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Resumo 

Este estudo analisa a viabilidade da substituição da publicação 

tradicional, em papel, do Diário da Câmara dos Deputados (DCD) por uma versão 

eletrônica equivalente. A oportunidade e a conveniência da Administração Pública 

na adoção da publicação eletrônica desse diário são inquiridas à luz dos princípios 

constitucionais da legalidade, da publicidade e da eficiência. 

 

Palavras-chave:  Diário da Câmara dos Deputados, Princípios Constitucionais, 
legalidade, publicidade, eficiência, administração pública, publicação eletrônica, 
processo, assinatura digital. 
 



Abstract 

This work evaluates the replaceability of the traditional publishing method, 

in printed form, of the "Diário da Câmara dos Deputados" (Journal of the Chamber of 

Deputies), for an equivalent eletronic version. Public administration's opportunity and 

convenience on the adoption of electronic publishing of this journal are examined 

through the point of view of the constitutional principles of legality, public visibility and 

efficiency. 

 
Keywords:  Jounal of Chamber of Deputies, constitutional principles, legality, public 
visibility, efficiency, public administration, eletronic publication, process, digital 
signature. 
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1 Considerações Iniciais 

O Diário da Câmara dos Deputados (DCD) é a publicação oficial 

dessa Casa. Por meio desse veículo é dada publicidade aos atos ocorridos 

em suas sessões plenárias e de comissões, aos documentos, ofícios e 

notificações recebidos do Senado Federal, dos demais poderes da 

República e das instituições civis. Essa publicação do DCD, atualmente feita 

em papel, é onerosa, lenta e de alcance limitado. 

Esta monografia trata da oportunidade que a tecnologia da 

informação propicia para se pensar na publicação eletrônica do DCD. A 

publicação eletrônica desse diário representa potencial ganho de eficiência 

no processo de publicação e substancial redução de custos para os cofres 

públicos. 

Este trabalho objetiva evidenciar as melhorias no processo de 

publicação que a edição eletrônica do DCD propiciaria em termos de custo e 

tempo. Além disso, este estudo buscará mostrar o aumento da visibilidade e 

do alcance da publicação eletrônica se comparada à tradicional, em papel. 

Do ponto de vista metodológico, dois aspectos foram tratados 

como bases deste trabalho. O primeiro, mais objetivo, diz respeito à 

apuração dos custos e dos prazos envolvidos nos dois processos de 

publicação, o tradicional e o eletrônico. Com isso, busca-se caracterizar a 

vantajosidade da publicação eletrônica para a Administração Pública. Além 

da Administração Pública, a população destinatária do DCD também deve 

ser considerada como parte interessada. Por esse motivo, o segundo 

aspecto, mais doutrinário, busca justificar a publicação eletrônica do DCD à 

luz dos princípios constitucionais da publicidade, da legalidade e da 

eficiência. Por essa discussão, procura-se mostrar que a publicação 

eletrônica do DCD não traz nenhum prejuízo às partes interessadas se 

comparada à publicação atual desse diário. 

No capítulo 2, são identificadas as origens dos conteúdos da 

publicação do DCD e é descrita a sua rotina de publicação. 
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No terceiro capítulo, as iniciativas de outros órgãos da 

Administração Pública e o Programa de Desmaterialização dos Processos 

da Câmara dos Deputados são discutidos como credenciais para uma 

publicação eletrônica do DCD. Nesse capítulo, são descritas as mudanças 

pelas quais passaria o processo de publicação desse diário caso ela se 

tornasse eletrônica. 

Nos três capítulos que se seguem, a publicação eletrônica do 

DCD é analisada à luz de três princípios constitucionais da Administração 

Pública: a Legalidade, a Publicidade e a Eficiência. 

Na última parte deste trabalho, são mostradas as conclusões que 

o estudo permitiu que fossem tiradas. As limitações do estudo são 

explicitadas, ao longo do texto, como sugestões para futuras pesquisas 

sobre o mesmo tema. 

A presente monografia é requisito parcial e obrigatório para 

obtenção do título de Especialista em Processo Legislativo. O curso de pós-

graduação em Processo Legislativo é responsabilidade do Centro de 

Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) da Câmara dos 

Deputados. 
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2 O Diário da Câmara dos Deputados 

O DCD é a publicação oficial que divulga os trabalhos 

desempenhados no âmbito da Câmara dos Deputados, sobretudo, aqueles 

de natureza legislativa. Por essa publicação, a sociedade pode aferir, por 

exemplo, se os ritos prescritos na Constituição Federal foram observados na 

tramitação das proposições em análise por essa Casa. O DCD tem a sua 

origem no ato conjunto dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, no dia 2 de outubro de 19951, em substituição à seção I do 

Diário do Congresso Nacional. 

O conteúdo publicado no DCD2 é determinado por vários 

dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (Ricd) que 

exigem a publicação, por exemplo, a ata das reuniões plenárias3 e das 

comissões4, a relação dos deputados investidos no mandato5, as 

composições das comissões6, a convocação para sessões extraordinárias7 e 

de homenagem8, as proposições recebidas pela Mesa9, as declarações de 

prejudicialidade10, os relatórios11 das comissões parlamentares de inquérito 

(CPI). Além da publicidade exigida explicitamente pelo Ricd, são publicados 

os atos determinados por ordem do Presidente da Câmara dos Deputados 

de matérias referentes à Casa12. 

                                                           
1Antes do DCD, publicações semelhantes desempenharam o seu papel. De 1890 a 1917 coube ao 
Diário do Congresso Nacional dos Estados Unidos do Brazil. De 1917 a 1930, Diário do Congresso 
Nacional dos Estados Unidos do Brasil. Em 1934, Diário da Câmara dos Deputados dos Estados 
Unidos do Brasil. De 1934 a 1937, Diário do Poder Legislativo dos Estados Unidos do Brasil. De 
1946 a 1953, Diário do Congresso Nacional dos Estados Unidos do Brasil. E finalmente, de 1953 a 
1995, coube à Seção I de Diário do Congresso Nacional cumprir este papel. 
2 Em entrevistas feitas junto aos servidores lotados no Serviço de Publicação do DCD da Secretaria-
Geral da Mesa, Sepub, responsáveis pela publicação deste diário, não existe norma especifica que 
regulamente o conteúdo do DCD. 
3 Art. 98, caput do Ricd. 
4 Art. 41, XIV do Ricd. 
5 Art. 4º, §9º do Ricd. 
6 Art. 28, §2º do Ricd. 
7 Art. 67, §2º do Ricd. 
8 Art. 68, II do Ricd. 
9 Art. 137, caput do Ricd. 
10 Art. 164, §1º do Ricd 
11 Art. 37, caput do Ricd. 
12 Art. 17, V, alínea a do Ricd. 
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O DCD é dividido em duas seções. A Seção I é dedicada aos 

assuntos de natureza legislativa e representa a maior parte do volume 

publicado. Já na Seção II são publicados atos de natureza administrativa. 

Na Seção I são publicadas as atas das reuniões do Plenário da 

Câmara dos Deputados, os atos da Presidência, as decisões do Presidente, 

as declarações de prejudicialidade, os pareceres das comissões, as atas das 

reuniões das comissões e as designações de deputados às comissões. 

Na Seção II são publicadas as atas das reuniões da Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados; os atos do Presidente; o espelho dos 

membros da Mesa, a lista dos líderes, vice-líderes e representantes dos 

partidos, dos blocos, da Minoria e do Governo; a lista dos deputados em 

exercício; o espelho dos membros das comissões permanentes e 

temporárias em funcionamento. 

O DCD é feito a partir da organização das informações eletrônicas 

e em papel enviadas ao Sepub por diversos órgãos da Casa. Na Sepub, os 

documentos recebidos são organizados segundo a sua finalidade e 

prioridade. Para exemplificar, na parte do expediente onde são publicados 

os ofícios, aqueles originados fora da Câmara são publicados primeiro 

seguidos por aqueles originados na própria Casa. Dentre esses últimos, são 

publicados, na ordem, aqueles de autoria da Mesa ou de algum dos seus 

membros, os de autoria de comissões, os de autoria de líderes e os de 

autoria de Deputados. 

