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Participação popular 
mais efetiva



SISTEMA ANTIGO 
DE VOTAÇÃO



SISTEMA
ATUAL



ENQUETE NOVA
Lançamento em 
27 de novembro de 2018 



ENQUETE NOVA
Lançamento em 
27 de novembro de 2018 





1. IDEIA

2. VOTAÇÃO POPULAR



4. VOTAÇÃO NO PLENÁRIO

3. PROJETO DE LEI



Projetos de lei de 
iniciativa popular 



CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

No mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos por 
cinco Estados

PRINCIPAIS DIFICULDADES

o Necessidade de mais de 1 milhão de 
assinaturas

o Logística de coletar e validar assinaturas
o Apenas quatro projetos de iniciativa 

popular em 30 anos

REGULAMENTADO PELA LEI Nº 9.709/98

Assinatura de apoiamento apenas em 
papel

HISTÓRICO



MODALIDADE 
ELETRÔNICA



Prova de 
Identidade

Seleciona Minuta de 
PLIP

Informa dados pessoais

Informa código de 
confirmação recebido

ELEITOR CÂMARA TSE

Verifica dados no TSE

Apresenta total de 
subscrições recebidas

Registra subscrição

Envia código de 
confirmação

Verifica subscrições 
realizadas pelo eleitor

Verifica dados do 
eleitor e regularidade 
da situação eleitoral





FICHA DE 
TRAMITAÇÃO:



PARTICIPAÇÃO
POPULAR:



A Diretoria de Inovação e 
Tecnologia da Informação 
lança um dos seus vetores 
de inovação tecnológica.
Ulysses, o robô da 
Câmara dos Deputados.



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APROXIMANDO PARLAMENTOS
Exemplo de resultado do Tradutor automático em desenvolvimento    

DOCUMENTO ORIGINAL EM PORTUGUÊS DOCUMENTO ORIGINAL EM INGLÊS
TRADUÇÃO AUTOMÁTICA A PARTIR DO 

TEXTO EM PORTUGUÊS*
* 17/10/2018

Artigo 20
Notificação voluntária
1 . Sem prejuízo do artigo 3 , as 
entidades que não tenham sido 
identificadas como operadores de 
serviços essenciais e que não sejam 
prestadores de serviços digitais 
podem notificar , a título voluntário , 
os incidentes com impacto 
importante na continuidade dos 
serviços por si prestados .

Article 20
Voluntary notification
1 . Without prejudice to Article 3 , 
entities which have not been 
identified as operators of essential 
services and are not digital service 
providers may notify , on a 
voluntary basis , incidents having a 
significant impact on the continuity 
of the services which they provide 
.

Article 20
Voluntary notification
1 . Without prejudice to Article 3 , 
entities that have not been 
identified as operators of 
essential services and which are 
not digital service providers may 
notify , on a voluntary basis , 
incidents with an important 
impact on the continuity of 
services by them .
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