736&filename=PPP+1+%3D%3E+P
L+7699/2006 em 17 maio 2018. 



47 
 

Durante os bate-papos em tempo real promovidos durante as 

audiências públicas e os seminários realizados pela comissão, 

outras 2.215 mensagens com contribuições foram transmitidas. 

Finalmente, milhares de mensagens sob a hashtag #marcocivil 

circularam – e ainda circulam – nos micro blogs Twitter e Identi.ca, 

contendo inclusive sugestões acatadas na confecção do 

substitutivo.”32 

Para o projeto de lei da Reforma Trabalhista, consta que houve discussão da matéria 

em audiências públicas, seminários, mesas redondas, reuniões de trabalho, reuniões técnicas, e 

“Além disso, para dar amplitude a essas consultas, além de a 

Câmara dos Deputados ter colocado à disposição da sociedade o 

acesso tanto ao Portal e-Democracia quanto a um endereço 

eletrônico específico da Comissão Especial para o recebimento de 

críticas e sugestões, deixamos as portas de nosso gabinete abertas 

para aqueles que quisessem se manifestar.”33 

No projeto de lei da Lei Orçamentária 201334, não há qualquer menção ao uso do 

Wikilegis ou do e-Democracia para consulta à sociedade. 

E no projeto de lei da Reforma Política35 também não há dados sobre a submissão do 

projeto à consulta popular pela página do e-Democracia. 

Das colocações acima, é possível sintetizar que dos sete projetos de lei em análise no 

presente estudo, em pareceres de dois deles (Lei Orçamentária 2013 e Reforma Política) não 

                                                 

32 Parecer do Substitutivo oferecido em Plenário em substituição à Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 
Projeto de Lei n.º 2.126, de 2011, do Poder Executivo. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1225789&filename=PPP+1+PL212611+
%3D%3E+PL+2126/2011 em 17 maio 2018. 
33 Disponível em: Parecer da Comissão Especial Destinada a proferir parecer ao Projeto de lei nº 6.787, de 2016, do 
Poder Executivo. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1544961&filename=PRL+1+PL678716+
%3D%3E+PL+6787/2016 em 18 maio 2018. 
34 Relatório Final apresentado ao Projeto de Lei Orçamentária para 2013, de 17 de dezembro de 2012. Disponível 
em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1051118&filename=RLF+1+CMO+%3D
%3E+PLN+24/2012+CN em 18 maio 2018. 
35 Parecer do Relator, pela Comissão Especial, ao Projeto de Lei nº 8.612, de 2017. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1603761&filename=PPP+1+PL861217+
%3D%3E+PL+8612/2017 em 18 maio 2018. 
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houve menção ao uso do e-Democracia ou da ferramenta Wikilegis. Os mesmos projetos também 

não mencionam outras eventuais formas de disponibilização de tais temas à consulta popular. 

Ainda, quanto aos outros cinco projetos de lei (Estatuto da Juventude, Código de 

Processo Civil, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Marco Civil da Internet e Reforma 

Trabalhista), todos eles mencionam a utilização do portal e-Democracia como forma de interação 

com a sociedade. Além disso, todos eles também citam outras formas de contato com a 

sociedade, a exemplo de audiências públicas, seminários, reuniões, encontros, oitiva de 

especialistas, mesas redondas. Ou seja, em nenhum dos casos em análise houve uso exclusivo do 

portal e-Democracia ou da ferramenta Wikilegis como forma de interação com a sociedade. Em 

todas as vezes, o uso do portal ou da ferramenta está em um contexto mais amplo de 

comunicação com a sociedade. 

O resultado parece estar alinhado às pesquisas que demonstram que as práticas 

políticas adotadas no mundo virtual refletem a forma tradicional de fazer política (GOMES, 

2005). 

Apesar da falta de padronização a respeito da prestação de contas à sociedade sobre 

suas contribuições em projetos e temas colocados no e-Democracia, o tema está na pauta de 

discussão da Câmara dos Deputados. Em notícia de 10 de maio de 2018, consta da página de 

internet da Câmara36 que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou o 

Projeto de Resolução n. 217/17 (que altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados), de autoria do Deputado Eduardo Barbosa, cujo objetivo é ampliar a participação da 

sociedade no processo legislativo. 

