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RESUMO 

Este projeto visa estudar a viabilidade da implantação da assinatura digital no 

processo legislativo da Câmara dos Deputados, com vistas à regulamentação dos §§ 1º e 3º, 

do art. 102 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD). Apresenta as vantagens 

do uso da firma eletrônica no processo legislativo, sob o enfoque da atuação parlamentar, 

principalmente no que se refere à apresentação de proposições, como também à forma pela 

qual a assinatura digital pode otimizar a tramitação de matérias e ampliar a atuação do 

Parlamentar de forma on-line, além de propiciar economicidade, agilidade, transparência e 

segurança. O objetivo principal do projeto é identificar sob que condições e parâmetros essa 

tecnologia pode ser estruturada. Por isso, a pesquisa procurou articular as áreas do processo 

legislativo e da tecnologia. No campo do processo legislativo, identificou-se, com base nos 

§§1º e 3º do art. 102 do RICD, os procedimentos que poderiam ser beneficiados pelo uso da 

assinatura digital. Em seguida foram avaliados os recursos tecnológicos necessários à adoção 

da firma eletrônica, bem como os recursos disponíveis atualmente na Câmara dos Deputados. 

As vantagens e desvantagens para a Câmara dos Deputados como Autoridade Certificadora 

foram ponderadas. Foram tipificados os procedimentos da cadeia processual a serem 

normatizados. A presença do documento eletrônico nas diversas áreas da Câmara dos 

Deputados já é considerável e tende a expandir-se ainda mais, tornando conveniente o ajuste 

dos parâmetros jurídicos e técnicos concernentes à implantação da assinatura digital. Dessa 

forma, o Poder Legislativo Federal apresenta-se como vanguarda do processo de gestão de 

informação legislativa, ao mesmo tempo em que proporciona economia, celeridade e 

eficiência aos procedimentos legislativos. 
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 SIGLAS UTILIZADAS 

A1 – Certificado Digital de Assinatura da  ICP-Brasil tipo A1 

A3 – Certificado Digital de Assinatura da  ICP-Brasil tipo A3 

AC – Autoridade Certificadora 
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CF – Constituição Federal 

CPF – Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal 

CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito 

DCD – Diário da Câmara dos Deputados 

DECOM – Departamento de Comissões 

e-CPF – Certificação Digital da Receita Federal de Pessoas Físicas 

EUA – Estados Unidos da América 

ICP–BRASIL – Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
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ICP–GOV – Infra-Estrutura de Chaves Públicas Governamental 

INTERNET – Rede Mundial de Computadores 
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MP – Medida Provisória 
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INTRODUÇÃO 

É ato vinculado ao término de um curso de Pós-Graduação a apresentação de 

um trabalho de conclusão. No caso específico do Curso de Pós-Graduação em Processo 

Legislativo promovido pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR), 

foi apresentada a opção de elaborar um Projeto Integrado. Devido à complexidade deste 

trabalho que ora apresenta-se, fez-se necessária a criação de grupo multidiciplinar com 

conhecimentos específicos. 

O presente projeto teve como objetivo analisar a viabilidade da implantação da 

assinatura digital no processo legislativo da Câmara dos Deputados, em atenção às normas 

dos §§ 1º e 3º do art. 102 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), que trata 

da assinatura parlamentar por meio eletrônico. 

Há que se destacar que a assinatura digital vem ocupando espaço tanto na 

iniciativa privada como nos órgãos públicos, propiciando transparência, agilidade, 

economicidade e segurança a uma série de procedimentos administrativos e judiciais. O 

conceito de documento vinculado ao suporte físico do papel vem sendo gradativamente 

superado pela nova tecnologia e, nesse sentido, torna-se conveniente buscar mecanismos que 

possam figurar como alternativas à assinatura aposta no papel. 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro trata do uso da 

assinatura manuscrita e da assinatura digital, considerando as vantagens, desvantagens e 

aspectos da validade jurídica na utilização de cada um desses métodos de autenticação de 

documentos. Ainda no primeiro capítulo são apresentados fragmentos da legislação 

estrangeira sobre a assinatura digital e um breve histórico de como essa tecnologia foi 

implantada e normatizada no Brasil. 

No segundo capítulo destacou-se o estudo do processo legislativo sob o 

enfoque da atuação do Parlamentar, de forma a indicar como a assinatura digital pode ser 

utilizada nesse processo para otimizar a tramitação de proposição e ampliar a atuação do 

Deputado de forma on-line. 
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No capítulo 3 procurou-se identificar, com base nos §§1º e 3º do art. 102 do 

Regimento Interno da Casa, os procedimentos legislativos que poderão recepcionar o uso da 

assinatura digital. Foram analisadas as práticas do processo legislativo e os sistemas 

atualmente utilizados na tramitação de proposições no âmbito da Secretaria-Geral da Mesa 

(SGM), do Departamento de Comissões (DECOM), da Coordenação de Arquivo do Centro de 

Documentação e Informação (COARQ/CEDI) da Câmara dos Deputados. Nesses dois últimos 

órgãos foram realizadas entrevistas para coletânea de dados.  

No penúltimo capítulo buscou-se avaliar os recursos tecnológicos disponíveis 

na Câmara dos Deputados para a implantação da assinatura digital, ponderando-se as 

vantagens e desvantagens para a Câmara no uso das tecnologias. Foi levantado, por meio de 

entrevista no Centro de Informática (CENIN) e mediante análise do Processo nº 117.970, de 

2002, um diagnóstico da situação atual da Câmara dos Deputados para recepção da referida 

tecnologia. Por fim, procuramos tipificar os procedimentos que precisariam ser normatizados 

para viabilizar o uso da assinatura digital no processo legislativo. 

O último capítulo foi dividido em duas partes. Na primeira, foram definidos os 

aspectos gerais da cadeia do processo legislativo em que pode ser utilizada a tecnologia da 

assinatura digital. Na segunda parte, foram indicadas de forma sistemática as etapas 

percorridas pela proposição apresentada com assinatura digital. 

Coube a este estudo a apresentação das possibilidades para a utilização da 

assinatura digital, uma vez que consideramos conveniente a sua implantação no âmbito da 

Câmara dos Deputados. Nesse sentido, a Casa do povo, sempre aberta aos avanços 

tecnológicos que fluam na direção dos interesses da sociedade, poderá dispor de mais uma 

alternativa para tornar mais ágeis e eficientes os procedimentos legislativos. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS DA ASSINATURA DIGITAL E EXPERIÊNCIAS DE SUA 
IMPLANTAÇÃO 

1.1 Assinatura manuscrita  

Antes de adentrarmos no mundo da assinatura digital, faz-se necessário tecer 

algumas considerações sobre a assinatura tradicional, a manuscrita, de modo que seus 

elementos sejam entendidos e, por conseguinte, conhecidas as vantagens e desvantagens desse 

sistema. Somente assim pode-se verificar sob quais aspectos a nova tecnologia digital pode 

ser considerada uma alternativa em relação à subscrição manuscrita. 

1.1.1 Elementos essenciais 

Zaccoli (2000, p. 177) prescreve que a assinatura manuscrita é o meio mais 

comum de comprovação de autoria e autenticidade de um documento. Nesse mesmo sentido 

segue Lacorte (2005, p. 7) afirmando que para uma assinatura manuscrita ter eficácia 

probatória dois elementos devem ser verificados: a autoria e a integridade, ou seja, a garantia 

de quem subscreveu o documento e a preservação de seu conteúdo. Para isso, a assinatura 

manuscrita possui as funções indicativa, declarativa e probatória, permitindo a união entre o 

conteúdo do documento e o seu signatário. A função probatória  consiste  na concretização da 

função indicativa, que aponta a autoria do documento, e da declarativa, que firma a anuência 

do autor com o conteúdo do documento. No entendimento de Mirabete (2005, p. 310) “a 

autenticidade é a certeza legal de ser o escrito emanado da pessoa a quem o documento é 

atribuído”. 

Para efeito de análise comparativa com a nova tecnologia que se apresenta, é 

interessante ressaltar os pontos positivos e negativos em relação à utilização do documento 

físico, o papel, suporte para a assinatura manuscrita. 
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1.1.2 Vantagens e desvantagens do uso da assinatura manuscrita e de seu 
suporte 

A assinatura manuscrita tem sido utilizada de forma universal ao longo dos 

séculos, sendo o papel o principal suporte de documentos. Essa prática difundida revela 

algumas vantagens do papel, como a facilidade para a leitura do seu conteúdo, bastando luz 

suficiente para que possa ser visto. Além disso, apresenta boa durabilidade, desde que 

observadas as condições adequadas de armazenamento. Não se pode esquecer, ainda, a 

praticidade de ser ler um escrito de algumas poucas folhas de papel, pois documentos 

relativamente pequenos têm manuseio eficiente. A resolução dos impressos traz outra 

vantagem, pois, em regra, é bastante superior à maioria das telas de computador. Comparado 

a essas telas, o papel também oferece vantagens no aspecto do cansaço visual acarretado pelas 

longas leituras (LACORTE, 2005, p. 9). 

Por outro lado, o suporte em papel apresenta diversas desvantagens 

relacionadas ao custo, transporte, armazenamento e segurança da informação, o que 

impulsiona o surgimento de novas formas de lidar com a informação, como os documentos 

digitais. Além disso, no que diz respeito à assinatura manuscrita, a mesma pode se perder ao 

longo do tempo, uma vez que a tinta utilizada e o próprio suporte para isso, o papel, podem se 

deteriorar dificultando a identificação de seu subscritor. (LACORTE, 2005, p. 10). 

1.1.3 Requisitos de validade jurídica 

A validade da assinatura tradicional decorre da característica da 

inseparabilidade entre o conteúdo e o suporte físico, ou seja, o papel. Como a assinatura é 

inserida no meio físico, a mesma passa a validar o conteúdo escrito (LACORTE, 2005, p. 6). 

Na visão de Zacolli (2000, p. 178) sob o aspecto jurídico, “... a assinatura 

tradicionalmente é concebida como aquela que é efetuada mediante a escrita de nome e 

sobrenome, por alguém, em algum documento”. Nessa mesma linha A. Morello (apud. 

Zaccolli, 2000, p. 178) afirma que “a assinatura aposta a mão livre, ou seja de próprio punho, 
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corresponde pela sua grafia, à característica gráfica do signatário, de forma  a  vincular essa 

característica à  pessoa que assinou o documento.” 

É preciso que a assinatura seja autêntica para atribuir validade jurídica ao 

documento. A partir dessa constatação, o documento constitui prova eficaz das mais diversas 

relações entre as pessoas, como o contrato, as declarações de toda ordem, os títulos de crédito, 

e assim por diante. 

Caso seja comprovada a falsidade de assinatura, o documento perde a sua 

eficácia probatória, não mais servindo como instrumento de autenticidade, podendo levar o 

infrator a responder civil e criminalmente, conforme o caso. Para isso, muitas vezes utiliza-se 

a análise grafotécnica para comprovação da autoria de documentos. Além disso, perícias 

técnicas podem ser realizadas no suporte utilizado, o papel, para identificar vestígios de 

adulteração, o que se torna importante para que seja comprovada a integridade do documento 

físico. 

Nesse mesmo sentido, Theodoro (2003, v.1, p. 683) ensina que os dois 

elementos que se destacam quanto à eficácia probatória de um documento são sua autoria e  

integridade. 

1.2 Assinatura digital 

Antes de conceituarmos a assinatura digital, é preciso esclarecer que esta é 

espécie da qual a assinatura eletrônica é gênero. Para Menke (2005, p. 30), essa tecnologia de 

informática surge como subsídio na difícil tarefa de sanar uma imperfeição das comunicações 

veiculadas no meio digital, que seria a de não se ter a certeza da identidade da pessoa com a 

qual se relaciona. 

A assinatura digital garante a autenticidade da informação de forma mais 

segura do que a assinatura manuscrita, uma vez que dispõe de recursos tecnológicos com essa 

função, aumentando o grau de segurança da autoria do documento eletrônico (mensagens, 

contratos, cartas, memorando, planilhas etc).  
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O Brasil e a maioria dos países adotaram para a assinatura digital a infra-

estrutura de certificação de chaves, públicas e privadas, que proporciona várias 

funcionalidades em relação ao documento eletrônico, conhecidas como requisitos de validade, 

quais sejam, a autenticidade, a integridade e a tempestividade.  

  1.2.1 Conceito 

A assinatura eletrônica refere-se a um complexo de métodos para comprovação 

de autoria de documentos e, por sua vez, a assinatura digital fundamenta-se, tão-somente, no 

procedimento de autenticação baseado na criptografia (MENKE, 2005, p. 40-41). Assim, a 

assinatura digital permite a realização de troca de informações eletrônicas seguras por meio de 

ambientes como a Internet. 

Zaccoli (2000, p. 183) escreve que a Utah Digital Signature Actdefine definiu 

a  assinatura digital como:  

uma transformação de uma mensagem usando um sistema de criptografia 
assimétrica tal que uma pessoa, tendo a mensagem inicial e a chave pública do 
signatário possa, com precisão, determinar se: (a) a transformação foi criada 
usando a chave privada que corresponde à chave pública do signatário; e (b) a 
mensagem não foi alterada desde que a transformação foi feita. 

O mesmo autor (ZACCOLI, 2000, p. 180) afirma que a assinatura eletrônica 

pode ser entendida como um “...lacramento personalizado de (...) conteúdo...”, sendo o lacre o 

mecanismo destinado a garantir a integridade do documento, o qual, por apresentar atributo de 

personalização, permite garantir a autenticidade.  Nessa linha de raciocínio, o autor compara o 

ato de assinar um documento eletrônico ao ato de colocar uma carta dentro de um envelope, 

fechá-lo apropriadamente e escrever a identificação do remetente. Assim, depois do envelope 

fechado, garante-se a integridade e autenticidade, pois não é possível alterar o conteúdo do 

documento ou abrir o envelope sem deixar marcas. 

Lacorte (2005, p. 16) conceitua a assinatura digital como o instrumento que 

assegura força probante ao documento digital, uma vez que permite a conferência de autoria e 

integridade deste.  
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1.2.2 Vantagens e desvantagens do uso da assinatura digital 

A função precípua da assinatura digital é a de elevar o estado de segurança do 

documento assinado, atribuindo validade a seu conteúdo independentemente da vinculação a 

um suporte físico (GANDINI; JACOB, 2005, p. 9). 

