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RESUMO  

 

O propósito desta dissertação é abordar o tema da participação política por intermédio 
do uso de ferramentas da internet, tendo como foco as plataformas de petições 
eletrônicas criadas por governos ou parlamentos, e buscando aferir o estado da arte 
destas iniciativas no mundo atual. No desenvolvimento do trabalho, buscaremos ainda 
contextualizar a transplantação, para o ambiente digital, de um direito cujas origens 
remontam a séculos, até a gênese do sistema representativo, e as distinções entre os 
formatos tradicional e online. Com base em pesquisas recentes em torno do tema da 
democracia digital, em especial no tocante à participação política, nosso objetivo é 
desenvolver uma análise comparativa de websites de petições online, de forma a avaliar 
em termos qualitativos o desempenho dos canais oficiais de peticionamento eletrônico, 
cotejando suas principais características e soluções apresentadas. Ao se elencar as 
respectivas características em termos de formato, conteúdo e respostas às demandas 
trazidas pelos inputs dos cidadãos, propõe-se observar como as iniciativas 
governamentais abordam requisitos democráticos, como transparência e responsividade, 
no encaminhamento das petições, e ainda os processos de encaminhamento dessas 
demandas, o que inclui parâmetros de modernização e uso de facilidades da internet, 
suporte ao peticionário, mecanismos online de interação com os usuários, e, por fim, 
índices de que o sistema efetivamente atua em defesa da petição. Espera-se apontar, 
assim, a que ponto se pode observar ganhos democráticos efetivos trazidos por esse 
modelo. 
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ABSTRACT 

The purpose of this dissertation is to address the issue of political participation through 
the use of Internet tools, focusing on electronic petitions platforms established by 
governments or parliaments, and seeking to assess the state of the art of these initiatives 
in the world today. In developing this work, we will seek further contextualize the 
transplant, to the digital environment, of this right whose origins go back centuries, to 
the genesis of the representative system, and approach the distinctions between 
traditional and online formats. Based on recent research on the theme of e-democracy, 
in particular with regard to political participation, our goal is to evaluate qualitatively 
the performance of formal electronic petitioning channels, comparing their main 
characteristics and solutions presented. When listing the respective characteristics in 
terms of format, content, and answers to demands brought by the inputs of citizens, it is 
proposed to observe how government initiatives address democratic requirements, such 
as transparency and responsiveness in addressing petitions, and even the management of 
demands, which includes parameters for innovation and use of the internet facilities, 
support to the petitioner, online mechanisms of interaction with users, and, finally, 
indexes that the system operates effectively in support of the petition. It is expected 
point, so, to what extent it's possible to assess effective democratic gains brought by this 
model. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

As petições eletrônicas, ou e-petições, constituem um ramo de iniciativas no 

âmbito geral da e-participação. Vista na essência, a prática do peticionamento na 

internet poderia ser descrita basicamente como a digitalização de um expediente que 

possui uma longa história como atividade política válida (PANAGIOTOPOULOS, 

ELLIMAN, 2012) e que se afirmou como um direito arraigado na democracia liberal, 

cujas raízes se confundem com as próprias origens do sistema representativo 

(DELGADO, 2002; SPANBAUER, 1993; RIEHM, BÖHLE & LINDNER, 2014).  

A mediação das funcionalidades trazidas pela internet, entretanto, agregou novas 

possibilidades ao expediente secular da coleta de assinaturas junto ao público em busca 

de influência sobre a esfera de decisão política, ampliando as perspectivas de ganhos 

democráticos decorrentes do formato digitalizado das petições (RIEHM, BÖHLE, 

LINDNER, 2014; BÖHLE, RIEHM 2013; CORBETT-NIAM 2009; CORBETT-NIAM 

2010; CRUICKSHANK, SMITH 2009; CRUICKSHANK, SMITH 2011; 

CRUICKSHANK, EDELMAN, SMITH 2010; LINDNER, RIEHM, 2009; MILLER, 

2009; PALMIERI, 2008; CARMAN 2010; MACINTOSH ET AL 2002; MACINTOSH, 

MALINA, FARREL, 2002; BOCHEL 2012 A e B; BOCHEL, 2013; SAMPAIO 2014). 

Vale lembrar, aqui, que a massificação da internet, ao trazer novas 

possibilidades de conexão entre pessoas e instituições, confluiu com os debates em 

teoria política que décadas antes, já a partir de meados do século XX, passaram a 

desafiar os pressupostos do modelo hegemônico elitista, fundados na noção de que a 

participação do cidadão, no contexto da democracia liberal, deve se restringir ao voto 

nos ciclos eleitorais ou, no máximo, ao monitoramento das elites selecionadas para 

governar (GOMES, 2010; TEORELL, 2006; COLEMAN, MOSS, 2012). Tais debates, 

ressalte-se, estão relacionados a conceitos e modelos afeitos a distintas correntes 

teóricas (DAHLBERG, 2011; GOMES, 2010). 

Os desdobramentos práticos desses debates não são uniformes e as 

possibilidades de participação do cidadão se manifestam de diferentes modos no âmbito 
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dos Estados liberal-democráticos, lembra Gomes (2010). A depender do modo, a 

interação pode se dar de forma incisiva como intervenção civil, mas também como 

controle cognitivo ou influência. Esses modos se distribuem num gradiente de 

permeabilidade: 

Não se conhecem Estados liberal-democráticos que prevejam, demandem e 
reconheçam grandes cotas de intervenção civil, a não ser em procedimentos 
eleitorais ou plebiscitários. O controle cognitivo, por outro lado, é previsto 
em democracias liberais bem estabelecidas, constituindo-se no lado civil de 
um procedimento cujo correspondente estatal é a obrigação da accountability. 
Por fim, a influência civil, em teoria, é suposição básica das democracias 
representativas; na prática, nas diversas democracias os Estados se distribuem 
por uma faixa que vai da máxima impermeabilidade a alguma porosidade à 
esfera civil (GOMES, 2010, p. 23). 

Neste âmbito, o termo e-participação se materializa na forma de mecanismos 

que se relacionam à busca de realização de tais possibilidades, envolvendo a tecnologia 

como instância mediadora que articula parâmetros sociais e políticos e conecta as 

esferas civil, política e administrativa (SAEBO, ROSE, FLAK, 2008; MACINTOSH, 

WHYTE, 2008). 

Recebida de início com um entusiasmo algo exagerado quanto a seus efeitos 

potenciais na prática política (BIMBER, 1998; VEDEL, 2006), a internet, observa-se 

hoje, de fato vem propiciando um cabedal de novas iniciativas que, crescentemente, têm 

se concentrado no cumprimento de tarefas específicas relacionadas aos pressupostos do 

que passou a ser conhecido como "democracia digital". Este conceito estaria 

relacionado a duas variáveis de abordagem do processo democrático a partir das 

possibilidades da internet: de um lado, uma "extensão qualificada, para o universo 

digital, dos regimes democráticos reais", no que se poderia descrever como 

"digitalização da democracia", e do outro uma busca de "correção de déficits 

democráticos ou de implantação de formas e experiências democráticas em estados e 

circunstâncias democraticamente deficitárias", refletindo, neste segundo caso, um 

esforço no sentido de "suplementação", "reforço" ou "correção" da democracia 

(GOMES, 2010, p. 2). 

Entre as várias iniciativas de democracia digital, as e-petições, de acordo com a 

literatura, são capazes de cumprir uma série de funções democráticas. Aí se incluem 

funções genéricas, como as de geração de conteúdos a partir da base da sociedade 

(bottom-up); influência sobre a agenda de decisão politica; efeito sismógrafo (indicador) 
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para que o sistema identifique os temas que preocupam a população; sistema de 

sugestões; proteção de direitos e interesses individuais; controle da sociedade sobre 

autoridades, parlamentos e governos; mediação de conflitos; aprimoramento da 

comunicação entre os cidadãos e o estado; reforço dos pontos de vista da comunidade (e 

seus planos de ação); suporte ao estágio de avaliação das políticas.  

Acrescentam-se, ainda de acordo com a literatura, funções específicas 

relacionadas aos peticionários. Petições, dessa perspectiva, poderiam:  1) funcionar 

como primeiro degrau para engajamento de participantes em iniciativas de e-

participação, e 2) contribuir para a conquista da autoeficácia e a inclusão de 

participantes jovens e de novas camadas da sociedade, incluindo sub-representados. 

Outras funções, ainda, estariam relacionadas aos sistemas de petições mais avançados 

e/ou patrocinados por parlamentos, e teriam o condão de atuar sobre aspectos mais 

complexos do sistema democrático: controle do parlamento sobre o executivo, reforço 

do parlamento no sistema político, integração dos cidadãos ao sistema político, 

legitimação do sistema político junto à sociedade, instrumento de pesos e contrapesos 

(legislativo x executivo), mecanismo de incremento da participação do cidadão em um 

ambiente político crescentemente complexo, aperfeiçoamento da comunicação entre os 

cidadãos e as instituições políticas, e provimento dos cidadãos com suporte imediato e 

direto (não burocrático). 

Uma lista copiosa de potencialidades, como se vê, mas que são desafiadas pelas 

críticas, a essa altura também numerosas, ao papel exercido na prática por experiências 

de peticionamento eletrônico. Essas críticas incluem a ausência ou insuficiência de 

respostas aos cidadãos e a desconexão entre as petições e o sistema político, falta ou 

insuficiência de debates, gerando baixa qualidade da interação entre o cidadão e o 

sistema político, ameaças ao  sistema representativo por um modelo que pode se 

aproximar da democracia direta e tornar a esfera política refém da pressão popular, 

desestímulo a formas de engajamento presumidas como mais efetivas, dado que, pelo 

formato "single-click", as petições seriam talvez o maior exemplo do questionado 

"ativismo de sofá" (slacktivism), e limitações em ampliar o escopo da participação e 

engajar novos públicos. 
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Diante desse debate, é ainda na literatura que vamos buscar parâmetros que nos 

ajudem a distinguir as experiências de e-peticionamento, elegendo aspectos que 

permitam realçar, num panorama global, aquelas que tenham as características capazes 

de proporcionar os ganhos democráticos prometidos. O desafio é conquistar a confiança 

das pessoas ao assegurar-lhes influência, atraindo assim  o seu engajamento, o que por 

outro lado vai depender, pelo menos naquilo que está à alçada de quem patrocina as 

iniciativas, do processo com que elas são implementadas e conduzidas no dia-a-dia 

(CARMAN, 2010).  

Para as petições em seu formato eletrônico, dadas as questões levantadas acima e 

dado o fato de que costumam mobilizar números expressivos de participação, as 

exigências relacionadas ao processo de gestão das demandas (CARMAN, 2010; 

RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014) acabam por constituir, vale enfatizar, um desafio 

primordial desse ramo da e-participação. Os desdobramentos desse desafio constituem 

justamente as questões que tentaremos mapear nesse trabalho. 

 

1.2. OBJETIVOS E HIPÓTESES  

 O objetivo geral deste trabalho é traçar, a partir das constatações trazidas pela 

discussão teórica e pelo levantamento empírico, uma visão panorâmica sobre o estado 

da arte das e-petições na atualidade. Tendo em vista potencialidades e problemas já 

apontados, a proposta aqui, entretanto, é começar por traçar uma trajetória sucinta das 

petições em sua longa existência pré-internet. Consideramos importante essa remissão 

não apenas para um melhor entendimento das características dessa antiga forma de 

participação política, mas também porque, ao seguirmos os seus rastros, esperamos 

encontrar permanências, ou reflexos que ajudem a entender melhor algumas questões 

levantadas a respeito de experiências de e-peticionamento na atualidade.  

Essa hipótese é reforçada ainda pela constatação de que subsiste muito de 

peticionamento tradicional na transição para o digital: embora existam evidentes 

diferenças entre as petições tradicionais e aquelas que utilizam mais amplamente os 

recursos da internet, o que ocorre no atual cenário é uma gradação que vai desde aquelas 

experiências mais básicas, nas quais a relação com o ambiente digital se resume ao 



17 

 

envio das demandas por e-mail, até as mais complexas, em que adquire relevo o uso de 

funcionalidades digitais para obtenção do engajamento dos usuários (BÖHLE, RIEHM, 

2013). 

Após esse primeiro movimento amparado pela literatura sobre a história das 

petições, faremos uma discussão específica sobre as distinções entre estas e as e-

petições. E, já no terreno das e-petições, sobre seus prós e contras e as razões para que 

se deva atentar para o mérito do processo de gestão dos sistemas - já que as críticas 

estão relacionadas sobretudo a aspectos como baixa transparência e responsividade e, 

por conseguinte, aos riscos de que os cidadãos tenham uma percepção de baixa 

influência ao participarem, gerando um sentimento de baixa autoeficácia e desestímulo 

em seguir participando. A hipótese, neste caso, é de que os questionamentos estão, pelo 

menos em sua maior parte, menos relacionados ao e-peticionamento enquanto conceito, 

e mais às práticas que, ao deixarem de cumprir determinados requisitos, podem tornar 

menos eficaz o processo como um todo no que diz respeito à percepção de que o 

sistema atua de forma a fazer a defesa dos conteúdos trazidos pelo cidadão - como de 

resto pode acontecer com outras experiências de e-participação. 

 Realizar um levantamento empírico, enfim, será importante para testarmos estas 

hipóteses e seus desdobramentos, o que inclui a observação em plano geral das 

iniciativas de petições na internet e seu estágio de implementação, numa primeira etapa, 

e numa etapa subsequente a análise mais detida de experiências que possam mostrar, 

nas soluções encontradas, o que poderíamos entender como melhores práticas do e-

peticionamento no setor público ao redor do mundo.  

 

1.3. CORPUS EMPÍRICO E ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Para chegarmos ao corpus empírico, embora contando com as indicações 

presentes na literatura acerca de experiências existentes, optamos por uma pesquisa 

exploratória em busca de casos de e-peticionamento ao redor do mundo. O objetivo com 

este levantamento é encontrar experiências que se apresentem como exemplos de uso de 

funcionalidades da web a fim de tornar o mais transparente e responsivo possível o 

relacionamento entre o setor público e o cidadão no que toca às petições encaminhadas. 
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Embora sejam ainda escassos os aportes metodológicos para o estudo das e-petições, 

encontramos um conjunto a nosso ver satisfatório de parâmetros na literatura (BÖHLE, 

RIEHM, 2013; CARMAN, 2010; BOCHEL 2012 A, B; RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 

2014) para nos auxiliar a propor balizas analíticas capazes de filtrar os exemplos 

encontrados e, em seguida, oferecer caminhos para uma análise qualitativa dos casos 

selecionados. 

 Este levantamento, vale observar, se restringe aos sites públicos de e-

peticionamento, tendo em vista que o caráter das questões a serem observadas aqui diz 

respeito a mecanismos de interação entre a esfera política - governos e parlamentos - e a 

esfera civil. Os sites informais de abaixo-assinado online, por sua vez, embora cumpram 

etapas importantes do processo - a coleta de assinaturas e a mobilização das pessoas em 

torno das petições - não dispõem dessa conexão estrutural com o setor público. Se o 

escopo do trabalho fosse outro - voltado para o estudo de peticionários e signatários, por 

exemplo -, essa distinção não faria tanto sentido e poderíamos aplainar as duas 

categorias, colocando no mesmo tabuleiro iniciativas formais e informais. Este, 

entretanto, não é o caso aqui. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 A dissertação está dividida em sete partes, incluindo esta introdução e as 

referências bibliográficas. O capítulo inicial faz uma abordagem teórica da e-

participação como vertente da e-democracia, relacionando discussões que ajudem a 

colocar em perspectiva essa temática na qual se insere o nosso objeto de estudo, as e-

petições públicas. No capítulo seguinte, traçamos uma breve trajetória das petições 

tradicionais, desde suas origens, passando pela forte presença em episódios históricos 

importantes e no próprio desenvolvimento do sistema representativo, e ainda pela 

consagração do direito nas constituições contemporâneas, até chegarmos ao século XX, 

quando a prática, em sua vertente política, viveu um período de refluxo até ressurgir, a 

bem da verdade, antes mesmo que o fenômeno da internet viesse a incluí-la como um 

exemplo de e-participação. 
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 O peticionamento online e sua evolução até os mais avançados sistemas de e-

peticionamento público dos dias atuais são mostrados no capítulo subsequente, que 

aborda, com base na literatura disponível, as distinções entre as e-petições e as petições 

tradicionais, as principais funções atribuídas às e-petições pelos estudos na área, e as 

principais críticas a elas destinadas. O capítulo aborda, por fim, a questão das petições 

informais e suas conexões com o ativismo digital. 

 O último capítulo é dedicado a pesquisa exploratória com levantamento 

empírico de sites de petições online, e a uma filtragem com base em parâmetros 

metodológicos extraídos e/ou adaptados da literatura, promovendo em seguida uma 

análise qualitativa de sites selecionados em função da relevância e/ou possibilidades 

didáticas. Já a conclusão articula os achados da parte empírica com as questões 

levantadas ao longo da dissertação. Busca-se, assim, contribuir para o proposto 

mapeamento do estado da arte do gênero na atualidade. 
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2. INTERNET E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: UM DEBATE 

CONTEMPORÂNEO 

 

2.1. DEMOCRACIA DIGITAL E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 

Na confluência entre as questões suscitadas pela teoria democrática e as 

discussões mais recentes em torno do que de fato possa constituir a novidade da internet 

neste contexto, Gomes (2010, p. 2) aponta a tensão intrínseca à ideia de “democracia 

digital”, que remete a duas perspectivas distintas. De um lado, a de uma transferência, 

para o ambiente digital, de práticas e iniciativas que caracterizam os regimes 

democráticos de governo, num movimento que pode ser descrito como “digitalização 

das democracias”. Do outro, a prescrição de iniciativas que, para além de meramente 

digitais, voltam-se para “aumentar ou corrigir ou reforçar a democracia”, constituindo-

se em “um adicional de democracia oferecido mediante dispositivos das tecnologias 

digitais contemporâneas”. 

Se nos primeiros tempos da internet os adeptos da segunda vertente chegaram a 

preconizar cenários muito otimistas cujo grau mais elevado seria o de uma democracia 

digital direta, ou “autogoverno civil” com a esfera civil da sociedade substituindo o 

sistema político na produção da decisão política, o que de fato ocorreu, segundo Gomes 

(2010, p. 5), foi que pouco se avançou nessa direção, de forma que a experiência 

democrática contemporânea manteve-se atrelada aos valores estabelecidos pelo sistema 

representativo associado ao modelo liberal-democrata de democracia. Mas não foi 

pequena a tarefa que restou aos defensores da ideia de uma contribuição relevante da 

internet para as práticas políticas: “requalificar os regimes democráticos 

contemporâneos por meio de maior e mais qualificada participação civil”. 

A questão central continua sendo a da participação da esfera civil na decisão 

política, ou seja, o resgate de um status da cidadania que, deste ponto de vista, estaria 

diminuído pelo modelo representativo, já que neste não é possível, como ocorria na 

democracia direta exercitada na Grécia antiga, que a decisão política seja produzida, 
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sem intermediários, por todos os cidadãos. A participação, neste contexto em que o 

cidadão basicamente tem a prerrogativa de escolher seus representantes nos processos 

eleitorais, é reduzida ao mínimo: 

Os governos representativos, apesar de todas as vantagens relacionadas à 
ênfase nas liberdades individuais e à institucionalização do Estado baseado 
integralmente no direito, padecem de um morbo antidemocrático que leva os 
representantes e o sistema político em geral a se distanciarem e 
desconectarem progressivamente da esfera civil, dos seus interesses, opiniões 
e vontade. Como a esfera civil resulta ser o âmbito vital da comunidade 
política democrática, única instância que realmente justifica e legitima a 
própria democracia, quando a representação dela se afasta, não importando 
qual seja a razão para tanto, empobrece e definha a democracia e a cidadania 
(GOMES, 2011, p. 23). 

 Se a substituição deste modelo considerado “historicamente vencedor” não está 

no horizonte e o foco, portanto, passa a ser o combate à “excessiva autonomia do 

sistema político” associada ao sistema representativo, a ideia de democracia digital 

surge como uma série de iniciativas que utilizam ferramentas, dispositivos e aplicativos 

de tecnologias digitais de comunicação para, em primeira instância, fortalecer 

justamente a “capacidade concorrencial da cidadania” na disputa pela influência na 

decisão política, o que significa, antes de mais nada, estabelecer canais e oportunidades 

para que o cidadão participe (GOMES, 2011, p. 29) . 

 Tais canais e oportunidades de participação podem ser ofertados em diferentes 

graus de intensidade, numa escala que se inicia com um formato moderado, de estímulo 

ao debate público com vistas a contribuir para a decisão a ser tomada pela esfera 

política. A participação pode se aprofundar com práticas de democracia deliberativa nas 

quais o sistema político torna-se crescentemente mais poroso à interferência na esfera 

civil (GOMES, 2005). 

Se a alternativa histórica à democracia representativa que alija o povo da decisão 

política é a democracia direta, em tese o grau máximo na escala, com a tomada de 

decisões ocorrendo de forma direta pela condução popular e sem intermediários, as 

plataformas digitais surgem como uma espécie de “terceira via” (GOMES, 2005): seja 

por inspirar a prática da democracia deliberativa, seja por apresentar evidências de que 

é, de fato, possível promover e sustentar de forma crescente a participação civil. 

A noção de graus ascendentes de participação se reproduz, portanto, no âmbito 

da internet. De acordo com a classificação proposta por Gomes (2005), o primeiro grau 
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seria o de provimento de acesso do cidadão, via rede, aos serviços públicos, facilitando 

a vida das pessoas diante da burocracia do Estado mas não indo além disso. O segundo, 

já contando com uma certa porosidade da esfera política, pressupõe um Estado disposto 

a consultar os cidadãos pela rede, ouvindo sua opinião a respeito de temas da agenda 

pública e mesmo levando em conta essa opinião para formar a agenda pública, o que 

pode se materializar, por exemplo, em “ferramentas eletrônicas para a discussão pública 

de projetos importantes”. Note-se que, nesses dois primeiros casos, o fluxo basicamente 

parte da esfera política, voltando da esfera civil na forma de feedback. 

No terceiro nível, embora a decisão política continue não sendo acessível ao 

cidadão, o Estado “presta serviços, informações e contas à cidadania”, adquirindo alto 

nível de transparência e de fato se explicando aos seus cidadãos em sincronia com todos 

os fluxos de demanda. Se ao quinto e último grau corresponde a democracia direta 

baseada em plebiscitos on-line, na qual restaria à esfera política as funções de 

administração pública, o quarto grau é também um patamar desafiante na medida em 

que pressupõe combinar os modelos de democracia participativa e representativa, com o 

público intervindo deliberativamente na produção da decisão política: à prerrogativa de 

votar nos representantes, o cidadão teria acrescentada a possibilidade de intervir na 

decisão política mediante o uso de dispositivos eletrônicos. 

Gomes (2005) ressalta, entretanto, que esses são modelos basicamente teóricos, 

e que hoje são conhecidas aplicações práticas ligadas apenas aos dois primeiros graus de 

participação. Ainda não se sabe como seria a conciliação entre o sistema representativo 

e a deliberação pelos cidadãos, e que efeitos, portanto, a transferência da decisão 

política para a esfera civil teria sobre a sociedade política.  

Embora já se reconheçam as possibilidades oferecidas pela internet para a 

configuração de uma democracia digital, além disso, dificuldades de ordem prática já se 

apresentam como obstáculos à evolução para os modelos mais avançados de 

participação, como ressalta Marques (2011), ao relatar casos em que as ferramentas 

disponíveis oferecem ao cidadão baixo poder de influência para produção de decisão 

política. A adoção inteligente e proveitosa dos media digitais para lidar com déficits 

democráticos, portanto, depende de fatores que não são apenas de ordem tecnológica, 

mas, também, cultural, social e política. Entre estes, ressalta Marques (2011, p. 116), a 
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“resistência dos agentes institucionais em perceber os cidadãos enquanto parceiros (em 

uma perspectiva de soberania popular forte) a integrarem o processo de produção da 

decisão política”. 

Parte-se, de qualquer sorte, da constatação de que os recursos digitais ampliam a 

interatividade entre cidadãos e agentes institucionais, ou, dito de outra forma, do 

“pressuposto de que a internet torna tecnicamente possível a existência de dispositivos 

de participação mais adequados para aproximar cidadãos e representantes” 

(MARQUES, 2011, p. 96). Se ficarmos no âmbito intermediário da gradação descrita 

acima, o da porosidade do sistema democrático liberal, Maia (2011, p. 65) lembra que é 

necessária a conformação de uma “aparelhagem político-institucional capaz de 

institucionalizar a discussão e a participação de cidadãos e de assegurar variadas formas 

de controle e fiscalização” para dar conta do desafio de possibilitar aos cidadãos a 

possibilidade de discutir as decisões políticas e participar de sua construção. A ideia, 

aqui, é “ter em mente as diversas formas de participação individuais e coletivas diante 

das exigências atuais para uma governança complexa, pluralista” (MAIA, 2011, p. 77). 