Concluída a montagem do DCD, ele é enviado à Secretaria 

Especial de Editoração e Publicações, Seep, do Senado Federal. A grande 

maioria do conteúdo a ser publicado é enviada eletronicamente. No arquivo 

eletrônico remetido, são deixados sinais indicativos onde os conteúdos em 

papel deverão ser anexados na publicação final. Então, a Seep digitaliza os 

conteúdos em papel e os incluem no documento eletrônico nos locais 

indicados pela Sepub. Depois, Seep editora o texto a fim de dar um padrão 

de diagramação e, finalmente, imprime em papel a versão oficial do DCD. 

Uma tiragem diária de dez exemplares é produzida e expedida à 

Sepub. Todos os exemplares recebidos são destinados a órgãos internos da 
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própria Câmara dos Deputados. Seis exemplares são encaminhados ao 

Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, Cedi, 

para arquivamento, para serem inseridos nos anais e para serem 

microfilmados. Uma cópia é enviada ao Departamento de Taquigrafia da 

Câmara dos Deputados, Detaq, para conferência dos discursos publicados. 

À Diretoria-Geral é encaminhado outro volume para acompanhamento por 

parte do Programa para Informatização do Processo Legislativo, Prolegis. 

Finalmente, outros dois exemplares ficam disponíveis para consulta na 

própria SGM. A figura 1 ilustra o fluxo atual de publicação do DCD. 

Sepub (SGM)

SGM, DG, Detaq

CediSeep (SF)Sepub (SGM)

Outros

Cenin

Decom

Presidência

Detaq

SGM

Enviar 
Documentos

Pequeno Expediente, Grande Expediente, Ordem do Dia, 
Comunicações Parlamentares e Encerramento

PEC, PLP, PLC, MP, PRC, PDC, PRC, PFC, IND, 
Recursos, Mensagens, Denúncia e Pareceres

Abertura da Sessão, Leitura 
da Ata da Sessão Anterior

Enviar 
Documentos

Relatórios de Viagem

Enviar 
Documentos

Atos da PresidênciaEnviar 
Documentos

Deputados em Exercício

Complementar 
Documentos

Abertura da Sessão, Leitura 
da Ata da Sessão Anterior

Organizar 
Documentos

Numerar Páginas

Criar Sumário do 
DCD

Consolidar 
Arquivos 

Eletrônicos num 
Único Arquivo 

Digital

Publicar DCD

Documentos
Eletrônicos?

Enviar 
Documentos

Enviar 
Documentos

Sim

Não Digitalizar 
Documentos

Consolidar 
Arquivos 

Eletrônicos e 
Diagramar DCD

Ofícios, Questões de Ordem, Comunicações, 
Requerimentos, Decisões do Presidente, 
Declarações de Prejudicialidade, Atas da Mesa, 
Membros da Mesa, Lista de Líderes e Vice-Líderes, 
Lista de Membros das Comissões, Abertura da 
Sessão, Leitura da Ata da Sessão Anterior

Distribuir DCD
(10 exemplares)

Consultar e 
Conferir DCD

Encadernar o DCD

Arquivar

Criar Anais

Microfilmar o DCD

Disponibilizar para 
Consulta

 
Figura 3:  Fluxo atual de publicação do DCD. 

O Quadro 3 traz um resumo da origem dos conteúdos publicados 

no DCD, discriminando o órgão da Câmara responsável por seu provimento 

e qual sistema de informação utilizado na sua obtenção. 
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Provedor 
Parte  

Órgão Sistema  
Seção I — — 
 1 – Atas — — 
 I – Abertura da Sessão Detaq 

Seata (SGM) 
Cosev (Cenin) 

Sitaq 
Sileg 
SEV 

 II – Leitura e Assinatura da Ata da Sessão Anterior Detaq 
Seata (SGM) 

Sitaq 
Sileg 

 III – Leitura do Expediente — — 
  Mensagens CCP (Decom) Sileg (50%) 

Papel (50%) 
  Ofícios Sepro (SGM) Papel 
  Questões de Ordem SGM Sileg 
  Comunicações Sepro (SGM) Papel 
  Relatórios de Viagem Presidência Papel 
  Proposta de Emenda à Constituição CCP (Decom) Sileg 
  Projetos de Lei Complementar CCP (Decom) Sileg 
  Projetos de Lei CCP (Decom) Sileg 
  Medidas Provisórias CCP (Decom) Sileg 
  Projetos de Decreto Legislativo CCP (Decom) Sileg 
  Projetos de Resolução CCP (Decom) Sileg 
  Indicações CCP (Decom) Sileg 
  Recursos CCP (Decom) Sileg 
  Requerimentos SGM Papel 
  Proposta de Fiscalização e Controle CCP (Decom) Sileg 
  Denúncia CCP (Decom) Sileg 
 IV – Pequeno Expediente Detaq Sitaq 
 V – Grande Expediente ou Homenagem Detaq Sitaq 
 VI – Ordem do Dia Detaq 

Cosev (Cenin) 
Sitaq 
SEV 

 VII – Comunicações Parlamentares Detaq Sitaq 
 VIII – Encerramento Detaq 

Cosev (Cenin) 
Sitaq 
SEV 

 2 – Atos da Presidência SGM Papel 
 3 – Decisões do Presidente SGM Papel 
 4 – Declarações de Prejudicialidade SGM Papel 
 5 – Pareceres CCP (Decom) Sileg 
 6 – Atas Comissões Sileg 

Sitaq 
 7 – Designações Comissões SisSGM 

Seção II — — 
 8 – Atas da Mesa SGM SisSGM 
 9 – Atos do Presidente Depes 

Cefor 
Sigesp 

SisDemap 
 10 – Mesa SGM SisSGM 
 11 – Líderes, Vice-Líderes e Representantes SGM SisSGM 
 12 – Deputados em Exercício Cenin SisSGM 
 13 – Comissões SGM SisSGM 
Quadro 3:  Identificação da origem dos conteúdos publicados no DCD. 
Fonte:  Sepub, SGM. 
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3 A Publicação Eletrônica do DCD 

A evolução da informática trouxe inquestionáveis avanços na 

circulação e disponibilização da informação. Fatos ocorridos do outro lado do 

mundo estão disponíveis para acesso na internet minutos depois de sua 

deflagração. O comércio eletrônico é uma realidade cada vez mais presente. 

Jornais e revistas de grande circulação estão disponíveis na rede aos seus 

assinantes. Os programas de televisão podem ser vistos e revistos a 

qualquer instante. 

A Administração Pública não está e nem deveria ficar a margem 

dessa revolução informacional em curso. Exemplos de governos que fazem 

uso dos pregões eletrônicos podem ser observados na União, nos estados, 

no Distrito Federal e nos municípios brasileiros. A grande maioria das 

declarações de imposto de renda de pessoas físicas é enviada por meio da 

rede mundial de computadores. 

A tecnologia contemporânea dá à internet a segurança e o 

alcance que a credencia como meio de comunicação eficaz. Nesse sentido, 

a publicação eletrônica do Diário da Câmara dos Deputados surge como 

uma alternativa econômica e eficiente que poderia até mesmo substituir a 

publicação tradicional em papel. 

Dois eventos ocorridos no segundo semestre de 2007 criaram o 

ambiente propício para que despertasse o anseio pela publicação eletrônica 

desse diário. O surgimento do Diário da Justiça Eletrônico do Superior 

Tribunal de Justiça e o lançamento do Programa de Desmaterialização de 

Processos e Documentos na Câmara dos Deputados. 