Na hipótese de implantação da assinatura digital no processo legislativo, uma 

das vantagens seria a celeridade no colhimento de assinaturas de Parlamentares nas 

proposições que exijam iniciativa coletiva. Obter o apoio, conforme o caso, de pelo menos 

171 ou 257 Deputados é trabalho árduo, o que imprime dificuldade operacional a esse serviço.  

No método tradicional de colhimento de assinaturas, constata-se que os 

Parlamentares são abordados nos corredores da Casa para subscreverem proposição sem as 

condições ideais para um exame mais cuidadoso do documento que assina. Com a 

possibilidade de implantação da assinatura digital por meio de um controle eletrônico, o 

Parlamentar e sua assessoria de gabinete poderão avaliar com mais conforto as proposições e, 

eventualmente, assiná-las de forma mais prática e segura.   

É fundamental destacar, entretanto, que as vantagens identificadas no uso da 

assinatura digital não podem e nem devem significar o total abandono do método tradicional 

de subscrição. A diversidade de procedimentos e atos que compõem o processo legislativo 

torna a assinatura manuscrita um recurso importante. Em outras palavras, a utilização da 

assinatura eletrônica não irá obstar o colhimento de assinatura como em um requerimento a 

ser apresentado no decorrer de sessão plenária ou em uma reunião de Comissão, quando o 

método mais prático é a subscrição aposta de próprio punho. 

Outra vantagem é viabilizar a apresentação de projetos de lei de iniciativa 

popular, já que os requisitos exigidos são muito rigorosos e envolvem a subscrição de pelo 

menos 1% do eleitorado nacional, em pelo menos cinco unidades da Federação, com não 

menos de três décimos por cento em cada uma delas (CF, art. 61, § 2º). Com o emprego da 

assinatura digital, supomos que seria possível o colhimento de assinatura da proposição por 

meio da Internet por parte dos eleitores assim habilitados eletronicamente. 
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Quanto às desvantagens, segundo Menke (2005, p. 43), as assinaturas 

eletrônicas, incluída a assinatura digital, enfrentam dificuldades para serem aceitas pelos 

usuários tão acostumados com o método tradicional de subscrição. 

O custo na aquisição de equipamentos para a utilização da tecnologia, tais 

como microcomputador, tokens ou smart cards e o próprio certificado digital, são fatores 

inibidores para a dissiminação dessa tecnologia. 

1.2.3 Pressupostos de validade do documento eletrônico 

Segundo a United Nations Commission on International Trade Law 

(UNCITRAL), a presunção de validade dos documentos eletrônicos é baseada nos princípios 

de autenticidade, integridade e tempestividade. Para Ricardo Albuquerque e Bruno Ribeiro 

(2002, p. 129), a autenticação visa assegurar que o usuário é, de fato, quem ele diz ser.  

Por sua vez, a integridade é a garantia de que o documento não foi modificado 

após a sua concepção (GANDINI; JACOB; SALOMÃO, 2006).  

Tempestividade consiste na protocolização digital que tem como objetivo 

assegurar a existência de um documento eletrônico em determinado momento.   A data e a 

hora anexadas ao documento devem condizer com o instante em que o documento foi 

submetido ao processo de protocolização, de modo a garantir que ele foi produzido naquele 

determinado momento no tempo (COSTA; CUSTÓDIO; DIAS, 2006). 

Para isso, muitos sistemas de protocolização utilizam a Autoridade de Datação 

(AD) para alcançar este objetivo. A AD é a entidade responsável por disponibilizar um 

serviço confiável de protocolização. No Brasil, de acordo com o Decreto-lei 4.264, de 10 de 

junho de 2002, o Observatório Nacional (ON, 2003) é a entidade competente para gerar a hora 

oficial do Brasil, bem como disseminá-la pelos meios de comunicação. 

É de se destacar que na visão de Menke (2005, p. 51-52) o autor da declaração 

de vontade assinada digitalmente não pode, a princípio, negar a sua vinculação com o 

conteúdo do documento (não-repúdio), apesar de a presunção de autoria ser juris tantum, ou 

seja, admitindo prova em contrário, tendo o contestador que comprovar a utilização indevida 
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da chave privada por terceiro. Tal presunção é instituída em atenção à característica do que é a 

garantia de que nenhuma das partes integrantes da relação jurídica possa negar os documentos 

correspondentes que tenham sido legitimamente assinados. 

Zaccoli (2000, p. 184) preconiza que o documento aposto com assinatura 

eletrônica somente tem validade se preencher os seguintes requisitos: a assinatura for única 

em relação à pessoa que a usa; for capaz de verificação; esteja vinculada a dados de tal 

maneira que se forem alterados a assinatura se torna inválida;  e os procedimentos realizados 

estejam de acordo com os normas adotadas no país. 

1.2.3.1 Técnicas utilizadas na Assinatura digital 

A assinatura manuscrita não pode ser aposta de próprio punho em um 

documento digital. Surge, assim, uma nova maneira de assinatura, especificamente para os 

documentos eletrônicos, denominada como assinatura digital. 

A assinatura digital tem a função de lacrar o conteúdo do documento, fazendo 

com que este permaneça íntegro ou, se for minimamente alterado, que isso possa ser 

constatado. Também garante a autenticidade e a tempestividade (GANDINI; SALOMÃO; 

JACOB, 2006).  

Na assinatura digital utiliza-se a criptologia. Tal método consiste em um 

conjunto de técnicas matemáticas, que permitem embaralhar uma mensagem de forma a 

impedir que ela seja lida por outra pessoa que não o destinatário. Esse texto ininteligível 

somente se torna legível com o uso de duas chaves: a pública e a privada  (BITTENCOURT, 

2006).  

O vocábulo criptografia é formado a partir de palavras do grego: “kryptós, 

escondido, e gráphein, escrever. Particularmente, traduz-se encriptação (cifragem), 

decriptação (decifragem), autenticação e controle de acesso. O seu objetivo principal é 

proporcionar confidencialidade, integridade e credibilidade à informação enviada por um 

emissor (origem) até um receptor (destino)”. O fundamento da criptografia está exatamente 

nas regras (protocolo) definidas para cifrar (embaralhar) a mensagem, as quais devem ser 

aprovadas pelos usuários, remetente e destinatário, antes de iniciado o processamento da 
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cifragem. Uma regra bastante simples seria, por exemplo, inverter a ordem das letras que 

formam as palavras da mensagem a ser enviada. A palavra “laranja” poderia ser encriptada 

como “ajnaral” (ARIEDE, 2006). 

A criptografia pode ser simétrica e assimétrica. A primeira caracteriza-se pela 

utilização de uma chave secreta usada para cifrar e decifrar um texto. A assimétrica se vale de 

um par de chaves, sendo uma chave pública e outra privada. Uma das chaves é utilizada para 

cifrar a mensagem e a outra para decifrá-la. As mensagens cifradas com uma das chaves do 

par só podem ser decifradas com a outra chave correspondente. A chave privada deve ser 

utilizada somente pelo seu titular, enquanto a chave pública fica disponível livremente para 

qualquer interessado. Enquanto a privada é utilizada para assinar o conteúdo do documento, a 

pública valida esta com assinatura (MAIA; PAGLIUSI, 2006). 

A assinatura digital é emitida por meio de um certificado digital que contém 

duas chaves, uma pública e outra privada, além dos dados cadastrais do titular. Esse 

certificado é emitido por uma autoridade certificadora que se encontra interligada numa 

cadeia de certificação.   

1.2.4 Funcionalidade 

A assinatura digital ocorre com a associação da criptografia assimétrica ao 

certificado digital. Essa associação se realiza da seguinte forma: primeiramente, o documento 

eletrônico é criptografado aplicando um algoritmo no documento eletrônico, gerando um 

hash
1
, resumo. Em seguida, associa-se a chave privada ao texto criptografado (resumo), 

gerando a assinatura digital, que fica armazenada em um arquivo associado ao texto original 

(GANDINI; SALOMÃO; JACOB, 2001, p.10). Essa técnica assegura que um documento 

                                                 

 

 

1 Um hash é uma seqüência de letras ou números gerada por um algoritmo de dispersão. É um método para 
transformar dados de tal forma que o resultado seja único. Além disso, funções usadas em criptografia garantem 
que não é possível, a partir de um valor de hash, retornar à informação original. 
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assinado de forma digital seja enviado ao destinatário final com identificação de autoria 

(autenticidade) e não-violação (integridade) da mensagem do documento eletrônico, o que 

reconhece esse documento juridicamente válido (LACORTE, 2005, p.15). 

Com a associação do hash ao certificado digital há a garantia de que as 

assinaturas digitais de um mesmo usuário com o recurso da chave privada são diferentes para 

cada documento subscrito eletronicamente. Isso ocorre uma vez que o hash varia em virtude 

do conteúdo de cada documento. Trata-se da geração de um resumo do documento para 

identificá-lo e torná-lo único (message digest), a partir de uma equação matemática. Associa-

se a esse resumo uma chave privada de conhecimento do usuário, tendo-se como resultado um 

message digest codificado. A partir de então é anexada ao documento a chave pública do 

autor constante do certificado digital (CASTRO, 2003, p.3).  

Ao receber a mensagem digital, o destinatário do documento, com base na 

chave, pode checar informações como o nome ou outro dado de quem o enviou,  conferindo 

confiabilidade ao documento recebido. Esta operação é tão segura que não é possível que um 

técnico especializado em informática ou um hacker
2 consiga ler o conteúdo do documento 

sem a devida permissão, já que as operações matemáticas envolvem até dois mil dígitos e 

permitem trilhões de combinações  (WEIMBERG, 2006, p. 90-91).  

1.3 Legislação estrangeira  

Os Estados Unidos da América foram os primeiros a regulamentar o uso da 

assinatura digital mediante a lei do Estado de Utah intitulada Digital Signature Act (UDSA), 

que entrou em vigor no dia 1º de maio de 1995. Disponível em: 

<http://www.le.state.ut.us/~code/TITLE46/46_02.htm> Acesso em: 7 set. 2006. 

                                                 

 

 

2 Hacker é um indivíduo hábil em enganar os mecanismos de segurança de sistema de computação e conseguir 
acesso não autorizado aos recursos destes, gerado a partir de uma conexão remota em uma rede de 
computadores; violador de um sistema de computação. Novo Dicionário Aurélio Eletrônico, Versão 5.0, 2004.  
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Após essa iniciativa, outros estados norte-americanos aprovaram leis com base 

no modelo de Utah. Não obstante terem sido os pioneiros na América, o desenvolvimento da 

infra-estrutura das chaves públicas nos EUA ocorreu de forma muito desorganizada, já que a 

autonomia legislativa da cada estado-membro levou à edição de leis voltadas às realidades de 

cada ente da federação (MENKE, 2005, p. 70-71). 

Na Europa, a Alemanha foi a primeira a aprovar uma lei sobre o tema.  Por 

meio da lei Signaturgesetz, de 1º de agosto de 1997, foram estabelecidas condições estruturais 

para a adoção de assinatura digital no país germânico (MENKE, 2005, p. 71-72). 

Lacorte (2005, p. 16), em ensaio sobre a validade do documento digital, relata 

que atualmente, em diversos países da Europa, há leis que tratam dos documentos e 

assinaturas digitais, tais como: Alemanha, Itália, Inglaterra, França, Portugal, entre outros. 

O Parlamento Europeu propicia a produção de normas referentes à assinatura 

digital de forma a integrar seus países membros. Na América Latina diversos países adotaram 

legislação que trata de documentos e assinaturas digitais, tais como Brasil, Chile, Colômbia e 

Argentina. (MENKE, 2005, p. 73). 

A Organização das Nações Unidas, preocupada com a adoção de um modelo 

de uniformização da legislação sobre assinatura eletrônica no âmbito internacional, 

estabeleceu, em 12 de dezembro de 2001, a Lei Modelo sobre o Comércio Eletrônico, por 

intermédio da United Nations Commission on International Trade Law (Comissão das Nações 

Unidas para Leis de Comércio Internacional) – UNCITRAL. (LACORTE, 2005, p. 22). 

Quanto às experiências de outros países em relação ao uso do documento 

digital, o boletim do mês de agosto do Observatório de Práticas Legislativas Internacionais 

produzido pela Câmara dos Deputados3 informa, com dados colhidos pela página eletrônica, 

                                                 

 

 

3 O referido Observatório tem como objetivo identificar experiências de sucesso e melhores práticas relacionadas 
à ação legislativa e administrativa entre os diversos Parlamentos do mundo, bem como promover o 
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que o  parlamento austríaco tem desenvolvido programa inédito (E-RECHT – Eletronic Law) 

cujo objetivo é a disponibilização de todo o trâmite de proposições legislativas de forma 

interativa na Internet. 

Com esse sistema digital, os cidadãos podem participar de forma interativa das 

atividades do Poder Legislativo on-line, enviando comentários e sugestões sobre as 

proposições em qualquer fase da tramitação. Os congressistas austríacos podem igualmente 

apresentar emendas on-line de acordo com o momento processual respectivo, o que acarreta a 

dispensa de diversos documentos secundários, desburocratizando o processo legislativo. 

Consta ainda no referido Observatório que a Assembléia Nacional da Coréia 

do Sul vem apresentando avanços com o projeto “Câmara Digital”, que tem como meta 

possibilitar, também de forma on-line, algumas discussões parlamentares, além da realização 

de deliberações legislativas pela Internet. 

O Sistema de Informações Legislativas da Câmara dos Deputados (SILEG) 

tem colocado o Parlamento brasileiro na vanguarda da tecnologia eletrônica, a bem do 

processo legislativo e, por conseguinte, do cidadão. Assim, não é difícil imaginar também o 

Brasil utilizando novas tecnologias, como a assinatura digital, para facilitar a atuação 

parlamentar, a exemplo dos parlamento austríaco e sul-coreano, que se fazem presentes no 

mundo pela inovação quando comparados a outros países em seus procedimentos legislativos. 