Além da previsão de disponibilizar projetos, pareceres, emendas na internet, com 

acesso livre do texto ao cidadão, há previsão de que as participações da sociedade sejam citadas 

nos pareceres que forem apresentados aos projetos, o que pode ser um início de prestação de 

contas à sociedade sobre suas contribuições. Na justificação do projeto o deputado afirma que:  

“A proposição que ora apresento visa suprir uma lacuna que surgiu 

com os enormes avanços tecnológicos de comunicação acontecidos 

                                                 

36 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/557184-CCJ-
APROVA-MEDIDAS-PARA-AMPLIAR-PARTICIPACAO-SOCIAL-NO-PROCESSO-LEGISLATIVO.html em 
24 maio 2018. 
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na última década, que permitem, não só aos grupos organizados, 

mas a qualquer cidadão, participar diretamente do processo 

legislativo e do aperfeiçoamento de nossa jovem e frágil 

democracia.” 

Portanto, mesmo sendo um assunto incipiente, com base na importância do retorno à 

sociedade sobre suas contribuições e, principalmente, do próprio incentivo a sua participação, percebe-se 

que há iniciativas no parlamento com intuito de aprimorar tanto a participação da sociedade quanto a 

accountability sobre as contribuições dadas. 

4.4 Impacto das Contribuições no Texto Final da Lei 

Para os seis projetos de lei transformados em norma encontrados após a pesquisa, 

cujas contribuições foram passíveis de identificação detalhada, e com base nos dados constantes 

no Wikilegis, foi realizada análise para saber o impacto das contribuições no texto final, a lei. 

Com o intuito de refinar o objeto da análise, importante esclarecer que, para 

delimitação do que é contribuição, foi considerado o texto contido nos campos “redação do 

artigo" da versão antiga da página do Wikilegis e "proposta de alteração", "proposta de adição" 

ou "proposta de remoção" da versão nova. O texto contido nos campos “descrição da sugestão”, 

na página antiga, e “comentários” da página após a reformulação, apesar da possível relevância e 

da possibilidade de terem sido consideradas no curso da elaboração da lei, não foram aqui 

analisados, pois, pela dinâmica da ferramenta, não são os campos destinados para o conteúdo da 

sugestão, e sim para alguma consideração, fundamentação ou explicação adicional. 

Ainda, foi considerada uma contribuição cada um dos textos contido no campo 

“sugestão/redação do artigo” da versão antiga, e cada um dos textos inserido nos campos 

“proposta de alteração”, “proposta de adição” ou “proposta de remoção”, da nova versão da 

página, conforme Figura 5 – Campo “sugestão” da versão antiga da página do e-Democracia e Figura 6 - 

Campo “proposta de alteração” da versão nova da página do e-Democracia abaixo. 
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Figura 5 – Campo “sugestão” da versão antiga da página do e-Democracia 

 

Fonte: http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/marco-civil-da-internet/wikilegis/-/wikilegis/contribuicao/680680 em 17 

maio 2018. 
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Figura 6 - Campo “proposta de alteração” da versão nova da página do e-Democracia 

 

Fonte: https://edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/bill/64/report/ em 17 maio 2018. 
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O dispositivo legal inserido no Wikilegis foi retirado da mesma forma que está na 

ferramenta (como já explicado antes, um artigo de lei na versão antiga da página, ou artigo, 

inciso, alínea, ou outras partes menores na nova versão). Posteriormente, foi realizada uma 

comparação entre o texto submetido à apreciação da sociedade (texto inicial), a contribuição do 

cidadão (texto de sugestão de alteração) e o texto da lei (texto final). 

Com base nesses três dados, foi verificado: a) se o texto inicial é igual ao texto de 

sugestão de alteração; b) se o texto da sugestão de alteração é igual ao texto final da lei; c) se o 

texto inicial é igual ao texto final da lei, ou seja, se não houve qualquer alteração no texto 

inicialmente submetido à consulta; d) se houve acatamento parcial da sugestão de alteração; e) os 

tipos de sugestão de alteração; e) os tipos de alteração final, ou seja, qual a diferença entre o texto 

inicial e o texto final; f) e se houve sugestões repetidas. 

Após compilação e análise dos dados, obteve-se o seguinte resultado: 
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Tabela 6 - Dados sobre contribuições aos Projetos de Lei 

 

Fonte: elaboração própria.  