A criação do Diário da Justiça Eletrônico deu-se por meio da 

Resolução número 8, de 20 de setembro de 2007, do Superior Tribunal da 

Justiça. Essa norma previa não só a criação da referida publicação 

eletrônica como também obrigava a publicação tradicional em papel até o 

dia 31 de dezembro de 2007. Por essa Resolução, a partir do primeiro dia do 
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ano de 2008, a publicação em papel deixaria de ser feita e existiria apenas a 

publicação disponibilizada em meio eletrônico. 

O segundo episódio motivador do atual estudo é ainda mais 

relevante por surgir dentro da própria Câmara dos Deputados e por contar 

com o apoio da sua Mesa Diretora. O Programa de Desmaterialização de 

Processos e Documentos foi lançado oficialmente num seminário realizado 

no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, no dia 12 de 

novembro de 2007. Estiveram presentes neste evento de lançamento, entre 

outros, o Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados, 

o Deputado Osmar Serraglio, Primeiro-Secretário da Câmara dos 

Deputados, Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Diretor-Geral da Câmara 

dos Deputados, Mozart Vianna de Paiva, Secretário-Geral da Mesa da 

Câmara dos Deputados. 

A apresentação desse programa13 no site da Câmara dos 

Deputados define bem a amplitude das suas pretensões: “visa concentrar 

esforços e fomentar projetos desenvolvidos em diversas áreas da Casa a fim 

de migrar processos e documentos para o meio digital com segurança e 

eficácia. A racionalização de rotinas de trabalho e a modernização do parque 

tecnológico da Casa, alicerçados nos princípios de sustentabilidade 

ambiental, formarão a base desses projetos”. 

Este programa, caracterizado como institucional14, tem por 

objetivo a busca pela melhoria dos processos da Câmara dos Deputados e, 

tanto quanto possível, automatizar as rotinas de trabalho. Espera-se com 

isso uma maior agilidade e eficiência nos processos, uma menor demanda 

por papel, e, principalmente, a disponibilização das informações produzidas 

na Câmara dos Deputados aos cidadãos por meio da internet. 

Dos vários projetos selecionados para fazer parte deste 

programa, por estarem diretamente relacionados ao estudo aqui proposto, 

                                                           
13 http://www2.camara.gov.br/programas/desmaterializacao (acessado em 18/03/2008). 
14 Os programas tidos como institucionais pela Câmara dos Deputados estavam listados no endereço 
eletrônico http://www2.camara.gov.br/conheca/progrinstitucionais (acessado em 18/03/2008). 
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destacam-se dois: a disseminação do uso da certificação digital e a 

desmaterialização de publicações oficiais da Câmara dos Deputados. 

A iniciativa pioneira e de sucesso da publicação do Diário da 

Justiça Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, servindo de exemplo, 

somada à vontade expressa da Câmara dos Deputados em buscar a 

desmaterialização dos seus processos, autorizam e demandam considerar a 

publicação eletrônica do DCD. 

A mudança da publicação do DCD do papel para o meio 

eletrônico, contudo, precisa de justificativa. Se essa mudança não for 

legalmente possível e não for acompanhada de benefícios objetivamente 

aferíveis, ela não tem porque ser executada. Por isso, a publicação 

eletrônica do DCD é analisada sob a ótica dos princípios constitucionais da 

legalidade, da publicidade e da eficiência, respectivamente, nos três 

capítulos que se seguem. 

A publicação eletrônica do DCD não pode divergir dos 

mandamentos Constitucionais e nem dos princípios deles decorrentes. 

Como assevera Morais (1997, p.252), que o desrespeito a um princípio 

constitucional é muito mais grave que a agressão de uma simples regra 

constitucional. 

 



 21 

4 A Publicação Eletrônica do DCD e o Princípio 

Constitucional da Legalidade 

A Constituição brasileira de 1988 explicita em seu artigo 37 uma 

série de princípios que regem a administração pública direta e indireta de 

todos os poderes de todos os entes federados – União, estados, Distrito 

Federal e municípios. O princípio da legalidade é um desses princípios. 

Medauar (2007, p.122) diz que esse princípio força a Administração Pública 

não só a observar os ditames da lei formal, aprovada pelo Legislativo, como 

também a dos preceitos decorrentes do Estado Democrático de Direito, a 

dos fundamentos e princípios constitucionais e a das normas por ela mesma 

criadas. Meirelles (2007, p.87) resume que “enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza”. 

Como estabelecido pelo princípio da legalidade, a publicação do 

DCD é determinada pelo Ricd. Esta norma, contudo, não faz menção ao 

meio físico da publicação desse diário. Assim, à luz do princípio da 

legalidade, a obrigatoriedade de edição de norma que autorize a publicação 

eletrônica do DCD pode não ser necessária, uma vez que a determinação 

regimental não será afrontada. Uma publicação oficial, em papel ou 

eletrônica, deve ser acompanhada de garantias, por exemplo, quanto à sua 

integridade e autenticidade. Portanto, embora a publicação eletrônica do 

DCD não encontre impedimentos no Ricd, deve-se certificar de que estas 

condicionantes sejam satisfeitas na adoção dessa forma de publicação. 

A assinatura digital pode prover garantias técnicas quanto à 

autenticidade e à integridade de um documento eletrônico. O mecanismo de 

funcionamento da assinatura digital baseia-se na criptografia15 assimétrica 

ou criptografia de chaves públicas (MENKE, 2005 p.44). Esse tipo de 

criptografia utiliza dois códigos alfanuméricos, chamados de chaves, na 

                                                           
15 Palavra de origem grega – kriptós significa escondido, oculto e grafo significa escrever 
(MARQUES, 2005 p.156). 
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codificação e decodificação de mensagens. Uma chave privada cujo 

conteúdo somente o seu proprietário conhece e outra chave pública que, 

como o nome diz, é de conhecimento público. 

Tanto o processo de codificação quanto o de decodificação de 

mensagem ou documento eletrônico compartilham da mesma fórmula 

matemática. A diferença entre um e outro reside na chave utilizada na 

fórmula de transformação. Marcacini (2002, p. 25) traz um exemplo didático 

do funcionamento da criptografia de chaves públicas. Este exemplo está 

esquematicamente representado no Quadro 2, à seguir. Por este esquema, 

a mensagem contendo a frase “bom dia” é submetida à fórmula de 

codificação com a chave privada do autor da mensagem. Um texto 

ininteligível é gerado, “u!=x6Qt”. Por meio da mesma fórmula de codificação 

e da chave pública disponibilizada pelo autor pode-se obter a mensagem 

original a partir do texto codificado. Analogamente, se uma pessoa deseja 

enviar uma mensagem criptografada para outra, basta codificar a mensagem 

utilizando a chave pública do destinatário. Neste caso, como só o 

destinatário conhece a sua chave privada, somente ele conseguirá 

decodificar e ler a mensagem enviada. 

Caso 1:  Mensagem codificada com chave privada e 
decodificada com a chave pública 

1 – Processo de codificação da mensagem: 

[bom dia] + [fórmula] + [chave privada] = [u!=x6Qt] 

2 – Processo de decodificação da mensagem: 

[u!=x6Qt] + [fórmula] + [chave pública] = [bom dia] 

Caso 2:  Mensagem codificada com chave pública e 
decodificada com a chave privada 

1 – Processo de codificação da mensagem: 

[bom dia] + [fórmula] + [chave pública] = [zL47/$w] 

2 – Processo de decodificação da mensagem: 

[zL47/$w] + [fórmula] + [chave privada] = [bom dia] 

Quadro 4:  Exemplo de funcionamento da criptografia assimétrica. 
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As chaves privadas e públicas são, necessariamente, diferentes e 

guardam relação matemática entre si. Assim, não se podem utilizar 

quaisquer duas seqüências alfanuméricas como chaves privadas e públicas. 

Além disso, a segurança da codificação gerada é proporcional ao tamanho 

das chaves utilizadas. Marcacini (2002, p. 46) diz que chaves com 128 

caracteres, ou 1024 bits, são consideradas invioláveis e, portanto, seguras. 