Cabe neste ponto um parêntesis a respeito das distinções entre duas abordagens 

relacionadas a este tema: a participação política civil, de um lado, e do outro a 

democracia deliberativa. Se defendem uma maior e mais constante participação civil nas 

tomadas de decisões no seio das democracias liberais representativas, tais perspectivas 

divergem a partir deste ponto em comum (SAMPAIO, 2011, p. 197):  a questão, aqui, é 

o fato de “nem toda participação civil ser deliberativa”, e, mais que isso, tratar-se de 

práticas com efeitos que podem ser inversamente proporcionais, já que mais 

participação possivelmente exigirá menor deliberação, e, do outro lado, quanto maior a 

qualidade da deliberação, maior também a necessidade de restringir o volume da 

participação. 

Fecha-se o parêntesis, entretanto, com a ponderação de que o debate sobre 

formas digitais de democracia reúne, em seu atual estágio, áreas de convergência entre 

autores filiados a diferentes tradições do pensamento político – particularmente entre 

deliberacionistas e participacionistas – e de que, mais do que isso, as diferentes formas 

de participação podem articular-se num complexo de ações integradas (MAIA, 2011; 

LYCARIÃO, SAMPAIO, 2010). E, nesse diapasão, entra em pauta a noção de que, para 
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além das distinções entre essas correntes de pensamento, deve-se prestar atenção ao 

processo com que se desenvolvem as iniciativas (TEORELL, 2006; CARMAN, 2010; 

DALTON, SCARROW, CAIN, 2003).  

Um modelo de democracia que se paute pela capacidade de dar conta das 

demandas trazidas pela participação é cunhado como responsivo por Teorell (2006), que 

destaca a capacidade desta abordagem para dotar os cidadãos de habilidades e 

competências para efetivar a sua vontade sobre o âmbito das decisões políticas, trazendo 

ainda, como benefício adicional, o aumento da accountability e a redução da distância 

entre governo e cidadãos, criada pelas instâncias políticas intermediárias do sistema 

representativo. Já Carman (2010) e Dalton, Scarrow e Cain (2003), miram em propósito 

similar ao adotarem o conceito de "advocacy democracy", que seria "marcada por 

participação do cidadão na formulação de políticas, embora os cidadãos não sejam os 

tomadores de decisões finais"1 (CARMAN, 2010).  

A ênfase, aí, seria na influência do cidadão, ou em seu controle cognitivo, como 

ressalta Gomes (2010) ao descrever, como já vimos na introdução desta dissertação, esta 

possibilidade como uma suposição básica das democracias representativas, ou o "lado 

civil de um procedimento cujo correspondente estatal é a obrigação da accountability" 

(GOMES, 2010, p. 23). O pressuposto é de que, ao se ressaltar a influência do cidadão, 

a esfera política possa se beneficiar de uma variedade maior de pontos de vista em torno 

da agenda do setor público. “Como resultado, as estratégias e soluções públicas dos 

atores civis podem vir a mostrar-se mais adequadas que aquelas de burocratas” 

(LYCARIÃO, SAMPAIO, 2010, p. 100). 

Mesmo com o refluxo de apostas mais ambiciosas em seu efeito sobre a própria 

conformação da democracia, nos últimos anos a internet tem se mostrado, afinal, uma 

ferramenta promissora, pelas suas características, sob a perspectiva da viabilização de 

iniciativas destinadas a recuperar o papel do cidadão e ampliar a sua participação na 

atividade política, pari passu ao cumprimento de requisitos democráticos pelos 

governos. Estes são instados a conferir maior publicidade às ações, a responder às novas 

                                                 
1Advocacy democracy is marked by citizen participation in the formulation of policies, though citizens 
are not the final decision makers. Todos os textos em língua estrangeira foram traduzidos pelo autor desta 
dissertação. 
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demandas trazidas pela sociedade e a mostrar porosidade no sentido de efetivamente dar 

vazão a essas demandas (SILVA, 2011)2. 

 

2.2. E-PARTICIPAÇÃO E PETICIONAMENTO DIGITAL 

 

A e-participação, vale lembrar, é tributária de um debate que já se desenrolava 

bem antes da internet. Ampliar – ou não – a participação política do cidadão é um tema 

anterior à emergência das possibilidades trazidas pelo ambiente digital. Coleman e 

Moss (2012) lembram que objeções à participação e em favor da direção pelas elites já 

se observavam, a rigor, na obra de Platão, que é contemporânea da democracia 

ateniense - e, no século XX, tiveram em Schumpeter o seu principal teórico. Nesta 

concepção de ‘cidadania distante’, ou ‘light’, a premissa básica é a de que os indivíduos, 

ocupados com seus afazeres, preferem votar e observar os eventos políticos, no máximo 

exercendo um papel de monitoria. 

Mas estas visões passaram a ser contestadas, já nos anos 60, pelos pós-

schumpeterianos, convictos de que governos e especialistas em políticas não podem 

saber tudo – daí a idealização e o encorajamento de cidadãos participativos, 

considerados vitais para uma democracia significativa: “Sem a ativa participação dos 

cidadãos nos assuntos públicos, os teóricos democráticos têm argumentado, o projeto 

                                                 
2"Quais os requisitos que precisariam ser cumpridos pelos sites governamentais para bem atingir o 
horizonte democrático ou para contribuir com o bom funcionamento do sistema democrático 
contemporâneo?”, pergunta Sivaldo Silva (2011, p. 125), ao propor um modelo de análise para sites 
governamentais. Estes requisitos democráticos, ou exigências, são os de publicidade, responsividade e 
porosidade, responde o autor, propondo um diagrama em níveis crescentes de complexidade, no qual os 
três requisitos são desdobrados em níveis qualitativos, ou "dimensões transversais". Quatro destas 
dimensões se relacionam com todos os três requisitos. A primeira é chamada de utilitária, e diz respeito 
ao âmbito instrumental, de materialização de cada requisito democrático. A segunda, informativa, 
acontece no nível da mensagem que conecta o Estado online ao cidadão. A terceira é a dimensão 
instrutiva, quando está em pauta uma relação didático-instrutiva. Na quarta camada, denominada de 
argumentativa, a densidade já é bem maior com o estabelecimento de “uma relação ou contrato 
comunicativo baseado na justificação ou em trocas mais densas de argumentos”. Apenas para o requisito 
de porosidade o modelo tem uma quinta dimensão, a decisória, que se baseia “em uma relação de 
comunicação imperativa do cidadão para com o Estado” – é quando “comunicar” significa “comunicar 
uma decisão” (SILVA, 2011, p. 136). 
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democrático é algo como um embuste: direção pelas elites em nome do povo, ao invés 

de direção pelo povo” (COLEMAN, MOSS, 2012, p. 4) 3.  

A partir deste ponto comum, o pensamento está longe de ser monolítico. Gomes 

(2010) lembra que as possíveis respostas normativas à questão da participação 

democrática, inclusive no âmbito do governo eletrônico, tendem a se relacionar, em 

princípio, aos modelos teóricos específicos de democracia: o libertarianista, por 

exemplo, está ligado às liberdades individuais; no comunitarista, o foco está nas 

comunidades políticas e em sua relação com o engajamento cívico e o capital social; no 

deliberacionista, de filiação diretamente habermasiana, está em relevo a noção de esfera 

pública; e, no da democracia direta, o alvo, em última instância, é o autogoverno 

popular.  

Trata-se, na verdade, de “uma escala que vai crescendo em intensidade desde 

graus mais moderados de reivindicações até formas mais radicais de defesa da 

participação popular” (GOMES, 2005, p. 216). É neste contexto que se insere a 

massificação da internet, cujos recursos comunicacionais trouxeram novo alento aos 

defensores de mais participação nos assuntos públicos. Em termos pragmáticos, as 

principais vantagens citadas pelos estudiosos da relação entre internet e participação 

política, enumeradas por Gomes (2008), incluem superação dos limites de tempo e 

espaço para a participação política; extensão e qualidade do estoque de informação on-

line; comodidade, conforto, conveniência e custo; facilidade e extensão de acesso; 

ausência de filtros e controles; interatividade e interação; e, por fim, oportunidades para 

vozes minoritárias ou excluídas. 

Mas é bom lembrar que nem toda ação política na web é necessariamente 

participação (GOMES, 2011): acompanhar o noticiário político online, ler blogs de 

político, ver vídeos de política no Youtube são práticas que podem ser melhor descritas 

como ação; participação, por outro lado, para ser entendida como tal exige maior 

protagonismo do cidadão, em situações como escrever um blog de política, fazer 

campanha online, escrever petições eletrônicas, manifestar-se num fórum eletrônico ou 

em consulta orçamentária digital. 
                                                 
3“Without active participation by citizens in public affairs, democratic theorists have argued, the 
democratic Project is something as a sham: rule by elites in the name of the people, rather than rule by the 
people”. 
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Fomentar a participação exige, deste ponto de vista, iniciativas de alto teor 

democrático, que, de acordo com a concepção formulada por Gomes (2011, p. 28), 

constituem “projetos ou ideias que articulam ferramentas, dispositivos e aplicativos para 

realizar determinadas funções dedicadas a resolver problemas ou alcançar propósitos 

específicos”. Neste contexto, enfim, incluem-se as iniciativas capazes de conectar as 

vantagens trazidas pelo ambiente digital com o interesse do cidadão em participar. A 

participação no planejamento de políticas públicas, o acesso a serviços públicos online e 

processos de prestação de contas são exemplos de possibilidades no âmbito da atuação 

direta junto a instâncias formais do Estado (MAIA, 2008). 

Iniciativas como consultas públicas online, painéis para escuta das opiniões dos  

cidadãos e petições online são estratégias adotadas a partir dos próprios recursos e 

limites do sistema representativo liberal. Seu interesse está em sintonia com uma visão 

que privilegia as possibilidades reais de mudança oferecidas pela internet (BIMBER, 

1998), como efeito das novas tecnologias, mas não em um viés determinista: o 

pressuposto é de que instituições e práticas políticas mudam em resposta ao uso da rede 

por cidadãos, grupos e funcionários do governo. Trata-se de uma perspectiva que pode 

ser descrita como utilitarista (AINSWORTH, 2005): sendo otimistas mas não utópicas 

quanto aos potenciais da internet para reforçar a democracia, tais iniciativas buscam a 

garantia de acesso dos cidadãos aos processos decisórios, o que pode resultar em 

emancipação e empoderamento das pessoas, de preferência aquelas que são 

marginalizadas pelos atuais sistemas políticos. 

 Tal entendimento rumo a uma visão pragmática vem se consolidando após um 

momento inicial em que as possibilidades trazidas pela web foram alvo, em primeira 

instância, de visões excessivamente otimistas quanto à superação dos déficits 

democráticos nas sociedades contemporâneas (BIMBER, 1998). Mas os críticos logo 

surgiram com a visão de que, embora factível, o potencial de realização de uma 

“democracia forte” ainda constituía “uma virtualidade à espera de ser materializada” 

(VEDEL, 2006, p. 234) 4.  

                                                 
4“…a virtual vision waiting to materialize”.  
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Mais adiante, na medida em que a própria experiência dos usuários da web pôde 

ser observada em sua correlação com a atividade política, surgiram novas objeções 

relacionadas ao alcance da participação, que seria mediada por requisitos como 

habilidades cívicas e de internet e padrão social (KRUEGER, 2006), na verdade até 

reproduzindo o problema da desigualdade no mundo off-line e com potencial inclusive 

para aprofundá-lo (BEST, KRUEGER, 2005).  

Outros estudos, entretanto, enfatizam o papel da web na ampliação da base de 

cidadãos participantes, principalmente via mobilização dos jovens, e ainda o potencial 

de interação entre os âmbitos online e off-line (QUINTELIER, VISSERS, 2008; DI 

GENNARO, 2006). Embora com a advertência de que a informação disponível na 

internet pode tanto ampliar a visão de mundo quanto reforçar as divisões sociais, ao 

facilitar trocas entre pessoas com interesses políticos similares (DI GENNARO, 2006). 

Uma tendência importante, de qualquer forma, enfatiza que “a internet pode reforçar a 

participação tornando-a mais fácil e mais conveniente” (POLAT, 2005, p. 455), mas é 

preciso que haja recursos e motivação 5. 

 Outra abordagem associa os níveis de uso da internet ao desenvolvimento 

democrático dos países graças sobretudo ao influxo da transparência governamental, ou 

accountability (BEST, WADE, 2005). Ressalte-se, além disso, afirmativas mais 

abrangentes de que em um âmbito geral a web pode ajudar a remediar as lacunas da 

democracia liberal, tornando-a mais humana, e habilitar cidadãos a ter acesso direto aos 

representantes, passando ao largo de canais entendidos, dentro da perspectiva de 

questionamento dos déficits da democracia representativa, como ‘não-democráticos’, a 

exemplo de partidos, grupos de pressão, grupos de interesse e mídia 

(KAKADABADSE, A. et al., 2003). 

                                                 
5“...the internet may enhance participation by making it easier and more convenient”. 

 

. 
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Partindo-se para abordagens mais objetivamente voltadas para os 

desdobramentos práticos do uso da internet para o incremento da democracia, 

Macintosh (2004) divide os processos democráticos de produção de decisão online em 

duas categorias principais: uma relacionada com o processo eleitoral, incluindo e-

voting, e a outra associada diretamente à e-participação do cidadão.  

Neste segundo caso ela relaciona três níveis de participação em escala crescente 

de aprofundamento. O primeiro é o “e-enabling” (habilitar), ou seja, propiciar apoio 

àqueles que tipicamente não iriam acessar a internet e tirar vantagem do grande 

montante de informação disponível. O segundo nível refere-se ao “e-engaging” 

(engajar): consultar uma grande audiência para habilitar contribuições mais profundas e 

dar suporte a debates deliberativos em temas políticos. Refere-se à consulta top-down, 

ou seja, de iniciativa do governo. “E-empowering” (empoderar) é o terceiro nível: 

apoiar a participação ativa e facilitar ideias bottom-up, de iniciativa do cidadão, para 

influenciar a agenda política. Pressupõe acesso dos usuários à informação e reação a 

iniciativas do governo. Nesta dimensão, os cidadãos aparecem como produtores, em vez 

de apenas consumidores de políticas (MACINTOSH, 2004). 

 De acordo com os parâmetros propostos por Macintosh (2004), e-democracia, o 

conceito de âmbito mais abrangente, está relacionado com o uso da tecnologia para 

reforçar os mecanismos de produção da decisão em democracias representativas, e e-

participação, por sua vez, articula-se com o suporte ao envolvimento dos cidadãos, 

dentro de um escopo de processos participativos orientados por tecnologia que se 

subdivide entre aqueles de caráter deliberativo e os que se orientam basicamente para a 

decisão, e por isso podem assumir práticas que não necessariamente aprofundem a 

experiência democrática. 

A e-participação (SAEBO, ROSE, FLAK, 2008), aqui, pode principalmente ser 

entendida como uma “interação mediada pela tecnologia” 6, seja envolvendo a esfera 

civil da sociedade e a esfera política formal, seja promovendo o diálogo entre a esfera 

civil e a esfera administrativa. Ou, conforme Macintosh e Whyte (2008, p. 28), “um 

híbrido de várias tecnologias, parâmetros sociais e políticos” em que “há uma 

necessidade de ampliar a compreensão dos relacionamentos entre esses componentes e 

                                                 
6“...technology-mediated interaction”. 
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como suas respectivas práticas de avaliação podem ser aplicadas para a e-participação 

em seu conjunto” 7. Um desafio e tanto, tendo em vista as dificuldades práticas para 

engajamento das pessoas: 

“A habilidade dos indivíduos de fazer valer seus direitos e exercitar isso de 
uma maneira responsável não é natural e não emerge espontaneamente. Deve 
ser aprendida, desenvolvida, e praticada através de processos de socialização, 
primários e secundários” (COLEMAN, MOSS, 2012, p. 2)

 8.  

O ponto focal é o cidadão, no sentido de se ampliar as suas habilidades para 

participar na governança digital (SAEBO, ROSE, FLAK, 2008). A demanda por essa 

ampliação do espaço da cidadania advém de motivações distintas: eficiência, aceitação e 

legitimidade do processo político são razões a explicar essa disposição para ceder um 

pouco de suas prerrogativas na tomada de decisões por parte dos governos, já para 

cidadãos, organizações não-governamentais, lobistas e grupos de pressão, a disposição 

em participar está relacionada com a promoção dos próprios interesses, no âmbito do 

sistema político estabelecido ou fora dele, via ativismo ou formação de opinião. 

Essas práticas são entendidas, ainda de acordo com  Saebo, Rose e Flak (2008), 

como atividades sociais que são associadas a uma tecnologia habilitante. Esta, por sua 

vez, facilita ou medeia a extensão ou a transformação da atividade. O que em geral 

significa que 1) mais ou diferentes pessoas podem participar; 2) o efeito da atividade é 

magnificado, ou focado em novos atores; 3) a própria forma da atividade é alterada. 

Neste sentido, relacionam-se entre as atividades significativas de e-participação práticas 

tão diversificadas quanto voto eletrônico, discurso político online, produção de decisão 

online, e-ativismo, e-consulta, e-campanhas e e-petições. Um bom mapeamento desses 

gêneros de e-participação pode ser encontrado em Sanford (2012) - que, note-se, insere 

o e-petitioning, ao lado do e-activism e do e-lobbying, como um ramo de e-

campaigning, componente, por sua vez, de um conjunto de iniciativas que partem do 

cidadão em direção ao governo: 

 

                                                 
7“...eParticipation is a hybrid of various Technologies social and political measures and there is a need to 
improve understanding of the relashionships between these components and how their respective 
evaluation practices can be applied to eParticipation as a whole”. 

8“The ability of individuals to make the most of their rights and exercise them in a responsible manner is 
not natural and does not emerge spontaneously . It has to be learned, developed, and practiced through 
processes of socialization, both primary and secondary”. 
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Fonte: Sanford (2012, p. 145) 

Ressalte-se, todavia, que o controle da comunidade deve ser um dos critérios 

para implantação e avaliação de projetos de e-democracia (MACINTOSH, WHYTE, 

2008), e portanto “as ferramentas de e-democracia devem assegurar que o engajamento 

dos cidadãos está estreitamente vinculado aos processos de tomada de decisões e que 

aqueles que tomam decisões são responsivos para com as comunidades a que servem” 9. 

A e-participação, portanto, opera sempre num limiar: para Macintosh e Whyte (2008), 

ela poderia ser usada para dar suporte, complementar ou ampliar as atividades e a 

compreensão do governo representativo, ao mesmo tempo em que evitaria minar o valor 

da democracia representativa. 

Vale aqui, além disso, lembrar a premissa de Coleman e Moss (2012), de que a 

observação dos valores democráticos envolve desafios ainda maiores para se assegurar 

uma participação não apenas quantitativa, mas principalmente qualitativa, já que, em 

meio às possibilidades trazidas pela web, a proliferação de tecnologias de participação 

no contexto da e-democracia envolve desde governos que decidem apelar aos cidadãos 

para que lhes enviem e-petições, a redes de TV que sugerem às audiências ‘ter a sua 

voz’,  legislaturas realizando consultas online, e representantes eleitos que blogam mas 

são na maioria das vezes pouco sensíveis ao retorno que recebem. As elites políticas 
                                                 
9“The tools of e-democracy therefore must ensure that citizen engagement is closely linked to decision-
making processes and that those Who take decisions are responsive to the communities which they 
serve”. 
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tendem a fazer equações simplistas entre os meios interativos e um processo de decisões 

mais inclusivo, observam os autores, que advertem: “Há uma distância colossal entre 

retórica e mudança cultural” (COLEMAN, MOSS, 2012, p. 4). E acrescentam: 

“O entusiasmo pela democracia participativa ainda persiste entre governos e 
e a sociedade civil, e novos projetos destinados a explorar a internet como um 
canal de conexão entre mandatários e mandantes estão emergindo em todo o 
globo, mas há um crescente senso de que convidar cidadãos para se 
envolverem, sem oferecer a eles oportunidades para determinar e discutir os 
termos do seu engajamento é tudo menos democrático” (COLEMAN, MOSS, 
2012, p. 4)

10.  

A este respeito, como lembram Panagiotopoulos e Elliman (2012, p. 2), a crítica 

à participação do cidadão em ações de alto volume e baixo compromisso, especialmente 

pelos representantes eleitos, tem produzido termos como "clicktivismo", que traduzem 

um desalinhamento entre: (1) esforços dos cidadãos para influenciar a formulação de 

políticas por intermédio de movimentos online ad hoc e (2) reivindicações para que as 

autoridades reconheçam e ajam a partir dessas iniciativas bottom-up. "Desde que esse 

alinhamento problemático parece ser um dos principais elementos a limitar o impacto 

das Tecnologias de Informação e Comunicação na governança, emerge uma questão 

interessante: podem atividades de alto volume ser organizadas de forma a ampliar o 

escopo da política tradicional e habilitar cidadãos a lograr a influência via 

engajamento?" 11 (PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012, p. 2) 

 Para os autores, essa é uma questão que remete diretamente às petições 

eletrônicas - a mais popular atividade de participação cívica online no Reino Unido. 

Como uma forma fácil e conveniente de engajamento político, "o e-peticionamento tem 

sido muito popular entre usuários individuais da internet, ONGs e mesmo organizações 

comerciais"12 (PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012,  p. 3), observam, lembrando 

que grupos políticos internacionais vêm utilizando ferramentas de peticionamento como 

                                                 
10“The Enthusiasm for participatory democracy still persists within governments and civil society, and 
new projects intended to exploit the Internet as a connecting channel between rulers and ruled are 
emerging, but there is a growing sense that inviting citizens to “get involved”, without offering them 
opportunities to determine and discuss the terms of their engagement, is something less than democratic”. 

11Since this problematic alignment seem to be one of the main elements limiting the impact of ICTs in 
governance, an interesting question emerges: Can high volume activities be organised in ways that will 
widen the scope of traditional politics and enable citizens to achieve engagement influence? 

12ePetitioning has been very popular amongst individual Internet users, NGOs and even commercial 
organisations. 
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parte de suas campanhas de massa - isso na esfera do ativismo digital. Na política 

institucional, "e-petições se apresentam como uma das áreas mais importantes, e estão 

ganhando maturidade mesmo no nível regulatório"13 (PANAGIOTOPOULOS, 

ELLIMAN, 2012,  p. 3). 

Já Pratchet e colegas (2009) observam, a respeito, que as petições habilitam 

cidadãos e grupos da comunidade a expressar preocupações e “dar uma noção do nível 

de apoio à proposta no meio da população em geral”,14. Um aspecto importante, 

observam, é o fato de tratar-se de um mecanismo que é compreendido da mesma forma 

por membros eleitos, funcionários, e pela comunidade, mas que há diferenças na 

extensão e no modo como são conectadas aos processos formais de tomadas de 

decisões: 

Algumas petições não são ligadas a um mecanismo formal significativo de 
resposta por parte das autoridades públicas. Onde o cidadão não vê relação 
entre a sua participação e resultados, não surpreendentemente, essas petições 
têm o menor impacto mínimo no empoderametno da comunidade e podem 
inclusive ser consideradas desempoderadoras. Outras requerem uma resposta 
formal por parte da autoridade pública. Onde está claro que a autoridade deu 
o devido peso à proposição, o potencial de empoderamento aumenta: o 
dispositivo exibe o potencial de impactar nas decisões, oferecendo, então, 
uma explicação para o aumento da efetividade política e de atividade dentre 
as organizações cívicas

15
 (PRATCHETT et al, 2009, p. 176). 

 

 Efetividade que passa, como enfatiza Carman (2010), por fazer com que essas 

políticas superem o nível simbólico, em que simplesmente permitem que o público se 

engaje, passando para o reforço de uma cultura política participativa e pela conexão do 

público com as instituições no governo - de forma que as pessoas, ao se engajarem, 

possam acompanhar o processo pelo qual se dão tais reformas no sistema 

representativo. Caso não entendam o sentido de um processo de participação 

                                                 
13ePetitions seem to be one of the most important ar-eas and they are gaining maturity even at the 
regulatory level. 
 