1.4 Regulamentação e implantação da assinatura digital no Brasil 

Com a edição da Medida Provisória nº 2.200, de 28 de junho de 2001 (atual 

MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001), foi estabelecido o marco regulatório da assinatura 

                                                                                                                                                      

 

 

compartilhamento de informações e conhecimentos sobre programas e projetos realizados por parlamentos 
estrangeiros, em áreas afetas ao processo legislativo, à documentação e informação, à política de recursos 
humanos, ao assessoramento parlamentar, à gestão administrativa, aos programas de participação popular e 
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digital no Brasil. Ela regulamenta a Infra-estrutura das Chaves Públicas Brasileira – ICP- 

Brasil, como forma de garantir a autenticidade, a integridade, e por conseguinte, a validade 

jurídica dos documentos em forma eletrônica, as aplicações que utilizem certificados digitais, 

bem como a realização de transações eletrônicas seguras.4 

Vale mencionar que a referida Medida Provisória não dispôs sobre os 

elementos processuais de utilização das assinaturas eletrônicas, restringindo-se a sistematizar 

a organização administrativa e suas competências sobre o assunto ao instituir uma autoridade 

gestora de políticas (Comitê Gestor), a Autoridade Raiz - Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação (ITI), as Autoridades Certificadoras  (AC) e as Autoridades de Registro (AR). 

Há que se destacar que o art. 10 da referida medida provisória dispõe sobre a 

validade dos documentos eletrônicos5.  

1.4.1 Criação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas brasileira 

A Infra-estrutura de Chaves Públicas do Brasil (ICP-Brasil) foi instituída, 

conforme dispõe o art. 1° da Medida Provisória - MP 2.200-2, para "... garantir a 

autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica”. 

                                                                                                                                                      

 

 

promoção da democracia, entre outras iniciativas de interesse da Câmara dos Deputados. O endereço eletrônico 
do Observatório é observatorio@camara.gov.br. 
4 A matéria está em vigor por força do art. 2º da Emenda Constitucional 32, de 2001, que estabelece: Art. 2º As 
medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida 
provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. 
5 Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos 
eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. 
§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do 
art. 131 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil. 
§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e 
integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-
Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 



     

 

 

  26 

  

 

Nos termos do art. 2º da referida MP, a ICP-Brasil é composta por uma 

autoridade gestora de políticas e pela cadeia de autoridades certificadoras, constituída pela 

Autoridade Certificadora Raiz (AC-Raiz), pelas Autoridades Certificadoras (AC) e pelas 

Autoridades de Registro (AR). 

Compete à Autoridade Certificadora Raiz emitir, expedir, distribuir, revogar e 

gerenciar os certificados emitidos pelas Autoridades Certificadoras, estas podendo emitir, 

expedir, distribuir, revogar e gerenciar as certificações dos usuários. Já às Autoridades de 

Registro cabe cadastrar os usuários de forma presencial, encaminhando as solicitações à 

Autoridade central do sistema. 

A base da Infra-Estrutura das Chaves Públicas é o Certificado Digital. Trata-se 

de documento eletrônico constituído de um sistema de chave pública e privada, com dados 

cadastrais de seu titular, tais como nome, endereço e demais dados, sendo o certificado 

assinado por alguém em quem o cliente deposita a sua confiança: uma Autoridade 

Certificadora que funciona como um cartório eletrônico (MAIA; PAGLIUSI, 2006).  

1.4.2 Comitê Gestor da ICP – Brasil 

O Comitê Gestor da ICP-Brasil, instituído pela MP nº 2.200-2, nos termos do 

art. 3°, da referida Medida, é a autoridade gestora de políticas da ICP-Brasil, com a função de 

coordenar a implantação e o funcionamento de credenciamento das entidades que integram a 

cadeia de certificação, conforme critérios e normas. Esse Comitê é vinculado à Casa Civil da 

Presidência da República e é composto por cinco representantes da sociedade civil, de setores 

interessados designados pelo Presidente da República e por sete representantes de órgãos do 

Poder Executivo. 

Até setembro de 2006, o Comitê instituiu quarenta e cinco resoluções, com 

destaque para as de nº 38, 39, 40, 41 e 42, que tratam respectivamente de Declaração de 

Práticas de Certificação da AC-Raiz da ICP-Brasil; da Política de Segurança da ICP-Brasil; 

dos Critérios e Procedimentos para Credenciamento das Entidades Integrantes da ICP-Brasil; 

dos Requisitos Mínimos para as Políticas de Certificado na ICP-Brasil; e dos Requisitos 
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Mínimos para as Declarações de práticas de certificação das Autoridades Certificadoras da 

ICP-Brasil. 

Compete ao Comitê Gestor adotar as políticas necessárias à implantação, à 

operação e ao funcionamento da assinatura digital, bem como fiscalizar o cumprimento dessas 

medidas em toda a cadeia de certificação, nos termos do art. 4º da Medida Provisória nº 

2.200-26. 

1.4.3 Autoridade Certificadora Raiz  

A Autoridade Certificadora Raiz é a primeira autoridade da cadeia de 

certificação, conforme dispõe o art. 5ª da Medida Provisória 2200-2, e tem a função de 

executar as Políticas de Certificados, normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê 

Gestor da ICP-Brasil. A AC-Raiz não pode emitir certificados para o usuário final, conforme 

dispõe o parágrafo único, art. 5º, da referida Medida Provisória.  

A Resolução de n° 38, de 18 de abril de 2006, do Comitê Gestor da ICP-Brasil, 

trata do funcionamento da AC-Raiz, denominada Declaração de Práticas de Certificação da 

                                                 

 

 

6   Art. 4°.................................................................................................................... 
I - adotar as medidas necessárias e coordenar a implantação e o funcionamento da ICP Brasil; 
II - estabelecer a política, os critérios e as normas técnicas para o credenciamento das AC, das AR e dos demais 
prestadores de serviço de suporte à ICP-Brasil, em todos os níveis da cadeia de certificação; 
III - estabelecer a política de certificação e as regras operacionais da AC Raiz; 
IV - homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de serviço;  
V - estabelecer diretrizes e normas técnicas para a formulação de políticas de certificados e regras operacionais 
das AC e das AR e definir níveis da cadeira de  certificado; 
VI - provar políticas de certificados, práticas de certificação e regras operacionais, credenciar e autorizar o 
funcionamento das AC e das AR, bem como autorizar a AC Raiz a emitir o correspondente certificado; 
VII - identificar e avaliar as políticas da ICP externas, negociar e aprovar acordos de certificação bilateral, de 
certificação cruzada, regras de interoperabilidade e outras formas de cooperação internacional, certificar, quando 
for o caso, sua compatibilidade com a ICP-Brasil, observado o disposto em tratados, acordos ou atos 
internacionais; e 
VIII - atualizar, ajustar e revisar os procedimentos as práticas estabelecidas para a ICP-Brasil, garantir sua 
compatibilidade e promover a atualização tecnológica do sistema e a sua conformidade com as políticas de 
segurança. 
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AC–Raiz da ICP-Brasil, e descreve “as práticas e os procedimentos empregados pela 

Autoridade Certificadora Raiz (AC Raiz) da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira 

(ICP-Brasil) na execução de seus serviços”.  

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), autarquia federal, 

conforme dispõem os arts. 12 e 13 da Medida Provisória 2.200-2, desempenha as funções de 

Autoridade Certificadora Raiz.  O ITI tem como principais atribuições operar o 

funcionamento da AC Raiz, credenciar e fiscalizar as entidades integrantes da ICP-Brasil, 

observando o disposto na Medida Provisória 2.200-2 e as resoluções editadas pelo Comitê 

Gestor. As atividades desenvolvidas pelo ITI são realizadas em um ambiente seguro, cujas 

instalações são homologadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil (MENKE, 2005, p. 101-104). 

A infra-estrutura brasileira tem a Autoridade Certificadora Raiz como âncora 

de confiança, em razão das funções de auditar, credenciar e fiscalizar as atividades de 

certificação digital a serem realizadas por entidades do Poder Público, que garante aos 

usuários mais segurança na verificação dos certificados digitais (MENKE, 2005, p. 103). 

Assim, os certificados emitidos pela ICP-Brasil se revestem de níveis mais 

elevados de segurança. Para isso, são realizadas auditorias nas rotinas e documentos das 

entidades candidatas, o que imprime maior credibilidade, confiança, segurança técnica e 

administrativa aos certificados digitais. Essa auditoria é uma constância na sistemática das 

atividades desenvolvidas pelas entidades credenciadas durante toda a sua operação. (MENKE, 

2005, p. 106). 

Os procedimentos e requisitos para credenciamento de entidade estão dispostos 

na Resolução nº 40, de 18 de abril de 2006, do Comitê Gestor da ICP-Brasil, tema também 

tratado em resoluções anteriores, que estabelece os critérios e os procedimentos a serem 
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adotados para o credenciamento, sua manutenção e descredenciamento de Autoridades 

Certificadoras, de Autoridades de Registro e de Prestadores de Serviço de Suporte (PSS). 

1.4.4 Autoridade Certificadora e requisitos de operação 

A Autoridade Certificadora é o emitente de certificados digitais aos usuários 

finais. A Resolução nº 40, de 2006, do Comitê Gestor da ICP-Brasil, dispõe sob os critérios, 

requisitos e procedimentos para o credenciamento de entidades. As entidades candidatas 

devem apresentar documentação relativa à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 

qualificação econômico-financeira e à qualificação técnica. 

As entidades candidatas ao credenciamento devem apresentar uma entidade 

vinculada para desenvolver atividades de AR ou podem se credenciar como AR. A sua sede 

administrativa deve ser localizada no território nacional, com instalações operacionais e 

recursos de segurança física e lógica, inclusive com sala-cofre, compatíveis  com a atividade 

de certificação. Do mesmo ambiente de segurança da AC-Raiz devem dispor as Autoridades 

Certificadoras no local onde irão realizar suas atividades, conforme dispõe a Resolução nº 40, 

de 2006, do Comitê Gestor da ICP-Brasil. 

As Autoridades Certificadoras também deverão implantar políticas de 

segurança, bem como contratar seguro para “cobertura de responsabilidade civil decorrente 

das atividades de certificação digital e de registro, com cobertura suficiente e compatível com 

o risco”, conforme dispõe a Resolução nº 39, de 2006, do Comitê Gestor da ICP-Brasil. 

As Autoridades Certificadoras podem ser públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras, desde que cumpram as exigências editadas da Autoridade Certificadora-Raiz, 

AC-Raiz (LACORTE, 2005, p. 21). 

1.4.5 Autoridade de Registro e requisitos de operação 

A Autoridade de Registro é a entidade que opera na ponta da cadeia da infra-

estrutura de chave pública, recebendo as solicitações de emissão de certificados digitais. Essa 

atribuição é um dos pilares da infra-estrutura. A presença física do usuário perante a AR para 
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solicitação do certificado digital é requisito fundamental para a segurança da assinatura 

digital. (MENKE, 2005, p. 119)  

Conforme determina o art. 7° da Medida Provisória 2.200-2, “às Autoridades 

Registradoras, entidades operacionalmente vinculadas a determinada Autoridades 

Certificadoras, compete identificar e cadastrar usuários na presença destes, encaminhar 

solicitações de certificados à AC e manter registros de suas operações”. O descumprimento 

desses procedimentos pode gerar inúmeros casos de danos juridicamente sujeitos à 

indenização.  

O usuário final dos serviços de certificação digital no âmbito da ICP-Brasil 

tem uma série de obrigações, conforme determina a Resolução nº 41, de 18 de abril de 2006, 

do Comitê Gestor da ICP-Brasil. Uma das principais refere-se ao fato de que o usuário deve 

“fornecer, de modo completo e preciso, todas as informações necessárias para sua 

identificação”, como também “garantir a proteção e o sigilo de sua chave privada, senhas e 

dispositivos criptográficos”.  

No momento de aquisição do certificado digital, o usuário final assina termo de 

titularidade do certificado, bem como o contrato com a autoridade certificadora que emitiu 

seu certificado em que consta as obrigações de ambas as partes.  

As entidades que integram a ICP-Brasil, desde o topo da hierarquia, a partir da 

Autoridade Certificadora Raiz até o usuário final, “estão vinculados umas às outras por meio 

de contratos dos quais constam as obrigações de cada qual, especialmente aquelas contidas 

nas normas editadas pelo Comitê Gestor” (MENKE, 2005, p. 135-136).  
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1. 5 Validade jurídica da assinatura digital 

A Medida Provisória nº 2.200-2, no art. 10, dispõe sobre a validade jurídica 

dos documentos eletrônicos. O § 1º desse dispositivo equipara os documentos assinados 

digitalmente mediante processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil aos 

documentos juridicamente válidos na forma do art. 131, da Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916 

– Código Civil7. Ressalta-se que os documentos produzidos fora da cadeia de certificação da 

ICP-Brasil também são considerados juridicamente válidos, desde que admitidos pelas partes 

ou aceitos pela pessoa a quem for aposto o documento, nos termos do § 2º do art. 10 da 

referida Medida. 

No ordenamento jurídico brasileiro, tanto o Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 

de janeiro de 20028, como o Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 

19739, tratam da validade jurídica dos documentos e relacionam os requisitos que devem ser 

observados para que os negócios e atos jurídicos sejam considerados perfeitos e acabados. 

                                                 

 

 

7 A citação ao antigo Código Civil refere-se à norma vigente à época da edição da MP n° 2200-2. Este 
dispositivo foi reproduzido no art. 219 do atual Código Civil, Lei n 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
Art. 219.  As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos 
signatários.  
Parágrafo único.  Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais, ou com a legitimidade das 
partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados dos ônus de prová-las. 
8 Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
I – agente capaz; 
II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 
III – forma prescrita ou não defesa em lei. 

..................................................................................................................................................................................... 
Art. 107. A validade de declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 
expressamente a exigir. 
..................................................................................................................................................................................... 
Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante: 
..................................................................................................................................................................................... 
II – documento; 
9 Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente 
a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. 
..................................................................................................................................................................................... 
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As declarações de vontade com o objetivo de contrair obrigações ou de alguma 

forma produzir efeitos jurídicos na esfera alheia não podem dispensar a sua autoria ou 

integridade. É preciso conhecer quem as produziu, a fim de que seja possível imputar a 

alguém as conseqüências jurídicas (MENKE, 2005, p. 37). 