Por necessitar de chaves de grande tamanho e relacionadas entre si, estas 

seqüências devem ser geradas por computador. 

Para assinar digitalmente um documento eletrônico são 

necessárias três etapas (Marques, 2005 p.169). Como a mensagem pode 

ser arbitrariamente grande, o tempo para codificá-la pode ser 

demasiadamente longo. Por isso, o primeiro passo, é gerar um resumo a 

partir da mensagem a ser codificada. O segundo passo consiste em codificar 

o resumo resultante. E, na última etapa, é anexado à mensagem o 

certificado do autor e a sua respectiva chave pública. 

Qualquer alteração que se faça no documento assinado 

digitalmente invalida a assinatura. Isso porque, uma vez alterado o conteúdo 

do documento ou um dos seus atributos (data de modificação, por exemplo) 

resultará num resumo diferente daquele que consta na assinatura digital 

original. Por esta característica fica resguardada a integridade do 

documento. 

Quanto à autenticidade a questão é mais complicada. Para que a 

autenticidade seja confirmada é preciso ter a certeza de que a autoria do 

documento eletrônico seja de quem a assinatura digital diz ser. É certo que o 

documento foi codificado utilizando a chave privada correspondente à chave 

pública constante na assinatura, pois, se não fosse assim, não seria possível 

acessar o resumo da mensagem. O problema é garantir que a chaves 

utilizadas na codificação e decodificação de mensagens não foram criadas 

para falsear a sua autoria. Em outras palavras, quem garante que João não 

criou um par de chaves e forjou uma assinatura digital para se passar por 

Maria? Daí a necessidade de se ter uma entidade que dê fé às assinaturas 

digitais. Tal entidade deve ser responsável pela identificação dos solicitantes 
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do par de chaves, pela geração dessas chaves e pela garantia que estas 

chaves não serão disponibilizadas a mais ninguém. Se isto ocorrer, a 

autenticidade também estará garantida. 

A Medida Provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, criou a 

Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) que desempenha, 

entre outras coisas, o papel de entidade com fé pública na gestão de 

assinaturas digitais. Essa lei tornou possível utilizar a certificação digital 

como meio de conferir maior eficácia probante aos documentos eletrônicos. 

Para garantir a segurança do processo de certificação na ICP-Brasil, a lei 

criou uma estrutura complexa e com atribuições bem definidas. A estrutura 

criada é composta de Comitê Gestor do ICP-Brasil, Autoridade Certificadora 

Raiz, AC-Raiz, Autoridade Certificadora, AC, Autoridade Registro, AR. Os 

dispositivos dessa medida provisória definem as competências de cada um 

desses integrantes da infra-estrutura constituída. 

Para Menke (2005, p.147), se uma publicação eletrônica for 

assinada digitalmente e certificada na ICP-Brasil, não seria exigida nova 

norma para sua autorização. Este autor defende que os dispositivos da 

medida provisória já a autoriza ao garantir a presunção de veracidade em 

relação aos seus signatários dos documentos eletrônicos certificados nessa 

infra-estrutura. Contudo, a fim de afastar quaisquer questionamentos, o mais 

prudente seria a criação de uma norma que, explicitamente, autorizasse a 

publicação eletrônica do DCD. Essa norma seria importante não só por 

cautela quanto à legitimidade da publicação, como também para 

regulamentar o funcionamento e a transição da publicação em papel para a 

eletrônica. 

O procedimento de edição de norma para a publicação eletrônica 

de um diário oficial foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

quando, por meio da Resolução número 8, de 20 de setembro de 2007, criou 

o Diário da Justiça Eletrônico. A resolução do STJ poderia servir de base 

para uma norma equivalente, a ser criada pela Câmara dos Deputados, que 

autorizasse a publicação eletrônica do DCD. 
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Da resolução do STJ, os dispositivos que tratam do procedimento 

de publicação em dois formatos diferentes por um período de tempo, da 

utilização de assinatura digital, da temporalidade da guarda e dos casos 

omissos são aderentes às necessidades da Câmara dos Deputados. 

O artigo quinto da resolução16 ordena a manutenção da 

publicação impressa em papel em paralelo à publicação eletrônica. 

Enquanto a duas publicações estiverem sendo feitas em paralelo, aquela 

publicada em papel tem prevalência sobre a digital no que diz respeito à 

contagem de prazos e às demais implicações processuais. Este período de 

rotinas duplicadas não deve ser encarado como um período de testes. Os 

testes devem ser prévios ao início da publicação eletrônica. A duplicidade de 

publicações é importante para que eventuais ajustes na nova rotina sejam 

feitos sem comprometer a publicação em si. Em palestra ministrada na 

Câmara dos Deputados, Kubiça (2007, p.44) já havia alertado sobre a 

conveniência do paralelismo das rotinas por propiciar uma transição mais 

suave na cultura da organização e por conferir maior segurança e confiança 

na mudança definitiva do processo. 

A fim de conferir autenticidade, integridade, eficácia probante e 

interoperabilidade ao arquivo digital do Diário da Justiça Eletrônico, a 

resolução do STJ exige no seu artigo segundo que seja utilizada uma 

assinatura certificada dentro do ICP-Brasil. A legislação em vigor garante 

que documentos digitais certificados dessa maneira possuem presunção de 

veracidade em relação aos signatários. Como acontece com o diário do STJ, 

a norma da Câmara deveria exigir que à publicação do DCD eletrônico fosse 

colocada uma assinatura digital certificada dentro do ICP- Brasil. 

O conteúdo do DCD assim como o do Diário da Justiça Eletrônico 

possui tempo de guarda permanente. O artigo nono da norma do STJ 

explicita isso e atribui essa responsabilidade bem como a segurança de 

acesso e a integridade dos dados à sua área de Tecnologia da Informação. 

Esse dispositivo, contudo, não trata explicitamente da obsolescência 

                                                           
16 A Resolução n. 11 deu nova redação a este artigo e alterou o período com as duas publicações para 
29 de fevereiro de 2008 



 26 

tecnológica, visto que um formato de arquivo largamente utilizado hoje em 

dia pode nem existir mais em poucas décadas. Como os arquivos 

eletrônicos do DCD devem ser acessíveis a qualquer tempo, esses devem 

ser submetidos, sempre que preciso, a rotinas que os convertam para 

formatos eletrônicos mais atuais. A conversão de arquivos é relativamente 

simples embora, em alguns casos, resulte em perda de formatação. Pior que 

a perda de formatação é a perda da assinatura digital, pois qualquer que 

seja a alteração feita no arquivo assinado digitalmente invalida a sua 

assinatura. Então, além da conversão dos arquivos, deverá ser feita uma 

nova assinatura nos arquivos digitais convertidos. A norma da Câmara 

deveria regulamentar, explicitamente, a autorização para esse procedimento 

de conversão dos formatos dos arquivos dos DCD publicados e as suas 

revalidações por meio de novas assinaturas digitais. 

A norma do STJ delega ao seu Presidente a resolução dos casos 

não previstos em seus dispositivos. Analogamente, a norma da Câmara 

deveria delegar ao seu Presidente a responsabilidade para resolver 

questões não previstas em norma. De certa forma, o artigo 17, V, inciso “a” 

do Ricd já confere ao Presidente da Câmara dos Deputados o direito de 

definir sobre a publicação no DCD de matérias não previstas no regimento. 

A norma poderia prever a adoção de um formato de padrão 

aberto, gratuito e de amplo uso na internet. Dessa maneira, a população que 

busca por essa publicação não teria problemas para ler o seu conteúdo. A 

norma do STJ não teve essa preocupação com o formato do arquivo digital 

publicado do seu diário. 
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5 A Publicação Eletrônica do DCD e o Princípio 

Constitucional da Publicidade 

O mesmo artigo 37 que traz o princípio da legalidade também 

define o princípio da publicidade como norteador da Administração Pública. 