14Petitions enable citizens and community groups to raise concerns with public authorities and give some 
sense of the support for the proposition amongst the wider population. 
 
15Some petitions are not linked to a meaningful formal response mechanism from public authorities. 
Where citizens see no relationship between their participation and outcomes, not surprisingly, such 
petitions have the least impact on community empowerment and may even be considered disempowering. 
Other petitions require a formal response from the public authority. Where it is clear that the authority has 
given due weight to the proposition, the potential for empowerment increases: the device exhibits the 
potential for impact on decisions, thus providing a rationale for increased political efficacy and activity 
amongst civic organisations". 
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"potencialmente influente" (potentially influential), que reserva a decisão final à 

autoridade, as pessoas podem não compreender o resultado final e avaliar eventuais 

frustrações como falhas do sistema. "Sob essas condições, o processo por meio do qual 

as petições são levadas em consideração é vitalmente importante"16 (CARMAN, 2010, 

p. 736). Sem levar em conta este aspecto, restará ao cidadão a frustração não 

necessariamente por malogro de sua proposição junto ao poder público, mas por ter 

ficado sem resposta - ou sem uma resposta satisfatória (MILLER, 2009). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16Under these conditions, the process by which petitions are considered is vitally important. 
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3. O DIREITO DE PETIÇÃO 

 

3.1. BREVE TRAJETÓRIA DE UMA PRÁTICA ANCESTRAL 

 

 

 

 

 Na avaliação de Panagiotopoulos e Elliman (2012), a rapidez com que as 

petições eletrônicas têm se adaptado ao ambiente digital e se disseminado por diferentes 

contextos institucionais está relacionada a sua rica trajetória offline. Afinal, na Europa, 

e particularmente no Reino Unido, há uma longa história de peticionamento a partir da 

base da sociedade (grassroots), "enquanto atividade política válida, muito antes das 

experimentações com a parte online desse processo" (PANAGIOTOPOULOS, 

ELLIMAN, 2012, p. 2) 17. 

 De fato, há conexões com a própria gênese da democracia representativa liberal 

na história das iniciativas de peticionamento que antecedem, em séculos, o advento da 

internet. Numa acepção genérica, as petições, afirma Van Voss (2001), se apresentam 

como um fenômeno histórico global. Essas demandas "por um favor, ou pela correção 

de uma injustiça, dirigidas a alguma autoridade estabelecida"18 (VAN VOSS, 2001, p. 

1) têm sido apresentadas, de uma perspectiva histórica, tendo em vista que a 

distribuição de justiça e a generosidade são consideradas componentes importantes do 

ato de governar - e, portanto, dessa perspectiva ampla que considera a prática ao longo 

da história, os governantes não poderiam negar aos governados o direito de abordá-los 

para implorar que façam justiça, ou concedam um favor (VAN VOSS, 2001). 

Aplicando-se uma perspectiva sociológica, observa-se pessoas dos mais variados perfis 

recorrendo a elas ao longo da história: 

"...dos trabalhadores das construções egípcias nos tempos faraônicos aos 
índios analfabetos do Equador em 1899; das mulheres anticatólicas inglesas 
em 1642 aos trabalhadores franceses solicitando a revogação do livret ouvrier 
em 1847; de camponeses italianos queixando-se de pilhagens por parte dos 
nobres em 1605 a escravos brasileiros reivindicando seus direitos contra seus 
proprietários em 1823; de membros das primeiras guildas modernas na 

                                                 
17“...as a valid political activity long before experimentations with the online part of this process”. 
 
18“Petitions are demands for a favour or for the redressing of an injustice, directed to some established 
authoriry”. 
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Europa Ocidental a trabalhadores da República Democrática da Alemanha 
demandando a melhoria da eficiência econômica, ou vocalizando demandas 
de consumo" (VAN VOSS, 2001, p.1)

 19
.  

 Tais demandas, vale ressaltar, "foram comuns para uma grande variedade de 

formas de organização social e política"20 (HOUSE OF REPRESENTATIVES - 

PARLIAMENT OF AUSTRALIA, 2007, Appendix B, p. 49). O termo utilizado para 

designar esses documentos similares às petições como as conhecemos hoje variou 

conforme a língua e o período, mas sem que o sentido básico se perdesse (VAN VOSS, 

2001). No Direito Romano, por exemplo, observa Delgado (2002), existia a figura dos 

interdicta, ordens do pretor com caráter de providências administrativas urgentes. Estas 

eram concedidas, sem maior averiguação, "sob o pressuposto de que a petição 

formulada se baseia em fatos ou direitos dignos de ser protegidos juridicamente"21 

(DELGADO, 2002, p. 80). O Direito Romano também reconhece, ainda de acordo com 

Delgado (2002), a apelação ao imperador, que pode a qualquer momento, por 

intermédio de um procedimento especial denominado cognitio caesaris, avocar o 

processo para si - assim, era o máximo poder público que atendia à petição. 

 Na Roma antiga, o termo utilizado para se recorrer a esses expedientes não era 

petição, desconhecido para a lei romana. Usava-se súplica, derivada do verbo latino 

'supplicare', que significa 'cair de joelhos perante alguém', 'submeter-se' ou 'suplicar', e 

o termo também denotava, neste contexto, a requisição de um cidadão por uma posição 

em uma disputa legal (HOUSE OF REPRESENTATIVES - PARLIAMENT OF 

AUSTRALIA, 2007, Appendix B). 

 Se a utilização de expedientes com características que podem por aproximação 

ser equiparadas às petições é demonstrada por estes e outros exemplos históricos, a 

trajetória do que se consagrou, na tradição constitucional contemporânea, com esta 

denominação tem antecedentes mais diretos na Idade Média européia. Nesse contexto, o 

cenário não é uniforme. Na Alemanha, por exemplo, há uma certa institucionalização do 
                                                 
19“...from Egyptian building workers in pharanonic times to illiterate Ecuador Indians in 1899; from anti-
Catholic English women in 1642 to French workers asking for the repeal of the livret ouvrier in 1847; 
from Italian peasants complaining about noble banditry in 1605 to Brazilian slaves vindicating their rights 
against owners in 1823; from western European early modern guild members to German Democratic 
Republic workers demanding improvement of economic efficiency, or voicing consumer demands”. 
 
20“

Petitions were common to a great variety of forms of social and political organisation". 

21
"bajo el supuesto de que la petición formulada se funda en hechos o derechos dignos de ser protegidos 

jurídicamente". 
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direito durante a evolução do estado feudal até as monarquias absolutas, a partir de uma 

origem comum nos estamentos e assembleias durante o período medieval - não havia, 

entretanto, obrigação de que estes estamentos feudais levassem as queixas e petições 

além dos seus limites, até o órgão competente, faltando portanto um caráter mais 

sistêmico (DELGADO, 2002). Na França, acrescenta Delgado (2002), ainda que com 

casos isolados nos estamentos da Idade Média, o exemplo mais próximo das petições no 

formato moderno só ocorreria com os chamados cadernos de queixas de 178922. 

 Um exemplo de ocorrência de sistema parecido com o adotado na antiga Roma 

acontece na Espanha visigoda, na qual o monarca é o juiz supremo do reino, a última 

instância em qualquer classe de conflitos - a diferença, aí, está no fundamento desta 

prerrogativa, que no caso espanhol se baseia na origem divina do poder administrado 

pelos reis (DELGADO, 2002). Tal prerrogativa se transmite através da estruturação do 

poder no reino, e, sendo assim, nas cidades o Defensor Civitatis era encarregado de 

receber petições relacionadas a causas criminais menores. O rei, entretanto, não é 

eximido de escutar as petições do povo, conforme previsto pela codificação legal 

vigente no país, o Fuero Jusgo. 

 Ainda de acordo com Delgado (2002), a Espanha muçulmana também 

reproduziu o modelo, cabendo ao príncipe o papel de supremo magistrado, que delegava 

a um alto magistrado nomeado como "senhor das injustiças" (Sahib al-mazalim) a 

incumbência de atender às petições dos particulares em casos de violação de direitos, 

abusos de funcionários ou qualquer tipo de extrapolação de poder. No caso espanhol e 

em outros similares ao longo do período medieval, o foco principal do direito à petição 
                                                 
22Esses documentos históricos marcadamente políticos são também ilustrativos da variedade de 
incidências no tempo e no espaço das petições, que Van Voss  (2001) descreve como testemunhos da 
ubiquidade dessa forma de relacionamento entre as pessoas e o Estado. Já na modernidade europeia, e 
tratados pelos pesquisadores em ciências sociais como similares às petições embora sem carregar 
oficialmente essa denominação, os Cahiers de doléance, que observam um caráter marcadamente 
político, constituem numerosas listas de queixas portadas em 1789 por representantes eleitos para os 
Estados Gerais convocados pelo rei (SHAPIRO, MARKOFF, 2001). O processo de seleção dos 
deputados foi bastante complexo e diferiu para os três estados, envolvendo, no caso dos cidadãos comuns, 
um roteiro de assembleias locais, rurais inclusive, que elegiam seus representantes a ser encaminhados 
por sua vez a uma assembléia maior, formada pelos distritos de uma circunscrição eleitoral - os bailliage. 
Os clérigos também recorreram a encontros em que os padres de várias paróquias escolheram seus 
representantes regionais, e mesmo entre os nobres, embora de forma mais simples, a escolha de 
representantes pela via de assembleias em centros regionais foi um método de seleção comumente 
utilizado. "All of the assemblies [...] had the right to draw up a list of grievances, a cahier de doléance, 
and many did so”, assinalam Shapiro e Markoff (2001, p. 80), que reservam a tais cadernos de queixas o 
status de "petições oficialmente solicitadas" ("Officially Solicited Petitions"). Vale ressaltar que o 
episódio é parte da efervescência que iria se precipitar, logo em seguida, na ruptura política representada 
pela Revolução Francesa. 
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ainda está, entretanto, em uma dimensão que se adéqua melhor às demandas individuais 

por reparação de injustiças. Nesse aspecto da dimensão estritamente individual, cabe 

registrar, conforme enfatiza Nubola (2001), que o direito à petição traz em suas origens 

um caráter de proteção do cidadão contra as ameaças da vida em sociedade no contexto 

pré-moderno: 

"Em sociedades de ancien-regime, caracterizadas por violência, feudos, e 
conflitos locais, o príncipe, o soberano, ou as mais importantes instituições da 
república encarnam uma forma superior de justiça. Uma entidade abstrata, o 
Estado, com seus funcionários, cortes, e magistraturas tende a se tornar - ou, 
se preferirmos, a ser representado e "justificado" como - superior e 
equidistante com respeito às 'partes': comunidade e laços patrimoniais, 
famílias, parentes, clãs e facções " (NUBOLA, 2001, p. 53)

23
.  

 Se tal dimensão marcadamente individual ainda persiste na formulação 

contemporânea e constitucional desse direito, é na transição entre a Idade Média e a 

Modernidade que a petição se transmuta e passa a evidenciar a sua faceta mais 

estritamente política - a que nos interessa nesse trabalho. Para que isso acontecesse, foi 

decisiva a experiência inglesa, em que a história das petições se confunde com o próprio 

desenvolvimento dos sistemas judiciário e legislativo (DELGADO, 2002; 

SPANBAUER, 1993; RIEHM, BÖHLE & LINDNER, 2014). 

 

3.1.2 O advento das petições políticas: o caso inglês 

  

 A prática da petição ao rei em sua acepção tradicional já era um costume 

adotado pela monarquia britânica24 quando, entre os séculos XIII e XIV, o seu exercício 

passou a se articular com acontecimentos cruciais na história do parlamentarismo no 

país - processo que se refletirá nos séculos seguintes na formação do próprio Estado 

contemporâneo e de suas instituições: as petições, de fato, tiveram papel-chave durante 

                                                 
23“In ancien regime societies, which were characterized by violence, feuds, and local conflicts, the prince, 
the sovereign, or the most important institutions of the republics embody a superior form of justice. An 
abstract entity, the state, with its offices, courts, and magistracies tends to become - or, if we prefer, to be 
represented and 'justufied' as - superior and equidistant with respect to the 'parts': community and estate 
ties, families, relatives, clans, and factions”. 
 
24A primeira petição documentada na história inglesa foi encaminhada ao rei Ethelred por nobres, no ano 
de 1013. A prática envolvia uma distribuição de atribuições entre o monarca e os condados: "...era 
competencia del Rey impartir justicia, si bien la delegaba en el sheriff de cada condado, quedando al 
monarca la instancia suprema {Curia Regís)". (DELGADO, 2002, p. 112). 
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o estabelecimento e a definição do parlamento inglês na Idade Média (SPANBAUER, 

1993). 

 O marco inicial desse processo, quando o direito britânico reconhece 

expressamente pela primeira vez o direito de petição como uma defesa dos súditos 

contra o poder real (DELGADO, 2002), ocorre com a Magna Carta, documento 

histórico que está na base das tradições constitucionais da Inglaterra e dos Estados 

Unidos (SPANBAUER, 1993, DELGADO, 2002) e que foi assinado em 1215 pelo rei 

João, que passou à história como João Sem-Terra ou João da Inglaterra, sob pressão dos 

barões dispostos a restringir os poderes reais. O episódio configura "a primeira instância 

em que súditos britânicos exerceram coerção externa sobre o monarca, exigindo o 

direito de petição, entre outras liberdades, em troca do compromisso de manterem a 

lealdade"25 (SPANBAUER, 1993, p. 22).  

 Mais do que a formalização do direito, os barões, como representantes da 

nobreza, garantiram, em troca da promessa de continuar financiando o governo, a 

realização de audiência pessoal com o rei para apresentar suas petições escritas, o que 

estimulou o desenvolvimento de uma nova dinâmica nas relações entre a monarquia e 

seus súditos e correspondeu a um passo importante para o estabelecimento da 

representação política: 

"Com o passar do tempo, esta se tornou uma prática costumeira, e vários 
segmentos da sociedade, incluindo cavaleiros e burgueses, também 
asseguraram audiências com a coroa, na medida em que se ampliavam as 
necessidades financeiras do governo real. Como aquelas dos barões, as 
petições que esses representantes apresentavam, representando indivíduos e 
suas comunidades, eram asseguradas em troca de compromissos quanto a 
pagamentos à coroa. Este processo, por fim, levou ao desenvolvimento do 
parlamento, cujos conselho e consentimento eram frequentemente procurados 
pelo governo real antes de deflagrar ações de alguma magnitude

26
 

(SPANBAUER, 1993, p. 23).  

 Vale lembrar que, nessa fase inaugural do parlamento, o processo ainda guarda 

um forte entrelaçamento entre petições individuais e petições representativas: afinal, "o 

                                                 
25"...the first instance in which British subjects exerted external coercion over the monarch, exacting the 
right to petition, among other liberties, in exchange for a promise of continued loyalty". 
 
26“Over time, this became the customary practice, and various segments of society, including knights and 
burgesses, were also granted audiences by the crown as the royal government's financial needs 
increased.Like those of the barons, the petitions these representatives presented on behalf of individuals 
and their communities were granted in exchange for commitments to make payments to the crown. This 
process ultimately led to the development of Parliament, whose advice and consent was often sought by 
the royal government before it took action of any magnitude”. 
 



40 

 

conselho do rei - que consistia de juízes das cortes de justiça, funcionários, advogados, e 

juristas, formava o cerne do parlamento, e o rei recebia as petições por intermédio desse 

conselho" (SPANBAUER, 1993, p. 23) 27. Alguns representantes eram instados a atuar 

como testemunhas das petições que representavam, e alguns indivíduos compareciam 

para apresentar suas petições pessoalmente. "Como resultado, a demarcação entre 

peticionamento representativo e peticionamento individual era sombreada na infância 

do Parlamento. A prática de peticionamento também incluía funções parajudiciais" 

(SPANBAUER, 1993, p. 23)28. Um olhar sobre o caráter das petições no reinado de 

Edward I demonstra a convivência das duas categorias: 

O tipo de peticionário mais frequentemente mencionado nas petições 
submetidas ao rei e ao conselho em parlamentos particulares durante o 
reinado de Edward I era um específico denominado individual. Uma minoria 
significativa de petições, entretanto, era submetida em nome de grupos ou de 
comunidades. As "comunidades" mais comumente mencionadas são aquelas 
de condados particulares, e cidades. Existem ainda petições em nome da 
"comunidade" da ordem de Citeaux, "a comunidade de seus judeus" e 
(embora apenas em conjunto com membros de outros grupos), "a 
comunidade do reino da Inglaterra" ou "a comunidade da terra" (BRAND, 
2004, P. 31)

 29
.  

 Tal entrelaçamento seria destrinchado ao longo do tempo, no próprio processo 

de transição do poder legislativo, do monarca para o Parlamento, quando a este se 

remetem, "e de forma singular para a Câmara dos Comuns, as petições que têm um 

caráter eminentemente legislativo, conservando o rei o direito das petições que têm um 

caráter gracioso"30 (DELGADO, 2002, p. 112).  

                                                 
27“The king's council - which consisted of judges from the common law courts, officers, lawyers, and 
jurists comprised the core of Parliament, and the king received the petitions through his council”. 
 
28“As a result, the demarcation between representative petitioning and individual  petitioning was blurred 
in Parliament's infancy. The practice of petitioning also included quasi-judicial functions”. 
 
29“The kind of petitioner most frequently mentioned in petitions submitted to the king and council at particular 
parliaments during the reign ofEdward I was a specific named individual. A significant minority of petitions, 
however, were submitted in the name of groups or of communities. The ‘communities’ most commonly 
mentioned are those of particular counties, and cities. There are also petitions on behalf of the ‘community’ of 
the order of Citeaux, 'the community of your jews' and (though only in tandem with members of other groups) 
‘the community of the kingdom of England’ or ‘the community of the land”. 
 
30“ Con la traslación del poder legislativo del monarca al Parlamento, se remiten a este, y de forma 
singular a la Cámara de los Comunes, aquellas peticiones que tienen un carácter eminentemente 
legislativo, conservando el Rey el derecho de las peticiones que tienen un carácter graciable. 
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 A respeito das petições políticas, observa Spanbauer (1993), estas guardam forte 

relação com o próprio desenvolvimento do sistema legal britânico, posto que muitas leis 

agregadas ao arcabouço da legislação no país, provenientes do parlamento, advieram de 

petições encaminhadas pelos súditos. A disputa política entre nobreza e monarquia, 

afinal, só estava começando com a assinatura da Magna Carta. Ainda no século XIII, 

desdobramentos dessa disputa irão consolidar a atuação do parlamento (BRAND, 

2004). Um exemplo de episódio histórico importante é a chamada "Petição dos barões", 

de 1258, que se inscreve entre os fatores que levaram a uma "mudança real nos 

procedimentos e na natureza do parlamento no começo do reino de Edward I"31 

(BRAND, 2004, p. 1), com a adoção da rotina de recepção das petições individuais.  

 Lidar com petições ainda seria por muito tempo uma função adicional do 

parlamento, não a principal, até o século XIV, quando as chamadas "petições comuns" 

finalmente assumiram proeminência. "Foi apenas com a emergência da 'petição comum' 

como uma forma institucional regular e com sua adoção como o veículo primário para a 

iniciação da legislação no curso do século catorze que as petições vieram a assumir o 

centro da cena parlamentar" 32(BRAND, 2004, p. 38). É oportuno, aqui, mencionar um 

dado numérico para mostrar a força que o instrumento ganhará ao longo desse período: 

foram mais de 16 mil petições a darem entrada no parlamento inglês entre os séculos 

XIII e XV (ZARET, 1996). Tal centralidade tomará ainda mais impulso no século XVI. 

De acordo com Delgado (2002), como as petições necessitavam de um desenvolvimento 

normativo que possibilitasse sua execução, "desde o reinado de Henrique VI, se 

estabelece o costume de que as petições adotassem a forma de projeto de lei, podendo o 

rei aceitá-las ou rechaçá-las em seu conjunto, e não podendo em nenhum caso 

introduzir-lhes modificações"33 (DELGADO, 2002, p. 112).  

 

                                                 
31"... a very real change in the workings and in the nature of parliament at the beginning of Edward I’s reign ". 

 
32"It was only with the emergence of the ‘common petition’ as a regular institutional form and its adoption as 
the primary vehicle for the initiation of legislation in the course of the fourteenth century that petitions came to 
take the centre of the parliamentary stage". 
 
33"También puede afirmarse, que como las peticiones necesitaban de un desarrollo normativo que posibilitara 
su ejecución, desde el reinado de Enrique VI, se establece la costumbre de que las peticiones adoptaban la 
forma de proposición de ley, pudiendo el Rey aceptarlas o rechazarlas en su conjunto, y no pudiendo en ningún 
caso introducirle modificaciones". 
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3.1.3 Petições e movimentos sociais 

 A presença das petições em momentos-chave da formação do Estado Liberal 

(LEMBO, 2007) está longe de se esgotar na Idade Média. Pelo contrário: elas irão 

aparecer como atores em papéis mais ou menos relevantes em períodos conturbados 

como os que antecederam algumas das principais revoluções da Idade Moderna, a 

começar pela Guerra Civil Inglesa (ZARET, 1996; SPANBAUER, 1993), passando pela 

Revolução Americana (SPANBAUER, 1993) e pelos movimentos sociais do século 

XIX, incluindo a Revolução de 1848  na Alemanha (LIPP, KREMPEL, 2001) - e, por 

que não mencionar novamente, o caso específico porém emblemático dos cadernos de 

queixas nas vésperas da Revolução Francesa (SHAPIRO, MARKOFF, 2001) 34. 

"Petições ocupam um lugar proeminente nas primeiras revoluções modernas"35, afirma 

David Zaret (1996, p. 1503), em "Petitions and the 'Invention' of Public Opinion in the 

English Revolution".  

 É novamente na Inglaterra que se dá, no século XVII, uma nova etapa da 

consolidação das petições como um direito político e, ao mesmo tempo e por conta 

mesmo desse novo status, um veículo privilegiado de expressão de controvérsias e 

disputas políticas (ZARET, 1996). Séculos depois da Magna Carta, o direito voltará a 

evoluir em textos legais representativos deste período, primeiro com a Petition of Right, 

de 1628, e depois com a edição do Bill of Right, de 1689, documento capital na história 

do parlamentarismo e do próprio ordenamento jurídico inglês, que encerra 

definitivamente um velho problema relacionado à prática das petições no reino, 

tornando ilegais as prisões ou mesmo processos contra peticionários36. Mesmo antes do 

Bill of Rights, em 1669, uma resolução da House of Commons já reiterava que "é um 

direito inerente de todo cidadão da Inglaterra preparar e apresentar petições..." 37 

                                                 
34Alguns autores citam a recusa do rei a examinar as listas entre os aspectos do contexto que levou à 
deflagração da Revolução Francesa (DELGADO, 2002). 
 
35"Petitions occupy a prominent place in early modern revolutions". 
36O impulso para esta salvaguarda legal foi justamente o considerável históico de sanções governamentais 
ao exercício do direito: "Despite their establishment as a fundamental right in England, in 1648 the Long 
Parliament disallowed petitions submitted by more than 20 individuals. Under Charles II, petitioning to 
convene Parliament was punishable as high treason and James II had bishops confined to the Tower for 
petitioning against religious policies. (HOUSE OF REPRESENTATIVES - PARLIAMENT OF 
AUSTRALIA, 2007, Appendix B, p. 51). 
 
37"...it is an inherent right of every commoner of England to prepare and present [p]etitions ..." 
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(SPANBAUER, 1993, p. 19). Em seu artigo 5, o Bill of Right define o direito de petição 

de uma forma precisa (DELGADO, 2002, p. 113): "é um direito dos súditos apresentar 

petições ao rei, sendo ilegal toda prisão e processamento dos peticionários"38 (in 

DELGADO, 2002, p. 113). 

 Zaret (1996) assinala, para além do avanço dos temas políticos e das mudanças 

concomitantes na legislação, uma outra alteração fundamental na natureza das petições 

no século XVII, que o autor atribui à interação entre esta prática antiga e as 

potencialidades criadas pela então nova tecnologia da imprensa: com a possibilidade de 

uso da prensa mecânica para reprodução dos textos das petições em papel, estas teriam 

sofrido uma metamorfose em sua fórmula textual, assumindo a função de peças de 

propaganda política e deixando de ser escritas em modo deferente - as chamadas 

"humble petitions" que marcaram a expressão histórica do direito nos séculos 

anteriores39.  