CPC EPD
MARCO 
CIVIL 

INTERNET

LOA 
2013

REFORMA 
TRABALHISTA

REFORMA 
POLÍTICA

TOTAL %

1 281 568 52 8 50 52 1011

2 28% 56% 5% 1% 5% 5%

FALSO Não 246 463 52 8 49 52 870

86%

VERDADEIRO Sim 35 105 0 0 1 0 141

14%

FALSO Não 277 560 52 8 47 34 978
97%

VERDADEIRO Sim 4 8 0 0 3 18 33
3%

FALSO Não 257 563 51 0 46 52 969
96%

VERDADEIRO Sim 24 5 1 8 4 0 42

4%

Sim Sim 19 53 9 0 0 0 81
8%

Não Não 262 515 43 8 50 52 930

92%

Conteúdo Conteúdo 210 405 51 8 46 42 762
75%

Forma Redação 4 9 1 0 0 0 14
1%

Sugestão Inválida
Sugestão
Inválida

67 154 0 0 4 10 235
23%

CONTEÚDO/TEXTO
Conteúdo/
Texto

225 546 39 0 40 49 899
89%

REDAÇÃO Redação 32 17 12 0 6 3 70
7%

NÃO SE APLICA
Não se
aplica

24 5 1 8 4 0 42
4%

Sim Sim 33 41 0 0 0 0 74 7%

Não Não 248 527 52 8 50 52 937 93%

20 65 1 1 23 33

10 52 116 14 3 18 17 220Quantidade de Colaboradores

Contribuições

Tipo de
Sugestão de
Alteração

Texto da
sugestão de
alteração igual
ao texto final da
lei

Texto inicial
igual ao texto
final da lei

Acatamento
parcial da
sugestão de
alteração

Tipo de
Alteração Final
(Diferença entre
Texto Original e
Texto Final)

Sugestões
repetidas

Texto inicial
igual ao texto de
sugestão de
alteração

Percentual de contriuções em relação ao total

Células Vazias em "Descrição da Sugestão"

8

9

3

4

5

6

7

Antes da reformulação da página 

do E-democracia

Depois da reformulação da 

página do E-democracia
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Foram 1011 contribuições no total para os seis projetos de lei em estudo (linha 1 da 

Tabela 6 - Dados sobre contribuições aos Projetos de Lei), sendo que a maior parte delas está no projeto 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), que obteve 568 contribuições, ou o equivalente a 

56% do total de contribuições feitas no Wikilegis a projetos de lei transformados em norma 

jurídica. 

Dessas 1011 contribuições, 141 delas (linha 3 da Tabela 6 - Dados sobre contribuições aos 

Projetos de Lei), isto é, 14% do total são idênticas ao texto inicial constante no Wikilegis para 

apreciação popular. Quer dizer, para 14% dos dispositivos colocados na ferramenta para que 

fosse feita alguma sugestão, houve apenas reprodução do texto do projeto que já estava na 

página. Considerando-se o índice expressivo de redações idênticas, é possível supor que os 

cidadãos não entendam o mecanismo de funcionamento da ferramenta. 

Um forte indício que corrobora essa afirmação é o conteúdo dos campos “descrição 

da sugestão”, na página do Wikilegis antes da reformulação, e “comentários” na página após a 

reformulação, que funcionam como um espaço destinado a fundamentar ou acrescentar 

comentários sobre a contribuição dada. Nas situações de textos inicial e de contribuição idênticos, 

é usual que a verdadeira sugestão, que geralmente não está em forma de texto legal, esteja nesses 

campos. Abaixo, seguem dois exemplos de texto colocado no campo “descrição da sugestão” de 

contribuições que são idênticas ao texto submetido à apreciação da sociedade: 

“Excelente seria incluir dentre os princípios atender a duração 

razoável do processo, mesmo que resulte da própria eficiência, esta 

constitui um aspecto gerencial, referindo-se ao atendimento às 

partes em uma face mais administrativa, enquanto o princípio 

sugerido atende a própria finalidade da prestação.” (Juliana 

Tiburcio, contribuição ao art. 6º do projeto do CPC) 

“Respeitosamente solicito a inclusão do Art 2º texto original da PL 

7.699/2006, onde se tipificava as deficiências abrangidas pela PL. 