Segundo Morais (1997, p.253), esse princípio constitucional impõe à 

Administração Pública a obrigação de expor por meio de publicação todo o 

comportamento que lhe diz respeito. Para ela, esse princípio possui dois 

objetivos imediatos: conferir certeza às condutas estatais e dar segurança 

aos administrados. Nessa mesma linha, Martins Júnior (2004) resume que 

por este princípio fica a Administração Pública obrigada a divulgar os seus 

atos “[...] por várias formas do dever (publicação, notificação, disposição 

pública, propaganda) ou do direito (acesso, informação, certidão), com 

pluralidade de fins (conhecimento público, início dos seus efeitos externos, 

segurança jurídica dos administrados, controle interno e externo, 

fiscalização, educação, informação, orientação social, legitimidade, 

aproximação, consenso, garantia do bom funcionamento administrativo e de 

respeito aos direitos administrados)”. 

A obrigação de publicar os atos da Administração Pública se 

justifica uma vez que os fins destes atos, em princípio, são públicos. 

Fazendo valer do parágrafo único do art. 1º da Constituição e do 

entendimento do Estado como sendo o povo reunido e constituído sob 

determinado modelo de Direito, Morais (1997, p.253) conclui que a 

publicidade resulta do princípio democrático. Lafer (1988 apud Medauar 

2007, p.126) afirma ser a publicidade ingrediente básico da democracia ao 

dar aos administrados mecanismos de controle sobre a conduta dos 

governantes. Para Medauar (2007, p.126), a publicidade é a regra básica do 

poder numa democracia e o segredo de Estado, a exceção, é limitadíssimo. 

Confirmando essa afirmação, Bobbio (1989) define o governo democrático 

como sendo o governo do poder público em público. 
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Para Meirelles (2007, p.94), o princípio da publicidade não pode 

ser entendido como sendo um requisito de forma do ato administrativo e sim 

como sendo um instrumento que confira a este eficácia e moralidade. 

Cretella Júnior (1972) vê a publicação como requisito obrigatório para que 

um ato administrativo seja completo. 

Os atos administrativos executados no âmbito da Câmara dos 

Deputados estão sujeitos ao princípio constitucional da publicidade. Por esse 

motivo, os seus atos são publicados por diversos meios: Diário Oficial da 

União17, Voz do Brasil18, Anais da Câmara dos Deputados, Anais e Diários 

das Assembléias Constituintes, Boletins Administrativos19 e Diário da 

Câmara dos Deputados, DCD. 

Nas seções a seguir, o Princípio Constitucional da Publicidade é 

discutido sobre três aspectos diferentes. Na seção 5.1, o alcance das 

publicações tradicional e eletrônica são analisadas comparativamente. Na 

seção seguinte, 5.2, essas publicações são confrontadas do ponto de vista 

da transparência. E, finalmente, na seção 5.3, é discutido esse princípio do 

ponto de vista da possibilidade do controle político por parte da população, 

titular da soberania. 

 

5.1 Universalização 

A exclusão digital observada no Brasil pode motivar 

questionamentos quanto à validade de uma publicação eletrônica. Dados 

publicados na “Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação no Brasil”, TIC Empresas e TIC Domicílios 200620, confirmam 

essa realidade. Nessa pesquisa, realizada entre os meses de julho e agosto 

de 2006, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br, ficou constatado 

                                                           
17 O Decreto nº 84555, de 12 de março de 1980 define quais os atos que devem ser publicadas no 
Diário Oficial da União. 
18 Art. 99, caput combinado com o art. 17, V, alínea c do Ricd. 
19 Nos Boletins Administrativos são publicados atos como férias, nomeação, exoneração, liberação de 
presença, licenças e relatório de viagem de servidores, portarias, entre outros assuntos administrativos. 
20 Pesquisa disponível no endereço eletrônico http://www.cetic.br/tic/2006/indicadores-2006.pdf 
(acessado em 05/03/2008) 
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que, num universo de 5.564 municípios brasileiros, 2.430 não tinham acesso 

à internet. Nesses municípios, residem mais de 22 milhões de brasileiros. 

Em 2006, os computadores e a internet estavam presentes em 19,6% e 

14,49%, respectivamente, dos domicílios brasileiros pesquisados. Por volta 

de 33% da população brasileira já acessou a internet pelo menos uma vez e 

somente 27,8% são considerados usuários por terem acessado a rede nos 

últimos três meses. Finalmente, somente 12,1% da população brasileira 

utilizou serviços de governo eletrônico nos últimos 12 meses. 

No caso da publicação em papel do DCD, a exclusão se 

manifesta de outras maneiras. 

Como dito anteriormente, a tiragem diária do DCD são de dez 

exemplares que são distribuídos a órgãos internos da própria Câmara dos 

Deputados. Desses volumes, apenas dois são destinados à consulta pela 

população, os demais são utilizados para acompanhamentos internos e para 

arquivamento. 

O Cedi disponibiliza, por meio de sua central de atendimento, o 

serviço que ajuda o consulente a identificar o diário e as páginas onde o 

conteúdo de seu interesse foi publicado. A cópia do DCD ou parte dele pode 

ser solicitada junto a esse órgão da Câmara dos Deputados. 

O Ato da Mesa 70, de 28 de agosto de 1997, disciplina o serviço 

de reprodução de publicações oficiais da Câmara dos Deputados. Essa 

norma exige, nos incisos do seu artigo segundo, o preenchimento de 

formulário específico, no caso de solicitante interno à Câmara dos 

Deputados, ou a apresentação do recolhimento da taxa referente ao serviço, 

no caso de solicitação externa. Os valores cobrados estão no anexo desse 

ato. Por folha autenticada do DCD é cobrada a taxa de R$0,20 (vinte 

centavos) ou R$0,25 se for frente e verso. 

Os mais de 180 milhões de brasileiros que não moram no Distrito 

Federal teriam que enviar a solicitação do serviço pelos diversos meios 

disponíveis para isso: internet, telefone, carta ou fax. Depois de determinada 

a quantidade de páginas do serviço, o solicitante deverá enviar ao Cedi, por 
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fax, o comprovante de pagamento da guia de recolhimento da União. Então, 

o Cedi envia por meio de carta o material solicitado. 

Assim, a realidade da exclusão digital brasileira é contrasta aqui 

com outra ainda mais excludente, a publicação em papel do DCD. Ademais, 

o serviço de emissão de cópias autenticadas atualmente disponibilizados 

aos cidadãos poderá ser mantido da mesma maneira com a publicação 

eletrônica do DCD. 

5.2 Transparência 

A Agência Câmara divulgou diversas notícias elogiosas ao Portal 

da Câmara dos Deputados nos últimos anos. Em 2006, a Organização dos 

Estados Americanos, OEA21, elegeu o Portal como um modelo a ser seguido 

pelos países da América Latina e que ele é referência “em termos de 

conteúdo, qualidade, transparência e forma de apresentação”. O Diretor-

Geral da Câmara dos Deputados, Sérgio Sampaio, apresentou os serviços 

prestados aos cidadãos brasileiros na Assembléia dos Secretários-Gerais de 

Parlamentos22, ASGP, realizado em outubro de 2006 na cidade de Genebra, 

Suíça. O grau de transparência e o nível de informações disponibilizadas no 

Portal da Câmara dos Deputados geraram surpresa a diversas delegações 

presentes. Pelo que foi apresentado na ASGP, o diretor concluiu que a 

Câmara dos Deputados é um dos parlamentos mais modernos do mundo. 

Em pesquisa realizada pelo professor de Ciência Política Sérgio Braga, da 

Universidade Federal do Paraná23, num universo de onze países 

pesquisados, o Portal da Câmara foi considerado como o de melhor grau de 

conteúdo e informatização entre os sites de poderes legislativos. O relatório 

E-Government Survey 2008 da Organização das Nações Unidas, ONU24, 

publicado em janeiro de 2008, coloca o Portal da Câmara dos Deputados 

como destaque do Brasil na área de governo eletrônico. 