 A tese de Zaret (1996) baseia-se na intensa troca de argumentos via petições 

durante a Revolução Inglesa, envolvendo os diferentes partidos em disputa: partidários 

do rei (royalists), presbiterianos, anglicanos, católicos, anabatistas, levelers, diggers. "A 

utilidade da prensa para campanhas massivas de petições não deveria ser subestimada. 

Em 1648, realistas em Essex e Surrey imprimiram 500 cópias de petições para reunir 

assinaturas"40 (ZARET, 1994, p. 1529). O autor identifica as características de uma 

troca pública de argumentos nessas campanhas: 

O discurso político em textos impressos encorajou os leitores a interpretar o 
conflito entre o rei e o parlamento, e subsequentemente entre as facções 
parlamentares, como um debate em curso. Textos impressos referem-se a 
textos anteriores, extraindo trechos destes e comentando-os. Textos políticos 
impressos convidam leitores a comparar textos; e, embora instigassem os 
leitores a chegar a conclusões "corretas", textos políticos impressos derivam 

                                                                                                                                               
 
38"...es un derecho de los subditos presentar peticiones al rey, siendo ilegal toda prisión o procesamiento 
de los peticionarios". 
 
39Brand (2004) encontrou, nas fórmulas de introdução de petições do século XIII, que o verbo mais 
comum utilizado pelos peticionários ao se reportar à autoridade era "pray" (pedir, solicitar, rezar). Entre 
os demais termos encontrados estão "complains", "requests" e até "crying mercy". 
 
40"The utility of printing for massive petition campaigns should not be underestimated. In 1648 royalists 
in Essex and Surrey had 500 copies of petitions printed for gathering signatures". 
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força retórica do pressuposto de que eles confiavelmente reproduzem textos 
anteriores. 

41
 (ZARET, 1994, p. 1530). 

 Essas petições do século XVII inglês teriam assim antecipado, argumenta o 

autor, o papel que seria desempenhado pelos jornais impressos no século seguinte, 

surgindo como uma manifestação inicial do fenômeno que seria posteriormente 

denominado de opinião pública, e já trazendo características similares: 

Para as petições, este desenvolvimento violou regras tradicionais que 
limitavam a expressão de agravo a fluxos apolíticos de informação da 
periferia para o centro político. Ao se analisar esse desenvolvimento, é 
importante distinguir entre o impacto da imprensa no escopo e no conteúdo 
da comunicação política em petições. Para além de facilitar o maior acesso a 
petições para leitores e signatários, a imprensa transformou o conteúdo das 
petições ao orientar sua produção para os debates públicos em curso e os 
leitores dos textos impressos como instrumentos a constituírem opinião 
pública com o propósito de influenciar opiniões individuais. A mudança 
comunicativa então tem fortes implicações para a "invenção" da opinião 
pública como uma categoria nominal e real da vida social. 

42
 (ZARET, 1996, 

p. 1526).  

 Com petições que podiam chegar a 20 mil ou 30 mil assinaturas graças ao 

suporte proporcionado pelas cópias impressas, o impacto da prensa mecânica, avalia 

Zaret (1996) deu-se não apenas no sentido de ampliar o acesso a esses documentos por 

parte de leitores e signatários, mas também no de reorientar o conteúdo das mensagens 

transmitidas - o que pode ser interpretado, na avaliação do autor, como apelo a uma 

audiência anônima, ou, em outras palavras, a um público exposto a posições políticas 

divergentes.  

 

 

 

 

                                                 
41"Political discourse in printed texts encouraged readers to in- terpret conflict between king and 
Parliament, and subsequently among parliamentary factions, as an ongoing debate. 13 Printed texts refer 
to earlier texts, excerpting from them and commenting on them. Printed political texts invite readers to 
compare texts; and, though they prompt readers to arrive at "correct" conclusions, printed political texts 
derive rhetorical force from the presupposition that they reliably reproduce prior texts". 
 
42“For petitions, this development violated traditional rules that limited expression of grievance to 
apolitical flows of information from the periph- ery to the political center. In analyzing this development, 
it is important to distinguish between printing's impact on the scope and content of political 
communication in petitions. Beyond facilitating greater access to petitions for readers and signers, 
printing transformed the content of petitions by orienting their production to ongoing public debates and 
readers of printed texts as devices that constituted public opinion for the purpose of influencing individual 
opinions. Communicative change thus has strong implications for the "invention" of public opinion as 
both a nominal and real category of social life". 
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3.2 UM DIREITO QUE SE CONSOLIDA, PORÉM ATENUADO 

 

 Após o relevo desempenhado na Revolução Inglesa, as petições ainda mostrarão 

grande força política como instrumento de participação em momentos históricos 

subsequentes, mas esta mesma demonstração de força e conexão com a vontade popular 

suscitará também o advento de medidas legais que na prática irão produzir restrições 

importantes ao seu potencial. Dá-se, dessa forma, um duplo movimento, em que, ao 

mesmo tempo em que atinge um clímax de participação popular, no século XIX o 

direito acaba tendo atenuada sua força política justamente por conta de decisões 

legislativas que circunscrevem o seu alcance nos palcos que vinham sendo mais 

relevantes para o seu exercício político, a Inglaterra e os Estados Unidos - assim, 

embora consagrada nos textos constitucionais, a petição acaba por perder, por conta 

dessas mudanças, muito da sua força original de influência na decisão política 

(SPANBAUER, 1993; HANDLEY, 1986; HIGGINSON, 1986; TAYLOR, 2004; 

FREDERICK, 1991). 

 Na recém-fundada nação americana, o exercício formal da petição começa com 

grande ímpeto, como descreve  Spanbauer (1993), ao demonstrar como se chegou à 

inclusão desse direito na redação da célebre primeira emenda à Constituição43. "O 

direito de petição, incluindo  o direito a uma resposta, tornou-se firmemente inserido na 

América colonial pré-revolucionária"44, anota a autora (SPANBAUER, 1993, p. 34). 

Vale observar, a esse respeito, que nas colônias o direito era revestido, da mesma forma 

que na metrópole, de um caráter de mecanismo de lawmaking (HIGGINSON, 1986), 

legalmente constituído, já que permitia ao cidadão comum a proposição direta ao 

parlamento de novos estatutos legais. 

 Tal é a presença das petições nos Estados Unidos às vésperas da independência - 

e a noção a essa altura já enraizada nas colônias de que ao direito de peticionar se liga o 

direito correspondente a uma resposta - que o trato desleixado dispensado pelo rei da 

Inglaterra às queixas encaminhadas pelos súditos americanos é mencionado 
                                                 
43 A primeira emenda,  que trata da liberdade de religião, imprensa e expressão, traz o seguinte texto: 
"Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise 
thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to 
assemble, and to petition the Government for a redress of grievances" (CONGRESS.GOV).  
 
44"The right to petition, including the right to a response, became firmly embedded in pre-Revolutionary 
colonial America". 
 



46 

 

explicitamente na Declaração de Independência aprovada pelo Congresso em 4 de julho 

de 1776: "Nossas repetidas petições têm sido respondidas apenas com repetidas 

injúrias"45, diz a declaração46, no trecho em que enumera as razões para a decisão das 

colônias de cortarem os laços com a metrópole. 

 À forma privilegiada como as petições ingressaram no texto constitucional 

americano, entretanto, corresponderam, na prática, desdobramentos que se 

encaminharam na direção contrária, tornando o direito, em sua dimensão política, bem 

menos abrangente que no período colonial. De acordo com Higginson (1986), a nova 

legislação nacional não delineara apropriadamente o direito de petição para o exercício 

de lawmaking, o que já contribuía para torná-lo menos abrangente que no período 

colonial. Talvez mais decisivo para o destino do direito de petição no novo país, 

entretanto, é que ele "teve a desventura de tornar-se inextrincavelmente enredado na 

crise da escravidão" 47 (HIGGINSON, 1986, p. 12). 

 Nas primeiras décadas de funcionamento do Congresso, lembra Higginson 

(1986), as petições eram recebidas e consideradas. O mecanismo de resposta a elas foi 

acionado por temas tão controvertidos quanto resultados eleitorais contestados, a 

expulsão dos índios cherokee da Geórgia, a distribuição de terras, o comércio de 

escravos. Mas o tema que dividia o país acabou se impondo na pauta das petições: 

Grupos como a Sociedade Americana Anti-Escravidão emergiram com 
eleitorados nacionais aptos a mobilizar tais impulsos do peticionamento. O 
desenvolvimento de esforços nacionais de peticionamento, associados ao 
sentimento jacksoniano de que os representantes deviam uma 
"responsabilidade inflexível quanto à vigilância da opinião pública", fez do 
processo de peticionamento menos um meio pelo qual os legisladores eram 
informados sobre a opinião pública, e mais um instrumento ofensivo para 
propaganda

48
 (HIGGINSON 1986, P. 9).  

                                                 
45"Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury". 

 
46Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_petition_in_the_United_States. Acessado em 

24/1/2015. 
47" it had the misfortune tobecome inextricably entangled in the slavery crisis". 

 
48“Groups like the American Anti-Slavery Society emerged with national constituencies able to mobilize 
such petitioning drives. The development of nationwide petitioning efforts, coupled with the Jacksonian 
sentiment that representatives owe "unrelaxing responsibility to the vigilance of public opinion," made 
the petitioning process less a means by which legislators were informed of public opinion, and more an 
offensive device for propaganda". 
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 A disputa em torno da escravidão levou tais tensões a uma crise. Os 

abolicionistas, invocando a garantia, emanada da primeira emenda, de audiência e  

resposta às petições, começaram a peticionar agressivamente na década de 183049, e 

então "o Congresso escolheu se retirar para trás de um processo legislativo que fosse 

inóspito ao peticionamento dos ativistas"50 (HIGGINSON, 1986, p. 9): em 1840, após 

várias decisões que buscavam restringir tentativas de levar o tema à pauta, a Casa, sob a 

pressão política dos estados do Sul escravocrata, estabeleceu que não mais receberia 

petições clamando pela abolição da escravatura. Esta "regra mordaça" ("gag rule"), 

como foi batizada, provocou debates acalorados sobre o significado do direito de 

petição (HIGGINSON, 1986, p. 9). A imposição do Congresso, entretanto, teve impacto 

decisivo no status das petições políticas nos Estados Unidos: 

Esta restrição às petições foi um ponto de inflexão tanto para uma mudança 
no significado do direito quanto para os procedimentos permitidos pelo 
Congresso para dar-lhes expressão. A regra mordaça efetivamente invalidou 
o direito de petição como ele tinha sido exercitado por séculos - como um 
meio de comunicar ao governo os agravos do povo. Embora esse direito 
ainda exista, seu uso e seu significado tradicionais 'desapareceram' nos anos 
1830

51
 (FREDERICK, 1991, p.113).  

 Ruptura similar acontece, de forma simultânea, na Inglaterra. Se nos EUA a 

controvérsia foi gerada pela luta anti-escravidão, do outro lado do Atlântico o direito de 

petição também passou por uma profunda mudança, neste caso motivada pelo duplo 

efeito do impacto das petições em massa e do uso político do expediente para confundir 

os trabalhos parlamentares. Ao longo do século XVIII, o status das petições políticas 

como um direito fundamental na Inglaterra não havia encontrado questionamentos 

sérios - pelo contrário, elas se estabeleceram como um canal normal de participação -, e, 

mais do que isso, a leitura de novas petições submetidas ao parlamento tornara-se um 

item fixo da agenda de procedimentos parlamentares (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 

2014). Isso estimulou a popularidade crescente do instrumento: se entre 1785 e 1789 a 

                                                 
49Taylor (2004) aborda inclusive a forte presença de mulheres nessas campanhas. Impossibilitadas de 
participar das eleições e de se tornarem representantes eleitas, elas direcionaram sua retórica anti-
escravidão ao peticionamento direcionado ao Congresso.  
 
50“Congress chose to retreat behind a legislative process that was inhospitable to activist petitioning". 
 
51“This restriction on petitions was a turning point both for a change in the meaning of the right and for 
the procedures permited by Congress to give it expression. The gag rule effectively quashed the right to 
petition as it had been exercised for centuries - as a means or communicating the people's grievances to 
government. Although the right still exists, its tradicional usage and meaning "disappeared" in the 1830s". 
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média anual de petições apresentadas era de 176, no período de 1811 a 1815 havia 

saltado para mais de 1.100 - chegando a 17.600 entre 1837 e 1841 e alcançando o ápice, 

33.898, em 1843 (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014). 

 São marcos das petições massivas desse período aquelas promovidas pelo 

movimento chartista, que reivindicava direitos políticos para o proletariado52 e, como 

parte de sua estratégia de ativismo, protagonizou campanhas de petições com 

performances substantivas até para os padrões das atuais petições via internet: 1,2 

milhão de assinaturas na primeira petição, em 1839, e 3,3 milhões na segunda, em 1842 

(HANDLEY, 1986, p. 140). 

 Se o número de petições já assoberbava o parlamento, as manobras políticas no 

interior da Casa também foram determinantes para a profunda mudança institucional 

que se processaria. De acordo com Handley (1986) e Riehm, Böhle e Lindner (2014), os 

membros radicais da casa, incluindo liberais reformadores e representantes do 

emergente movimento trabalhista, adotaram, nesse período, a estratégia de travar a 

pauta de debates - e dificultar o controle da agenda pela maioria - por intermédio da 

apresentação de petições, com um efeito desproporcional à sua força numérica. Para 

completar, as regras pressupunham, ainda, a convocação de ministros para a 

apresentação de temas relacionados às petições. 

 A situação, considerada intolerável por whigs e tories - os grupos políticos 

majoritários - levou a uma decisão drástica. Em 1842, uma regra procedimental 

suspendeu a realização de debates de apresentação de petições (RIEHM, BÖHLE, 

LINDNER, 2014; HOUSE OF REPRESENTATIVES - PARLIAMENT OF 

AUSTRALIA, 2007, Appendix B). "Depois disso, a apresentação de uma petição 

tornou-se um procedimento formal, incapaz, exceto em casos raros, de levantar um 

debate"53 (HANDLEY, 1986, p. 141). A mudança nas regras "limitou severamente a 

efetividade da petição como um meio pelo qual buscar a reparação de agravos, como 

                                                 
52Mais informações sobre o movimento em http://en.wikipedia.org/wiki/Chartism. 
 
53“Thereafter, the presentation of a petition became a formal proceeding, incapable, except in rare cases, 
of giving rise to debate". 
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um canal para o público tornar seus pontos de vista conhecidos pela Casa, e como um 

instrumento para campanha política"54 (HANDLEY, 1986, p. 141). 

 As restrições, entretanto, não significaram o fim das petições em massa55. Nos 

Estados Unidos, as marchas de veteranos desempregados em Washington em 1894 e 

1932 ainda foram legitimadas como apresentação de petições (HOUSE OF 

REPRESENTATIVES - PARLIAMENT OF AUSTRALIA, 2007, Appendix B). Na 

House of Commons inglesa, a despeito de terem perdido sua potência como 

instrumentos formais de participação associada a regras de influência direta na pauta do 

parlamento, as petições continuaram a ser apresentadas em grande número, algumas 

também com grande volume. Uma nova petição chartista, em 1848, já sob a vigência da 

nova regra, foi ainda maior que as lançadas anteriormente, alcançando cinco milhões de 

assinaturas. As submissões na House of Commons permaneceram acima de 10 mil por 

ano (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014), e só começaram a declinar na década de 

1880 (HANDLEY, 1986).  

  

 

 

                                                 
54“This severely limited the effectiveness of the petition as a means by which to seek the redress of 
grievances, as a channel for the public to make their views known to the House, and as an instrument for 
political campaigning". 
 
55Nesse meio tempo, a ferramenta ganhava destaque também em outros países. De acordo com Lipp e 
Krempel (2001), as petições em massa tiveram papel importante na  Revolução de 1848 na Alemanha: "A 
great part of the political movement in the Revolution of 1848 took place in the form of group and mass 
petitions. The National Assembly in Frankfurt, the first national German parliament, received 17,000 
petitions from more than three million people". 
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Grupo Friends of the Earth entrega uma petição com um milhão de assinaturas em papel na residência 
oficial dos primeiros-ministros britânicos (Downing Street, 10), em 1979. Fotografia de Mike 
Moore/Hulton-Deutsch Collection/Corbis. In Howard (2014). 

 Nesta nova fase, os números registrados pela Casa estão longe de desenhar uma 

trajetória linear de queda até o advento da internet. De acordo com Palmieri (2008), as 

cifras variaram desde 1901: de um volume entre 100 e 200 petições anuais no início do 

século, decresceram até o nível mais baixo, 16, durante a II Guerra Mundial. O clima 

favorável à participação política nos anos 70, entretanto, trouxe consigo milhares de 

petições (PALMIERI, 2008). Na década de 1980, o número chegou a 700 em alguns 

anos parlamentares (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014), e algumas chegaram a 

receber milhões de assinaturas. Riehm, Böhle e Lindner (2014, p. 124) sugerem: "Uma 

razão para o crescimento na atividade de peticionamento poderia ser a oposição às 

drásticas reformas sociais da era Thatcher (1979-1990)"56. 

 

3.2.1 O direito nas constituições contemporâneas 

 

 Em paralelo com a trajetória de explosão e arrefecimento das petições em massa 

no século XIX, é nesse contexto pós-revoluções Inglesa, Americana e Francesa que se 

dissemina o reconhecimento formal do direito de petição nos textos constitucionais dos 

estados contemporâneos (DELGADO, 2002; SPANBAUER, 1993; LEMBO, 2007; 

BONIFÁCIO, 2004), na esteira da consolidação da democracia liberal. Esse processo 

                                                 
56“One reason for the increase in petitioning activity could have been the opposition to the drastic social 
reforms of the Thatcher era (1979–1990)." 
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nos traz até o estágio atual em que se observa, no cenário internacional, uma 

generalização do reconhecimento constitucional do direito de petição (DELGADO, 

2002; TIBÚRCIO, 2007; RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014; BONIFÁCIO, 2004).  

 Van Voss (2001, P. 2), no texto introdutório da coletânea de ensaios "Petitions 

in Social History", lembra inclusive que a adoção contemporânea do termo petição 

como síntese semântica de formas distintas porém similares de abordagem direta do 

poder pelas pessoas ao longo do tempo dá-se exatamente por conta da sua consagração 

pelos textos constitucionais. "Escolhendo um termo genérico para petições, nós também 

disputamos o argumento de que as petições são de algum modo uma invenção do século 

dezenove, dependente de constituições escritas"57. 

 "O constitucionalismo veio contribuir para difundir este direito, a começar na 

Constituição francesa de 1791 e, depois, na primeira emenda à Constituição norte-

americana, e em seguida a muitas das leis fundamentais europeias e americanas"58 

(TIBÚRCIO, 2007, p. 27). Na década de 1980, o direito de petição "encontrava-se 

consagrado na generalidade dos países da Europa e do continente americano, era 

pontual nas constituições da Ásia e raro nas constituições africanas" (TIBÚRCIO, 2007, 

p. 30). Böhle e Riehm (2013) colocam a questão em perspectiva:  

Na maioria das democracias modernas, esta forma de participação é 
legalmente consagrada. Nos Estados membros da UE o direito de petição é 
geralmente ancorado na Constituição e, além disso, muitas vezes em leis 
específicas e também em regulamentos. As disposições legais também 
incluem a proteção do peticionário ante consequências adversas do 
peticionamento. Em geral, o direito de petição garante acesso direto a todas 
as instituições (chefe de estado, ministérios, parlamentos, etc.) do sistema 

                                                 
57“In choosing one generic term for petitions, we also dispute the argument that petitions are somehow a 
nineteenth-century invention, dependent on written constitutions". 
 
58O direito de petição está expresso na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que por sua vez 
constitui o preâmbulo da Constituição Francesa de 1791, e tornou-se um documento extremamente 
conhecido e influente (LEMBO, 2007; BONIFÁCIO, 2007). Esta influência iria repercutir no 
desenvolvimento das tradições constitucionais ao redor do mundo, transformando-se em uma "escola 
constitucional" - a Escola Francesa ou Escola Teórica, que, à semelhança da própria declaração francesa, 
"suporta-se nos pensamentos díspares de filósofos e pensadores, esquecendo-se, por vezes, da necessária 
efetivação do texto como norma positiva" (LEMBO, 2007, p. 56). No âmbito desta escola, era de se 
esperar que o direito de petição assumisse uma feição menos política e mais voltada para a sua dimensão 
individual, ou das "petições-queixa" (TIBURCIO, 2007). Vale ressaltar, como lembra Tibúrcio (2007), 
que o direito de petição não está presente no texto da atual constituição francesa, embora tenha existência 
legal no país. À tradição francesa se contrasta a Escola Histórica (LEMBO, 2007), presente nas tradições 
constitucionais da Inglaterra e dos Estados Unidos, que temos analisado neste trabalho. Esta "encontra-se 
plasmada no passado das comunidades e confere particular importância às garantias efetivas consagradas 
em relação às pessoas diante do Estado" (LEMBO, 2007, p. 56). A Escola Histórica, ainda segundo 
Lembo (2007, p. 56) "baseia-se na Law of Land e respalda o surgimento do constitucionalismo demo-
liberal". 
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político-administrativo em todos os níveis (estadual, regional, local). No 
entanto, em muitos casos instituições específicas têm sido estabelecidas, as 
quais são responsáveis pelo processamento de petições - a exemplo de  
instituições de ouvidoria ou comissões parlamentares de petições. Essas 
instituições podem interpretar sua tarefa como mediador entre o cidadão e o 
poder executivo, ou mesmo como defensor do peticionário

59
 (BÖHLE, 

RIEHM, 2013, p. 2). 

 Um levantamento entre representantes dos parlamentos dos países da União 

Europeia para mapear o status do direito de petição na região, feito por Riehm, Böhle e 

Lindner (2014), constatou, por exemplo, que a previsão constitucional ocorre em 17 

países. Desses, em 11 o direito é também formulado no nível de leis e decretos. Em 

quatro países, o direito não é constitucionalmente estabelecido: a Grã-Bretanha, por 

possuir uma "constituição não escrita", ou seja, não codificada enquanto tal como na 

tradição francesa, é listado como um desses países. Os outros são França, Malta e 

Noruega. Nos dois primeiros, são as regras internas dos respectivos parlamentos que 

estabelecem a regulação relativa ao peticionamento - há ainda um decreto, na França, 

que regula o sistema de petição. Apenas na Noruega o sistema não tem nenhuma 

codificação legal.  

 É importante observar, defendem os autores, que pode-se de toda forma entender 

como constitucional o direito de petição caso as instituições de ouvidoria (ombudsman) 

estejam inscritas na constituição - o que é o caso de França, Malta e Noruega. Na 

França, além disso, o Conselho Econômico, Social e Ambiental também é 

constitucionalmente designado como um órgão que recepciona petições. No tocante às 

condições de submissão das petições e aos sujeitos nelas implicados, o levantamento 

mostrou que, na maioria dos casos, mesmo quem não é cidadão do estado concernido 

pode peticionar às câmaras baixas do parlamento nacional. A cidadania local é 

considerada pré-requisito, por outro lado, na Bulgária, Reino Unido, Itália, Lituânia, 

Holanda, Portugal, Romênia e Eslováquia. Em 19 dos 21 países do bloco, as petições 

devem ser submetidas por escrito - a forma escrita só é opcional na Eslovênia e na 

Hungria. 

                                                 
59In most modern democracies, this form of participation is legally enshrined. In the member states of the 
EU the right to petition is generally anchored in the constitution and in addition often in specific laws and 
regulations too [8]. The legal provisions also include the protection of the petitioner from adverse 
consequences of petitioning. In general the right to petition guaranties direct access to all institutions 
(head of state, ministries, parliaments, etc.) of the political–administrative system at all levels (state, 
regional, local). However, in many cases specific institutions have been established, which are 
responsible for the processing of petitions — think, for instance, of ombudsman institutions or 
parliamentary petitions committees. These institutions may interpret their task as mediator between 
citizen and executive power or even as advocate of the petitioner. 
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 Quanto à natureza das questões que podem ser submetidas ao parlamento, o 

levantamento traz um claro padrão: na maioria dos casos, os corpos parlamentares 

processam tanto questões políticas quanto queixas individuais relacionadas a ações 

administrativas. As exceções são a Noruega, que aceita apenas submissões na forma de 

queixas individuais, e a Lituânia e a Suiça, onde, pelo contrário, queixas individuais não 

são processadas. E, na Áustria e na Bélgica, há uma ambiguidade: podem ser 

processados assuntos relativos à legislação federal ou questões dentro da esfera de 

competência da Câmara de Deputados, definição que não necessariamente exclui 

queixas individuais.  