Nele constava a VISÃO MONOCULAR Isso é um entrave para o 

usufruto dos direitos que essa Lei prevê, pois o deficiente que 

necessitar comprovar sua condição, por critérios difusos na 

tipificação das deficiências e falta de segurança jurídica para peritos 

e médicos, que na dúvida negam. Inundando o Estado, com 



55 
 

perícias, juntas recursos, processos administrativos e judiciais. A 

maior dificuldade não é exercer o direitos do Portador de 

Deficiência, e sim ser reconhecido como deficiente, quase sempre 

segue resumidamente esta ordem as sabatinas para o 

reconhecimento dos Portadores de Deficiência: 1º Nega-se o direito 

de ser reconhecido como deficiente. 2º Passa-se por sabatinas em 

juntas administrativas com critérios difusos. 3º Paga-se por exames 

adicionais e envia novamente para outra sabatina numa junta 

administrativa recursal. 4ª Procura-se a Ministério Público para 

Aplicação da Sumula 377 do STF e 45 da AGU 5ª Entra-se com a 

Ação Judicial com liminar. 6º Liminar é deferida na justiça. Só 

assim o Portador de Deficiência é reconhecido como tal, daí exerce 

os direitos. O Resultado disso O Portador de Deficiência passa por 

um tipo de “Assédio do Estado” em cada uma das sabatinas, perde 

tempo e dinheiro, sem contar a dificuldade de movimentação ou no 

meu caso a leitura. O Estado perde em virtude da perda de recursos 

administrativos e judiciais, o Estado ao invés de tutelar o Portador 

de Deficiência cria barreiras já no seu reconhecimento como 

deficiente e nega seus direitos. Sou deficiente visual Visão 

Monocular ou Cegueira Legal, sou reconhecido com base em 

laudos técnicos de oftalmologistas como Portador de Deficiência, 

em virtude de limitações em exercer algumas atividades: condutor 

de veículos coletivos, agente policial, ambientes insalubres por 

partículas, cirurgias. Já é reconhecida a Visão Monocular ou 

Cegueira Legal como deficiência: 1) Pela A Justiça já nos 

reconhece a pessoa com Visão Monocular como Pessoa com 

Deficiência Sumula 377 2) Executivo Federal Sumula 45, em vários 

estados e municípios, como também a 3) OMS (Organização 

Mundial da Saúde 4) A ADEVAS (Associação dos Deficientes 

Visuais e Amigos) 5) Todas as administrações e autarquias federais 

nos concursos desde 2009. 6) Como também por vários 

parlamentares redigiram PL’s relacionadas a Visão Monocular. 7) 

Sem esquecer as Classe Médica de Oftamologistas Desde já 

agradeço a atenção e ao honroso empenho político em dignificar a 
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vida do Portador de Deficiência, no caso, que vos escreve é 

Portador de Visão Monocular. Respeitosamente, Daniel Koch” 

(daniel lothario koch, contribuição ao art. 2º do projeto do EPD) 

Percebe-se que o teor da sugestão está no campo destinado a fundamentar a 

contribuição e não espaço da ferramenta dedicado a receber o conteúdo da sugestão. Assim, 

como dito antes, uma conclusão possível é que o usuário não entenda a dinâmica da ferramenta, 

utilizando-a de forma diversa da finalidade para a qual foi criada. 

Outra percepção é a de que, dos projetos submetidos à apreciação popular pelo 

Wikilegis, apenas 42 dispositivos (linha 4 da Tabela 6 - Dados sobre contribuições aos Projetos de Lei) 

que obtiveram alguma contribuição se mantiveram idênticos no texto final da lei, o equivalente a 

4% do total. Sabe-se que o processo legislativo é dinâmico, que muitos fatores influenciam a 

forma final de uma norma. Contudo, é sugestivo que 969 dispositivos, ou 96% dos itens que 

receberam contribuições da sociedade tenham sofrido alguma espécie de alteração, ainda que não 

contenha texto expresso da contribuição dada. A exceção ocorreu no projeto de Lei Orçamentária 

2013, que, em relação ao texto submetido à apreciação e que obteve alguma contribuição, não 

houve qualquer mudança entre o texto inicial disponibilizado para contribuições e o texto final da 

lei. 

A respeito de eventual aproveitamento na lei das contribuições efetivadas na 

plataforma do Wikilegis, é possível vislumbrá-lo de duas formas: se o texto da contribuição é 

idêntico ao texto final da lei, ou se parte do texto da contribuição está no texto final dessa norma. 

Como já ressaltado anteriormente, pela característica dinâmica do processo legislativo, não é 

possível se afirmar, com certeza, que essas contribuições afetaram o texto final da lei, porque a 

alteração pode ter decorrido de outros fatores ou por causa de outras forças que envolvem o 

processo legislativo. Mas a coincidência entre textos de contribuições, que sejam diferentes do 

texto submetido à apreciação, e o texto final norma, seja de modo parcial ou total, é um forte 

indicativo de que as contribuições foram avaliadas e acatadas. 

Quanto ao texto das contribuições ser idêntico ao texto final da lei (linha 3 da Tabela 

6 - Dados sobre contribuições aos Projetos de Lei), 33 das contribuições analisadas são idênticas ao texto 

final promulgado, o que equivale a 3% dos dispositivos submetidos à apreciação na plataforma e 

que obtiveram alguma contribuição. Já a coincidência parcial de textos ocorreu em 81 das 
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contribuições (linha 6 da Tabela 6 - Dados sobre contribuições aos Projetos de Lei), o que equivale a 8% 

do total de dispositivos que receberam contribuições. 