O documento assinado, seja ele tradicional ou eletrônico, vale como prova de 

que, em relação ao signatário, há uma declaração de vontade capaz de produzir efeitos 

jurídicos (MENKE, 2005, p. 137-138). Para Bevilaqua, (1927, p. 249) “sem essa presunção, 

os negócios jurídicos, feitos em boa-fé, não teriam firmeza, e a vida social não poderia 

desenvolver-se. É uma necessidade da co-existência humana a segurança das relações 

jurídicas. E uma de suas formas se consagrada no art. 131” .10  

                                                                                                                                                      

 

 

Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato 
se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 
..................................................................................................................................................................................... 
Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, 
são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa. 
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito ou assinado, ou somente assinado, 
presumem-se verdadeira em relação ao signatário. 
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento 
particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de 
provar o fato. 
Art. 369. Reputa-se autêntico o documento, quando o tabelião reconhecer a firma do signatário, declarando que 
foi aposta em sua presença. 
..................................................................................................................................................................................... 
Art. 371. Reputa-se autor do documento particular: 
I – aquele que o fez e o assinou; 
 II – aquele, por conta de quem foi feito, estando assinado; 
 III – aquele que, mandando compô-lo, não o firmou, porque, conforme a experiência comum, não se costuma 
assinar, como livros comerciais e assentos domésticos. 
..................................................................................................................................................................................... 
Art. 386. O juiz apreciará livremente a fé que deva merecer o documento, quando em ponto substancial e sem 
ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. 
..................................................................................................................................................................................... 
Art. 388. Cessa a fé do documento particular quando: 
I – lhe for contestada a assinatura e enquanto não se lhe comprovar a veracidade; 
II – assinado em branco, for abusivamente preenchido. 
Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu  documento assinado, com texto não escrito no todo 
ou em parte, o formar ou o completar, por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário.” 
10  O 131 constante da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil”, revogada por força da entrada em 
vigor do Novo Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, prevalecendo, nesse caso, o novo art. 219.”  
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Assim, para que um documento digital tenha validade jurídica é necessário que 

ele possua alguns requisitos característicos do documento tradicional, quais sejam, a 

autenticidade, a integridade e tempestividade (GANDINI; SALOMÃO; JACOB, 2001, p.6).  

Dos três requisitos, a autenticidade é o que mais interessa a este trabalho de 

pesquisa em virtude das disposições contidas nos §§ 1º e 3º do art. 102 do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, já que se propõem soluções para viabilizar a utilização da 

assinatura digital na iniciativa das proposições e demais procedimentos da referida Casa 

legislativa.  

A título de exemplo, em referência à legislação nacional sobre a matéria, 

citamos a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 86, de 22 de outubro de 

2001, publicada no Diário Oficial da União de 23 de outubro de 2001, Seção 1, p. 18, que 

dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos arquivos digitais e sistemas 

utilizados por pessoas jurídicas. 

1.6 Implantação da assinatura digital no Poder Executivo  

Com o objetivo de compreender como ocorreu a implantação da assinatura 

digital no âmbito do Poder Executivo, pioneira na utilização dessa tecnologia, foi realizada 

entrevista na Casa Civil cujas informações obtidas constam dos subitens seguintes. 11 

                                                 

 

 

11 Entrevista realizada no dia 27 de setembro de 2006, no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, 
autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República, com a participação de Liomar José Osório 
e César de Jesus Moutinho. Como tal, é a primeira autoridade da cadeia de certificação, executora das Políticas 
de Certificados e normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil. 
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1.6.1 Fatores motivadores para implantação da tecnologia 

No âmbito do Poder Executivo, a elaboração de atos normativos e demais 

documentos oficiais realizavam-se mediante a tramitação em papel entre os Ministérios e a 

Presidência da República. Na estrutura administrativa havia pessoas encarregadas de colher as 

assinaturas em todos os Ministérios e entregar o documento completo na Presidência da 

República. Às vezes, esse procedimento fazia com que se levasse dias ou até meses para 

concluir a tramitação naquele Poder. 

No segundo mandato do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, o então 

Ministro da Casa Civil, Pedro Parente, lançou o programa denominado DOC–Eletrônico, 

disciplinado pelo Decreto n° 4.522, de 2002, para diminuir o tempo gasto e elevar a eficiência 

na tramitação de documentos para elaboração de atos normativos no âmbito do Poder 

Executivo. Tal fato gerou a necessidade da existência de uma Autoridade Certificadora para 

credenciar as pessoas, no âmbito do Poder Executivo, a fim de terem acesso à gestão de 

documentos eletrônicos. 

1.6.2 Recursos tecnológicos  

Diante da necessidade de gestão dos documentos eletrônicos que tramitavam 

entre os Ministérios e a Presidência da República, criou-se a autoridade certificadora. 

Utilizou-se para esse gerenciamento as ferramentas da Microsft – OUTLOOK. Para garantir a 

autenticidade foi criado, pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), 

empresa pública de prestação de serviços em tecnologia da informação, uma aplicação que 

assinava os documentos produzidos, sendo que todo o processo de assinatura eletrônica ficava 

fora do OUTLOOK, utilizado unicamente como ferramenta de encaminhamento de 

documentos. 

Paralelamente a essa ação, o Poder Executivo criou uma demanda para a 

construção de um aplicativo que permitisse ao mesmo tempo gerenciar o fluxo e a gestão do 

conteúdo dos documentos em relação à assinatura digital e ao sigilo. Para atender essa 

necessidade, em 17 de dezembro de 2002, foi editado o Decreto nº 4.522, que implantou o 
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Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais (SIDOF), sendo que nesse período 

já existiam registros de documentos eletrônicos desde 2001. 

Há estudos para a ampliação da área de atuação do SIDOF, já que atualmente é 

restrito aos gabinete dos Ministros, podendo no futuro todo o processo ser constituído de 

forma digital, alcançando todas as repartições vinculadas aos Ministérios. 

1.6.3 Utilização do SIDOF 

 O SIDOF encontra-se centralizado na Casa Civil da Presidência da República, 

com órgãos setoriais e seccionais nas autarquias e fundações públicas. São usuários do SIDOF 

o Presidente da República, os Ministros de Estado e os dirigentes máximos de órgãos 

integrantes da estrutura da Presidência da República, além dos titulares dos órgãos de 

assistência jurídica dos Ministérios e da Presidência da República. 

A Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria de Administração da 

Casa Civil da Presidência da República é a responsável pela implementação, manutenção e 

atualização do SIDOF, que desde o ano de 2002 está sendo implantado em fases.  

Atualmente, a tramitação dos atos normativos tem sua origem nas áreas 

técnicas dos Ministérios. São encaminhados para a área jurídica, que por sua vez adiciona o 

parecer técnico e os encaminha ao gabinete do Ministro. No gabinete é dada a forma ao 

documento, quando então é cadastrado no SIDOF. O Ministro assina eletronicamente o 

documento e o encaminha aos demais Ministérios. Caso haja co-autoria, o documento deve 

retornar ao Ministério autor para que o mesmo o encaminhe à Presidência da República. 

O SIDOF vem sendo utilizado de forma maciça desde sua implantação, 

tornando-se parte das rotinas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo. Na Presidência da 

República existem áreas de relacionamentos tais como: SUPAR – Subchefia de Assuntos 

Parlamentares e SAJ – Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

No caso específico de um projeto de lei ordinária de iniciativa da Presidência 

da República, o Presidente assina de próprio punho uma mensagem encaminhando o referido 
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projeto ao Congresso Nacional, enquanto os demais documentos do processo são assinados de 

forma eletrônica. 
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CAPÍTULO 2 

PROCESSO LEGISLATIVO 

2.1 Conceito 

Em sentido amplo, o processo legislativo é o conjunto de regras que alcança 

todas as funções do Poder Legislativo, quais sejam elaborar as normas jurídicas (CF, art. 59), 

fiscalizar a aplicação de recursos públicos (CF, arts. 70 a 75) e representar o povo. Em sentido 

estrito, restringe-se à função de legislar, que se refere à elaboração de norma jurídica, desde 

sua iniciativa até a promulgação. 

Nesse sentido, Menelick Netto (1992, p. 228-229) conceitua procedimento, 

enquanto fenômeno específico e genérico do qual o procedimento legislativo é uma espécie, 

como um conjunto complexo de atos que se interligam no cumprimento de diversas fases até 

o ato final, este chamado de provimento.  

Menelick Netto (1992, p. 246) enfatiza a integração da lei ao procedimento 

legislativo ao destacar três momentos básicos dessa relação. O primeiro consiste no momento 

inicial da criação da lei; o segundo ocorre quando, por meio do ato legislativo, concebe-se 

uma lei em potencial, com relevância jurídica; e, enfim, o terceiro momento, o conclusivo, 

quando a lei, já perfeita, torna-se eficaz. 

É exatamente no momento inicial do procedimento legislativo que esta 

pesquisa se concentra, apontando os elementos indispensáveis para a adoção da tecnologia da 

assinatura digital quando da apresentação de uma proposição por Deputado. Quanto a essa 

fase, Menelick Netto (1992, p. 246) destaca que “... a fase instaurativa – a que corresponde ao 

primeiro momento e mediante a qual tem início aquele moto requerente que caracteriza o 

nexo procedimental e impele o prosseguimento de todo o procedimento...”  

2.2 Princípios do processo legislativo 

Considerado um ramo importante do Direito Parlamentar, o processo 

legislativo é formado por preceitos que orientam as funções de representar o povo, de 
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fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e de elaborar as normas jurídicas. Trata-se dos 

princípios fundamentais norteadores das atividades do Poder Legislativo.  

Segundo Silva (2006, p. 50-52), são os seguintes os princípios pertinentes ao 

Processo Legislativo moderno: publicidade, oralidade, separação da discussão e votação, 

unidade da legislatura e exame prévio dos projetos por comissões parlamentares. 

A assinatura digital no processo legislativo fortalece o princípio da 

publicidade, já que no futuro poderá viabilizar a publicidade dos atos do processo legislativo 

de forma eletrônica com amparo legal. 

Na verdade, a publicidade é uma regra adotada por toda a Administração 

Pública e pelo Poder Judiciário, uma vez que o art. 37 da Constituição Federal a relaciona 

entre os princípios que devem reger a conduta do Estado no exercício da função 

administrativa, enquanto o art. 93, IX, também da Constituição, determina que todos os 

julgamentos são públicos e fundamentadas todas as decisões. 

No âmbito do processo legislativo, a publicidade pode ocorrer de diversas 

maneiras, tais como a participação da sociedade civil organizada em audiência pública12 ou a 

simples assistência aos debates e deliberações das Casas Legislativas pelo público. Também o 

registro e a divulgação das atas das sessões e das reuniões13 dos órgãos legislativos e o 

significativo papel desempenhado pela imprensa na cobertura das atividades parlamentares 

concretizam o princípio da publicidade. É importante ressaltar que há exceções na aplicação 

desse preceito, já que a própria Constituição Federal e os Regimentos Internos das Casas 

legislativas admitem hipóteses em que ocorram sessões, reuniões e votações secretas. 

                                                 

 

 

12 Considera-se audiência pública a reunião no âmbito das comissões parlamentares com a finalidade de instruir 
matéria legislativa em trâmite, bem como de tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes à sua área 
de atuação (art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados). Resolução nº 17, de 1989. 
13 O termo ‘reunião’ refere-se ao encontro dos Parlamentares nas Comissões, no Colégio de Líderes, na 
Procuradoria Parlamentar etc. Já o vocábulo ‘sessão’ diz respeito aos trabalhos realizados nos Plenários da 
Câmara dos Deputados (Plenário Ulysses Guimarães) e do Senado Federal. 
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Os portais eletrônicos das Casas legislativas em muito contribuem para a 

consagração do princípio da publicidade, pois neles são divulgadas inúmeras informações de 

interesse da população, como o perfil parlamentar, as iniciativas de cada Deputado ou 

Senador, as pautas diárias de cada reunião ou sessão, o resultado de cada votação, a 

tramitação das matérias, a divulgação dos informativos legislativos, entre outras.  

Com a finalidade de normatizar os princípios inerentes ao Processo 

Legislativo, o Regimento Interno do Senado Federal14 reservou dois artigos (412 e 413) para 

tratar do assunto, ampliando ainda mais os fundamentos relativos ao tema15.  

Além dos princípios citados, cabe destacar dois fundamentos que norteiam os 

procedimentos do processo legislativo: o princípio da unicidade do procedimento e o 

princípio da continuidade do procedimento. Tais assuntos mereceram estudo do professor 

Menelick Netto (1992, p. 238). 

                                                 

 

 

14 Resolução nº 93, de 1970. 
15 Art. 412. A legitimidade na elaboração da norma legal é assegurada pela observância rigorosa das disposições 
regimentais, mediante os seguintes princípios básicos: 
I – a participação plena e igualitária dos Senadores em todas as atividades legislativas, respeitados os limites 
regimentais; 
II – modificação da norma regimental apenas por norma legislativa competente, cumpridos rigorosamente os 
procedimentos regimentais; 
III – impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de lideranças ou de cisão de Plenário, 
ainda que unânime, tomados ou não mediante voto; 
IV – nulidade de qualquer de cisão que contrarie norma regimental; 
V – prevalência de norma especial sobre a geral; 
VI – decisão dos casos omissos de acordo com a analogia e os princípios gerais de Direito; 
VII – preservação dos direitos das minorias; 
VIII – definição normativa, a ser observada pela Mesa em questão de ordem decidida pela Presidência; 
IX – decisão colegiada, ressalvadas as competências específicas estabelecidas neste Regimento; 
X – impossibilidade de tomada de decisões sem a observância do quorum regimental estabelecido; 
XI – pauta de decisões feita com antecedência tal que possibilite a todos os Senadores seu devido conhecimento; 
XII – publicidade das decisões tomadas, exceção feita aos casos específicos previstos neste Regimento; 
XIII – possibilidade de ampla negociação política somente por meio de procedimentos regimentais previstos. 
Art. 413. A transgressão a qualquer desses princípios poderá ser denunciada, mediante questão de ordem, nos 
termos do disposto no art. 404. 
Parágrafo único. Levantada a questão de ordem referida neste artigo, a Presidência determinará a apuração 
imediata da denúncia, verificando os fatos pertinentes, mediante consulta aos registros da Casa, notas 
taquigráficas, fitas magnéticas ou outros meios cabíveis. 
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O princípio da unicidade do procedimento postula que o mesmo deve ser 

compreendido como uma unidade orgânica, que perpassa toda a série procedimental, 

justificando e explicando os fenômenos que ocorrem desde a fase inicial até a fase final, 

quando é exarado o provimento. As diversas fases do procedimento são, portanto, 

interdependentes, não podem e nem devem ser pensadas isoladamente (MENELICK NETTO, 

1992, p. 239). 