 Em outro ponto da pesquisa com os parlamentos, Riehm, Böhle e Lindner 

(2014) utilizam a distinção terminológica entre "res privata" e "res publica", proposta 

por Karl Korinek60, para fazer a diferenciação entre os temas permissíveis para petições. 

Nesse diapasão, todos os corpos de petições das câmaras baixas disseram lidar com 

petições definidas como "res publica", com exceção da Noruega, e sete deles (Reino 

Unido, Itália, Luxemburgo, Holanda, Áustria, Suiça e República Checa) responderam 

que lidam exclusivamente com este tipo de petição. "Os resultados dessas duas questões 

podem ser sintetizados na conclusão de que todos esses corpos de petições processam 

sempre queixas no domínio da 'res publica', e usualmente lidam com temas relativos a 

'res privata'"61 (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014, p. 192). 

 Na América Latina, não tivemos acesso a um levantamento extensivo como o 

realizado na União Europeia, mas são bons parâmetros os casos brasileiro e mexicano, 

onde o direito de petição está prescrito nas respectivas constituições federais. Embora o 

direito esteja assegurado constitucionalmente, a tradição brasileira, na prática, o 

circunscreve à esfera das queixas individuais (LEMBO, 2007; BONIFÁCIO, 2004).  

 No México, onde é tratado nos artigos 8º e 35º da Constituição, o direito de 

petição é entendido como universal a todos os residentes no país, para questões gerais, e 

restrito aos cidadãos da República, para peticionamento acerca de temas de natureza 

política (SALGADO, 2004). Há, entretanto, uma centralidade das petições-queixas. Já o 

encaminhamento de petições-políticas é interpretado como questão atinente ao poder 

                                                 
60Sobre essa distinção, ver nota de rodapé número 20. 
 
61"The result of these two questions can be summarized by concluding that these petition bodies always 
process complaints in the domain of  'res publica' and usually also handle matters relating to 'res privata'". 
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Executivo, e, no contexto nacional, à Presidência da República - que, entretanto, trata o 

tema de forma protocolar, limitando-se a orientar o cidadão quanto ao protocolo de 

encaminhamento, que inclui uma resposta-padrão (SALGADO, 2004). 

 Nos Estados Unidos, enfim, Spanbauer (1993)62 defende que, na concepção 

original da primeira emenda, o direito de petição era distinto dos direitos ou liberdades 

de expressão e de imprensa - e era mesmo superior a estes, na visão da autora. Mas, com 

o passar do tempo, perdeu relevância na prática jurídica americana - inclusive em sua 

condição de direito individual, em detrimento dos outros congêneres abrigados na 

primeira emenda. Esta migração, de direito proeminente a secundário na 

contemporaneidade, se refletiria inclusive na jurisprudência da própria Suprema Corte 

do país. O direito segue, entretanto, como parte privilegiada do texto constitucional, e 

dele se podem extrair novas interpretações e práticas jurídicas e políticas, defende a 

autora. 

 

 

 
3.3 EM BUSCA DA MELHOR RESPOSTA AO CIDADÃO 

 

 O breve relato histórico que acabamos de tecer a respeito do desenvolvimento da 

instituição da petição tornou-se necessário, a nosso ver, para entendermos como esta se 

relaciona com a trajetória da democracia liberal. Por falta de fontes, principalmente no 

caso brasileiro, não foi possível, entretanto, fazer uma recuperação completa da história 

da instituição, mas avaliamos que um trabalho com tal escopo não é imprescindível em 

nosso caso, visto que não cumpre um papel central no objeto da dissertação. 

 Tendo em vista o nosso intento, nesta seção vamos abordar questões 

relacionadas à efetividade desse instituto, seja ele exercido por via eletrônica ou não. A 

começar com o debate histórico sobre as conexões legais entre o exercício do direito, 

em sua face política, e a agenda de trabalho do sistema político, dado o caráter original 

do instrumento no alvorecer da democracia representativa, quando, como já vimos, sua 

                                                 
62Na obra "The First Amendment Right to Petition Government for a Redress of Grievances: Cut From a 
Different Cloth, 21 Hastings Const. L.Q. 15 (1993)", a autora conta a evolução do direito de petição nos 
Estados Unidos - de prática tolerada e depois disseminada no período colonial a um direito individual 
prescrito na Primeira Emenda à Constituição do novo país. 
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inserção institucional chegou a conferir às petições características de ferramenta de 

apoio à elaboração de leis (lawmaking).  

 O formato, as funcionalidades e o grau de responsividade de algumas das 

principais plataformas públicas de petições online serão alvo de análise empírica em  

seção posterior desta dissertação. Também serão tratadas mais adiante, dentro do mérito 

da transplantação deste instituto para a internet, as semelhanças e as distinções entre os 

sites públicos de petições eletrônicas, objeto deste trabalho, e aqueles não públicos, que 

permitem a realização de abaixo-assinados online mas não têm conexão formal com o 

setor público. 

 Nesta seção, como já dito, antes de nos fixarmos nas iniciativas eletrônicas, 

iremos abordar iniciativas que têm sido tomadas por governos nacionais, regionais e 

locais para ampliar o ganho democrático das petições, trazendo-as, em alguns casos, 

para uma prática bem próxima aos mecanismos legislativos. Veremos que, se a potência 

original das petições associada à sua influência sobre a esfera de decisão política 

permanece em muitos casos reduzida tendo em vista as potencialidades do passado - 

ausência de efeito vinculante que inclusive inspira boa parte dos questionamentos feitos 

nos dias atuais ao exercício desse instituto em sua versão eletrônica, tanto em trabalhos 

acadêmicos quanto em referências nos meios de comunicação -, os trabalhos sobre o 

tema apontam uma série de ganhos democráticos relevantes relacionados ao uso da 

ferramenta (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014; BÖHLE, RIEHM 2013; 

CRUICKSNANK, SMITH 2009; CRUICKSHANK, SMITH 2011; CRUICKSHANK, 

EDELMAN, SMITH 2010; LINDNER, RIEHM, 2009; MILLER, 2009; PALMIERI, 

2008; CARMAN 2010; MACINTOSH ET AL 2002; MACINTOSH; MALINA, 

FARREL, 2002; BOCHEL 2012 A e B; BOCHEL, 2013; SAMPAIO 2014).  

 Por ora buscaremos, portanto, explorar um pouco esse aspecto específico das 

questões relacionadas às alegadas desconexões entre o direito e o sistema político. 

Chama a atenção, aqui, se olharmos a partir da perspectiva histórica, o status atual das 

petições no Reino Unido e nos Estados Unidos, os dois países onde o instrumento 

mostrou grande vigor institucional no passado, a ponto de terem assegurado papel de 

caráter vinculativo na agenda parlamentar. Evidentemente, este caráter mandatório 

abandonado no século XIX não terá sido o único papel democrático do direito de 

petição, nem agora, sob a égide das petições eletrônicas, e nem mesmo de um ponto de 

vista histórico.  
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 A respeito do atual status das petições no caso do Reino Unido, vale lembrar 

que, no contexto do exercício de petição em território europeu, uma  distinção apontada 

por Tibúrcio (2007) refere-se ao destinatário das petições políticas: se na maioria dos 

parlamentos as petições são direcionadas a um comitê ou órgão responsável pela 

aplicação das regras institucionais prescritas para o seu devido encaminhamento, o do 

Reino Unido aparece como exceção, junto com o da Dinamarca - nesses parlamentos, o 

direito atualmente carece da intermediação de um deputado para que a petição seja 

apreciada. 

 Tal regra implica, no caso do Reino Unido, em problemas remanescentes dos 

embates do século XIX, cujos efeitos permanecem, tornando frustrante o 

encaminhamento de debates na House of Commons e gerando sérias críticas, por parte 

de acadêmicos, dos meios de comunicação e de parlamentares, quanto ao real 

compromisso do sistema local de petições em relação à possibilidade de efetivametne 

dar respostas às iniciativas dos peticionários (PANAGIATOPOULOS, ELLIMAN, 

2012; CRUICKSHANK, 2011; CLARKE, 2012; HOWARD, 2014; PEIXOTO, 2013; 

FLYNN, 2013; COLEMAN, BLUMLER, 2013; BOCHEL, 2013). O mesmo debate 

quanto às restrições impostas pela base legal oriunda do século XIX ao pleno exercício 

do direito já ocorria no contexto americano, mesmo antes do advento das petições 

eletrônicas (SPANBAUER, 1993; HIGGINSON, 1986). 

 No Reino Unido, mesmo com a volta em grande estilo das petições públicas ao 

noticiário e ao radar das pesquisas acadêmicas, propiciadas pelo advento da internet, o 

parlamento permanece resguardado quanto à obrigatoriedade de assumir compromissos 

com a atenção a essas iniciativas da população em moldes que se assemelhem 

minimamente àqueles observados anteriormente às mudanças implementadas na década 

de 1840. A primeira experiência com a implementação de um sistema de petições 

eletrônicas no país deu-se por intermédio do Executivo, em 2006, quando o governo do 

primeiro-ministro Tony Blair lançou o site Number10
63. A experiência, que registrou 

oito milhões de assinaturas provenientes de cinco milhões de e-mails únicos ao longo de 

quase cinco anos de atividade (HALE, MARGETTS,YASSERI, 2013), foi encerrada 

em 2011, após a guinada eleitoral que substituiu os trabalhistas por um governo de 

                                                 
63number10.gov.uk. O nome advém do endereço da residência oficial dos primeiros ministros britânicos, 
Downing Street, 10. 
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coalizão liderado pelos conservadores. O encerramento não ocorreu sem uma série de 

questionamentos quanto à distância entre os desejos manifestados pelas pessoas e a 

resposta do governo, largamente avaliada como insuficiente e capaz de produzir mais 

danos que benefícios ao engajamento cívico e, por conseguinte, à própria democracia 

(NAVARRIA, 2010; MILLER, 2009; COLEMAN, BLUMLER, 2013). 

 A House of Commons chegou a estudar as experiências de outros parlamentos 

com o manejo direto de petições, como nos casos da Escócia e da Alemanha, mas 

avaliou que os custos sobretudo financeiros para essa implementação seriam muito altos 

(MILLER, 2009). Nesse meio tempo, o governo de coalizão acabou lançando um novo 

site, o Directgov
64, desta vez num híbrido entre o Executivo e o Legislativo - em que o 

primeiro faz o gerenciamento da plataforma, e o segundo fica encarregado de promover 

debates no parlamento sobre petições que alcancem mais de 100 mil assinaturas. Tais 

debates, entretanto, só ocorrem se forem patrocinados por um deputado, e tampouco se 

produzem resultados concretos, como a proposição de uma lei, por exemplo65. 

 O mesmo questionamento baseado na premissa nostálgica da vinculação à 

agenda do parlamento ocorre nos Estados Unidos, onde o advento da internet e, com 

ela, o fenômeno das petições eletrônicas em massa, também não foram suficientes para 

que o Congresso voltasse a protagonizar o manejo desse direito, assumido formalmente 

em 2011 pela presidência de Barack Obama por intermédio do site We The People
66, 

com características similares ao sistema de e-petições adotado pelo governo de Tony 

Blair no Reino Unido. Mais adiante, como já dito, trataremos das características do site. 

Aqui, cabe lembrar que a plataforma em que o cidadão encaminha petições diretamente 

ao executivo e obtém dele respostas diretas desde que se alcance um patamar mínimo de 

assinaturas, se tem o condão de movimentar milhões de usuários, suscitar polêmicas e 

eventualmente intensas discussões públicas, ainda assim permanece distante do formato 

original em que as petições eram conectadas à pauta do Congresso e ocupavam o centro 

da sua agenda.  
                                                 
64epetitions.direct.gov.uk/. 
 
65As regras podem ser conferidas no link a seguir: 
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/backbench-business-
committee/e-petitions-/. No último relatório de balanço dos debates, publicado em 2013, a desconexão 
entre as petições e os debates é enfatizada por este lembrete: "Please note: an MP must make a 
representation to the Backbench Business Committee for an e-petition or petition to be allocated time for 
a debate; e-petitions exceeding the Government's 100,000 signature threshold are not automatically 
allocated backbench time" (BACKBENCH BUSINESS COMITEE, 2013). 
66petitions.whitehouse.gov/ 
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 Desse ponto de vista o cenário atual não alterou, portanto, o pano de fundo das 

críticas levantadas por Spanbauer (1993) e Higginson (1986) em um momento que, se é 

anterior à eclosão das petições eletrônicas e à própria internet como fenômeno social, 

segue contemporâneo em essência no que diz respeito às limitações do atual arcabouço 

institucional se comparado com o passado. Spanbauer (1993) lembra que o direito de 

petição evoluiu tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos "como um direito 

expressivo superior  que era sujeito a poucas restrições"67 (SPANBAUER, 1993, p. 16), 

sobretudo caso se comparem as limitações impostas aos demais direitos presentes na 

primeira emenda (expressão, imprensa e assembleia). Sobre o status perdido pelas 

petições no âmbito da agenda parlamentar, a questão remete ao peticionamento 

enquanto prática mandatória: 

"...tanto a Câmara quanto o Senado debateram a possibilidade de incluir, com 
as garantias de livre expressão, imprensa, e petição, "o direito do povo de 
'instruir seus representantes'". Os parlamentares derrotaram a emenda por 
temerem que instruções obrigatórias iriam subverter o caráter deliberativo do 
Congresso e levar a um facciosismo irreconciliável. Entretanto, em 
afirmações negando o direito, membros expressamente afirmaram o dever do 
Congresso de receber e considerar, conquanto sem ficar vinculado, as 
comunicações do cidadão. Deste modo, ao tempo em que recusavam 
entronizar indivíduos e grupos com o poder de vincular o Congresso, e 
enquanto resguardavam de forma ciumenta sua discricionariedade para julgar 
e rejeitar instruções consideradas imprudentes, os redatores da Bill of Rights 
todavia mantiveram que 'instruções' do povo, como petições, seriam ouvidas 
e consideradas"

68
(HIGGINSON 1986, P.8). 

 Ao questionar interpretações no âmbito judicial, pela Suprema Corte, que se 

negam a acatar como válidas as reivindicações quanto ao caráter vinculativo das 

petições no contexto parlamentar americano  - que ainda se poderia depreender do texto 

da primeira emenda -, Higginson (1986) concede que o caráter original do direito de 

petição pode, de fato, impor uma insustentável restrição à autonomia e ao poder de 

configuração da agenda por parte da legislatura federal, mas o seu argumento é, 

basicamente, o de que, "se as cortes continuarem confinando a garantia de petição da 

                                                 
67“... into a superior expressive right that was subject to few restrictions". 
 
68"... both the House and Senate debated whether to include with the guarantees of free speech, press, and 
petition, "the people's right to 'instruct their Representatives.Members defeated the amendment because 
they feared that obligatory instructions would subvert Congress' deliberative character and lead to 
irreconcilable factionalism. Yet, in statements denying the right, members expressly affirmed Congress' 
duty to receive and consider, although not to be bound, by citizens' communications. Thus, while refusing 
tovest individuals and groups with the power to bind Congress, and while guarding jealously their 
discretion to judge and reject instructions as unwise, the Framers of the Bill of Rights nonetheless 
maintained that citizens' "instructions," like petitions, would be heard and considered". 
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Primeira Emenda à apresentação, ou livre expressão [...], elas têm de ser francas sobre a 

inconsistência com a intenção dos redatores. Para deixar claro, direitos e métodos de 

lawmaking podem ser restringidos a eras históricas"69 (HIGGINSON, 1986, P.13). 

 Tais questionamentos de teor essencialista, entretanto, acabam por deixar de 

lado as possibilidades reais e alcançáveis, e potencializadas pelo ambiente digital, de se 

permitir às petições uma contribuição efetiva para o alcance de ganhos democráticos. Se 

o parlamento britânico segue relutante em resgatar para as petições uma parte mais 

substantiva da influência original, outras casas legislativas no âmbito do próprio Reino 

Unido ou mesmo no seu entorno político, caso dos integrantes da Commonwealth70, já 

trazem avanços procedimentais de maior ou menor escopo, cujo efeito vai na direção de 

se buscar maior responsividade ao exercício desse direito no âmbito do setor público. 

Avanços que também se observam em parlamentos de outros países, como Portugal 

(TIBURCIO, 2007; RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014) e Alemanha (RIEHM, 

BÖHLE, LINDNER, 2014; LINDNER, RIEHM, 2011; PANAGIATOPOULOS, 

ELLIMAN, 2012), e até, em escala mais abrangente, no Parlamento Europeu (RIEHM, 

BÖHLE, LINDNER, 2014; TIBURCIO, 2007; CRUICKSHANK, SMITH, 2009; 

MOSCA, SANTUCCI, 2009). 

  Numa variação de modelos "em torno de uma escala de ação 'parlamento-

governo'71, realçando marcas distintas de ênfase em focar na questão da efetividade das 

petições" (PALMIERI, 2008, p. 121), foi assim que o parlamento da Austrália passou a 

buscar maior transparência no manejo das petições (PALMIERI, 2008, p. 121), e os 

parlamentos do Canadá e da Nova Zelândia fixaram prazos - respectivamente, 45 e 90 

dias -, para que os peticionários tenham suas demandas respondidas de alguma forma 

(PALMIERI, 2008, p. 134). 

                                                 
69

" If courts continue to confine the First Amendment petition guarantee to presentation, or free 
expression [...] they should be candid about the inconsistency with the Framers' intent. To be sure, rights 
and methods of lawmaking may be bound to historical eras". 
 
70

 De acordo com a Wikipedia, "a  Commonwealth of Nations (em português: Comunidade de Nações), 
normalmente referida como Commonwealth e anteriormente conhecida como a Commonwealth britânica, 
é uma organização intergovernamental composta por 53 países membros independentes. Todos as nações 
membros da organização, com exceção de Moçambique (antiga colônia do Império Português) e Ruanda, 
faziam parte do Império Britânico, do qual se desenvolveram". 
 
71

 "...along a ‘parliament–government’ scale of action, highlighting different marks of emphasis in 
addressing the question of petition effectiveness ". 
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 Na Escócia e no País de Gales, integrantes do Reino Unido que passaram a ter 

maior autonomia política a partir de 1999, no processo conhecido como devolution
72, os 

parlamentos criados neste contexto já nasceram com regras adaptadas às petições 

eletrônicas, formatadas para se tentar extrair destas as possibilidades interativas e 

dialógicas oferecidas pela internet, e além disso há procedimentos no sentido de  se 

ampliar a transparência dos procedimentos e sua responsividade, de forma a assegurar 

que o manejo do processo seja alvo da máxima atenção dos parlamentares (BOCHEL, 

2012 A e B; BOCHEL 2013; CARMAN, 2014; MACINTOSH ET AL 2002; 

MACINTOSH; MALINA, FARREL, 2002; LINDNER, RIEHM, 2011).  

 A Assembleia da República portuguesa, e o Bundestag, o parlamento alemão, 

também são exemplos de instituições parlamentares que têm mudado suas regras para 

ampliar a capacidade de responder às petições - e torná-las mais efetivas. Tibúrcio 

(2007) destaca que, nas últimas reformas por que passou a Assembleia da República 

(AR) - nos anos de 1990, 2003 e 2007 -, entre outras medidas que buscam "reforçar e 

alargar as oportunidades de os cidadãos se empenharem na formulação das políticas" 

(TIBÚRCIO, 2007, p. 8), uma tônica tem sido a busca de ações para tornar mais efetivo 

o peticionamento político: "A revitalização do direito de petição perante a AR – um 

instrumento privilegiado de participação política dos cidadãos junto daquela instituição 

–, enquadra-se neste movimento", ressalta (TIBÚRCIO, 2007, p. 9).  

 Já o parlamento alemão, contam Lindner e Riehm (2011), começou a reformar o 

seu sistema de petições já na década de 1960, associando, desde essa época, o sistema 

de petições a um serviço nacional de ouvidoria: 

"Temas recorrentes têm incluído as competências e poderes investigatórios 
que poderiam ser delegados ao comitê de petições, visando a um balanço 
adequado entre res privata e res publica, estabelecimento de um ombudsman 

                                                 
72Recorro novamente à Wikipedia: "In the United Kingdom, devolution (Scottish Gaelic: fèin-
riaghlaidh, Welsh: datganoli), refers to the statutory granting of powers from the Parliament of the United 
Kingdom to the Scottish Parliament, the National Assembly for Wales, the Northern Ireland 
Assembly and the London Assembly and to their associated executive bodies the Scottish Government, 
the Welsh Government, the Northern Ireland Executive and the Greater London Authority. 
Devolution differs from federalism in that the devolved powers of the subnational authority ultimately 
reside in central government, thus the state remains, de jure unitary. Legislation creating 
devolved parliaments or assemblies can be repealed or amended by central government in the same way 
as any statute". 
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parmalentar nacional, e o grau desejável de publicidade no trato das 
petições"

73
(LINDNER, RIEHM, 2011, p.6). 

 A onda mais recente de discussões concernentes ao sistema de petições começou 

em 2002, lembram Lindner e Riehm (2011), resultando no piloto de um modelo de 

petições eletrônicas, e houve outra série de "reformas procedimentais notáveis"74 em 

2005, quando teve início a operação do piloto (LINDNER, RIEHM, 2011, p. 6).  Os 

resultados têm implicações abrangentes para o próprio desenho institucional do 

parlamento alemão, avaliam os autores: 

"...a reforma do processo de peticionamento alemão, resultando em 
procedimentos de submissão modificados e baseados na internet, na 
introdução de novos direitos para os peticionários, e em transparência e 
publicidade ampliadas, potencialmente afeta as funções nucleares do 
parlamento. Por conseguinte, possíveis impactos de sistemas de petição na 
legitimidade política e na responsividade podem ser observados 
"

75
(LINDNER, RIEHM, 2011, p. 4). 

 As reformas tiveram impacto ainda na aceitação do site alemão por parte do 

público: o número de petições ampliou-se até 2009, após o que foi o número de 

assinaturas que se ampliou consideravelmente (PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 

2012). Desde então, apontam Panagiotopoulos e Elliman (2012), o percentual de 

petições submetidas eletronicamente e também o uso de fóruns de discussão têm 

aumentado, mas o nível de aceitação das petições por parte do comitê tem decrescido, o 

que denota que este corpo institucional "demonstra ter reunido considerável poder sobre 

o processo"76 (PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012, p. 4). 

 Aqui vale lembrar também o caso do Parlamento Europeu, que antes de lançar o 

seu sistema de petições eletrônicas já havia adotado esse instrumento como forma de se 

aproximar dos cidadãos dos países-membros. De acordo com Mosca e Santucci (2009), 

já em 1953 o parlamento incluiu entre suas regras de procedimentos a possibilidade de 

que os indivíduos pudessem enviar petições. O conceito de 'direito' de petição foi 

                                                 
73" Recurring issues have included the competences and investigatory powers which should be assigned to 
the petitions committee, striking an adequate balance between res privata and res publica, establishment 
of a national parliamentary ombudsman, and the desirable degree of publicness in handling petitions. 
 
74"...notable procedural reforms...". 
 
75...a reform of the German petitioning process, resulting in modified and Internet-based submission 
procedures, the introduction of new rights for petitioners, and enhanced transparency and publicness, 
potentially affects parliamentary core functions. Thus, possible impacts of e-petition systems on political 
legitimacy and responsiveness can be observed. 
 
76"... seems to hold considerable power over the process". 
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fortalecido em 1981 durante a revisão geral do acordo do Parlamento Europeu. 

Finalmente, em 1989, os presidentes do Parlamento, do Conselho do Parlamento e da 

Comissão Europeia assinaram termo de cooperação "ressaltando a importância das 

petições para a União Europeia"77 (MOSCA, SANTUCCI, 2009, p. 15). 

 As recentes reformas nos sistemas de petições não chegam a resolver o problema 

da desconexão com a esfera de decisão que temos tratado nessa seção. Dessa 

perspectiva, as limitações são evidentes: 

Quando comparadas com, por exemplo, procedimentos judiciais ou variantes 
de produção de leis pelo cidadão, as petições são extremamente fracas com 
relação à aplicação de potencialidades. Inicialmente, o direito de petição que 
é inserido nas constituições e leis de muitos países meramente garante que as 
petições serão recebidas e que os peticionários serão protegidos contra 
desvantagens que possam resultar de uma petição. Diferentes países têm 
distintas regulações com relação à extensão com que a instituição para a qual 
a petição é direcionada de fato lida com as petições, que direitos específicos 
de exame tem um organismo que processa petições, se o peticionário tem 
direito a demandar uma decisão ou que meios estão disponíveis para o órgão 
para o qual as petições são direcionadas no sentido de validar a 
implementação de suas decisões. Entretanto, características como obstáculos 
mínimos para submissão de petições e baixo nível de poderes para 
finalização do processo são, em maior ou menor medida, comuns a todas as 
petições

78
 (RIEHM, BÖHLE, LINDNER 2014, p. 35).  