Da leitura dos pareceres dos relatores, pode-se supor que, pelas afirmações feitas 

nesses documentos, em cinco dos projetos de lei, ou em 71% do total analisado, houve apreciação 

das contribuições dadas pelos cidadãos no Wikilegis. Observe-se, no entanto, que se esses cinco 

projetos forem comparados ao total de leis criadas no mesmo período (entre 1995 e 2017), ou 

seja, 1.898 (conforme Tabela 2 - Dados de projetos de lei tramitados na Câmara dos Deputados e 

disponibilizados no Wikilegis para consultaTabela 2), tem-se que apenas 0,26% de projetos 

mencionaram o uso da ferramenta. 

Ainda, essas contribuições refletiram em, no mínimo, se somadas as coincidências 

total e parcial de textos das contribuições e do texto final da norma, 11% dos dispositivos. 

Eventuais reflexos indiretos das contribuições no texto da lei não podem ser aferidos pela forma 

de pesquisa aqui aplicada. No entanto, conforme já dito anteriormente, é sugestivo que 96% dos 

dispositivos que receberam contribuições tenham sofrido alguma alteração entre o texto inicial e 

o texto final a lei. 

Com esses dados, restam respondidas as outras duas questões de pesquisa, isto é, não 

é comum haver informações para a sociedade sobre eventual análise ou o resultado das 

contribuições realizadas na ferramenta, mas, no caso em estudo, aconteceu em cinco dos sete 

projetos de lei analisados, e é possível perceber que as parte das contribuições deixadas no 

Wikilegis influenciou a decisão final de formulação da norma. 

4.5 Outras conclusões 

Na análise sobre o tipo de contribuição efetuada no Wikilegis, nota-se que a maioria, 

762 contribuições ou 75% delas (linha 7 da Tabela 6 - Dados sobre contribuições aos Projetos de Lei) é 

referente a conteúdo da norma, contra 14, ou 1% que são referentes à redação da lei. Ademais, é 

alto o índice de sugestão inválida, que são aquelas que têm texto de sugestão igual ao texto 

submetido à apreciação, conforme já mencionado anteriormente, e aquelas que possuem um texto 

não legal (manifestações de apreço, desapreço ou outro conteúdo que não tenha relação direta 

com o texto legal disponibilizado na plataforma). São exemplos de texto não legal inseridos no 

campo “redação do artigo” (plataforma antes da reformulação) ou "proposta de alteração", 

"proposta de adição" ou "proposta de remoção" (da versão nova da plataforma): 
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“Art. 128. OBS: NOVA REDAÇÃO DO PRESENTE ARTIGO A 

SER CONCEBIDA PELOS PROFISSIONAIS HABILITADOS 

DA RELATORIA (CÂMARA DOS DEPUTADOS), EM 

CONFORMIDADE COM A(S) JUSTIFICATIVA(S) DA(S) 

ALTERAÇÃO(ÕES) ABAIXO REGISTRADA(S).” (Fórum de 

Discussões - Estatuto da Pessoa com Deficiência - Bauru/SP - 

projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência) 

“Definição de Salário do Politico.” (Luiz Villela dos Reis - projeto 

da Reforma Política) 

“O Fundo será constituído por recursos do orçamento da União, na 

forma especificada neste artigo.O povo não tem que pagar a conta 

das pessoas que querem disputar vaga eleitoral. Cada candidato que 

pague do seu proprio bolso. Se não tem como custear despesa, não 

se candidate.” (Claudio Amatte - projeto da Reforma Política) 

Tais manifestações podem demonstrar que parte dos usuários não sabe como lidar 

com o Wikilegis, o que pode estar atrelado à usabilidade da ferramenta, tema que será abordado a 

seguir, com base nos dados da Tabela 7 - Quantidade de sugestões inválidas e ausência de comentários no 

campo “Descrição da Sugestão" ou "Comentários”.  Faria (2015) já havia apontado a dificuldade de as 

pessoas utilizarem o e-Democracia, tanto pela ausência de compreensão, por parte do cidadão, do 

processo legislativo, bem como da complexidade de uso das ferramentas. O autor também já 

havia sinalizado como uma das causas dessa dificuldade a ausência de tutorias mais explicativos 

sobre o uso da plataforma e de duas ferramentas.  