O princípio da continuidade da série procedimental refere-se ao desdobramento 

do ciclo procedimental, no qual as fases se sucedem uma após outra, mais precisamente, uma 

em conseqüência da outra. Daí decorrem vários mecanismos técnicos de que o Direito se vale 

para provocar esse impulso, tais como a obrigação, o dever, ou o encargo. Os princípios da 

unidade e da continuidade procedimental são fundamentais para que se compreenda a 

concatenação juridicamente preordenada do ato legislativo (MENELICK NETTO, 1992, p. 

239). 

2.3 Processo legislativo na Câmara dos Deputados 

No propósito de buscar elementos para fundamentar a tese de viabilidade de 

implantação da assinatura digital no processo legislativo, pretende-se elucidar neste item 

aspectos importantes da atuação legiferante do Parlamentar, principalmente quanto à 

iniciativa legislativa. 

2.3.1 Iniciativa legislativa 

A Constituição Federal, no art. 59, dispõe que o processo legislativo tem por 

objeto a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis 

delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. 

No que se refere à iniciativa legislativa de projetos de leis ordinárias e 

complementares, a Constituição Federal, no art. 61, consagrou legitimidade a entes e órgãos 

parlamentares e extra-parlamentares, sendo esses últimos o Presidente da República, os 
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Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e os 

cidadãos.  

Seguindo o mesmo entendimento, no caso de Proposta de Emenda à 

Constituição, nos termos do art. 60, da CF, tem legitimidade para apresentação um terço, no 

mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, o Presidente da 

República e mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. 

 Ressalta-se que os entes e órgãos extra-parlamentares somente têm 

legitimidade de iniciativa de proposição, cabendo exclusivamente aos parlamentares, no 

decorrer do processo legislativo, a apresentação de proposições acessórias, como as emendas, 

os pareceres, os requerimentos, os recursos, entre outras, nos termos regimentais. 

2.3.2 Atuação parlamentar no processo legislativo 

Inicialmente, para esclarecer os procedimentos em vigor quanto à entrega de 

proposições, deve-se entender que a atuação parlamentar não se resume tão-somente aos 

debates e votações promovidos pelos Plenários de cada uma das Casas do Congresso 

Nacional.  

Para contrapor a essa visão limitada da atuação dos membros do Poder 

Legislativo, é necessário que se exponha o papel das Comissões perante o processo 

legislativo. Nesse sentido, o Congresso Nacional e suas Casas contam com Comissões 

Permanentes e Temporárias, conforme dispõem a Constituição Federal e os Regimentos 

Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional. Em 

determinadas situações, dispensa-se a participação do Plenário das Casas legislativas para 

apreciar determinados projetos de lei ordinária, uma vez que as Comissões detêm o poder 

conclusivo para decidir sobre a aprovação ou rejeição da matéria. 

Ainda em relação a esses órgãos, é nas Comissões Especiais, constituídas para 

apreciar o mérito das Propostas de Emenda à Constituição (RICD, art. 34, I), que o 
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Parlamentar tem a oportunidade de alterar o texto da proposta, mediante a apresentação de 

emendas que requerem assinaturas coletivas (pelo menos 171).  

Além disso, é comum o Parlamentar participar de outras atividades no âmbito 

de sua competência, como a participação em seminários, conferências, fóruns e outros eventos 

promovidos pelas Casas legislativas. Igualmente, os membros do Congresso Nacional 

organizam-se em Frentes Parlamentares, instituto que reforça a sua atuação, conforme os 

interesses dos segmentos da sociedade que representa.  

O Deputado e o Senador também participam de reuniões da liderança a qual 

são vinculados, além dos periódicos encontros de sua representação partidária, instituição 

responsável pelas teses que defende mediante seus filiados, dentre os quais o Parlamentar faz 

parte. Além disso, o Parlamentar representa a Casa em eventos, designado pelo Presidente da 

Câmara, em missão oficial autorizada, nos termos do Ato da Mesa nº 23, de 12 de agosto de 

1999, publicado no Diário da Câmara dos Deputados, Suplemento, de 13, ago.1999, p. 11. 

Conforme preconiza Almeida (1999, p. 13) as atividades vinculadas ao 

mandato parlamentar que o membro do Poder Legislativo exerce estendem-se aos âmbitos 

fora do recinto da Casa, como audiência em Ministérios, em outros órgãos públicos, nos 

Estados e Municípios nos quais se encontram suas bases eleitorais que funcionam como elo 

entre as demandas sociais e a atuação do Deputado no Parlamento e os poderes públicos. 

Muitas dessas atividades parlamentares se formalizam por meio de documentos 

legislativos, os quais, para serem aceitos nos diversos órgãos da Casa, precisam conter 

assinatura manuscrita do Deputado na via original. Para isso, é necessário que Deputado 

assine pessoalmente os documentos legislativos. 

Por diversas vezes a participação do Parlamentar em trabalhos de Comissão, 

em audiências fora da Câmara ou mesmo no desempenho de atividades em sua unidade da 

Federação de origem, impedem-no de assinar e apresentar documentos legislativos à Câmara 

em tempo hábil. 

Entretanto, há situações no processo legislativo nas quais o Parlamentar pode 

atuar sem a necessidade de registro de sua presença na Casa.  É o caso da apresentação de 
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emenda, do apoiamento a requerimento de urgência e a requerimento ou projeto de resolução 

criando Comissão Parlamentar de Inquérito ou mesmo, na qualidade de Relator da matéria, da 

assinatura da redação final de proposição. 

Sob as mesmas condições, o Parlamentar, no uso de suas atribuições, como 

Deputado, como Líder de Partido, como Presidente de Comissão e como titular de outros 

cargos previstos nas normas internas da Casa, envia ao Presidente da Casa expedientes de 

cunho legislativo, tais como indicação de membros de Comissão, de Vice-Líder, bem como 

documentos e solicitações, entre outras iniciativas. 

 Com a implantação da assinatura digital, o Deputado poderá subscrever 

documentos legislativos de forma prática e segura, independentemente de sua presença física 

na Casa, o que contribui para potencializar o exercício do mandato. 

2.3.3 Validade jurídica da assinatura digital no processo legislativo 

Tornar o Poder Legislativo mais eficiente é um desafio a ser perseguido no dia-

a-dia pelos agentes que interferem no processo legislativo. Atualmente, um dos meios a 

serviço desse objetivo é a boa utilização dos recursos de informática, instrumento 

indispensável para a obtenção de resultados céleres, confiáveis e de qualidade.  

Com o intuito de capitalizar o desenvolvimento tecnológico em prol do 

processo legislativo, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados vem sendo adequado a 

essa nova realidade. Nesse sentido, em 2004, foi promulgada a Resolução nº 22, que prevê a 

apresentação das proposições, de iniciativa individual ou coletiva, por meio de assinatura 

eletrônica, verbis: 

Art. 102. As proposições de iniciativa de Deputado poderão ser apresentadas 
individual ou coletivamente. 
§ 1º Consideram-se Autores da proposição, para efeitos regimentais, todos os 
seus signatários, podendo as respectivas assinaturas ser apostas por meio 
eletrônico de acordo com Ato da Mesa.  
................................................................................................................................ 
§ 3º O quorum para a iniciativa coletiva das proposições, exigido pela 
Constituição Federal ou por este Regimento Interno, pode ser obtido por meio 
das assinaturas de cada Deputado, apostas por meio eletrônico ou, quando e 
expressamente permitido, de Líder ou Líderes, representando estes últimos 
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exclusivamente o número de Deputados de sua legenda partidária ou 
parlamentar, na data da apresentação da proposição. (grifo nosso) 

A implantação desse recurso tecnológico, por sua vez, requer a aprovação de 

norma interna que regulamente as ações inerentes aos procedimentos legislativos que 

viabilizarão a utilização dessa tecnologia. 
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CAPÍTULO 3 

SISTEMÁTICA ATUAL PARA A APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSIÇÕES NO PROCESSO LEGISLATIVO 

3.1 Recursos normativos para a apresentação de proposições 

No ordenamento jurídico brasileiro, a base do processo legislativo encontra-se 

na Constituição Federal, mais precisamente no Capítulo I (Do Poder Legislativo) do Título IV 

(Da Organização dos Poderes), arts. 44 a 75.  

Em diversos dispositivos, o texto constitucional remete os procedimentos a 

serem adotados pelas Casas legislativas aos seus Regimentos Internos, uma vez que a Carta 

Magna brasileira, apesar de ser classificada como uma Constituição analítica, não abriga 

todos os detalhamentos da tramitação das proposições, tampouco os referentes ao processo de 

fiscalização. Para isso, os arts. 51, III, e 52, XII, da Constituição concederam, de forma 

privativa, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal a competência de elaborarem os seus 

regimentos, respectivamente. Em diversas outras passagens, o texto da Constituição deixa a 

cargo das Casas legislativas a normatização de determinados procedimentos por meio de seus 

regimentos internos, como dispõe, por exemplo, o art. 58, caput, § 2º, inciso I e § 3º16. 

                                                 

 

 

16 Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma 
e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou  no ato de que resultar a sua criação. 
................................................................................................................................. 
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 
I – discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se 
houver recurso de um décimo dos membros da Casa;  
...................................................................................................................... 
§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus 
membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. (grifo 
nosso) 
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Cumpre ressaltar que os regimentos internos são originários de um projeto de 

resolução o qual, uma vez aprovado, passa a ter eficácia de lei ordinária, na forma do inciso 

III do art. 109 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados17. 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados dispõe sobre a apresentação de 

proposições, assunto central deste trabalho de pesquisa, uma vez que o objetivo é apresentar 

alternativas para a implantação da assinatura digital no âmbito do processo legislativo, em 

especial quanto à apresentação de proposições. 

Menelick Netto (2005, p. 243), com base nas teorias de Serio Galeotti, 

compreende a fase da iniciativa legislativa como um procedimento do processo, que coloca o 

Poder Legislativo em movimento, provocando o impulso da seqüência procedimental, que se 

finalizará com a produção do ato total, a lei. 

O art. 101 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados dispõe sobre a 

apresentação de proposições, por meio do sistema eletrônico de autenticação documentos18, 

reservando ao Ato da Mesa nº 49, de 2000, a forma e o local de apresentação das proposições. 

                                                 

 

 

17 Art. 109. Destinam-se os projetos: 
................................................................................................................................. 
III – de resolução a regular, com eficácia de lei ordinária, matérias de competência privativa da Câmara dos 
Deputados, de caráter político, processual, legislativo ou administrativo, ou quando deva a Câmara pronunciar-se 
em casos concretos como:(grifo nosso) 
 
18 Art. 101. Ressalvadas as hipóteses enumeradas na alínea a do inciso I deste artigo, a apresentação de 
proposição será feita por meio do sistema eletrônico de autenticação de documentos, na forma e nos locais 
determinados por Ato da Mesa, ou: 
I – em Plenário ou perante Comissão, quando se tratar de matéria constante da Ordem do Dia: 
no momento em que a matéria respectiva for anunciada, para os requerimentos que digam respeito a: 
1 – retirada de proposição constante da Ordem do Dia, com pareceres favoráveis, ainda que pendente de 
pronunciamento de outra Comissão de mérito; 
2 – discussão de uma proposição por partes, dispensa, adiamento ou encerramento de discussão; 
3 – adiamento de votação, votação por determinado processo, votação em globo ou parcelada; 
4 – destaque de dispositivo ou emenda para aprovação, rejeição, votação em separado ou constituição de 
proposição autônoma; 
5 – dispensa de publicação da redação final, ou do avulso da redação final já publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados, para imediata deliberação do plenário; 
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A Constituição Federal e o Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

prevêem que as proposições podem ser apresentadas por iniciativa individual ou coletiva. 

Estas são as Propostas de Emenda à Constituição – PECs, e as emendas a elas, os 

requerimentos e projetos de resolução com o fim de criar Comissão Parlamentar de Inquérito - 

CPI e diversos requerimentos, como o previsto nos art. 155 (urgência urgentíssima). 

As PECs e suas emendas, os requerimentos e os projetos de resolução para a 

criação de CPI, exigem 171 assinaturas, um terço dos membros da Câmara dos Deputados, 

que atualmente conta com 513 Parlamentares, para que as mesmas logrem êxito em sua 

tramitação.  

Quanto às emendas19 apresentadas a Propostas de Emenda à Constituição, o 

RICD prevê, no § 3º do art. 202, que as mesmas devem ser apresentadas perante Comissão 

Especial com o quorum mínimo de 171 assinaturas. 

Atualmente a coleta de assinatura nas proposições de iniciativa coletiva é 

realizada de forma manual, na maioria das vezes por agentes sem nenhum vínculo com a Casa 

ou com o Parlamentar. Com esse método, os Deputados subscrevem as proposições em 

condições desfavoráveis, em pé ou até mesmo em movimento, sem possibilidade de analisar 

                                                                                                                                                      

 

 

II – à Mesa, quando se tratar de iniciativa do Senado Federal, de outro Poder, do Procurador-Geral da República 
ou de cidadãos. (NR) 
§ 1º Consideram-se autores da proposição, para efeitos regimentais, todos os seus signatários, podendo as 
respectivas assinaturas serem apostas por meio eletrônico de acordo com Ato da Mesa. 
§ 2º As atribuições ou prerrogativas regimentais conferidas ao Autor serão exercidas em Plenário por um só dos 
signatários da proposição, regulando-se a precedência segundo a ordem em que a subscreveram. 
§ 3º O quorum para a iniciativa coletiva das proposições, exigido pela Constituição Federal ou por este 
Regimento Interno, pode ser obtido por meio das assinaturas da cada Deputado, apostas por meio eletrônico ou, 
quando expressamente permitido, de Líder ou Líderes, representando estes últimos exclusivamente o número de 
Deputados de sua legenda partidária ou parlamentar, na data da apresentação da proposição. 
§ 4º Nos casos em que as assinaturas de uma proposição sejam necessárias ao seu trâmite, não poderão ser 
retiradas ou acrescentadas após a respectiva publicação ou, em se tratando de requerimento, depois de sua 
apresentação á Mesa. 
 
19 Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, sendo a principal a proposta de emenda à 
Constituição e os projetos (de lei complementar e ordinária, de resolução e de decreto legislativo). 
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convenientemente o conteúdo da matéria, podendo assumir a autoria de proposições das quais 

ele discorde. Cabe ressaltar, entretanto, que em alguns casos a coleta de assinatura pelo 

método tradicional é o único possível e viável, como nos requerimentos que surgem no 

andamento dos trabalhos nas reuniões das Comissões e nas sessões do Plenário. 