 Tibúrcio (2007) chama a atenção, entretanto, para a distinção que se deve fazer, 

como acontece com os direitos políticos em geral, entre um direito aplicado na prática e 

aquele meramente formal e não material. Afinal, "a prática é absolutamente decisiva 

para a sua conformação" (TIBÚRCIO, 2007, p. 30). É precisamente das distinções - 

muitas vezes, nuances, mas diferenças significativas de formatos institucionais e 

práticas em alguns casos - quanto à viabilização prática do exercício político do direito 

de petição que iremos tratar nos próximos desdobramentos deste trabalho.  

 De acordo com a nossa proposta de pesquisa, esses desdobramentos são 

inerentes ao formato eletrônico que se apresenta, como ressaltamos no início desta 

                                                 
77"... stressing the importance of petitions for the EU". 
 
78“ When compared with, for example, court procedures or variants of citizen lawmaking, petitions are 
extremely weak as regards enforcement capabilities. Initially, the right of petition that is enshrined in the 
constitutions and laws of many countries merely guarantees that petitions will be received and that 
petitioners will be protected against disadvantages that could be suffered as a result of a petition. 
Different countries have differing regulations concerning the extent to which the body to which the 
petition is addressed actually deals with petitions, which individual rights of examination a petition body 
has, whether the petitioner is entitled to demand a decision or what means are available to the body to 
which the petition is addressed in order to validate the implementation of its decisions. However, features 
such as minimum obstacles to submitting petitions and a low level of powers of enforcement on 
completion of the process are, to a greater or lesser extent, common to all petitions". 
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digressão histórica, como uma nova e promissora etapa no desenvolvimento desse 

antigo instrumento de participação política. Afinal, "o campo do peticionamento 

eletrônico é particularmente promissor caso se pretenda entender melhor o 

relacionamento entre instituições públicas e canais de participação baseados na internet" 
79 (LINDNER, RIEHM, 2009, p. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79"Hence, the field of e-petitioning is particularly promising if the relationship between public institutions 
and Internet-based participation channels is to be better understood. 
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4. AS E-PETIÇÕES ENTRAM EM CENA 

 

4.1 O QUE HÁ DE NOVO  

 

 Cabe, aqui, finalmente, discutirmos o que trazem de novo as petições 

eletrônicas, o que muda fundamentalmente no exercício desse instituto político no 

momento em que entram em cena os recursos propiciados pelas ferramentas digitais. Já 

vimos que algumas das reformas procedimentais no sentido de conferir maior 

responsividade aos sistemas públicos de petições vinham sendo promovidas mesmo 

antes do advento da internet, como nos casos português e alemão. 

 Do ponto de vista estritamente conceitual, a versão eletrônica dos sistemas de 

petição não altera sua natureza original. Se recorrermos às conceituações feitas por 

autores que já se debruçam sobre o fenômeno das petições eletrônicas, veremos que há 

uma preocupação comum em estabelecer, para início de abordagem do tema, o que é 

uma petição em sentido amplo, ou seja, seu significado em essência. Três exemplos a 

seguir. "Simplesmente, uma petição é um pedido formal buscando medidas por uma 

autoridade mais alta, como o parlamento ou outra autoridade, assinada por um número 

de cidadãos"80 (MACINTOSH, MALINA, DAVENPORT, 2001, p. 18). "O conceito 

por trás do peticionamento é simples: um grupo de cidadãos coloca um tema específico 

ante uma autoridade ou organização solicitando que empreenda ou impeça certas ações 

ou políticas públicas"81 (PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012, p. 3). "Petições 

representam uma forma muito especial de participação do cidadão. Essencialmente, elas 

concernem o relacionamento entre os cidadãos e o Estado e suas instituições e serviços. 

Isso dá a elas um caráter político fundamental"82 (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014, 

p. 34).  

                                                 
80"Simply, a petition is a formal request seeking action to a higher authority, eg. parliament or other 
authority, signed by a number of citizens". 
 
81"The concept behind petitioning is simple: a group of citizens place a single issue request before an au-
thority or organisation asking it to undertake or impede certain actions or public policies". 
 
82"Petitions represent a very special form of citizen participation.5 Essentially, they concern the 
relationship between the citizen and the state and its institutions and services. This gives them a 
fundamental political character". 
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 Böhle e Riehm (2013) acrescentam que a palavra "petição" não é bem definida 

nos termos de suas precisas propriedades de comunicação, e que o escopo geral do 

conceito não mudou muito nos dias de hoje, ilustrando com a conceituação trazida pelo 

Comitê de Petições do Parlamento Europeu: petições "como todas as queixas, pedidos 

de parecer, demandas por ação, reações a resoluções ou decisões do parlamento por 

outros órgãos ou instituições da Comunidade, encaminhadas por indivíduos e 

associações" 83 (BÖHLE, RIEHM, 2013, p. 2). 

 Quanto ao advento das petições eletrônicas, poderíamos lançar mão de uma 

definição que vai direto ao ponto: "E-petições é simplesmente um modelo de 

peticionamento online"84 (FINNIMORE, 2008, p. 2). Mas as distinções, de acordo com 

a literatura na área, não se restringem a isso. Afinal, com os recursos aportados pelos 

meios digitais, lembram Panagiotopoulos e Elliman (2012), há muito mais que uma 

transplantação da prática para o ambiente digital: 

"Os efeitos da mudança do peticionamento tradicional para a tecnologia 
online são significativos: a internet centraliza e acelera o processo enquanto 
oferece um âmbito extenso de mecanismos de apoio. Colocar as petições em 
um website centralmente visível reduz a exigência de organizar atividades 
massivas de disseminação por um grupo de voluntários dedicados. Isso 
habilita os indivíduos a criarem suas próprias petições e a promovê-las via 
ferramentas tradicionais de internet, como listas de e-mail, sites de mídias 
sociais ou newsletters"

85
(PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012, p. 3). 

 Böhle e Riehm (2013), por sua vez, ressaltam os potenciais de publicidade e 

envolvimento do cidadão, trazidos pela internet: 

e-petições não são  apenas uma inovação técnica para fazer um sistema de 
petições mais amigável ao usuário, acrescentando um canal de assinaturas. O 

                                                 
83petitions “as all complaints, requests for an opinion, demands for action, reactions to Parliament 
resolutions or decisions by other Community institutions or bodies forwarded to it by individuals and 
associations”. 
 
84"E-Petitions is simply a model of online petitioning". 

 
85"The effects of moving from traditional petitioning to online technology are significant: the Internet 
centralises and accelerates the process while offering a wide range of support mechanisms. Placing 
petitions on a centrally visible website decreases the requirement of organising massive dissemination 
activities by a group of dedicated volunteers. This enables individuals to create their own petitions and 
promote them through conventional Internet tools such as mailing lists, social networking groups or 
newsletters". 
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ponto importante é que o processo de petição torna-se público e pode 
envolver ativamente os cidadãos

86
 (BÖHLE, RIEHM, 2013, p. 3).  

 Os mesmos autores propõem o modelo abaixo para demonstrar como funciona o 

fluxo básico de uma e-petição, desde o momento em que o peticionário prepara a 

petição e a submete, passando pela consideração do pedido pelas autoridades e 

conclusão da análise, até a implementação, seguida por atividades de acompanhamento 

posterior do tema. Embora similar ao processo off-line, a diferença seria exatamente no 

que concerne às potencialidades trazidas pela internet, com a possibilidade de 

acompanhamento das etapas e interação com o processo por parte do cidadão - o que 

pode incluir a implementação e seus desdobramentos, caso a petição de fato se 

materialize em uma ação ou política pública. 

 

Figura: modelo básico de fluxo em sistemas de e-petições (BÖHLE, RIEHM, 2013) 

 Dentro desse fluxo básico, entretanto, a plataforma digital acrescenta muitas 

outras possibilidades. São ainda Böhle e Riehm (2013) a observar que, com as 

funcionalidades oferecidas pela internet, as petições ganham conveniências comparáveis 

àquelas que o novo meio digital trouxe para os meios de massa tradicionais, incluindo-

se, já no caso desses meios, o consumo assíncrono do conteúdo, o uso de meta-

informações, a interação com ouvintes e espectadores, os fóruns de discussão e a 

possibilidade de arquivamento das informações:  

                                                 
86“...e–petitions are not just a technical innovation to make a petition system more user–friendly by 
adding a submission channel. The important point is that the petition process goes public and may 
actively involve citizens. 
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Se as plataformas de e-petições forem instaladas na internet com as 
propriedades mencionadas acima, uma mudança estrutural do sistema de 
petições poderia ser esperada. O modo caixa preta do peticionamento poderia 
tornar-se transparente e observável para o público (não apenas para os 
peticionários). Isso em sequência poderia impelir o sistema de petição, de 
acordo com a nossa premissa, na direção de uma crescente accountability

87
. 

(BÖHLE, RIEHM, 2013, p. 9).  

 Riehm, Böhle e Lindner (2014) lembram entretanto que, nesses mais de dez anos 

em que a internet foi incorporada ao processo de peticionamento, a extensão em que 

esse movimento se processa tem variado bastante - embora seja verdadeiro que, tendo 

começado em uma base esporádica, recentemente o fenômeno vem alcançando maior 

extensão. Os autores acrescentam uma problematização: "A resposta para a questão 

sobre o que é entendido como uma e-petição ou uma petição online e quais as 

características exibidas por um sistema de petição eletrônica não é auto-evidente"88 

(RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014, p. 34). 

 O atual cenário das petições eletrônicas em estágios distintos quanto às 

funcionalidades e disponibilidades do sistema para interação com o cidadão enceta uma 

classificação que dê conta das nuances da transição entre as petições tradicionais e as e-

petições. Böhle e Riehm (2013) propõem uma distinção, por perfil, das petições que 

lançam mão de recursos eletrônicos. Elas são divididas em três grupos: 1) Petições 

submetidas eletronicamente, mais básicas, são aquelas recebidas via e-mail ou 

utilizando-se uma interface web, e se diferenciam das tradicionais petições em papel 

meramente por conta da fase inicial de submissão; 2) já as e-petições públicas, 

independentemente da maneira como foram submetidas, são definidas assim se o seu 

texto for publicado na internet, podendo ser suplementado com informação adicional a 

respeito do tema da petição e/ou os diferentes passos procedimentais relativos à petição 

submetida, o que pode incluir a decisão final, importante em termos de transparência; e, 

finalmente, 3) e-petições públicas que envolvem ativamente o público, o que requer 

funções que permitam a participação dos cidadãos, das quais as mais disseminadas são a 

que permite dar suporte eletronicamente a uma petição públic e os foruns de discussão 

                                                 
87“ If public e–petition platforms were installed on the Internet with the properties mentioned above a 
structural change of the petition system would be likely. The black box mode of petitioning would 
become transparent and observable for the public (not only for the petitioners). This in turn would impel 
the petition system, so our assumption, towards increased accountability". 
 
88" The answer to the question of what is understood by an e-petition or online petition and what are the 
features exhibited by an electronic petition system is not self-evident". 
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baseados na internet, que podem permitir debates públicos sobre os temas levantados 

por uma e-petição pública. 

 O perfil ideal de um sistema eletrônico de petições, naturalmente, remete ao 

terceiro tipo, que, ao lançar mão da variedade de recursos oferecidos pelo ambiente 

digital, é o que tem maiores possibilidades de agregar os requisitos necessários a uma 

maior efetividade do processo, sobretudo no que toca à transparência e à responsividade 

(LINDNER, RIEHM, 2011; BÖHLE, RIEHM, 2013; RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 

2014). 

 As e-petições que envolvem diretamente o público, ou com elementos adicionais 

de participação, constituem, na verdade, o modelo que os sistemas de petições ligados a 

governos e/ou parlamentos têm adotado quando miram no propósito de ampliar a 

participação por intermédio de sites de e-petições. Este perfil mais abrangente, de 

acordo com a linha do tempo traçada por Panagiotopoulos e Elliman (2012), tem como 

marco zero a implantação do site de e-petições do parlamento da Escócia, em 1999. A 

linha registra os eventos mais importantes, ao longo dos primeiros 12 anos, da trajetória 

de evolução do modelo, até o lançamento do novo site de petições do governo do Reino 

Unido, em 2011. Após a iniciativa do parlamento escocês, o parlamento do estado de 

Queensland, na Austrália, foi o próximo a adotar uma plataforma de e-petitions, em 

2002. Em 2004, do nível regional, a experiência se espraiou para o nível local, chegando 

aos conselhos dos condados de Kingston e Bristol, na Inglaterra. A primeira experiência 

de âmbito nacional acontece com o lançamento da plataforma do parlamento da 

Alemanha, em 2005, seguida pelo gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido, em 

2006.  

 Em 2007, um projeto-piloto é implantado em um grupo de 14 municípios 

noruegueses89. A assembleia do País de Gales, seguindo o caminho da Escócia, lança o 

                                                 
89Fora da Inglaterra há poucas experiências de desenvolvimento de sites de e-petições por governos 
locais, observam Panagiotopoulos & Elliman (2012), ressaltando que tais experiências constituem "an 
interesting application field to examine the relationship between grassroots tools and institutional 
processes" (PANAGIOTOPOULOS & ELLIMAN, 2012, p. 10). Embora com alguns casos bem 
sucedidos, a exemplo de Kingston, onde houve engajamento das autoridades e um sistema funcional de 
resposta às petições, a experiência nos conselhos ingleses em geral não foi promissora: em mais de 75% 
dos casos "there was not a single open or closed petition" (PANAGIOTOPOULOS & ELLIMAN, 2012, 
p. 10). Problema semelhante aconteceu na Noruega, de acordo com Lindner & Riehm (2009): a 
experiência, que durou dois anos, provocou resultados pífios, com apenas duas petições alcançando o 
patamar de 300 assinaturas para obtenção de resposta pelas autoridades. 
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seu site de e-petições em 2008, e em 2009 é a vez do Parlamento Europeu lançar o 

projeto EuroPetitions. Em 2010, de acordo com Panagiotopoulos e Elliman (2012), 

graças a um plano nacional lançado pelo governo do primeiro-ministro Tony Blair, as 

petições são adotadas por mais de 280 autoridades locais na Inglaterra90. O último ato 

nesta linha do tempo proposta por Panagiotopoulos e Elliman (2012) ocorre em 2011, 

com o lançamento, em julho, da plataforma patrocinada pelo novo governo de coalizão 

chefiado por David Cameron91. 

 

Figura: Timeline sintetizando a introdução de sistemas de e-peticionamento (Fonte: 

PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012, p. 11) 

                                                                                                                                               
 
90A mudança de prioridades com a queda do gabinete trabalhista resultaria no abandono desse plano, o 
Local Democracy, Economic Devel-opment and Construction Act (2009), que estimulava a implantação 
de e-petições pelas autoridades locais do país. "Certainly, the 2009 Act has been one of the very few cases 
where a particular eParticipation tool was regulatory enforced from the national to the local government" 
(PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012, p. 10). 
 
91Poderíamos acrescentar, ainda, entre as iniciativas relevantes de e-petitions lançadas no período, a 
plataforma do governo Barack Obama, nos Estados Unidos, que começou a operar em setembro de 2011. 
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O modelo básico de e-petições é sintetizado no quadro a seguir, que traça, em 

linhas gerais, um ciclo que começa e termina com o peticionário: desde o momento em 

que ele levanta um tema numa plataforma de petições até o feedback do sistema, 

passando pelas etapas de colheita de assinaturas (que demanda uma campanha em busca 

de cidadãos dispostos a apoiar a causa, e de avaliação pelo órgão responsável pela 

elaboração de políticas). 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Panagiotopoulos et AL (2011, pg 22) 

 Um modelo mais complexo é apresentado por Cruickshank e Smith (2009), que, 

por sua vez, propõem um diagrama idealizado do fluxo do processo de peticionamento 

via e-petições parlamentares. Dividido em quatro estágios, o modelo, de acordo com os 

autores, é usado para ilustrar os processos envolvidos durante toda a vida de uma 

petição individual, mostrando os detalhes do fluxo ideal desse processo a cada etapa: 

Iniciação, Input e diálogo, Submissão e Feedback e Resultado. Os modelos reais, como 

veremos adiante ao analisarmos sites de e-petições, variam quanto ao grau de 

engajamento do respectivo organismo público com relação à busca de efetividade para 

as petições. Por ora, o diagrama idealizado por Cruickshank e Smith (2009) é mostrado 

aqui com o propósito de ilustrar o grau de complexidade que pode ser alcançado pelo 

modelo de e-petições e um padrão idealizado a ser tomado como parâmetro para as 

experiências reais. 

 Cruickshank (2009), a respeito deste modelo, observa que os quatro estágios 

mostram os detalhes significativos do processo de peticionamento. O diagrama, que tem 

justamente a intenção de evidenciar o processo para não-técnicos, ou seja, autoridades 

interessadas em implementar e/ou incrementar um sistema de e-petições, ressalta a 
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importância de que o processo seja apoiado pelos funcionários na parte interna, 

administrativa, que não conta com a participação dos peticionários mas é fundamental 

para que os procedimentos relativos às petições sejam efetivos. 

 A variedade dos principais atores envolvidos, conforme demonstrada por 

Cruickshank, Edelman e Smith (2009), dá, a propósito, uma ideia da complexidade 

trazida pelo processo de e-peticionamento. Numa análise centrada em e-petições ao 

parlamento, os autores dividem esses atores em dois grupos: 

- Atores internos: (a) Funcionários do parlamento que são responsáveis pela 
operação do sistema (moderadores de forum são geralmente considerados 
como participantes de uma subcategoria de funcionários). (b) Representantes 
eleitos (e seu estafe de suporte) que respondem às petições individual ou 
coletivamente. 

-  Atores externos: (a) Peticionários; ou seja, a pessoa (ou grupo) que inicia 
uma petição após identificar um tema e segue o processo, da submissão ao 
feedback final e resultado. (b) Cidadãos: ou seja, aquelas pessoas que estão 
habilitadas a assinar a petição [...] Cidadãos podem ser de forma geral 
divididos entre aqueles que estão participando em uma petição, ao assiná-la 
(aos quais nos referimos como Signatários), e a maioria dos não-
participantes

92
 (CRUICKSHANK, EDELMAN, SMITH, 2009, p. 2).  

 De volta ao diagrama de Edelman e Smith (2009): ele mostra um ciclo completo 

em que, na fase de iniciação, a petição - ou o que os autores preferem tratar como um 

rascunho - é submetida eletronicamente pelo peticionário. Este estabelece o prazo de 

duração da fase posterior de coleta de assinaturas - ou é informado do período 

estipulado pelo sistema. O peticionário também contará ou não com a possibilidade de 

adicionar links externos ao conteúdo da petição, de forma a enriquecer o conjunto de 

informações à disposição dos potenciais signatários, para que tenham melhores 

condições de decidir pela assinatura de apoio. Nesta fase - e eis aí a explicação para que 

o texto inicial seja tratado como rascunho - a equipe do órgão responsável pelo sistema 

de petições poderá ajudar informalmente o peticionário a melhorar a redação, caso haja 

algum problema no texto que possa influenciar na sua efetividade ou levar o sistema a 

rejeitar a petição. A aceitação ou rejeição da petição acontecem também nessa primeira 

                                                 
92“- Internal actors: (a) Officers of the assembly who are responsible for the operation of the system 
(forum moderators are generally considered to belonging to a subcategory of officer). (b) Elected 
Representatives (and their support staff) who respond to petitions individually and collectively.  

- External actors: (a) Petitioners; that is, the person (or group) who initiates a petition after identifying an 
issue and follows its progress through submission to final feedback and outcome. (b) Citizens: that is, 
those persons who are entitled to sign the petition [...] Citizens can be broadly divided between those who 
are participating in a petition by signing it (referred to here as the Signatory), and the non-participating 
majority. 
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fase e, a depender do tema da petição, até mesmo a sua resolução - em caso de rejeição 

ou resolução, a decisão, devidamente justificada, será publicada no site. 

 

Figura: Diagrama ideal de fluxo de peticionamento (CRUICKSHANK, SMITH, 2009). 
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 A segunda fase, publicada a petição, é a de coleta de assinaturas, que pode 

também incluir o registro de comentários por parte dos cidadãos/signatários, caso o 

sistema ofereça um fórum de discussão como ferramenta acoplada à página individual 

da petição. Este debate online, caso aconteça, deverá também ser submetido a regras de 

moderação explicitadas pelo sistema, que prevejam, por exemplo, a exclusão de 

comentários considerados ofensivos. Esta fase vai até o encerramento do prazo 

estipulado para a coleta de assinaturas. 

 Na terceira fase, entra em cena a equipe responsável pelo manejo das petições. 

Ela produzirá relatórios de suporte em que haja duas vertentes: numa delas, o tema 

proposto pela petição pode aparecer, já nesse nível, como resolvido ou retirado da pauta 

em função de não ter alcançado o patamar mínimo de assinaturas de suporte estipulado 

pelo sistema, por exemplo - em ambos os casos, o resultado é divulgado na web, 

juntamente com as razões para a decisão tomada. Na outra vertente, o tema é 

encaminhado para debate pelo parlamento, com possibilidade de transmissão via 

webcast, entre outros recursos. Esta é a quarta fase, em que o feedback sobre o debate é 

comunicado ao peticionário, e este pode comentar a respeito - todas essas informações 

serão, por fim, publicadas. Na fase 5, por fim, os resultados da petição são aferidos, 

sobretudo em termos de impacto junto à sociedade. 

 Vale lembrar que a perspectiva de um debate no parlamento está relacionada, 

naturalmente, aos sistemas de petição que sejam de responsabilidade do legislativo, 

mesmo que de forma híbrida, como acontece com o modelo em vigor no Reino Unido. 

Na atual configuração dos sistemas de e-petições com envolvimento do público, como 

já mencionado, também existem casos em que o sistema tem o executivo como ator-

chave, a exemplo dos Estados Unidos. Palmieri (2008) ressalta, aqui, que há distinções 

de ênfase e várias possíveis combinações entre essas duas possibilidades. A autora 

propõe, entretanto, uma distinção básica, com base na premissa de que, no parlamento, 

o compromisso com as petições está mais relacionado a uma dedicada gestão das 

petições apresentadas. Na outra ponta, abordagens que priorizam o papel do governo no 

processo de peticionamento tendem a enfatizar a obrigatoriedade de resposta. A autora 

propõe uma representação visual desses vetores: 
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Figura: Espectro parlamento/governo de ações quanto às petições (PALMIERI, 2008, p. 130) 

  

 Repare-se que, no tocante à atuação parlamentar, a figura traz um elemento que 

vem sendo utilizado por algumas casas legislativas para dar conta do manejo das 

petições: trata-se do comitê de petições, uma estrutura voltada especificamente para esta 

tarefa - caso não haja essa estrutura, o parlamento pode designar comitês permanentes 

para cuidarem deste manejo. Os comitês de petições "são considerados meios 

construtivos pelos quais um parlamento se habilita a examinar petições e dessa forma 

incrementar seu próprio papel no processo de peticionamento"93 (PALMIERI, 2008, p. 

130). O principal objetivo desses comitês, de acordo com Palmieri (2008), é buscar o 

engajamento do público e intermediar o contato entre este e o parlamento. A autora cita 

o caso do Comitê de Petições Públicas do parlamento escocês - PPC, na sigla em inglês 

-, "um dedicado comitê parlamentar com o claro papel estabelecido de assegurar 'que 

ação apropriada está sendo adotada em respeito a cada petição admissível', e assumindo 

'responsabilidade pela consideração inicial dos temas levantados'" 94 (PALMIERI, 2008, 

p. 130). 

 Na Escócia, o comitê reúne nove membros do parlamento, nomeados 

proporcionalmente à representação dos vários grupos políticos com assento na casa. Seu 

papel é considerar as petições novas ou em andamento, e tomar decisões sobre o 

encaminhamento de cada uma delas. O comitê escocês recebe apenas petições de caráter 

político, e exerce "uma considerável influência no desenho do sistema de petições na 

Escócia"95 (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014, p. 150). Outro exemplo de comitê de 

petições empoderado, mas com características distintas no que diz respeito às 
                                                 
93"...are considered a constructive means by which a parliament is able to examine petitions and thereby 
enhance its own role in the petitioning process". 