                                                           
21 http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=92225 (acessado em 12/02/2008). 
22 http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=94035 (acessado em 12/02/2008). 
23 http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=101975 (acessado em 12/02/2008). 
24 http://www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html?pk=116694 (acessado em 
12/02/2008). 
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O reconhecimento das qualidades dos serviços prestados pelo 

Portal da Câmara dos Deputados ao mesmo tempo em que engrandece a 

instituição, da qual é uma vitrine no mundo virtual, o obriga a evoluir para se 

manter como referência. A publicação eletrônica do DCD nesse portal 

representaria uma evolução na já reconhecida transparência e qualidade das 

informações prestadas aos cidadãos. 

De nada adiantaria a qualidade e a abrangência das informações 

disponibilizadas pela Câmara dos Deputados se o seu acesso fosse restrito. 

Para que uma publicação oficial eletrônica alcance os seus objetivos, o 

ambiente computacional da Câmara dos Deputados deve garantir que essa 

publicação esteja disponível por uma parcela significativa do tempo. O site 

da Câmara do Deputados possui uma disponibilidade elevada, ficando no ar 

no ano de 2007, em média, 99,357% do tempo25. 

 

5.3 Controle 

Segundo Bobbio (1989, p. 24) os direitos de liberdade só são 

respeitados se houver o direito de controlar o poder responsável por 

essa garantia. Na medida em que é transferido à sociedade o poder 

de controlar o Estado, cria-se uma saudável consciência coletiva de 

vigilância e acompanhamento das ações de governo. Isso distingue os 

estados democráticos (SILVEIRA, 2000 p.85). 

Os deputados, como representantes do povo, possuem uma 

série de atribuições 

[...] é seu dever comparecer às sessões legislativas 
ordinárias e extraordinárias, sessões do plenário, 
reunião das comissões das quais são membros e 
sessões conjuntas do Congresso Nacional. Assegura-
se aos parlamentares, entre outros, o direito de 
oferecer proposições, discutir e deliberar sobre 
qualquer matéria em apreciação nas respectivas casas, 
fazer uso da palavra, obedecida as disposições do 
regimento, solicitar às autoridades informações sobre 

                                                           
25 Estatística disponibilizada pela Coordenação de Competência em Serviços, COSERV, do Centro de 
Informática por meio da resposta à Requisição de Trabalho de código “CORED #28866”, de 14 de 
fevereiro de 2008. 
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fatos relativos à administração pública. (BEZERRA, 
2002, p.355) 

O DCD é a principal publicação oficial da Câmara dos 

Deputados por permitir aos cidadãos fazerem o controle popular e 

social das atividades políticas dos seus representantes. A 

disponibilização do DCD em meio eletrônico é um facilitador no 

exercício da cidadania. Essa iniciativa estaria de acordo com a 

tendência dos governos. Para Silveira (2000, p.85) a disponibilização 

de informações de governos na internet não só possibilita maior 

transparência e controle do administrador público pelo cidadão como 

também reduz a necessidade da alocação de recursos (pessoal, 

instalações e equipamentos) para o atendimento crescente da 

demanda pela sociedade. Para esse autor, isso motiva o governo, de 

uma forma geral, a impulsionar a utilização da internet. 

A disponibilização do DCD na internet disponibiliza mais uma 

poderosa ferramenta aos cidadãos para que esses exerçam o controle 

sobre os seus representantes. Nessa linha, Oliveira (2002, p.427) 

defende que a internet potencializou uma revolução cívica. Segundo 

essa autora, o acesso a mais informações incita o engajamento do 

cidadão em campanhas e movimentos sociais que, por sua vez, leva a 

participação popular ser mais ativa na vida pública. 

 

 



 33 

6 A Publicação Eletrônica do DCD e o Princípio 

Constitucional da Eficiência 

Como bem diz Medauar (2007, p.127), “o princípio da eficiência 

determina que a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para 

produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população”. 

O processo de publicação do DCD eletronicamente não 

demandará alterações significativas em relação à publicação tradicional em 

papel. Os órgãos responsáveis pelo provimento dos documentos publicados 

não seriam afetados pelo novo processo de publicação eletrônica. Dessa 

maneira, nenhuma mudança seria percebida nas atividades envolvidas no 

processo de publicação e desempenhadas por estes atores. Como a Sepub 

faz atualmente na publicação do DCD, algum órgão da Casa deverá ter por 

atribuição a consolidação dos documentos a serem publicados num único 

arquivo digital. Como não necessitará de publicação em papel, todo o 

trabalho prévio realizado pela Seep deverá ser revisto. Assim, a digitalização 

da documentação recebida em papel e a posterior diagramação do arquivo 

resultante deverão ser de responsabilidade de um setor da Casa ou até 

mesmo objeto de um contrato de prestação de serviço se isto se mostrar 

viável. Os equipamentos e aplicativos necessários à digitalização e à 

editoração, respectivamente, não precisariam ser adquiridos uma vez que a 

Câmara dos Deputados já os possui. 

Além dessas redefinições de atribuições de atividades que já 

existiam no processo de publicação tradicional, a norma sugerida para 

autorizar a publicação eletrônica do DCD imporia uma série de inovações. A 

conversão do arquivo resultante para um formato aberto e a assinatura 

digital do documento oficial publicado não tem paralelo na rotina tradicional. 

A conversão do arquivo é uma atividade sem grandes implicações e poderia 

ficar a cargo do órgão responsável pela consolidação do arquivo final a ser 

publicado. Já a assinatura digital aposta no documento disponibilizado na 

internet merece um cuidado maior. Duas possibilidades viáveis para efetuar 
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a assinatura digital do documento. Na primeira alternativa, o próprio 

Presidente da Câmara dos Deputados poderia usar a sua assinatura digital. 

A outra possibilidade, como permite a legislação brasileira26, seria utilizar a 

assinatura digital da instituição Câmara dos Deputados. Ainda assim, nessa 

segunda possibilidade, alguma pessoa física deveria colocar a assinatura 

digital no documento eletrônico. A saber, essa pessoa física deveria ser o 

Presidente da Câmara dos Deputados. 

Finalmente, a disponibilização da publicação eletrônica no Portal 

da Câmara dos Deputados também é uma novidade deste processo. Essa 

atividade pode ser automatizada e feita tão logo o documento eletrônico 

receba sua assinatura digital. Assim, o Presidente da Câmara dos 

Deputados, ao assinar digitalmente o documento do DCD, o publicaria 

automaticamente. 

A Figura 4 resume o desenho proposto para o processo de 

publicação eletrônica do DCD. Para simplificar, foram sugeridas também as 

responsabilidades pelas novas atribuições surgidas na proposta. 

 
Figura 4:  Proposta de fluxo de publicação do DCD. 

O princípio constitucional da eficiência, no caso da adoção da 

publicação eletrônica do DCD, é analisado sobre o aspecto da celeridade e 

da economicidade nas seções 6.1 e 6.2, respectivamente. 

 

                                                           
26 Item 1.3.3 da Resolução 7 do Comitê Gestor do ICP-Brasil. 
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6.1 Celeridade 

Um dos grandes benefícios da publicação eletrônica do DCD seria 

a possibilidade de se ter acesso a qualquer tempo e de qualquer lugar a uma 

versão digital do diário com eficácia probante assegurada. Na publicação em 

papel, se alguém precisar de algum documento publicado no DCD, ele terá 

que identificar o dia e as páginas onde foi publicado e solicitar ao Cedi uma 

cópia. O Cedi providencia a cópia, carimba cada uma das folhas 

reconhecendo que essas conferem com os originais e as enviam ao 

solicitante. Dessa maneira, a autenticidade e integridade da cópia são dadas 

pelo carimbo e assinatura do servidor. A assinatura digital da instituição ou 

do Presidente da Câmara dos Deputados da mesma maneira garantiria a 

autenticidade e a integridade do DCD eletrônico o que possui pelo menos 

duas vantagens em relação à tradicional. A primeira é o tempo de resposta 

que é imediato na publicação eletrônica. O prazo solicitado para entrega de 

cartas simples pelos Correios27 é de quatro dias úteis após o dia da 

postagem. A outra vantagem é mais simbólica. A autoridade que assina o 

documento eletrônico é o próprio Presidente da Câmara dos Deputados com 

a garantia de que a autoria e o conteúdo não sofreram alterações. 