O que se espera com a implantação da tecnologia proposta é dar ao 

Parlamentar condições mais favoráveis para a subscrição das suas proposições, bem como 

para o apoiamento às matérias propostas pelos seus colegas, garantindo celeridade ao 

processo. 

3.2 Sistemas atualmente utilizados para apresentação de proposição  

Atualmente a Casa utiliza o Sistema de Informações Legislativas que tem 

como objetivo controlar e divulgar as atividades legislativas dos Deputados, tornando-as 

disponíveis na Internet para acesso da sociedade. Neste contexto, uma de suas principais 

ferramentas, o autenticador de documentos, tem como premissa alimentar o Sistema com 

inteiro teor de documentos. Outro Sistema é o da Chancela, que apõe a assinatura eletrônica 

do Presidente da Casa nos documentos. 

3.2.1 Autenticador 

Para cumprimento do que estabelece o art. 101 do RICD, que todas as 

proposições deverão ser apresentadas por meio de sistema eletrônico de autenticação de 

documentos, foi implantado o sistema de autenticação de documento, denominado 

autenticador, regulamentado por Ato da Mesa 49, de 2000, publicado no Diário da Câmara 

dos Deputados (DCD), de 14/12/2000, p. 68800, que disciplina a forma e os locais que as 

proposições devem ser apresentadas.  

A principal função do autenticador é alimentar o SILEG com o inteiro teor dos 

documentos. Conforme manual de apresentação deste Sistema, o documento devidamente 

autenticado produz um código único de autenticação resultante de operações matemáticas 

sobre o conteúdo do documento - resumo - e associa esse código ao arquivo do documento. O 

documento é enviado a um banco de dados acessado pelo SILEG que, simultaneamente, após 
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o recebimento pelo órgão competente da Casa, disponibiliza a íntegra das proposições na 

Internet para acesso do público, de forma on-line. 

3.2.1.1 Limitações 

Os textos autenticados não contêm assinatura do autor, tornando necessária, 

além da apresentação do documento via sistema eletrônico, a apresentação também em papel, 

sendo esta última considerada a original. 

Ademais, a data constante no texto nem sempre corresponde à data da 

apresentação da proposição. O sistema ainda não permite a inserção do número da proposição 

em seu texto que se encontra disponível na Internet.  

Essas limitações do Sistema, de certa forma, deixam a informação precária, 

tendo o interessado que recorrer ao avulso da proposição ou às cópias disponíveis na 

Secretaria-Geral da Mesa para suprir essas limitações. 

3.2.1.2 Benefícios advindos com a implantação da assinatura digital 

As proposições assinadas digitalmente terão a validade jurídica para serem 

considerados originais, dispensando a entrega de documento legislativo em papel. 

Como a assinatura digital garante a autenticidade, a integridade e a 

tempestividade das proposições, dispensa-se a conferência de assinatura aposta às mesmas, 

sendo necessário tão-somente aferir, de forma automática, a quantidade de assinatura 

subscrita no documento. 

Essa sistemática auxiliará os Parlamentares no controle do quantitativo de 

assinaturas subscritas. A título de exemplo, conforme consta no SILEG, dados disponíveis na 
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página www.camara.gov.br, 20 na 52ª legislatura, mostram que até a data informada foram 

apresentadas aproximadamente 9.000 proposições, sendo 520 Propostas de Emenda à 

Constituição. Contudo, 120 PECs foram devolvidas por não conterem número suficiente de 

assinaturas. 

3.2.2 Sistema de Informações Legislativas  

O Sistema de Informações Legislativas tem como premissa servir de 

instrumento para controle da tramitação das proposições, com acesso imediato da íntegra dos 

textos na Rede Mundial de Computadores - Internet, bem como divulgação dessas 

informações e das atividades legislativas dos Deputados de forma transparente e disponível à 

sociedade.  

3.2.2.1 Limitações  

Sem embargo de outras discussões sobre a abrangência do SILEG, é relevante 

destacar que, em virtude dos originais das proposições serem assinadas em papel, as íntegras 

disponíveis na Internet são consideradas cópias.  

3.2.2.2 Benefícios advindos com a assinatura digital 

Com a implantação da assinatura digital as proposições serão apresentadas 

eletronicamente, dispensando a via em papel. Neste caso, a versão eletrônica será a original, 

condição para que, no futuro, todo o processo legislativo seja tratado de forma eletrônica.    

                                                 

 

 

20 www.camara.gov.br/legislação, acesso dia 26/09/2006 . 
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3.2.3 Chancela  

Desde 2001, a Câmara dos Deputados tem utilizado o sistema de chancela21 

eletrônica de assinatura do Presidente da Casa, sendo convalidado, desde então, pelos 

Presidentes da Câmara.     

A chancela eletrônica é regulamentada por Ato do Presidente da Câmara dos 

Deputados,  s/n°, datado de 6 de fevereiro de 2007, publicado no Suplemento do Diário da 

Câmara dos Deputados, n° 24, de 07 fevereiro de 2007, p. 1, que autoriza o uso da chancela 

eletrônica nos despachos e documentos que trata de encaminhamento, publicação e 

arquivamento de proposições e documentos e ofícios comunicando despachos em 

documentos.   

3.2.3.2 Limitações 

Nos termos da atual regulamentação, a chancela pode ser utilizada somente nos 

tipos de documentos disciplinados no Ato do Presidente.  

3.2.3.3 Benefícios advindos com a implantação da assinatura digital  

Com o uso da assinatura digital, o Presidente da Casa poderá assinar de, 

qualquer lugar, documentos legislativos e administrativos que requerem subscrição 

diretamente pelo Presidente da Casa, nos casos em que não caiba a utilização da chancela. 

                                                 

 

 

21 Chancela é Rubrica que se grava em sinete para suprir assinatura ou pôr marca em documentos. Marca ou sinal 
que merece confiança, portanto, faz aceitar como boa uma afirmação, referência. Novo Dicionário Aurélio 
Eletrônico versão 5.0, 2004. 
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3.3 Procedimentos para apresentação de proposição 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados disciplina os procedimentos a 

serem observados na apresentação de proposição, quando a iniciativa for de Deputado 

Federal, do Senado Federal, de outros Poderes, dos cidadãos e do Procurador-Geral da 

República. 

A proposição de autoria de Deputado Federal deve ser apresentada durante a 

sessão, ordinária ou extraordinária, no Plenário Ulysses Guimarães, após o registro de 

presença do autor na Casa. Se a proposição for de iniciativa coletiva, exige-se a presença de 

um dos signatários, regulando-se a precedência segundo a ordem em que a subscreveu. 

Diferentemente, se a autoria de proposição for do Senado Federal, de outro Poder, do 

Procurador-Geral da República ou de cidadão, nos termos do art. 101, inciso II, do RICD, a 

proposição deverá ser entregue à Mesa, na prática na Secretaria-Geral, independentemente da 

realização de sessão no dia da apresentação.   

Nos termos do art. 102, § 3°, RICD, a proposição poderá ser apresentada por 

Deputado de forma individual ou coletiva, podendo as assinaturas serem apostas 

eletronicamente. Contudo, atualmente as proposições somente são entregues com a assinatura 

manuscrita em três vias, nos termos dos art. 100, § 2°, c/c art. 111, § 1°, ambos do RICD.  

3.3.1 Procedimentos adotados pela Secretaria-Geral da Mesa no 
recebimento da proposição 

A Secretaria-Geral da Mesa recebe em plenário, durante a sessão, as 

proposições de autoria de Deputado, em papel e pelo sistema eletrônico (SILEG). A 

proposição somente é considerada recebida quando a Secretaria-Geral realiza a leitura do 

código de barras impresso na proposição.   

Com efeito, a proposição é recebida e numerada no SILEG, local em que o 

texto da mesma é disponibilizado na íntegra e, por conseguinte, na Internet. Em regra, após a 

numeração, os autores são automaticamente notificados por e-mail sobre o recebimento e a 
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numeração. Os originais das proposições são encaminhados ao Serviço de Análise de 

Proposição (SECAP), da Assessoria Técnico-Jurídica, da SGM, com distribuição de cópias, 

em papel, para diversos órgãos internos e externos da Secretaria-Geral, de acordo com a 

especificidade de cada proposição. 

A SECAP confere a assinatura do autor, efetua a análise da proposição e 

elabora sugestão de despacho de distribuição da proposição às Comissões a ser submetida ao 

Presidente da Casa. Essa conferência de assinatura é realizada de forma visual, comparando a 

assinatura aposta à proposição à constante em livro de autógrafos, que contém as assinaturas 

de todos os Deputados. Essas assinaturas do livro também estão disponíveis no SILEG com 

acesso restrito à Secretaria-Geral da Mesa e à Coordenação de Comissão Especial do 

Departamento de Comissões. 

No caso de proposição de iniciativa coletiva, como a Proposta de Emenda à 

Constituição, a SECAP elabora um relatório com o resultado da conferência de assinaturas, 

contendo a quantidade das assinaturas conferidas, não conferidas, repetidas, nulas e a sua 

totalização.  Esse relatório passa a fazer parte do processo da proposição, o qual é publicado 

no avulso e no Diário da Câmara dos Deputados.  No caso de a PEC não conter o número 

suficiente de assinaturas, a proposição é devolvida ao autor para complementar as assinaturas 

e, se for o caso, posterior apresentação, ocasião em que receberá novo número. 

Na seqüência, a proposição, nos termos do despacho assinado pelo Presidente, 

é enviada via SILEG, e em papel, à Coordenação de Comissões Permanentes para fins de 

encaminhamento às Comissões temáticas, conforme determinado no despacho da proposição. 

A Coordenação de Comissões Permanentes também é responsável em preparar as proposições 

para a feitura da publicação em avulso22. 

                                                 

 

 

22 Avulso é o impresso publicado pela Câmara, pelo Senado ou pelo Congresso, contendo, para cada 
proposição, o respectivo texto, com informações adicionais, conforme dispõe o art. 107 do RICD sobre o autor 
ou autores, ementa, conclusões dos pareceres das comissões (a favor ou contra, com ou sem emendas ou 
substitutivos), votos em separado, declarações de votos. O avulso reproduz as emendas recebidas e tudo o que 
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3.4 Procedimentos adotados pelo Departamento de Comissões durante a 
tramitação da proposição 

Para a obtenção de informações acerca das rotinas realizadas pelo 

Departamento de Comissões na publicação de avulso e no recebimento de emendas à Proposta 

de Emenda à Constituição, foi realizada entrevista no DECOM 23 cujos dados foram utilizados 

na construção deste trabalho. 

3.4.1 Publicação de avulso 

Conforme dados obtidos na entrevista, a Coordenação de Comissões 

Permanentes é o órgão responsável pela preparação da publicação em avulso. Quando todo o 

procedimento dessa publicação ocorre de forma eletrônica, via SILEG, essa publicação é 

confeccionada na gráfica da Câmara, facilitando a sua produção. 

O procedimento de publicação do avulso é realizado de forma manual, em 

papel, quando a proposição recebe muitas emendas e quando há matérias no processo que não 

estão em meio eletrônico. Nessas condições, a proposição é enviada à SGM que solicita a 

feitura do avulso à gráfica do Senado Federal. Trata-se de um procedimento mais oneroso do 

que o anterior. 

                                                                                                                                                      

 

 

conste do processo da proposição, inclusive a identificação de quem, nas comissões, haja votado num ou noutro 
sentido, sobre as preliminares e/ ou sobre o mérito da proposição. À medida que o projeto vai recebendo nova 
redação, em virtude de emendas aprovadas ou substitutivos aceitos, sua numeração vai sendo acrescida de letras 
(A, B, C, etc. (FARHT, Said. DICIONÁRIO PARLAMENTAR POLÍTICO: O processo político e legislativo no 
Brasil,  p. 67) 
23 Entrevista realizada no dia 26/09/2006, às 14h, na sala do Diretor do DECOM com a participação do Diretor 
Silvio Avelino, da Assessora Kátia Regina Camona Scalia, a Diretora da Coordenação de Comissões 
Temporárias Maria Auxiliadora B. Montenegro e a Técnica Legislativa, Shelley Stela Galvão Valadares.  
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  Nesse contexto, destaca-se que na publicação do avulso da proposição não 

consta a assinatura do autor, mas apenas o código de barra, garantia de que o texto publicado 

em avulso e disponível na Internet é o mesmo do original que consta nos autos da proposição.  

Com a implantação da assinatura digital, os procedimentos serão simplificados, 

uma vez que o original do processo será todo eletrônico, condição para a feitura do avulso 

digital, resultando em economia processual e econômica. 

3.4.2 Recebimento de emendas à Proposta de Emenda à Constituição 

Outro aspecto da entrevista tratou dos procedimentos de recebimento de 

emendas à Proposta de Emenda à Constituição nas Comissões Especiais24. Conforme dispõe o 

§ 3°, do art. 202, do RICD, as emendas apresentadas à Proposta de Emenda à Constituição 

somente poderão ser entregues perante a Comissão Especial, com o mesmo quorum mínimo 

de assinaturas para apresentação da proposição, ou seja, 171 subscrições.  

Consoantes os dados obtidos na entrevista, os servidores da Coordenação de 

Comissões Especiais realizam essa conferência entre as assinaturas apostas à emenda e as 

disponibilizadas no SILEG, que são as mesmas constantes em livro de autógrafos da 

Secretaria-Geral da Mesa. Por conseguinte, elaboram relatório com número das assinaturas 

conferidas, não conferidas e nulas, cujo documento faz parte dos autos do processo.  

Com a possibilidade de as emendas serem apresentadas com a assinatura 

digital, os procedimentos de admissibilidade e publicidade das mesmas serão mais eficientes, 

céleres e seguros.  Isso diminuiria o vultoso trabalho como o que ocorreu em 2003, quando 

foram apresentadas, concomitantemente, em torno 550 emendas para cada uma das PECs nºs 

                                                 

 

 

24 Comissão Especial é o órgão que tem por fim estudar e dar pareceres sobre as proposições, tais como a 
Proposta de Emenda à Constituição e as matérias distribuídas a mais de três comissões de mérito. (Glossário de 
Termos Parlamentares, p. 22). 