94"...a dedicated parliamentary committee with the clearly stated role of ensuring ‘that appropriate action 
is taken in respect of each admissible petition’ and taking ‘responsibility for the initial consideration of 
the issues raise". 
 
95"... the PPC exerts a considerable influence on shaping the petitions system within Scotland ". 
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atribuições, é o do parlamento alemão, que, a par do poder para fazer a mediação entre 

os peticionários e as autoridades federais ou outras instituições sujeitas à supervisão do 

governo federal, assume também a responsabilidade pela gestão das queixas de caráter 

privado, acumulando, portanto, a função de ouvidoria (ombudsman) (RIEHM, BÖHLE, 

LINDNER, 2014; PALMIERI, 2008). Este acúmulo de funções amplia o escopo de 

trabalho da casa: das 15 mil petições recebidas em média pelo parlamento alemão a 

cada ano, a maioria diz respeito a queixas administrativas (PALMIERI, 2008). 

 Levantamento realizado por Riehm, Böhle e Lindner (2014) entre os países da 

Comunidade Europeia encontrou comitês de petições nas câmaras baixas de 12 países, 

e, por outro lado, oito que não possuem tal estrutura. Cabe, aqui, ressaltar que, mais do 

que a presença ou não de um componente estrutural, é importante aferir se o sistema 

está preparado para oferecer respostas satisfatórias aos usuários. A implantação de 

sistemas de e-petições, afinal, traz em seu bojo "a promessa de ampliação do potencial 

participativo e deliberativo das petições"96 (BÖHLE, RIEHM, 2013).  

 Afinal, uma estrutura empoderada e atuante pode não ter uma interface à altura 

no ambiente digital. Por sistema de petições, entenda-se "a inteira configuração socio-

técnica feita por comunicações, interações e relações dos vários atores envolvidos no 

processo de petição"97 (BÖHLE, RIEHM, 2013, p. 1). Riehm, Böhle e Lindner (2014), 

ao avaliarem os sistemas do ponto de vista das suas estruturas e atribuições, 

propuseram, como parâmetros para avaliação de procedimentos relacionados às petições 

nas casas legislativas, indicadores de "nível de obrigação formal"98 dos sistemas, dando 

conta das obrigações concernentes a aceitação e exame formal das petições recebidas; 

consideração dos conteúdos das petições aceitas; processamento das petições em um 

prazo determinado; além do dever de chegar a uma decisão quanto ao resultado da 

petição e da obrigação de notificar o peticionário sobre o teor da decisão. O indicador 

também considerou se as medidas requeridas na decisão têm vinculação legal, se a sua 

implementação é monitorada e se há punições previstas em caso de não acontecer a 

implementação da decisão. Ao aplicar tais parâmetros à atuação dos sistemas de 

                                                 
96"The implementation of e–petition systems holds the promise to increase the participative and  
deliberative potential of petitions". 
 
97"... the entire socio–technical configuration made up of the communications, interactions and relations 
of the various actors involved in the petition process". 
 
98"Formal obligation level". 
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petições existentes na Comunidade Europeia, os autores encontraram níveis similares de 

"nível de obrigação formal" tanto nos sistemas municiados com um comitê de petições 

quanto nos demais - mas o grupo com um comitê de petições obtém valores muito mais 

altos do indicador para responsividade e funcionalidade na web (RIEHM, BÖHLE, 

LINDNER, 2014).  

 O estudo também indicou que os parlamentos que estabeleceram um de seus 

comitês especializados como responsável pelo manejo das petições tiveram desempenho 

próximo àqueles que possuem comitê de petições. Os menores valores ficaram com os 

sistemas que incluem o filtro de um parlamentar para que a petição seja debatida, e não 

possuem comitê de petições. Entre os seis parlamentos com maior preocupação com a 

participação do público, além disso, quatro (Alemanha, Lituânia, Luxemburgo e 

República Checa) possuem comitê de petições, o que é entendido pelos autores como 

um índice de influência positiva desse mecanismo. 

 Os sistemas de petições "podem variar substancialmente através dos níveis de 

governo e jurisdições em termos de quanta influência real as petições têm no sistema de 

elaboração de políticas"99 (CARMAN, 2014, p. 158). Afirmação similar é feita por 

Böhle, Riehm (2013):  

Primeiro, há diferenças consideráveis entre sistemas de petições com respeito 
aos deveres em termos de responsividade de um corpo de petições. 

[...] 

Segundo, há consideráveis diferenças entre os sistemas de petições com 
relação à conveniência e à usabilidade para o peticionário individual. 
(BÖHLE, RIEHM, 2013, p. 9) 

 Novesfora essas diferenças, os autores ressaltam que o mais importante é de fato 

a maneira como opera o sistema, ou seja, a atenção que ele dispensa aos cidadãos que o 

utilizam: 

A comunicação contínua entre o peticionário e o corpo de petições durante o 
processo (quase como cliente e advogado) pode ser a mudança mais 
importante no nível procedimental facilitado pelos meios eletrônicos de 
comunicação

100
(BÖHLE, RIEHM, 2013, p. 9).  

                                                 
99"Petitions systems may vary substantially across levels of government and governing jurisdictions in 
terms of how much actual influence petitions have within the policy-making system". 
 
100“ First, there are considerable differences among petition systems with respect to the duties in terms of 
responsiveness of a petition body. 
[...] 
Secondly, there are considerable differences among petition systems regarding convenience and user– 



77 

 

 É a partir da observação sobre como o sistema lida com as demandas do público 

que se pode classificar o seu papel, para utilizarmos a classificação de Bochel (2012 A e 

B; 2013) como "descritivo", ou seja, aquele desempenhado por sistemas que "tendem a 

simplemente gravar petições"101 (BOCHEL, 2013, p. 811); ou, em contraste, 

"substantivo", "onde a ênfase é no conteúdo das petições"102 (BOCHEL, 2013, p. 811): 

ou seja, o sistema age considerando cada petição e atentando para aquelas que têm 

potencial para influenciar políticas públicas. A percepção dos peticionários quanto à 

atuação justa por parte de um sistema de petições, afinal, terá grande influência no apoio 

desse público ao parlamento como instituição e na própria disposição dos peticionários 

para concordar com os resultados do processo de petições (CARMAN, 2010, p. 743). 

 
 
4.2 AS PETIÇÕES ELETRÔNICAS E SEUS CRÍTICOS 
 
 
 
 O processo de implementação que pode se dar de maneira relativamente simples, 

o modelo de participação ‘single-click’, ou ‘point and click’, de fácil apreensão e 

utilização pelos cidadãos e, em consequência, o apelo popular têm feito das petições 

eletrônicas um grande sucesso de público em muitos países, em que o número de 

assinaturas e de participantes se conta aos milhões. O mesmo não se pode dizer com 

relação à crítica. A esta altura, as petições têm atraído ressalvas provenientes de 

posições distintas. 

 As principais objeções dizem respeito ao próprio modelo de atuação das 

plataformas eletrônicas de peticionamento, incluindo a ausência ou insuficiência de 

respostas aos cidadãos e a desconexão entre as petições e o sistema político (MILLER, 

2009; BOCHEL 2012 A e B; CLARKE, 2012; PEIXOTO, 2013), a falta ou 

insuficiência de debates, com o que se daria uma baixa qualidade da interação entre o 

                                                                                                                                               
friendliness for the individual petitioner. The continuous communication between petitioner and petition 
body during the process (almost like client and advocate) might be the most import change at the 
procedural level facilitated by electronic communication media.The Lithuanian model (only on paper so 
far) is the most advanced in this respect proposing close cooperation between petitioner and petition body 
throughout the petitioning process". 
 
101"... tend to simply record petitions...". 
 
102"... where the emphasis is on the content of the petitions...". 
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cidadão e o sistema político, dado o caráter pouco afeito ao contraditório que 

caracterizaria o modelo (COLEMAN, MOSS, 2013; PEIXOTO, 2013), e as ameaças 

trazidas ao próprio sistema representativo por um modelo cujo mecanismo se 

aproximaria da democracia direta (NAVARRIA, 2010).  

 Em outra vertente, os críticos do chamado "ativismo de sofá" (slacktivism) 

tendem a enxergar nas e-petições o veículo por excelência para o exercício dessa forma 

considerada pouco produtiva e até mesmo nociva de ativismo (MOROZOV, 2009;  

KIRWIN, 2011). Pode-se acrescentar aqui, ainda, os estudos empíricos que mostram as 

limitações das petições eletrônicas em ampliar o escopo da participação e engajar novos 

públicos, indo além daqueles observados nas petições tradicionais (LINDNER, RIEHM, 

2011; CARMAN, 2006). 

 No que diz respeito à crítica ao distanciamento formal entre peticionários e o 

sistema político, um bom exemplo é o artigo publicado em fevereiro de 2014, no jornal 

inglês The Guardian, pela jornalista Emma Howard, que faz referência direta aos 

acontecimentos do século XIX no parlamento do Reino Unido e às consequências 

destes sobre o refreamento da capacidade de incidência das petições sobre a agenda da 

House of Commons: 

Há uma pequena sacola verde na House of Commons que fica pendurada e 
escondida nas costas da cadeira do presidente com uma tabuleta presa a ela. 
Lê-se: "Não toque". Dentro desta sacola desaparecem todas as petições que 
passam pelo parlamento. 

É difícil ver essa sacola como algo diferente de uma metáfora para a 
trivialidade com a qual políticos tratam as petições e o engajamento cívico 
em geral. Isso não é nada novo. Peticionamento, uma prática dos tempos 
medievais, foi utilizada pela classe operária no século XIX para demandar 
que seus milhões de integrantes pudessem votar; entretanto o governo da 
época foi rápido em rejeitar as múltiplas petições que eles apresentaram. 

O presidente, John Bercow, prometeu que a internet iria mudar tudo isso. De 
fato, o apetite do público por petições não se abateu. Quando o governo 
lançou seu próprio site de petições eletrônicas dois anos atrás, o volume de 
tráfego provocou um crash no primeiro dia. 

 [...] 

Mas o Directgov é raramente mais que uma farsa - e do tipo destrutivo. 
Quase metade das petições submetidas ao site pelo público são rejeitadas 
antes de alcançarem o estágio de publicação. Quando se promete que "se 
você reunir mais de 100 mil assinaturas, sua petição pode ser debatida na 
House of Commons", poucos se dão conta do peso de significação da palavra 
'pode'. Muitas petições excedem este patamar e não levam a nenhum debate. 
Na realidade, elas são encaminhadas para as bancadas em que, na ausência de 
um parlamentar com uma razão para patrocinar a causa, são mortas pelo 
comitê. Naturalmente, se você por acaso circula pelos mesmos círculos 
sociais de um parlamentar, você poderia contornar a tarefa de convencer 100 
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mil pessoas de que a causa é justa, e convencer apenas esta única
103

 
(HOWARD, 2014). 

O grande volume de petições rejeitadas, ou seja, sequer publicadas pelo site do 

governo do Reino Unido é posto a nu por um post do professor Eoyn Clarke em seu 

blog: 

Toda requisição que eu tenho submetido para ter uma petição criada no site 
do governo tem sido sempre rejeitada, mas ao que parece não sou o único. 
Nos primeiros oito meses desde o lançamento do recomposto site de e-
petições em agosto de 2011, 48% das solicitações para se inicializar uma 
petição têm sido negadas. Ao todo 15.100 das 31.700 foram rejeitadas

104
 

(CLARKE, 2012). 

 

                                                 
103There is a small green bag in the House of Commons that hangs hidden on the back of the Speaker's 
chair with a sign attached. It reads: "Do not touch". Into this bag disappear all the petitions that pass 
through parliament. 
It is hard to see this bag as anything other than a metaphor for the triviality with which politicians treat 
petitions and civic engagement in general. This is nothing new. Petitioning, a practice from medieval 
times, was used by the working class in the 19th century to demand the vote in their millions; yet the 
government of the time was quick to reject the multiple petitions they presented. 
The Speaker, John Bercow, promised that the internet would change all this. Indeed the public appetite 
for petitions has not abated. When the government launched its own e-petitions site two years ago, the 
volume of traffic caused it to crash on its first day. 
[...] 
But Directgov is rarely more than a farce – and a destructive one at that.Almost half of petition requests 
submitted to the site by the public are rejected before they reach publication stage. When it promises that 
"if you collect more than 100,000 signatures, your e-petition could be debated in the House of 
Commons", few realise the weight of significance behind the word "could". Many petitions exceed this 
threshold and lead to no debate. In reality, they are passed to the backbench where, in the absence of an 
MP with a reason to champion the cause, they suffer death by committee. Of course, if you happen to 
move in the same social circles as an MP, you could just bypass the task of convincing 100,000 people a 
cause is right and convince just the one. 
 
104Every request I have ever submitted to have an e-petition created on the government’s website has 
always been rejected, but it seems I am not the only one. In the first 8 months since the launch of the re-
vamped e-petitions website in August 2011, 48% of the requests to set up an e-petition have been 
dismissed. A total of 15,100 of the 31,700 were rejected. 
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Totais de petições aceitas e rejeitadas pelo site directgov.uk nos primeiros oito meses (CLARKE, 2012). 

Coloca-se o risco de as petições eletrônicas produzirem efeito contrário – o 

desengajamento, resultante de frustração – caso o desenho institucional não esteja 

preparado para responder aos cidadãos e, mais que isso, levar as petições à avaliação 

efetiva pelo sistema político (MILLER, 2009; BOCHEL, 2012 A e B). Caso o esperado 

processo de responsividade não se estabeleça, uma situação de alheamento do Estado 

frente às petições pode trazer consequências não desejadas para o sistema político, 

ampliando o cinismo dos cidadãos ante a política (BOCHEL, 2012 B). 

Entre os problemas comuns a iniciativas pouco responsivas, está o fato de 

transmitirem ao público expectativas às vezes exageradas quanto a resultados a serem 

alcançados, em certos casos dando a impressão de que estes possam se dar de forma 

instantânea (MILLER, 2009). Também é discutível a opção por privilegiar petições 

populares em detrimento daquelas que são valiosas mas com pequeno número de 

assinaturas105 (MILLER, 2009).  O manejo pouco interessado das petições levaria, 

consequentemente, a um processo identificado por Peixoto (2013) como "audição 

seletiva" (selective hearing): 
                                                 
105Em Miller (2009) existe ainda uma objeção quanto ao custo de implantação de um sistema responsivo 
de petições, já que tal modelo mais robusto de manejo de petições eletrônicas exige estruturas específicas 
e maior atenção ao grande volume de solicitações endereçadas pelo público, o que  se traduz em maior 
dispêndio de tempo e dinheiro. 
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e-petições podem ser uma excelente ferrammenta para audição seletiva. Em 
outras palavras, políticos podem responder às petições colhendo os temas 
sobre os quais eles já decidiram fazer algo a respeito. Criando a ilusão de 
reatividade ao feedback do cidadão quando decisões já foram tomadas e 
ficando com o crédito é uma das mais antigas formas de oportunismo 
político

106
 (PEIXOTO, 2013).  

A perspectiva da frustração pode levar, em suma, como observa ainda Peixoto 

(2013) à "hipótese da desmobilização" (demobilization hipothesis): 

Cidadãos que contribuem com seu tempo e conhecimento assinando (ou 
iniciando) uma e-petição e depois descobrem seu limitado (ou não existente) 
impacto, podem ter minada a sua eficácia política. Nesses casos, as petições 
podem ter um efeito secundário e indesejável de desmobilização, minando o 
desejo de se engajar e favorecendo o ceticismo público quanto à governança 
participativa

107
 (PEIXOTO, 2013). 

Uma objeção que questiona as e-petições a partir da perspectiva deliberacionista 

é a reivindicação por formas de ponderar a opinião emitida pelo autor da petição. Uma 

posição intermediária, que não chega a ser deliberacionista,  advoga (MILLARD et al, 

2012), ao menos a possibilidade de que o cidadão opte entre assinar não apenas a favor, 

mas também contra o enfoque dado ao tema proposto, o que evitaria que se mascarasse 

o real sentimento das pessoas quanto ao proposto no enunciado da petição. 

Outras objeções que extrapolam o mérito da dinâmica interna do modelo miram 

em sua funcionalidade dentro do espectro mais amplo das iniciativas de e-participação 

disponíveis. A ausência de dispositivos de deliberação online, já que mesmo 

mecanismos tidos como incipientes como fóruns de discussão ainda são pouco comuns, 

é apontada como um problema por transformar as petições eletrônicas em um modelo 

verticalizado, onde as pessoas envolvidas não se falam e sequer se conhecem, e portanto 

não dispõem de possibilidades de debater o tema em questão e efetivamente mudar de 

opinião como se espera em um ambiente democrático, o que aproximaria o modelo de 

                                                 
106“e-Petitions may be an excellent tool for selective hearing. In other words, politicians may respond to 
e-petitions by cherry-picking the issues that they had already decided to do something about. Creating the 
illusion of reactivity to citizen feedback when decisions had already been made and taking credit for it is 
one of the oldest forms of opportunistic politics". 

107"Citizens who contribute their time and knowledge by signing (or starting) an e-petition and later 
discover their limited (or non-existent) impact, might have their political efficacy undermined. In such 
cases, petitions might have a secondary and undesirable demobilizing effect, undermining the willingness 
to engage and furthering public scepticism towards participatory governance". 
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uma lógica populista de condução dos temas por grupos mais bem organizados da 

sociedade (PEIXOTO, 2013; COLEMAN, MOSS, 2013).  

No mesmo sentido são expressadas preocupações quanto ao que é entendido 

como um risco de se alienarem os interesses das minorias, já que o modelo privilegia o 

parâmetro quantitativo para consideração das petições (COLEMAN, MOSS, 2013). Em 

resumo, Coleman e Moss (2013) entendem como problemático o que descrevem como 

um caráter meramente quantitativo dos sites de petições eletrônicas mais populares por 

conta disso consideradas pelos autores como atividades de ‘baixo patamar’ no espectro 

das iniciativas de e-participação. Em contraste, a deliberação é vista como única via 

capaz de realizar o ideal democrático de se buscar uma postura inclusiva, informada e 

negociada na formação de políticas e no processo de tomada de decisões. A solução 

proposta, portanto, seria acoplar mecanismos de deliberação às petições: 

“Somos céticos quanto ao valor dessas iniciativas quando elas são confinadas 
a inputs individualistas, desprovidos de qualquer possibilidade para que as 
pessoas desafiem, combinem ou refinem as respectivas ideias. Essas 
iniciativas de baixo patamar podem contribuir melhor para o alcance de 
resultados democráticos, ajudando a impulsionar o engajamento público e a 
levantar novos temas e perspectivas, mas na falta de deliberação pública elas 
correrão o risco de cair presas de pensamento coletivo irrefletido, 
freqüentemente moldado pelos juízos prévios dominantes do efeito de 
agenda-setting da mídia de massas” (COLEMAN, MOSS, 2013, p. 6)

108
. 

Os autores citam como exemplo dessa preocupação o caso clássico envolvendo 

uma petição ao primeiro-ministro britânico contra a taxação de usuários de autoestradas 

como medida para controle da poluição e dos congestionamentos: a iniciativa angariou 

1.810.687 assinaturas e grande atenção da mídia, e acabou levando o governo a adiar a 

decisão. Na prática, argumentam Coleman e Moss (2013), uma política que tentava 

responder a desafios concretos (poluição, congestionamentos) foi interpelada – e 

suspensa – por uma multidão imbuída por um pensamento unívoco, contra a proposta, 

sem ponderações. A resposta do governo, neste caso, preocupou-se em reiterar a sua 

posição, mas mostrou-se insuficiente. Teria faltado diálogo: como nas petições as 

respostas acontecem em uma única via, não se oferece aos cidadãos argumentos capazes 

                                                 
108“We are sceptical of the value of such initiatives when they are confined to individual-istic inputs, 
devoid of any scope for citizens to challenge, refine, or combine one another’s ideas. Such low-threshold 
activities may well contribute to the enactment of democratic outcomes, helping to spur public 
engagement and raise new issues and perspectives, but in the absence of public deliberation they will 
always be in danger of falling prey to unreflective groupthink, often shaped by the dominant prejudices of 
agenda-setting mass media”. 
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de apoiá-los na decisão de se engajar na ideia proposta ou discordar dela (COLEMAN, 

MOSS, 2013)109. 

A objeção coloca em vista ainda as preocupações já levantadas por estudiosos e 

formuladores de políticas, de que petições encaminhadas diretamente da base da 

sociedade em direção ao núcleo da decisão possam em última instância solapar o 

sistema representativo ao passar ao largo dos mecanismos de atuação de seus 

representantes, sobretudo no âmbito legislativo. Esta é a posição de Navarria (2010), 

que analisa este mesmo episódio da taxação das rodovias para mostrar o que considera 

um risco ao sistema representativo: 

“Uma ferramenta web que permite aos cidadãos registrar seus próprios 
pontos de vista ou votar em temas importantes e complexos em modos e 
velocidades sem precedentes pode potencialmente corromper a ideia geral de 
governo via representantes. Ela desafia a própria essência do sistema que a 
produz, e às vezes, ironicamente, o faz agindo de dentro do próprio sistema - 
como aconteceu no caso da petição da taxação de rodovias” (NAVARRIA, 
2010, p. 19)

110
. 

 As petições aparecem, ainda, como um alvo preferencial da corrente teórica que 

questiona o potencial democrático das ferramentas digitais a partir de um ponto de vista 

essencialista: o de que, justamente por conta da extrema facilidade em participar, as 

pessoas, ao utilizarem tais ferramentas, acabam por não experimentarem real 

engajamento político, evitando as situações consideradas como de fato mobilizadoras e 

capazes de afetar o sistema político. O conceito-chave dessa corrente é o de 

slacktivismo, que podemos traduzir livremente como ativismo de sofá, e que Morozov 

(2009) descreve com ironia como "o tipo ideal de ativismo para uma geração 

preguiçosa"111 (MOROZOV, 2009). Por que incomodar com manifestações de rua e o 

risco de ser preso, sujeito à brutalidade policial ou à tortura se é possível fazer barulho 

                                                 
109Cabe aqui um parêntese sobre o quanto se deve atentar para as reais intenções do governo quando 
decide implantar mecanismos de registro de petições. De acordo com o site da BBC News, John 
McTernan, conselheiro político do primeiro-ministro Tony Blair, foi pragmático sobre a forte oposição, 
em um site do próprio gabinete, à  nova taxação de veículos nas estradas: Blair, segundo o conselheiro, 
estava “tranquilo” quanto a isso, já que, se a petição mostrava haver 1,8 milhão de pessoas contra a 
proposta do governo, o fato é que essas pessoas sempre haviam existido, com a diferença de que “agora 
nós temos seus endereços de e-mail”. 

110“A Web-tool that allows citizens to record their own views or cast a vote on important and complex 
issues in ways and speed that are unprecedented can potentially corrupt the whole idea of governing 
through representatives. It challenges the very essence of the system that produced it, and sometimes, 
ironically, it does that by acting from within that system itself – as it happened in the case of the Road 
Tax petition”. 
111“'Slacktivism' is the ideal type of activism for a lazy generation...”. 
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em campanhas no espaço virtual? Ao fazer essa pergunta, Morozov atribui ao fascínio 

dos meios de comunicação por tudo que é digital - dos blogues às redes sociais - a chave 

para explicar por que "todo click em seu mouse é quase garantia de receber atenção 

imediata da mídia, desde que orientado para as causas nobres"112. Se a atenção da mídia 

nem sempre se traduz em efetividade da campanha é algo de importância secundária, 

ironiza. Aqui, uma referência direta às petições: 

“'Slacktivismo' é um termo apto para descrever o ativismo online de tipo 
sinta-se bem, que tem zero impacto político ou social. Ele dá àqueles que 
participam em campanhas 'slacktivistas' uma ilusão de ter um impacto 
significativo no mundo sem demandar nada além de associar-se a um grupo 
de Facebook. Lembra daquela petição online que você assinou e encaminhou 
para sua lista completa de contatos? Aquilo foi provavelmente um ato de 
slacktivismo...” (MOROZOV, 2009)

113
. 

 Outra abordagem na mesma linha, mas contrapondo as e-petições com suas 

congêneres em papel, consideradas mais válidas por envolver o contato interpessoal 

para a obtenção das assinaturas de apoio, lança mão do conceito de efetividade política, 

ou o sentimento de que a mudança política e social é possível, e de que cidadãos 

individuais podem participar desta mudança. Ao abordar esse conceito, Kirwin (2010, p. 