Mas também é possível perceber que algumas manifestações são formas de 

manifestação de ideais pessoais, não sendo possível distinguir se a inserção desse tipo de texto é 

intencional ou por não entendimento do uso da ferramenta. 

Pela análise de outro dado, no entanto, é possível supor que a dificuldade na 

usabilidade da plataforma foi mitigada após sua reformulação, ocorrida em 2016. Na página 

antiga, quando há coincidência de texto submetido à apreciação da sociedade e a contribuição do 

cidadão, é comum constar do campo “descrição da sugestão” a modificação que o usuário deseja 

que seja incluída no texto do projeto. Ou seja, a tendência é ele que justifique nesse campo o que 

deveria ser sua sugestão, isto é, que deveria estar no campo “descrição da sugestão”. 
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Com a reformulação da página, a forma de participação é mais limitada: ao efetuar 

acessar a ferramenta para fazer a contribuição, ela já traz alguns direcionamentos. Por exemplo, 

ao se tentar fazer uma proposta de edição, a ferramenta abre uma caixa para alteração do texto 

disponibilizado para contribuição, assim, ao fazer sua contribuição, o próprio sistema tacha o 

texto retirado e inclui em destaque o texto acrescentado. Já a proposta de inclusão abre um campo 

para inclusão do texto, mas tem um caixa para marcar que tipo de dispositivo será acrescentado 

(citação, artigo, inciso, parágrafo, alínea, item, subseção). E a proposta de exclusão tacha todo o 

texto a ser excluído e abre espaço para justificar a contribuição de exclusão. Portanto, com essas 

limitações, é mais intuitivo saber o que fazer e como se manifestar. E os números parecem 

indicar essa melhoria no uso da ferramenta:  

Tabela 7 - Quantidade de sugestões inválidas e ausência de comentários no campo “Descrição da Sugestão" ou 
"Comentários” 

 

Fonte: elaboração própria. 

CPC EPD
MARCO 
CIVIL 

INTERNET

LOA 
2013

TOTAL
REFORMA 

TRABALHISTA
REFORMA 
POLÍTICA

TOTAL

Contribuições 281 568 52 8 909 50 52 102

Sugestão Inválida 67 154 0 0 221 4 10 14

% Sugestão 
inválida em relação 

ao total de 
contribuções

24% 27% 0% 0% 24% 8% 19% 14%

Células vazias em 
"Descrição da 
Sugestão" ou 
"Comentários"

20 65 1 1 87 23 33 56

% de Células 
vazias em relação 

ao total de 
contribuções

7% 11% 2% 13% 10% 46% 63% 55%

Antes da reformulação da página do E-
democracia

Depois da reformulação da página 
do E-democracia
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Na Tabela 7 - Quantidade de sugestões inválidas e ausência de comentários no campo “Descrição da 

Sugestão" ou "Comentários” acima, nota-se que, na plataforma antes da reformulação, o índice de 

sugestões inválidas em relação ao total de contribuições era de 24%, enquanto que o percentual 

de contribuições sem comentários no campo “descrição da sugestão” era de 10%. Após a 

reformulação, o percentual sugestões inválidas em relação ao total de contribuições caiu para 

14%, enquanto que o percentual de contribuições sem comentários no campo “comentário” 

aumentou para 55%. Considerando-se que a reformulação é recente e que a quantidade de 

contribuições na plataforma antiga ainda é superior à da página atual, é cedo para se fazer alguma 

afirmação, no entanto, pelos dados de uso, é factível se afirmar que a usabilidade da ferramenta 

melhorou na nova versão. 

Ainda, com a coleta dos dados, detectou-se que 74 contribuições são repetidas, ou o 

equivalente a 7% do total de contribuições, sendo que todas elas estão em apenas dois projetos, o 

do Código de Processo Civil e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Há uma diferença, 

entretanto, entre as contribuições repetidas nos dois projetos. No projeto do Código de Processo 

Civil é comum a contribuição ser repetida pelo mesmo usuário, a exemplo da contribuição 

abaixo, colocada duas vezes pelo mesmo usuário, Roberto Gouveia.  

“Não se proferirá sentença ou decisão contra uma das partes sem 

que esta seja previamente ouvida, salvo se se tratar de decisão em 

medida de urgência ou concedida a fim de evitar o perecimento de 

direito.” 

Já no projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, as sugestões repetidas 

normalmente são de usuários diversos. Apenas para exemplificar, a contribuição abaixo foi dada 

por quatro usuários diferentes: Desembargador do Trabalho Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, 

FERNANDA PESSOA-Coord.Nac.Ins.Pessoas com Deficiência no Trabalho, Stefanie Martins 

Botelho e FÓRUM PERNAMBUCANO DE INCL.DE PESSOAS COM DEFICIENCIA NO 

MERC.TRABALHO. 