     

 

 

  56 

  

 

40 e 41, exigindo-se, em cada uma delas, no mínimo, 171 assinaturas para ser admitida, 

resultando na conferência de aproximadamente 188.10025.  Cabe ressaltar que há prazos 

regimentais para a Comissão Especial concluir seus trabalhos. 

3.4.3 Centro de Documento e Informação no arquivamento de proposição 

Com o objetivo de conhecer a situação atual da guarda das proposições na 

Coordenação de Arquivo do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos 

Deputados e identificar as melhorias que poderão ocorrer com a implantação da assinatura 

digital, foi realizada entrevista com o Diretor da Coordenação de Arquivo 26. 

Em razão da alta quantidade de proposições, em papel, encaminhadas à 

Coordenação de Arquivo, que é o setor responsável pela guarda desses documentos , torna-se 

inviável manter cópia de segurança desses arquivos. 

Em virtude de o suporte deixar de ser em papel e passar para o meio eletrônico, 

a guarda dos documentos passará a ser de responsabilidade do Centro de Informática, 

permanecendo a gestão sob a incumbência da Coordenação de Arquivo. O resultado desse 

comportamento tem como benefício a possibilidade de haver cópias de segurança em 

qualquer lugar, ainda que fora da Casa. 

Cabe assinalar as facilidades que a nova tecnologia proporcionará para a 

Coordenação de Arquivo na gestão da informação referente ao processo legislativo, quanto às 

proposições que se encontram sob sua guarda, além de racionalizar a gestão de espaço físico. 

 

                                                 

 

 

25www.camara.gov.br/proposições, acesso dia 28/09/2006 . 
26 Entrevista realizada no dia 3 de outubro de 2006, às 17h, na sala do Diretor da Coordenação de Arquivo, o 
servidor Lamberto Ricarte Serra Júnior. 
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CAPITULO 4 

PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA ASSINATURA 
DIGITAL NO PROCESSO LEGISLATIVO 

4.1 Recursos tecnológicos  

Por meio da Internet, tornou-se possível a intensa troca de informações em 

tempo real. Dada a possibilidade de permutar informações em tempo real com o mundo, 

surgiu imensa gama de aplicações. Neste momento, viabiliza-se a possibilidade de garantir 

que uma pessoa que esteja na outra ponta da rede seja realmente quem diz ser, com a garantia 

de identificação da mesma, convalidada por uma terceira parte confiável. 

4.1.1 Tecnologias necessárias para a implantação da assinatura digital 

A tecnologia necessária para a implantação da assinatura digital abrange o 

domínio de hardware
27 e software

28. 

Para viabilizar o uso da tecnologia da assinatura digital, necessário se faz a 

utilização de certificado digital, um arquivo, portanto um software, que pode ser armazenado 

ou não no computador, conforme o nível de segurança a ser adotado pelo titular do 

certificado. O Certificado Digital de Assinatura da ICP-Brasil tipo A1 pode ser armazenado 

diretamente no computador, enquanto o de tipo A3, obrigatoriamente, tem que ser 

armazenado em uma mídia criptográfica (token ou smart card). (TATSCH, 2006). 

                                                 

 

 

27 O hardware, material ou ferramental, é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes 
eletrônicos, circuitos integrados e placas, que se comunicam por meio de barramentos. 
28 O software é a parte lógica, ou seja, o conjunto de instruções e dados processados pelos circuitos eletrônicos 
do hardware. 



     

 

 

  58 

  

 

Não basta o rigor procedimental para a criação do certificado digital, faz-se 

necessário dispor dos recursos tecnológicos para garantir a segurança necessária à guarda da 

chave privada em posse do seu titular. Existem alguns dispositivos (mídias) que podem ser 

utilizados conforme grau de segurança que se pretende aplicar. 

Algumas tecnologias são utilizadas no mundo corporativo para viabilizar a 

assinatura digital. Uma delas é o chaveiro digital com interface USB, conhecido como token, 

(ANEXO A), com vistas a dar portabilidade aos certificados digitais, possibilitando a posse 

pelo usuário da chave privada. Para ter acesso ao conteúdo do certificado digital, o titular 

deverá informar o Personal Identification Number (PIN), espécie de senha de acesso. 

(WIKIPEDIA..., 2007)  

Outra tecnologia utilizada é o Token USB BioPass3000, que oferece a 

tecnologia de reconhecimento das impressões digitais (biometria) para substituir a utilização 

do PIN. Este novo conceito visa reforçar a política de segurança e facilitar o uso de tokens 

USB no ambiente da Certificação Digital, uma vez que, nesse caso, o usuário não precisa 

informar o PIN para ter acesso ao conteúdo protegido pelas impressões digitais cadastradas, 

pois só pode ser ativado pelas impressões digitais cadastradas (BioPass3000, 2007). 

Semelhantemente à solução anterior, outra mídia utilizada é o Smart Card, 

uma plataforma de segurança para gestão de identidades que integra a autenticação biométrica 

à base em impressão digital, proporcionando de forma segura a assinatura digital de 

documentos, e-mails, processos e controle de acesso em aplicações (INBIO, 2007).  

A diferença básica entre as duas tecnologias citadas está no formato físico. O 

smart card é idêntico a um cartão de crédito. Pode conter foto, nome e outras informações. O 

token não apresenta essas características, contendo, no máximo, o logotipo da empresa que 

emitiu o certificado. Tem o tamanho de uma chave doméstica e cabe perfeitamente em um 

chaveiro. Outra diferença importante está na facilidade e na forma de instalar as duas mídias. 

O cartão necessita de uma leitora, que por sua vez requer a instalação de drivers específicos. 

Já o token precisa apenas de seu próprio driver (VIANNA, 2005).  

Portabilidade e ciclo de vida são outras diferenças a serem consideradas entre 

as duas tecnologias. Ambas são “portáteis”, mas a experiência mostra que as melhores opções 
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recaem sobre o token. Quando se compara os ciclos de vida, o token mostra-se superior. Já os 

cartões podem quebrar ou deformar com o tempo, se não forem cuidadosamente manuseados, 

forçando as empresas a manterem um estoque estratégico de cartões, e, não raro, a emitirem 

novos certificados, o que sempre gera suporte adicional. Há tokens com certificações oficiais 

de robustez física, emitidos por laboratórios especializados nos Estados Unidos, o que lhes 

garante, acima de tudo, integridade e durabilidade. (VIANNA, 2005).  

Do ponto de vista de segurança e robustez lógica, ambos são idênticos e, se 

forem do mesmo fabricante, poderão usar os mesmos drivers e utilitários. A diferença, mais 

uma vez, está na funcionalidade: cartões costumam ter a identidade do usuário estampada em 

uma das faces, enquanto tokens são propositalmente anônimos. Descontado esse fator, a 

equivalência é total, pois ambos executam rigorosamente as mesmas funções. 

Desempenho também é um fator importante que pesa a favor dos tokens na 

razão de sete para um. O processamento criptográfico dentro deles é, em média, sete vezes 

mais rápido do que em smart cards devido à forma de comunicação de dados. Nos cartões, a 

chave privada deve ser lida primeiro pela leitora, que só depois transmite a informação ao 

computador. No token, essa intermediação não existe e está limitada apenas à velocidade da 

porta USB. (VIANNA, 2005). 

Em relação ao custo, as comparações eram críticas até há pouco tempo. 

Atualmente, essa diferença, quando existe, é irrelevante. Em grandes projetos, por exemplo, o 

custo de implementação de tokens e smart cards é praticamente igual. (VIANNA, 2005). 

 Do ponto de vista estritamente técnico, ambas as mídias atendem 

perfeitamente às exigências de segurança de qualquer projeto de Certificação Digital. No caso 

da Câmara, a tecnologia de reconhecimento de impressão digital é a mais indicada em razão 

de sua alta segurança, confiabilidade e aceitabilidade, uma vez que já é utilizada nos Sistemas 

de registro de presença e de votação dos Parlamentares em plenário. 
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4.2 Situação atual da Câmara dos Deputados para implantação da 
Assinatura Digital  

Para identificar a situação atual da Câmara dos Deputados no contexto da 

utilização da tecnologia de infra-estrutura de chaves públicas, foram realizadas entrevistas no 

CENIN29 e procedeu-se à análise do Processo nº 117970, de 200230, que se encontra em 

tramitação na Casa. 

Em 2002, a Câmara dos Deputados iniciou projeto de prospecção da tecnologia 

de certificação digital para utilização em seus serviços de informática. Para concretizá-lo, em 

2003, firmou contrato para instalação de uma Autoridade Certificadora, Certisign 

Certificadora Digital S/A, sob a estrutura da ICP-Brasil, com a aquisição de novecentos pares 

de certificados A1 e novecentos S1, a serem disponibilizados aos Deputados Federais. 

Nas dependências da Câmara foi instalada uma Autoridade de Registro 

vinculada à Certisign e, por sua vez, à ICP-Brasil para emissão desses certificados, operada 

por servidores lotados na Diretoria de Recursos Humanos. Essa  Autoridade executa a função 

principal de identificação e validação de pessoas, por meio da presença física e da 

apresentação de documentos perante um agente da validação da AR. A existência da 

Autoridade de Registro interna se justifica para que o Parlamentar, ou mesmo servidores da 

Casa, não tenham que se deslocar até uma AR externa para se identificar e se cadastrar como 

titular de um certificado digital ICP-Brasil. 

                                                 

 

 

29 Entrevista realizada no dia 19 de setembro de 2006, na Coordenação de Rede do Centro de Informática da 
Câmara dos Deputados, com a participação da Coordenadora Patrícia Gomes Rêgo de Almeida e dos servidores 
Fábio Sérgio Cruz e Marcos Aurélio de Souza Araújo. 
30 Relatório sobre Cenários da Certificação Digital na Câmara dos Deputados, elaborado pelo Centro de 
Informática da Câmara dos Deputados, constante do Processo nº 117.970, de 2002, que trata do Contrato nº 
2003/036.1, firmado entre a Câmara dos Deputados e a Certisign Certificadora Digital S/A. 
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Somente em janeiro de 2005, conforme consta no processo  117970 ( 2002, p. 

4 e 12), foi emitido o primeiro certificado pela Autoridade de Registro, já que muitas 

dificuldades foram conhecidas nos planos normativo, burocrático, técnico e operacional, o 

que retardou a operacionalização da implantação, contando, até março de 2006, com 

cinqüenta emissões em nome de seus titulares. Os demais certificados estão sendo emitidos na 

medida em que forem necessários, com distribuição de chaveiros digitais com interface USB, 

conhecidos como token, com vistas a dar portabilidade aos certificados digitais, possibilitando 

a posse pelo usuário da chave privada. 

Simultaneamente à adoção do modelo Infra-Estrutura de Chaves Públicas da 

ICP-Brasil, a Câmara iniciou os estudos e implementou uma Infra-Estrutura de Chaves 

Públicas interna denominada de  ICP-CD, tendo como uma das motivações a redução dos 

custos operacionais. 

Atualmente, a Câmara opera com duas infra-estruturas de certificados digitais. 

A primeira refere-se à Certsign, a Autoridade Certificadora vinculada à ICP-Brasil, e a 

segunda, à Autoridade Certificadora interna da Câmara (ICP-CD). Na realidade, nenhuma 

dessas infra-estruturas foi utilizada de forma plena pelos segmentos da Casa, uma vez que se 

faz necessário o desenvolvimento de aplicativos que viabilizem o uso dessa tecnologia. 

4.2.1 Vantagens  e desvantagens da Câmara como Autoridade Certificadora 
sob a ICP-Brasil 

Preliminarmente, é preciso esclarecer que a Câmara dos Deputados não atua 

como Autoridade Certificadora vinculada à ICP-Brasil, já que adotou a política de 

terceirização de aquisição de certificados, hoje com contrato vigente com a Empresa 

Certisign. 

Considerando que a Câmara pode, no futuro, decidir tornar-se Autoridade 

Certificadora vinculada à ICP-Brasil, destacamos as vantagens da vinculação direta à AC-

Raiz da ICP-Brasil em vez da subordinação a uma AC privada. São elas: padronização do uso 

dos certificados digitais ICP-Brasil; gestão interna da emissão, renovação e revogação de 

certificados de forma ilimitada; redução de custos diretos por emissão de certificado; 
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facilidade de interação com o usuário; massificação do uso da tecnologia; desnecessidade de 

estabelecimento de contratos com terceiros para emissão de certificados da ICP-Brasil; a não-

subordinação a auditorias por uma entidade privada, conforme dados constantes do processo 

nº 117970 (2002, p. 9 - 10). 

Por outro lado, na hipótese de a Câmara atuar como Autoridade Certificadora, 

algumas desvantagens poderiam ocorrer, tais como: complexidade maior para credenciamento 

na ITI, quando comparado ao pedido de credenciamento de uma AR; alto custo para a 

implementação da AC na ITI e para a implantação da infra-estrutura do sistema, como a 

instalação de sala-cofre, implementação de sistemas totalmente redundantes, aquisição de 

hardware específico, consecução de vigilância eletrônica e presencial 24 horas durante os sete 

dias da semana, estruturação de operação de back-up especializados e exclusivos, alocação de 

recursos humanos dedicados, treinados e credenciados; organização de rígida documentação e 

testes de mídias e bloqueio de celulares para o interior do recinto, conforme dados constantes 

do Processo 117970 ( 2002, p. 9 - 10). 

4.2.2 Vantagens e desvantagens da Câmara como Autoridade Certificadora 
- ICP- CD. 

A Câmara, como Autoridade Certificadora (ICP-CD), apresenta a vantagem de 

atuar autonomamente para estabelecer sua política de gestão de certificação, além da redução 

significativa do custo para a emissão de certificados. Por outro lado, tem como desvantagem 

não contar com respaldo legal para os certificados emitidos, além de carência de normatização 

que estabeleça reconhecimento público e validade a esses certificados.  

4.3 Recursos normativos necessários para a regulamentação do uso da 
assinatura digital no processo legislativo  

A Câmara dos Deputados aprovou a Resolução n° 22, de 31 de março de 2004, 

(Diário da Câmara dos Deputados - Suplemento – 1º, abr.2004, p. 3), que institui a 

possibilidade de apresentação de proposição com assinatura aposta por meio eletrônico, 

alterando os §§ 1º e 3º do art. 102 do RICD. Para a efetiva implantação da assinatura digital 

no processo legislativo, sugere-se a regulamentação de atos processuais legislativos, por meio 
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de aprovação de Ato da Mesa e de projeto de Resolução, com vistas a dar força legal às 

decisões. 