O processo de publicação teria a eliminação do trânsito de 

arquivos digitais e em papel da Câmara dos Deputados para o Seep e, no 

caminho de volta, do envio da publicação do DCD do Seep ao Sepub e a 

distribuição dos volumes, a partir desse setor, aos demais órgãos 

destinatários na própria Casa. 

Contudo, nem todos os problemas de atraso na publicação e de 

retrabalho seriam resolvidos. 

Hoje a publicação em papel é impressa com um atraso médio de 

noventa dias corridos, ou seja, o diário que está sendo produzido hoje é 

referente a uma data de aproximadamente três meses atrás. Essa 

                                                           
27 Os prazos solicitados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para entrega de 
correspondências estavam disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.correios.com.br/institucional/conheca_correios/atendimento_cidadao/atend_cidadao_praz
os.cfm (acessado em 05/03/2008). 
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defasagem no tempo justifica a existência de outra publicação auxiliar ao 

DCD, o suplemento. Essa publicação é parte integrante do DCD que precisa 

ser publicada com urgência para que os prazos regimentais comecem a ser 

contados imediatamente e que os efeitos dos documentos publicados surtam 

os efeitos a partir da sua publicação. O uso desse expediente só é 

necessário porque o DCD não consegue ficar pronto no dia corrente. 

 

6.2 Economicidade 

A publicação eletrônica do DCD demandaria a mudança do 

processo de publicação, conforme sugerido na Figura 4. A alteração do 

processo poderia adicionar novos custos associados à infra-estrutura 

tecnológica e às rotinas incorporadas a esse processo. Por outro lado, 

alguns custos necessários à publicação tradicional em papel poderiam 

deixar de serem demandados. Na seção 6.2.1, os eventuais custos 

demandados na publicação eletrônica serão discutidos. Na seção 6.2.2, as 

despesas que deixariam de ser necessárias caso a publicação fosse apenas 

eletrônica são detalhadas. 

6.2.1 Despesas Adicionadas na Publicação Eletrônica  do DCD 

O DCD eletrônico adicionaria algumas atividades ao processo de 

publicação. A conversão do arquivo digital contendo o DCD para um formato 

de arquivo aberto, a assinatura digital desse documento eletrônico e a sua 

efetiva publicação eletrônica são atividades sem paralelo no processo de 

publicação tradicional. 

A conversão do arquivo eletrônico contendo o DCD é uma 

atividade bastante simples. Para essa, a Câmara dos Deputados poderia 

optar pelo uso de um editor de textos que trabalhe diretamente no formato 

aberto escolhido ou utilizar um aplicativo que converta do formato do editor 

de texto utilizado para o formato aberto. Como o formato da publicação não 

está definido, não tem como determinar com exatidão o custo da aplicação 
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utilizada. Dependendo do formato de arquivo aberto escolhido, a Câmara 

dos Deputados já possuiria licenças de sistemas que poderiam fazer esse 

serviço. Nesse caso, nenhum custo adicional seria demandado. 

Com relação à assinatura digital e a publicação eletrônica do DCD 

a questão da infra-estrutura computacional é mais delicada. Isso porque a 

publicação eletrônica do DCD deve ser precedida de garantias técnicas de 

sua viabilidade. As garantias técnicas devem ser direcionadas aos atributos 

do arquivo da publicação do DCD eletrônico e ao ambiente computacional 

que o disponibiliza para o mundo. 

Um arquivo digital comum pode ser alterado facilmente e nenhum 

vestígio da sua alteração ser percebida. Por isso, um arquivo digital que 

contenha uma publicação oficial deve garantir que nem o seu conteúdo e 

nem a sua autoria sejam alterados. A simples possibilidade de que isso 

poderia ocorrer, tornaria nula a validade da publicação eletrônica. 

A tecnologia da certificação digital permite a garantia quanto à 

autoria (autenticidade) e ao conteúdo (integridade) de um documento 

eletrônico. A certificação digital é viabilizada por meio da criptografia28 

assimétrica ou de chaves públicas (MENKE, 2005, p.44). O funcionamento 

da criptografia assimétrica baseia-se na existência de duas chaves. Uma 

chave privada, de conhecimento somente do seu dono, que é utilizada para 

cifrar uma mensagem e uma chave pública, de conhecimento público, que é 

utilizada para decifrar uma mensagem cifrada com a chave privada. A 

eficácia do método depende, pois, do sigilo da chave privada. Atualmente, 

existem equipamentos que armazenam as chaves privadas. Esses 

dispositivos destroem a chave privada se houver alguma tentativa de violá-

la. 

Para contornar o problema da autenticidade e da integridade, a 

publicação eletrônica do DCD deveria ser certificada pelo ICP-Brasil. Para 

tanto, uma assinatura digital deveria ser gerada. Uma vez definida qual 

autoridade será responsável pela assinatura da publicação eletrônica do 

                                                           
28 Do grego kryptos escondido e gráphein escrita. 
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DCD, bastaria que essa se submetesse aos procedimentos de identificação 

junto a um AR. A Câmara dos Deputados é credenciada como uma AR 

vinculada à ICP-Brasil (VASCONCELOS, 2007, p. 54) e poderia emitir esse 

certificado. 

Assim, a despesa adicional com a assinatura digital do documento 

contendo a publicação eletrônica do DCD se resume ao custo da emissão de 

um certificado na ICP-Brasil. Para exemplificar, um certificado emitido pela 

Certisign29 para pessoa jurídica custava R$165,00 (cento e sessenta e cinco 

reais) em março de 2008. O esperado é que o certificado emitido pela AR da 

Câmara dos Deputados tenha um custo ainda menor. 

A digitalização dos documentos recebidos em papel, a 

consolidação, num único arquivo digital, do conteúdo a ser publicado e a 

diagramação desse arquivo num padrão do DCD são atividades que eram 

desempenhadas na publicação tradicional pela Seep. Como o contrato de 

publicação em papel não seria mais demandado. Essas rotinas deveriam ser 

absorvidas por algum setor da própria Câmara ou serem objetos de um 

contrato específico. 

Se optasse pela solução caseira, a atividade de digitalização 

poderia ser feita pelos equipamentos que a Câmara dos Deputados já 

possui. A consolidação do conteúdo da publicação não representaria um 

aumento substancial ao trabalho já feito pela Sepub. Isso porque, na rotina, 

atual, a Sepub já faz a consolidação de todos os conteúdos eletrônicos, já 

digitalização e, quando possível, a diagramação dos documentos recebidos 

em papel, seguindo o modelo adotado pela publicação oficial. 

 

                                                           
29 Valor de emissão de um certificado do tipo e-CNPJ A1 estava disponível no endereço eletrônico 
http://www.identidadedigital.com.br/compre/e-cnpj (acessado em 05/03/2008). 
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6.2.2 Despesas que Deixariam de Ser Demandadas na P ublicação 

Eletrônica do DCD 

O contrato de número 2003/172.4, firmado entre a Câmara dos 

Deputados e a Seep, versa sobre a “prestação dos serviços de publicações 

oficiais, de divulgação de atividades parlamentares dos Deputados Federais 

e impressão do Jornal da Câmara”. Este contrato engloba a publicação do 

DCD. O quarto aditivo deste contrato, firmado em 5 de novembro de 2007, 

com validade de um ano, tinha como previsão de despesas o montante de 

R$6.750.000,00 (seis milhões, setecentos e cinqüenta mil reais) ao ano para 

os cofres da Câmara dos Deputados. 