“Equipe multiprofissional avaliará com base em critérios 

biopsicossociais e indicará o programa de reabilitação que vise a 

alcançar as mesmas ou novas capacidades de trabalho do 

trabalhador, empregado público ou privado e servidor público.” 
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Por último, participaram das contribuições 220 colaboradores. Ainda, ao se analisar a 

concentração de contribuições, fica claro que mais da metade das contribuições estão 

concentradas entre 10% e 20% de colaboradores, que concentram o maior número de 

participações. Portanto, 27 usuários respondem por mais da metade de todas as 1011 

contribuições que estão no Wikilegis, conforme dados da Tabela 8 - Quantidade e percentual de 

contribuições por colaborador abaixo. 
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Tabela 8 - Quantidade e percentual de contribuições por colaborador 

 

Fonte: elaboração própria. 

COLABORADOR
CONTRIBUIÇÕES 

POR 
COLABORADOR

% EM RELAÇÃO AO 
TOTAL DE 

CONTRIBUIÇÕES
1º 77 27%

2º 46 16%

3º 15 5%
4º 14 5%
5º 13 5%

165 59%

1º 58 10%

2º 58 10%

3º 50 9%

4º 41 7%

5º 37 7%

6º 22 4%
7º 20 4%
8º 18 3%
9º 16 3%

10º 14 2%

334 59%
1º 9 17%
2º 6 12%
3º 5 10%
4º 4 8%
5º 4 8%

28 54%
LOA 2013 1º 4 50%

4 50%

1º 13 26%

2º 7 14%
3º 6 12%

26 52%
1º 15 29%
2º 9 17%
3º 6 12%

30 58%TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

CPC

EPD

MARCO 
CIVIL DA 
INTERNET

REFORMA 
TRABALHIST

A

REFORMA 
POLÍTICA
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Em resumo, pelos dados anteriormente expostos, depreende-se o baixíssimo uso do 

Wikilegis para consulta à sociedade a respeito de projetos de lei. Além disso, não é comum haver 

informações para a sociedade sobre eventual análise ou resultado das contribuições realizadas na 

ferramenta. Contudo, apesar disso, é possível perceber que as contribuições deixadas no 

Wikilegis, na maioria dos projetos de lei disponibilizados na ferramenta e que foram 

transformados em lei (em um total de sete projetos), foram analisadas, e parte delas, ou seja, 11% 

do total das contribuições deixadas pelos cidadãos, causou impacto direto na formulação da 

norma.  

Mitozo (2015, p. 61), em estudo para tentar compreender a participação cidadã nas 

discussões legislativas no portal e-Democracia, afirmou em seu trabalho que:  

“algo que o Portal já disponibilizou algumas vezes e que pode 

fortificar a credibilidade da iniciativa frente ao cidadão é uma 

espécie de accountability das contribuições. Esse processo é 

caracterizado como o retorno que o e-Democracia dá aos usuários 

em relação à participação.” 

Em outro trecho, a autora também afirma que a utilização da ferramenta Wikilegis é 

precária e alguns fatores que podem causar essa baixa participação podem advir da especialização 

do canal, de falhas quanto à accountability das contribuições feitas pela ferramenta, por falta de 

considerações pelas ideias ali expostas, conclusões que estão adequadas aos dados obtidos pelo 

presente trabalho. 

Apesar de os resultados obtidos estarem de acordo com as pesquisas atuais sobre 

democracia digital, como o pouco uso por parte do parlamentar e a ausência ou pouca 

accountability sobre o uso das contribuições, também é preciso reconhecer os esforços 

institucionais na melhoria desses meios de participação (reformulação da página do e-

Democracia), além de tentativas de se padronizar ou de se tentar dar à participação popular a 

importância aclamada atualmente pelos teóricos (projeto de norma com intuito de incentivar 

participação popular e de prestar contas à sociedade).  
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5 CONCLUSÃO 

Em um contexto em que as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs 

moldam atitudes, costumes e usos, o Governo não está isento da necessidade de se adequar aos 

avanços nessa área, especialmente após a popularização da internet. 

Assim sendo, no campo de uso dessas tecnologias no âmbito do Governo, as 

fundamentações teóricas passaram de uma fase de euforia para uma pessimista. Após, surgiram 

estudos mais realistas, tentando entender e verificar a forma como essas tecnologias são 

utilizadas no processo de tomada de decisão governamental e, para o presente estudo, pelos 

parlamentos. 