Nesse sentido, para a implantação e o gerenciamento eletrônico do processo 

legislativo, com a aplicação da assinatura digital, sugerimos a aprovação de Ato da Mesa 

disciplinando os seguintes procedimentos: 

1º) desenvolvimento de aplicativo para o gerenciamento de processo 

legislativo de forma eletrônica; 

2º) definição das competências e responsabilidade dos órgãos da Casa no 

gerenciamento do processo legislativo eletrônico; 

3º) estabelecimento das providências a serem aplicadas no caso de 

inobservância das regras referentes ao uso da assinatura digital. 

Quanto à gestão da tramitação de proposições subscritas digitalmente, 

sugerimos a adoção de Ato da Mesa que estabeleça: 

a) o reconhecimento da versão eletrônica como original do processo 

legislativo; 

b) a apresentação de proposições por meio eletrônico apostas com assinatura 

digital, ressalvadas as hipóteses enumeradas na alínea “a” do inciso I do art. 101 do RICD; 

c) a autorização para que servidores da Casa, na conversão dos documentos 

subscritos de forma manual para a forma eletrônica, possam convalidar o documento 

eletrônico mediante o uso da assinatura digital; 

d) o recebimento de proposições com a data e o horário (hora/minuto/segundo) 

da conclusão de envio eletrônico do documento à Mesa ou à Comissão; 

e) os critérios para que o sistema de protocolo, a ser implantado para o 

recebimento de proposições de forma eletrônica, somente aceite as proposições assinadas com 

o certificado emitido por autoridade certificadora aceita pela Casa. 
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Outros procedimentos para apresentação de proposição que se encontram 

dispostos no Regimento Interno somente podem ser alterados por meio de Resolução, como a 

dispensa de apresentação de proposição vinculada à realização da sessão31 e ao registro de 

presença do Parlamentar na Câmara, permitindo ao Parlamentar apresentar proposições de 

forma on-line, independentemente da realização de sessão e do seu registro de presença na 

Casa. Contudo, se a Casa entender que devem ser mantidas as condições atuais para o 

recebimento de proposições, o sistema eletrônico de protocolo receberia as proposições 

somente durante a sessão, com registro de presença do Parlamentar. 

No que se refere aos atos administrativos que poderão ser adotados pela Casa 

para a implantação dessa tecnologia, sugerimos as seguintes regulamentações: 

a) escolha da infra-estutura de chaves públicas a ser adotada pela Casa 

(Autoridade Certificadora da ICP-Brasil; Autoridade Certificadora Certisign; ou Autoridade 

Certificadora com Infra-estrutura de Chaves Públicas Interna da Câmara dos Deputados – 

ICP-CD); 

b) determinação de órgão da Casa responsável, com as respectivas 

competências, para o gerenciamento dos serviços de certificação; 

c) definição dos direitos e deveres dos usuários que utilizarão a assinatura 

digital a ser regulamentado por Ato da Mesa no caso de Parlamentares.  

Cabe ressaltar que as sugestões apresentadas não são exaustivas, podendo ser 

identificados, durante o processo de implantação, outros procedimentos a serem normatizados 

de forma a garantir o melhor uso da assinatura digital no processo legislativo da Câmara dos 

Deputados. 

                                                 

 

 

31 Atualmente, há vinculação para a apresentação de proposição de autoria de Deputado, condicionada à 
realização de sessão da Câmara dos Deputados, conforme prevê o § 4° do inciso 82 do RICD, que dispõe 
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“Encerrado o Grande Expediente, será aberto  prazo de dez minutos para apresentação de proposições....”. Na 
prática são apresentadas proposições durante todo o período da sessão. 
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CAPITULO 5 

OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE NA 
IMPLANTAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL NO PROCESSO 

LEGISLATIVO 

5.1 Aspectos gerais da operacionalização e funcionalidade 

Diante do estágio em que se encontra a informatização do processo legislativo 

na Câmara dos Deputados, com o uso do SILEG e do Autenticador, considera-se oportuno o 

debate em torno da implantação da assinatura digital para o aperfeiçoamento do processo 

legislativo eletrônico. 

Para se compreender como essa tecnologia poderá ser implantada, sugerimos 

que, primeiramente, seja desenvolvido um aplicativo voltado especificamente para a recepção 

da assinatura digital, que ficará integrado ao sistema de gerenciamento do processo 

legislativo. Também propõe-se a adoção de alguns procedimentos para viabilizar a aposição 

da assinatura digital no documento eletrônico, com vinculação ao uso da biometria como 

alternativa a ser adotada; a protocolização do documento; e demais atos de conversão de 

documentos manuais em eletrônicos. 

Nestes termos, faz-se necessário agregar ao autenticador a funcionalidade de 

assinar digitalmente o documento, transformando-o em novo aplicativo denominado 

“assinador”32, uma vez que o primeiro só proporciona a garantia da integridade do 

documento, enquanto o “assinador” garantirá, além da integridade, a autenticidade do 

documento. 

                                                 

 

 

32 Assinador é o programa de computador a ser desenvolvido que permitirá assinar documentos digitalmente. 
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Outro aplicativo a ser desenvolvido para dar continuidade ao processo de 

implantação da assinatura digital é o “protocolizador”33, que permitirá o envio das 

proposições de forma eletrônica aos órgãos competentes para o recebimento das matérias, 

ressaltando-se que o encaminhamento poderá ocorrer no momento mais conveniente ao 

Parlamentar. Sugerimos, ainda, a utilização do selo cronológico34, vinculado ao 

“protocolizador”, para garantir o requisito da tempestividade, data e hora oficial da conclusão 

do envio das matérias aos órgãos competentes. 

Com base nas funções dos aplicativos “assinador” e “protocolizador”, 

ressaltamos a importância da biometria como tecnologia recomendada para ser utilizada no 

processo de assinatura de proposições e nos procedimentos de transações de envio de 

matérias. Assim, a biometria será utilizada pelo Parlamentar em dois momentos distintos. No 

primeiro, utilizar-se-á o aplicativo “assinador” para assinar digitalmente a proposição e, no 

segundo, na ocasião do envio da matéria, para assegurar que foi o próprio Parlamentar que 

apresentou a proposição, substituindo a sua presença física no órgão competente para realizar 

a entrega. 

No intuito de manter a visualzação da imagem da assinatura do Parlamentar no 

documento, sugerimos que o aplicativo “assinador” busque no banco de assinaturas a 

respectiva imagem da assinatura manuscrita do Deputado e que a mesma seja inserida no 

documento. Cabe ressaltar que o documento apenas com a imagem da assinatura não é 

revestido de validade, sendo imprescindível que o mesmo seja assinado digitalmente para o 

reconhecimento legalidade. 

Com o propósito de atender as possíveis demandas de documentos 

apresentados com subscrição manual, sugerimos a adoção de procedimentos alternativos para 

                                                 

 

 

33 Protocolizador é o programa de computador a ser desenvolvido que permitirá registar o envio e o recebimento 
dos documentos eletrônicos. 
34 Selo cronológico é uma assinatura digital de data e hora auditáveis pelo Observatório Nacional. 
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recepcionar tais possibilidades. Assim, para os documentos apresentados com a assinatura 

manuscrita, os mesmos deverão ser digitalizados e convertidos para a forma eletrônica. Esse 

procedimento de conversão deverá ser realizado pelo órgão responsável pelo recebimento, 

dando autenticidade ao documento eletrônico por meio de uma assinatura digital, utilizada 

pelo servidor encarregado do ato de conversão. 

Com vistas a garantir, no processo legislativo eletrônico, a integridade na 

instrução dos autos de cada processo, faz-se necessária a criação de uma cadeia de 

documentos que vise garantir a ordem de apresentação dos mesmos.  

5.2 Principais passos na operacionalidade da assinatura digital no processo 
legislativo eletrônico 

Para a realização da assinatura digital apresentam-se os principais passos a 

serem seguidos tanto pelo Deputado, para assinar e enviar documento digital, como pelos 

órgãos da Casa, para recepcionar e tramitar esses documentos, de forma a resultar em 

processo legislativo eletrônico.  

Para os Deputados, são necessárias as seguintes etapas: 

1ª) elaborar, no editor de texto indicado pela Casa, o projeto; 

2ª) armazenar o texto no disco local ou outro local que mais lhe convier; 

3ª) utilizar o aplicativo “assinador” para assinar digitalmente o documento; 

4ª) utilizar o aplicativo “protocolizador” de proposições para enviar, por meio 

eletrônico, a proposição ao órgão competente. 

Para os órgãos da Casa, faz-se necessária a observância das seguintes etapas: 

1ª) receber a proposição assinada digitalmente, observando as regras 

estabelecidas. Caso a proposição esteja subscrita manualmente, a mesma deverá ser 

convertida para o meio eletrônico, devolvendo ao autor os originais apresentados em papel; 
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2ª) numerar a proposição e enviar mensagem, por e-mail, ao Parlamentar 

indicando que a proposição foi recebida, informando o número e a data do recebimento; 

3ª) encaminhar, pelo “protocolizador”, a proposição para a Assessoria Técnico-

Jurídica da Secretaria-Geral da Mesa para análise; 

4ª) colher a assinatura digital do Presidente da Casa no despacho da proposição 

utilizando-se o “assinador”; 

5ª) enviar, por meio do “protocolizador”, a proposição com o despacho 

assinado à Coordenação de Comissões Permanentes para distribuição. 

Ressalta-se que os demais procedimentos referentes ao processo legislativo 

deverão observar as regras de recepção da assinatura digital. 
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CONCLUSÃO 

A Câmara dos Deputados vem, ao longo dos anos, adotando políticas voltadas 

à transparência e à democratização do processo legislativo. Para isso, tem-se posicionado na 

vanguarda da utilização dos recursos tecnológicos mais avançados para viabilizar as suas 

funções institucionais de legislar, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e representar o 

povo brasileiro. Nesse sentido, surge o debate em torno da utilização da assinatura digital 

como mais uma etapa a ser agregada na construção do processo legislativo. Imbuído desse 

propósito, o presente Projeto Integrado tem como objetivo analisar a viabilidade da 

implantação da assinatura digital no processo legislativo da Câmara dos Deputados em 

atenção às normas dos §§ 1º e 3º do art. 102 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 

que trata da assinatura do Parlamentar por meio eletrônico na iniciativa das proposições. 

Ao se pesquisar o uso da assinatura digital em outros países, verifica-se que 

não se trata de uma novidade, pois desde 1995 os Estados Unidos da América vêm-se  

beneficiando da tecnologia, bem como diversos países da Europa e da América Latina. O 

Brasil, atento a essa evolução, por meio da Medida Provisória 2200, de 2001, implementou a 

infra-estrutura necessária à utilização da assinatura digital. O Poder Executivo foi o pioneiro 

no uso da tecnologia, abrindo a possibilidade  para que os outros Poderes da República 

adequassem as suas realidades para também adotar o novo paradigma que se apresenta. 

Identificou-se nesta pesquisa que a tecnologia da assinatura digital garante 

autenticidade e integridade, pressupostos necessários para o reconhecimento da validade 

jurídica aos documentos assinados digitalmente, além de imprimir alta segurança na gestão do 

conteúdo desses documentos quanto ao sigilo e à troca de informações pela Internet. 

A possível implantação dessa tecnologia no âmbito da Câmara dos Deputados 

tende a imprimir mais celeridade na tramitação das proposições, uma vez que os Deputados 

disporão de instrumentos automatizados para subscreverem digitalmente as proposições. 

Outra vantagem é a criação de condições para o Parlamentar atuar no processo legislativo de 

forma on-line, ampliando e pontencializando a sua atuação legiferante, uma vez que poderá 

apresentar, além de proposições, outros documentos pertinentes à sua atuação parlamentar.  
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Ressalta-se, todavia, que não se defende a extinção da assinatura tradicional, a 

manuscrita, pois é característica dos trabalhos do Congresso Nacional a imprevisibilidade dos 

acontecimentos nas sessões plenárias e nas reuniões das Comissões. Muitas vezes, isso impõe 

ao processo a necessidade de colhimento de assinatura de próprio punho nos requerimentos, 

recursos, entre outras proposições, apresentadas no calor dos debates, fruto da dinâmica 

inerente ao processo legislativo. 

Com o propósito de instrumentalizar o processo legislativo com a assinatura 

digital, em 2004, foi promulgada Resolução nº 22, que prevê a apresentação de proposição de 

iniciativa individual ou coletiva por meio assinatura digital. A partir dos estudos realizados 

constatou-se que para implantação da referida tecnologia no processo legislativo é 

recomendável a aprovação de normas internas que regulamentem as ações inerentes aos 

procedimentos legislativos, incluindo-se os aspectos administrativos, as competências e os 

procedimentos a serem observados na utilização da tecnologia. 

Com vistas à implantação da tecnologia, a Câmara firmou, em 2002, contrato 

com uma Autoridade Certificadora privada vinculada à ICP-Brasil, para aquisição de 

certificados digitais e respectivas mídias. Nesse sentido, foram adquiridos 1800 certificados, 

mas em razão de dificuldades operacionais foram emitidos apenas cerca de cinqüenta. Por 

serem de baixa segurança, a Câmara iniciou um processo de negociação para converter os 

atuais certificados em outros de nível máximo de segurança, vislumbrando sua ampla 

utilização na Casa. 

Simultaneamente à adoção do modelo de Infra-Estrutura de Chaves Públicas 

da ICP-Brasil, a Câmara iniciou os estudos e implementou uma Infra-Estrutura de Chaves 

Públicas interna, denominada  ICP-CD, tendo como uma das motivações a redução dos custos 

operacionais. 

Considerando a experiência bem-sucedida da Câmara dos Deputados nos 

processos de registro de presença e de votação em Plenário, com a utilização da biometria, 

sugere-se a utilização de recurso tecnológico que conjugue o uso da assinatura digital com a 

biometria (impressão digital) no processo legislativo. 
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Diante da linha de atuação da Câmara dos Deputados e seu pioneirismo na 

democratização da informação, por meio do uso de novas tecnologias, sugere-se a 

implantação da assinatura digital no processo legislativo como mais um instrumento a serviço 

da democracia e da modernização dos procedimentos legislativos da Câmara dos Deputados.  
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