O Anexo 2 desse contrato estipula os valores a serem cobrados 

de acordo com as características da publicação. O DCD é publicado no 

formato 21 por 27 centímetros, o texto impresso na cor preta, na frente e no 

verso, no papel offset de 90 gramas por metro quadrado. Além disso, 

acrescenta-se o serviço de acabamento com corte e dobra. Por essas 

características e pelos critérios estabelecidos em contrato, o valor cobrado 

por folha publicada no DCD ou em seus suplementos é de R$3,13 (três reais 

e treze centavos). 

No ano de 200630, foram publicadas 67.775 (sessenta e sete mil, 

setecentos e setenta e cinco) páginas no DCD e outras 37.351 (trinta e sete 

mil, trezentas e cinqüenta e uma) páginas em suplementos ao DCD, num 

total de 105.126 (cento e cinco mil, cento e vinte e seis) páginas publicadas. 

Considerando a tiragem de dez exemplares diários, somente a publicação 

do DCD e seus suplementos custaram, naquele ano, R$3.291.908,75 (três 

milhões, duzentos e noventa e um mil, novecentos e oito reais e setenta e 

cinco centavos) aos cofres da Câmara dos Deputados. 

A publicação eletrônica do DCD dispensaria integralmente tais 

despesas assim que essa substituísse definitivamente a publicação 

tradicional em papel. 



 40 

 

6.3 Vantajosidade 

Da perspectiva dos cidadãos, os custos envolvidos para a 

obtenção da publicação, com garantia de autenticidade e de integridade, são 

menores por não necessitar o pagamento pelo serviço de impressão e de 

autenticação do documento solicitado. Do ponto de vista dos custos 

incorridos pela Administração Pública, a publicação eletrônica também 

representa uma economia anual considerável. 

Além do custo financeiro, a publicação eletrônica diminuiria a 

demanda por papel utilizado na publicação tradicional. A questão ambiental 

é outra preocupação do já mencionado Programa de Desmaterialização de 

Processos da Câmara dos Deputados. 

Ademais, como o arquivo digital do DCD, na proposta, teria um 

formato aberto, ele poderia ser indexado automaticamente por uma 

ferramenta computacional sem esforços adicionais. Isso permitiria a 

pesquisa por palavras-chaves ou por trechos de texto sem se preocupar, por 

exemplo, com a data da publicação. 

 

 

                                                                                                                                                                     
30 Esse ano foi escolhido como referência, porque nem todos os diários de 2007 haviam sido 
publicados até a data da conclusão desse trabalho. 
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7  Considerações Finais 

A mudança da forma de se fazer a gestão pública é exigida pelas 

inovações da contemporaneidade. A tecnologia da informação, cada vez 

mais barata e disseminada, e a crescente preocupação da sociedade com o 

meio ambiente são fatores que devem ser considerados pela Administração 

Pública na determinação de suas diretrizes e na execução dos seus atos. 

Some-se a isso, a exigência por eficiência do Estado cada vez mais cobrada 

e percebida. Nesse sentido, a publicação eletrônica do DCD mostra-se bem 

atual. 

Para justificar a viabilidade e a oportunidade que representaria a 

publicação eletrônica do DCD, ela foi analisada à luz dos princípios 

constitucionais da legalidade, da publicidade e da eficiência. 

Do ponto de vista da legalidade, nenhum óbice à adoção da 

publicação eletrônica do DCD foi encontrado na legislação. A pesquisa, 

contudo, conclui pela conveniência de edição de uma norma para que, além 

de afastar qualquer dúvida quanto à legalidade da publicação eletrônica, 

regulamentasse aspectos relevantes de seu funcionamento. 

Esse estudo buscou mostrar que a publicidade por meio 

eletrônico do DCD representaria um aumento potencial no alcance desse 

diário. Mostrou, também, que a adoção dessa forma de publicação seria um 

avanço na transparência dos atos administrativos veiculados nesse diário. 

Assim, os cidadãos teriam importante mecanismo de acesso a informações 

necessárias ao controle social sobre as atividades políticas de seus 

representantes. 

A pesquisa concluiu, também, que a eficiência no processo de 

publicação seria significativamente aumentada com a publicação eletrônica 

do DCD. Essa constatação esta fundamentada por diversas maneiras. Na 

etapa de confecção do diário, diversas movimentações de material entre a 

Câmara dos Deputados e a gráfica, e vice-versa, que imprime o DCD e os 

respectivos controles deixariam de ser necessários. As rotinas adicionadas 
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ao processo possuem baixos custos e, em contrapartida, os onerosos 

serviços de publicação demandados pela publicação tradicional deixariam de 

ser necessários. Nenhum benefício ou serviço prestado a partir da 

publicação tradicional deixaria de ser disponibilizado com a publicação 

eletrônica do DCD e novos, como pesquisa textual, poderiam ser 

adicionados. Além dos benefícios mencionados, a publicação eletrônica está 

alinhada à diretriz da Câmara dos Deputados na busca de práticas 

ecologicamente sustentáveis. Isso porque a versão eletrônica do diário 

dispensaria o uso do papel necessário na publicação tradicional. Esse 

conjunto de constatações obtidas com o estudo autoriza concluir que a 

publicação eletrônica do DCD é vantajosa para a Administração Pública. 

Algumas limitações do estudo foram percebidas. Por exemplo, 

para se obter a publicação eletrônica do DCD, seria possível optar por duas 

abordagens distintas. 

A primeira abordagem compreenderia uma reestruturação global 

do processo envolvido na publicação do DCD a fim de se obter um modelo 

idealizado. Novos sistemas de informação seriam demandados, atribuições 

dos envolvidos no processo de publicação poderiam ser alteradas, novos 

atores poderiam surgir e outros não seriam mais envolvidos. A adoção dessa 

abordagem certamente demandaria prazo e custo elevados além de 

representar uma alteração cultural maior. 

A segunda opção seria a de identificar melhorias pontuais que 

permitissem que o objetivo de gerar uma publicação eletrônica do DCD 

fosse alcançado. Por essa linha, a mudança proposta no processo de 

publicação do DCD terá como parâmetro o processo atual e não o processo 

ideal. Assim, não buscaria propor um processo de publicação que fosse o 

mais seguro, eficiente, econômico e automatizado quanto possível e sim 

mais seguro, eficiente, econômico e automatizado que o processo atual de 

publicação em papel. 

Essa última abordagem, embora não resolva todos os problemas 

de retrabalho, de atraso e de ineficiência observados na rotina atual, tem a 
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seu favor a facilidade de implantação por não demandar prazos e custos 

elevados e nem divergir totalmente da cultura arraigada no processo. 

Documentos que chegam em papel ao Sepub para serem 

publicados representam um retrabalho. Isso porque esses documentos que, 

na sua maioria, nascem digitais, são impressos em papel, precisam ser 

novamente digitalizados. Esses problemas não são resolvidos com o 

processo sugerido. Numa abordagem que buscasse um processo mais 

idealizado, esses problemas gozariam de elevada prioridade em ser 

resolvidos. 

Essa pesquisa, contudo, trilhou o caminho da abordagem com 

menos riscos. A opção consciente por essa abordagem se deveu não ao fato 

de ser a mais simples, mas sim por expor um objetivo mais próximo e viável. 

Na oportunidade do seminário que lançou o Programa de 

Desmaterialização de Processos, o Secretário-Geral da Mesa, Mozart 

Vianna, externou sua preocupação com ritmo e o alcance das mudanças 

propostos pelo programa face às particularidades envolvidas em alguns dos 

processos da Câmara. Esse estudo, de certa forma, faz coro com essa 

ponderação do Secretário-Geral da Mesa. 
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