As pesquisas mais recentes focam, em boa parte, nas iniciativas lançadas pelos 

parlamentos para incentivar a participação popular em processos de decisão e na produção legal 

(BRANDÃO, 2015; ROSSINI, 2014; MARQUES, 2008; MITOZO, 2015). Mas pouco ainda se 

fala sobre o que é feito dessa participação, das contribuições eventualmente dadas pela sociedade 

nos mecanismos digitais institucionalmente disponibilizados. 

Nesse contexto está o fundamento do presente estudo, qual seja, analisar o uso da 

ferramenta Wikilegis no processo de produção legislativa, respondendo às seguintes questões: a) 

o Wikilegis tem sido utilizado pelos Deputados Federais para consulta aos cidadãos sobre 

projetos de lei? b) as contribuições aos projetos de lei disponibilizados no Wikilegis são 

apreciadas pelo Deputado Federal que disponibilizou o projeto para consulta? e c) as 

contribuições dos cidadãos são acatadas na versão final da lei? 

Após a análise dos dados coletados, concluiu-se, em resposta à primeira pergunta, que 

o uso da ferramenta Wikilegis para coleta de contribuições da sociedade é numericamente 

inexpressivo. No período de 2009 (ano de criação do e-Democracia) a 2017, para 521 leis 

promulgadas, apenas quatro foram submetidas a consulta popular pelo Wikilegis, ou seja, apenas 

o equivalente a 0,8% das leis promulgadas, nesse mesmo período, passaram pela ferramenta. 

Considerando-se que há projetos de lei anteriores a 2009 que passaram pela 

ferramenta, aumenta-se para sete o número de leis promulgadas que foram disponibilizadas na 

ferramenta para consulta. Assim, como o uso da ferramenta não é obrigatório por parte dos 

parlamentares, fato é que, por razões não avaliadas no presente estudo, os números de submissões 
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é extremamente baixo, considerando-se o volume de produção legislativa da Câmara dos 

Deputados. 

Uma vez que o Deputado Federal se utilizou do Wikilegis para consultar a sociedade, 

e em respostas as duas últimas questões, referentes à apreciação das contribuições dos cidadãos, 

concluiu-se que, da junção da leitura dos pareceres dos relatores e dos dados estudados, pode-se 

supor que em cinco dos projetos analisados, ou em 71% do total, houve apreciação das 

contribuições dadas pelos cidadãos no Wikilegis (mas se esses cinco projetos forem comparados 

ao total de leis criadas no mesmo período, entre 1995 e 2017, ou seja, 1.898, tem-se que apenas 

0,26% de projetos mencionaram o uso da ferramenta). Ademais, das 1011 contribuições 

analisadas, elas refletiram, no mínimo, se somadas as coincidências total e parcial de textos das 

contribuições e do texto final da norma, em 11% dos dispositivos disponibilizados para 

contribuição. 

Em nenhum dos casos analisados houve um posicionamento direto do Deputado para 

a sociedade sobre o impacto das contribuições no resultado final do processo legislativo, 

evidenciado a falta de accountability das contribuições feitas pela ferramenta (MITOZO, 2015). 

A democracia digital está, ainda, em fase de crescimento e de testes, adequando-se às 

diversas realidades democráticas existentes. Mas, uma vez que essas iniciativas já estejam 

institucionalmente implantadas, é esperado que elas funcionem, sejam utilizadas, e que a 

sociedade tenha um retorno de sua participação. Conforme conclusão da análise dos dados 

levantados, no caso do Wikilegis, o uso é baixíssimo e o retorno para a sociedade, inexistente. 

Segundo Gomes (2005), algumas democracias liberais não parecem tão disponíveis a 

permitir a participação dos cidadãos nos processos de decisão políticas e, no caso do parlamento, 

na discussão da produção legislativa. Ou seja, a debilidade de participação cidadã na política não 

necessariamente seria explicada pela dificuldade de acesso ou falta de meios de participação ou 

ausência de oportunidades de se manifestar. 

Sem se adentrar nas causas do baixo uso da ferramenta, sabe-se que os meios de 

participação existem, que as oportunidades de manifestação também, e que parcela de cidadãos 

utilizam a ferramenta Wikilegis para agregar opiniões, conhecimentos, vivências, sugestões. Mas, 

talvez, o pouco uso da ferramenta e a ausência de resposta à sociedade do uso feito de suas 
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contribuições possam contribuir para a debilidade da participação cidadã, apontada como um dos 

motivos a serem aprimorados nas democracias modernas. 
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