2) lembra que as petições são "uma forma de e-democracia que requer muito pouco 

tempo e energia para se participar"114. Daí a preocupação, argumenta o autor, com o fato 

de que, sendo tão fácil, o ato de assinar uma petição na internet contradiga o processo 

deliberativo e faça com que os peticionários deixem de ser pessoas socialmente 

relevantes ao perderem o poder de persuadir potenciais signatários com seu testemunho 

pessoal, "um elemento-chave do formato de petição"115 (KIRWIN, 2010, p. 6). 

Mesmo os autores que não se colocam entre os críticos do modelo apresentam 

objeções relacionadas ao efeito insuficiente, até aqui, das e-petições na redução das 

desigualdades de participação. A prática, por exemplo, ainda que registrando números 

                                                 
112“every click of your mouse is almost guaranteed to receive immediate media attention, as long as it's 
geared towards the noble causes”. 
 
113“'Slacktivism' is an apt term to describe feel-good online activism that has zero political or social 
impact. It gives those who participate in "slacktivist" campaigns an illusion of having a meaningful 
impact on the world without demanding anything more than joining a Facebook group. Remember that 
online petition that you signed and forwarded to your entire contacts list? That was probably an act of 
slacktivism...”. 
 
114“...a form of e-democracy that requires very little time and energy to participate in”. 
 
115“... a key element of the petition format”. 
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crescentes de submissões e de cidadãos participantes, junto com uma forte demanda por 

fazer petições públicas, parece amplificar as desigualdades existentes em padrões de 

participação na medida em que predominantemente atrai os indivíduos mais 

mobilizados e ativos, com alto status socioeconômico, e os mais jovens parecem ser o 

único segmento demográfico que efetivamente se amplia com a transplantação do 

modelo off-line para o online (LINDNER, RIEHM, 2011). O público usuário, 

entretanto, permanece majoritariamente masculino e mais velho que a população em 

geral, e socioeconomicamente situado na classe média (CARMAN, 2006).  

Vale aqui, antes de passarmos às posições que buscam enfatizar os potenciais e 

aspectos positivos do e-peticionamento, fazermos alguns comentários a respeito das 

críticas que acabamos de relatar. Aquelas que se preocupam com a maneira como 

práticas de e-peticionamento  são conduzidas e seus possíveis efeitos negativos sobre os 

cidadãos (MILLER, 2009; BOCHEL 2012 A e B; CLARKE, 2012; PEIXOTO, 2013) 

encontram eco em estudos e iniciativas que, como veremos na próxima seção, apontam 

para questões relacionadas ao desenho dos websites e à conexão destes com o sistema 

político. Elas são, a nosso ver, pertinentes com as características básicas do e-

peticionamento e precisam ser levadas em conta para que se construam sistemas mais 

substantivos e capazes de se alinhar às expectativas das pessoas. Nesta mesma seara, de 

objeções que dialogam com a perspectiva de se aprimorar os sistemas de e-

peticionamento, podemos incluir as dificuldades de engajamento, de resto comuns a 

projetos de e-participação, levantadas por Lindner e Riehm (2011) e Carman (2006).  

Duas outras posições nos parecem menos passíveis de ser simplesmente 

agregadas como subsídios, digamos assim, a esta perspectiva que estamos propondo, de 

referências úteis ao aprimoramento do gênero e-petição. Uma delas é a dos críticos do 

slacktivismo (MOROZOV, 2009), já que nos parece pouco produtivo desconsiderar os 

potenciais das e-petições - que serão discutidos na próxima seção - com base na simples 

objeção à suposta facilidade dessa prática. Adotar uma espécie de nostalgia das petições 

em papel em nome do que é também suposto como um processo mais exigente para os 

participantes (KIRWIN, 2010) nos parece uma simplificação da mesma natureza.  

Temos, por fim, as críticas feitas pelos e-deliberacionistas, aqui sintetizadas nas 

objeções de Coleman e Moss (2013). O argumento, neste caso, nos parece que pode ser 
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discutido lançando-se mão da taxonomia dos gêneros de e-participação. Embora possa 

agregar ferramentas de deliberação, como fóruns de discussão, para ampliar as 

possibilidades disponíveis aos participantes, o e-peticionamento não se inscreve como 

um subgênero de e-deliberação116, constituindo, antes, uma prática de agregação de 

preferência e como tal prescindindo de deliberação para cumprir o seu propósito117. 

Negar valor às petições por não incluírem deliberação pública, afinal, é afirmar que 

reivindicações públicas só serão válidas se contiverem deliberação. 

 

4.3 AS PETIÇÕES ELETRÔNICAS E SEUS DEFENSORES  

 

 Riehm, Böhle e Lindner (2014, p. 252) concedem, em sintonia com os críticos 

das petições eletrônicas: "A importância das petições não deveria ser superestimada"118. 

Mas ponderam: "Elas podem, entretanto, representar um elemento de um múltiplo de 

democracia de auto-monitoramento ('monitoria') e sua modernização pode contribuir 

para uma vitalização da democracia"119 (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014, p. 252). 

Se não contam entre os mais influentes processos participativos, ponderam ainda, as 

petições configuram "um meio amplamente estabelecido e conhecido pelo qual os 

cidadãos podem se engajar em participação política e controlar autoridades, parlamentos 

e governos"120 (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014, p. 252). Mais ainda: se, para os 

que teorizam sobre o ativismo de sofá, a facilidade de uso aparece como um problema, 

aqui o fato de haver pré-requisitos mínimos é visto como uma vantagem primordial: 

                                                 
116A proposta de taxonomia que vimos na discussão teórica, encontrada em Sanford (2012), traz e-
petitioning como um sub-gênero de e-campaigning, ao lado de e-activism e e-lobbying, mas fora do 
escopo de e-deliberation, que congrega subgêneros como citizen juries, deliberative polling, e-
consultation e e-panel. 
 
117Os muitos papéis que podem ser desempenhados pelas e-petições serão discutidos na próxima seção, 
como já adiantamos. 
 
118“The importance of petitions should not be overestimated”. 
 
119“They can, however, represent an element of a multiple or self-monitoring (»monitory«) democracy 
and their modernization could contribute to a vitalization of democracy”. 
 
120“...a long-established and known means by which citizens can engage in political participation and 
control authorities, parliaments and governments”. 
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"Elas são um direito ao qual todos os indivíduos estão autorizados"121 (RIEHM, 

BÖHLE, LINDNER, 2014, p. 252).  

 Embora em termos históricos o peticionamento tenha suas origens em uma era 

pré-democrática, como lembram os autores, eles observam que hoje a prática exibe 

considerável vitalidade, com uma crescente variedade de corpos de petição e 

organismos voltados para finalidades correlatas, tanto no setor governamental como no 

privado. Tal diversidade de organismos, e o seu uso intensivo, indicam que os cidadãos 

têm uma considerável demanda por esse mecanismo, que pode, em outro argumento que 

contradiz as objeções expressadas pelos críticos, representar um benefício e um 

caminho para o resgate da confiança nas instituições a partir de uma mudança de 

perspectiva que faça as petições funcionarem "como uma espécie de sistema de 

sugestões", o que faz com que elas ajudem "a identificar deficiências que precisam ser 

corrigidas onde for possível. Mas mesmo onde não há deficiências ou se elas não podem 

ser corrigidas, a comunicação oferecida por esses sistemas pode ajudar a gerar 

confiança"122 (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014, p. 254). 

 Se reúnem um bom punhado de objeções a seu próprio modo de funcionamento, 

o fato é que as e-petições também já contam a seu favor, na literatura, com esses e 

outros argumentos que enfatizam seus benefícios. Alguns, é verdade, atinentes às 

características e aos efeitos dos modelos mais responsivos e cujo desenho chega mais 

próximo de conferir aos pleitos, junto aos mecanismos de decisão, um efeito vinculante 

ou próximo disso. Mas outros benefícios apontados pelos estudos realizados ao longo da 

última década são extensíveis a toda ferramenta de petição eletrônica, incluindo as que, 

ligadas ao governo ou ao parlamento, não cultivam práticas responsivas nem asseguram 

perspectivas de vinculação - e abrangendo mesmo aquelas ferramentas de iniciativa não 

institucional, para as quais sequer se aplica a expectativa de responsividade por parte 

das autoridades, tampouco a de algum efeito vinculante. 

 Vale lembrar que uma premissa ou raciocínio básico em favor das petições 

eletrônicas é a que as localiza como um caso bem sucedido, no contexto das 

experiências de e-participação, no que toca à adoção e aplicação prática por diferentes 

                                                 
121“... They are a right to which every individual is entitled”. 
 
122“... as a kind of suggestion system they help identify shortcomings that need to be rectified where 
possible. But even if no shortcomings exist or if they cannot be rectified, the communication offered by 
such systems can help generate trust”. 
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instâncias de governo, em diferentes partes do mundo. Já começamos, então, com uma 

experiência de e-participação amplamente disseminada e experimentada na prática, em 

muitos contextos distintos. As petições eletrônicas são portanto, hoje, "a mais 

desenvolvida experiência com ferramentas de alto volume por parte de autoridades de 

diferentes níveis: parlamentos, governos locais e nacionais"123 (PANAGIOTOPOULOS 

& ELLIMAN, 2012, p. 2). Sua inserção no cenário da participação política via 

ferramentas digitais, observa-se, tem sido notável: "Comparadas com a maioria dos 

outros meios de e-participação tornados disponíveis por instituições públicas, as 

petições eletrônicas têm ido além do estágio experimental e são caracterizadas por um 

alto nível de institucionalização e maturidade institucional"124 (LINDNER, RIEHM, 

2009, p. 1). 

 Vale ressaltar que estamos falando aqui das petições eletrônicas em sua acepção 

mais ampla, de acordo com a tipologia de Böhle e Riehm (2013), e que, conforme já 

vimos, abrange tanto aquelas apenas submetidas eletronicamente, quanto as e-petições 

públicas e, entre estas, as e-petições públicas que envolvem ativamente o público. E 

começamos exatamente com a abordagem genérica proposta por Böhle e Riehm (2013), 

que, a par desta amplitude de iniciativas, enfatiza duas funções basilares das petições: a 

proteção dos direitos e interesses individuais, de um lado, e, de outro, as perspectivas 

trazidas por estas, de proporcionar ao cidadão participação ativa nos processos de 

formação da decisão política e implementação de políticas. 

 Ainda sob essa perspectiva abrangente as petições eletrônicas, assim como suas 

antecedentes em papel, têm uma característica básica de mecanismos bottom-up ou 

ground-up, ou seja, cujos conteúdos são gerados pelas pessoas na base da sociedade e 

não a partir do topo (BÖHLE, RIEHM, 2012; CARMAN, 2014; LINDNER, RIEHM, 

2011; SAMPAIO, 2014), e essa característica, associada ao seu potencial para atrair 

grandes volumes de participantes dispostos a corroborar um determinado ponto de vista 

ou tema, têm um efeito de agendamento, ou agenda-setting (JUNGERR, JURGENS, 

                                                 
123“...the most developed experience with high-volume tools by authorities at different levels: parliaments, 
national and local governments”. 
 
124“Compared to most other means of e-participation made available by public institutions, e-petitions 
have moved beyond the experimental stage and are characterized by a high level of institutionalization 
and procedural maturity”. 
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2010; LINDNER, RIEHM, 2011; PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012; 

SAMPAIO, 2014). 

 "Isso quer dizer", observa Sampaio (2014, p. 165), "que o objetivo principal das 

petições é tentar influenciar decisões políticas, que, em determinadas situações, podem 

ser simplesmente a resposta a algum tipo de indagação ou reclamação". Esta é uma 

distinção fundamental entre as petições e as consultas públicas, por exemplo, afinal, o 

agendamento pode ser traduzido como a capacidade "de a população decidir os temas 

ou questões a serem abordados (a receberem atenção) em vez de instituições e 

representantes políticos" (SAMPAIO, 2014, p. 165). Tratando do ciclo de formulação 

de políticas públicas, Panagiotopoulos e Elliman (2012), também enfatizam o potencial 

de agendamento das petições, acrescentando que, nesse contexto, elas podem ser ainda 

uma ferramenta importante no estágio de avaliação das políticas. 

 Uma abordagem que se aproxima do agendamento mas não se concentra apenas 

na temática, considerando ainda os volumes de petições registradas em determinado 

tempo e lugar, é a que atribui a esse mecanismo uma "função sismográfica" ou "função 

indicador" (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014): analisando séries históricas mais 

amplas sobre o comportamento das petições no parlamento alemão desde 1949, os 

autores notaram que, junto com um gradual mas contínuo crescimento no volume de 

petições, houve "consideráveis flutuações" entre os vários anos. "Essas flutuações 

refletem o fato de que o sistema de petições responde a situações-problemas específicos 

na sociedade e então cumpre bem a sua 'função de indicador ou sismógrafo'"125 

(RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014, p. 56). Para exemplificar a tese, os autores citam 

que o ano de 1992 registrou o pico no volume de petições ao parlamento alemão, com 

23.960 novas submissões - o que pode ser atribuído, segundo os autores, aos problemas 

sociais resultantes da unificação do país, ocorrida em 1990.  

 Essa função sismográfica pode ser traduzida ainda, de acordo com os autores, 

por uma pergunta: "O que incomoda os cidadãos?" 126 (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 

2014, p. 190). Tal entendimento de que as petições podem funcionar como indicadores 

do que anda pela cabeça dos cidadãos é compartilhado pelos funcionários que atuam em  

                                                 
125“These fluctuations reflect the fact that the petition system responds to specific problem situations 
within society and thus fulfils its 'indicator or seismographic function' well". 
 
126“What bothers the citizens?". 
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organismos responsáveis por petições nos países da União Europeia, e, mais ainda, visto 

por estes como de grande relevância - tanto é assim que a função sismográfica ficou no 

topo do ranking, em pesquisa com esses funcionários sobre as principais funções das 

petições: esta função foi vista como de "grande relevância prática"127 pela maioria dos 

organismos de petições que responderam à pesquisa. Outras funções que receberam essa 

mesma classificação, embora em menor escala de incidência, foram "Alívio em casos 

individuais ou adversidades"128 e "Participação política"129. Já "Mediação de 

conflitos"130 foi ressaltada por apenas um entre os 17 respondentes. As outras funções 

constantes no questionário, mas que não pontuaram entre as de "grande relevância 

prática" foram "Aprimorar a comunicação entre os cidadãos e o estado"131 e "Proteção 

de direitos individuais"132 (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014, p. 190) 

 Palmieri (2008) traz uma ideia que desdobra e de certa forma aprofunda as 

funções de agendamento e de sismógrafo, ao defender que as petições "podem ser 

consideradas mais efetivas em reforçar os pontos de vista da comunidade sobre um tema 

do que em de fato ter aquele assunto ouvido e considerado pelo parlamento"133 

(PALMIERI, 2008, p. 121). A autora, ao tratar de petições ao parlamento, elabora essa 

função de forma enfática: 

Talvez mais importantemente, petições podem reforçar um senso de unidade 
e propósito dentro de uma comunidade, que é então publicamente 
demonstrado quando a petição é apresentada à Casa. Neste sentido, uma 
petição oferece uma medida da força do sentimento de uma comunidade 
sobre um tema, e em sequencia, proporciona aos membros do parlamento 
uma caixa de ressonância para as preocupações expressadas pelo eleitorado. 
(PALMIERI, 2008, P. 123)

134
. 

                                                 
127“...high practical relevance...". 
128“Relief in individual cases of hardship". 
 
129“ Political participation". 
 
130“ Conflict mediation". 
 
131“Improved communication between citizens and the state". 
 
132“ Protection of individual rights". 
 
133“While petitions have great democratic potential, they might be considered more effective in 
strengthening community views on an issue than in actually having that issue heard and considered by 
parliament". 
 
134“Perhaps more importantly, petitions can foster a sense of unity and purpose within a community 
which is then publicly demonstrated when the petition is presented to the House. In this sense, a petition 
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 Indo mais adiante, Palmieri (2008) propõe que esta conexão entre as petições e a 

comunidade pode assumir tal organicidade que, para além da expressão de sentimentos, 

refletiriam a própria maneira de pensar e mesmo os propósitos da comunidade: 

"Independentemente do número de assinaturas, entretanto, petições não apenas 

articulam a preocupação de uma comunidade, mas seu plano de ação"135 (PALMIERI, 

2008, p. 126).  

 Os efeitos de agendamento e de sismógrafo deságuam, ainda, nas ações coletivas 

articuladas por grupos que se beneficiam das oportunidades estratégicas oferecidas pelas 

petições para promover mobilizações na internet. Este aspecto é descrito por Böhle e 

Riehm (2013) como uma função específica, de mobilização no contexto de campanhas 

políticas136: "Se um peticionário ou, como na maioria dos casos, um grupo de 

peticionários fazem públicas suas preocupações e solicitam suporte na forma de 

assinaturas, a petição é um meio de gerar atenção pública, iniciar um debate, influenciar 

a opinião pública e conquistar apoiadores"137 (BÖHLE, RIEHM, 2013, p. 4). Os autores 

defendem que a participação ativa em sites de peticionamento redunda em ganhos 

psicológicos para os participantes, no sentido de auto-realização e auto-

desenvolvimento. 

Neste quesito, pode-se acrescentar ainda, sob a perspectiva do cidadão menos 

afeito a participar, um outro argumento em favor do que seria uma função educativa das 

petições eletrônicas, no sentido de que se prestariam a introduzir no universo da e-

participação cidadãos com dificuldades para assumir uma postura politicamente ativa na 

internet. Este argumento admite as insuficiências presentes no modelo de participação 

"single-click" das petições eletrônicas, mas considera o seu apelo e consequente 

popularidade como  valores em si, e vislumbra nelas um caminho intermediário para 

levar à efetiva participação aqueles cidadãos que, em contato com as ferramentas 

desenhadas sob o ideário das iniciativas de e-democracia, acabam se abstendo de 
                                                                                                                                               
provides a measure of a community’s strength of feeling on an issue, and in turn, provides Members of 
Parliament with a sounding board for the concerns expressed by the voting public”. 
 
135“Irrespective of the number of signatures, however, petitions not only articulate a community’s 
concern, but its plan for action”. 
 
136“A atuação específica dos grupos de ativismo online será abordada na próxima seção. 
 
137“If a petitioner or as in most cases a group of petitioners make their concern public and ask for support 
in the form of signatures, the petition is a means to generate public attention, to initiate a debate, to 
influence the public opinion and to win supporters". 
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participar – uma maioria silenciosa que em geral opta por se omitir (lurking), deixando 

o centro da arena para os poucos participantes ativos, mas tenderia a se sentir mais à 

vontade no modelo "single-click", fazendo deste um passo transitório para práticas mais 

complexas - em resumo, uma transição entre esconder-se e efetivamente participar: "na 

área de participação política, peticionamento é uma ferramenta simples mas efetiva que 

provê um primeiro degrau para cidadãos que querem interagir com e influenciar 

assembleias democraticamente eleitas, de seus conselhos locais até o Parlamento 

Europeu"138 (CRUICKSHANK, EDELMAN, SMITH, 2009, p. 1). Este passo inicial, 

argumentam ainda os autores, tem a vantagem adicional de cultivar o senso de auto-

eficácia do cidadão no que toca à participação política. 

A afirmação parece encontrar apoio no estudo de Jungerr e Jurgens (2010) sobre 

tipos de usuários de um sistema de petição. Ao mapearem os perfis de utilização do site 

de petições do parlamento alemão, os autores encontraram que a maioria dos usuários 

do sistema se enquadra no do padrão do tipo "Público de tema único"139, ou seja, 

usuários que usam o sistema uma ou duas vezes para subscrever petições em tópicos 

claramente inter-relacionados. Outro perfil com grande contingente de usuários é o dos 

"Consumidores de ativismo"140, ou seja, de acordo com os autores, aqueles que assinam 

múltiplas petições sem coerência temática. Embora mais ativos que os primeiros, esses 

usuários não se mostram engajados politicamente, mas "subscrevem e-petições como se 

fossem às compras"141.  

Em linha com o raciocínio que advoga uma escala inversamente proporcional 

entre a intensidade da participação e o volume de usuários em cada perfil, são bem 

menos numerosos os tipos mais ativos de participantes projetados pela  pesquisa, 

denominados de "Ativistas-relâmpago"142 e "Novos Lobistas"143, respectivamente, 

                                                 
138“ In the area of political participation, petitioning is a simple yet effective tool which provides a first 
step for citizens who want to interact with and influence democratically-elected assemblies, from their 
Local Council to the European Parliament”. 
 
139Single-issue stakeholder, no original. 
 
140“Activism consumers”. 
 
141“...co-sign e-petitions as if shopping around”. 
 
142“Hit and run”. 
 
143“New lobbyists”. 
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aquejes cujos nomes são encontrados em múltiplas petições que cobrem tópicos 

similares, mas usaram o sistema em apenas uma ou duas sessões, e, finalmente, os que 

aparecem em múltiplas petições que cobrem tópicos similares e utilizam o sistema por 

um longo período de tempo. Junger e Jurgens (2010) também constataram que, na 

verdade, poucas e-petições atraem a maioria das assinaturas. 

Esse raciocínio parece encontrar apoio, ao menos em parte, nos resultados 

empíricos de pesquisa realizada por Lindner e Riehm (2011), que constatou uma 

ampliação do número de participantes jovens nas e-petições, em comparação com as 

petições em papel. O estudo não encontra comprovação para a participação, no 

ambiente digital, de outras camadas da população que não integram o padrão do 

peticionário das petições em papel - homem, de meia idade, elevado status 

socioeconômico e já habituado ao ativismo offline -, mas reconhece que as e-petições, 

por ampliarem as facilidades de participação, têm potencial para alcançar também essas 

outras camadas. Outro papel que as petições eletrônicas têm a virtualidade de 

desempenhar, também nesta linha da inclusão de novos usuários, é apontado por Aldé, 

Santos (2014): a possibilidade de inclusão de públicos ligados a interesses alternativos 

ou sub-representados. Pode-se acrescentar, a este respeito, a assertiva de Mosca, 

Santucci (2009) de que as petições têm a dupla função de servir aos indivíduos como 

caminho para o engajamento no processo político, e às instituições como ferramenta 

para ampliar a participação do cidadão. 

 De um extremo ao outro no diapasão dos papéis que são levantados para as 

petições eletrônicas, na literatura sobre o tema: no âmbito dos impactos mais profundos 

estão aqueles que investem, não nos efeitos genéricos passíveis de ser obtidos por toda 

experiência de peticionamento, mas nas possibilidades mais complexas e por isso 

necessariamente conectadas ao setor público. Lindner e Riehm (2011) defendem o que 

chamam de funções de nível intermediário para as petições, se tomadas do ponto de 

vista dos destinatários: petições encaminhadas ao parlamento podem reforçar o controle 

deste sobre o executivo. Elas também podem propiciar às autoridades informação útil, 

funcionando como um componente das ligações comunicativas entre os representados e 

seus representantes e contribuindo para a responsividade do parlamento. "Sob certas 

circunstâncias", acrescentam os autores, "o peticionamento pode também preencher a 
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função secundária de expandir as competências do parlamento vis-a-vis o executivo"144 

(LINDNER, RIEHM, 2011, p. 8). Esta é, afinal, uma função que resgata o 

desenvolvimento das petições ao longo do tempo: "Historicamente, pode-se observar de 

forma reiterada que petições têm sido instrumentais em processos de reforço do 

parlamento em sistemas políticos"145. 

 Lindner e Riehm (2011), ainda, acrescentam aquelas que classificam como 

funções no nível do sistema: da perspectiva abrangente do sistema político, as petições 

podem potencialmente contribuir para as funções de integração e legitimidade. A 

primeira assertiva é a de que, ao proverem um canal formal para submeter requisições, 

os mecanismos de peticionamento facilitariam a integração dos cidadãos ao sistema 

político. Já a legitimidade é uma função a ser alcançada apenas nos casos em que os 

destinatários decidem usar os inputs trazidos pelos peticionários de uma forma 

construtiva, incrementando o processo de decisão política. 

 Nesta esfera das funções mais complexas atribuídas na literatura às petições 

estão, ainda, as assertivas propostas por Riehm, Böhle e Lindner (2014): "Petições são 

um instrumento efetivo de pesos e contrapesos concernindo o poder executivo"146; 

"Petições são um instrumento pertinente para ampliar a participação do cidadão em um 

ambiente político crescentemente complexo"147; "Petições podem ajudar a aperfeiçoar a 

comunicação entre os cidadãos e as instituições políticas (parlamento, governo)" 148; e, 

finalmente, "A mais importante função do sistema de petições é prover os cidadãos com 

suporte imediato e direto (não burocrático)" 149 (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014, p. 

193). 

                                                 
144“Under certain circumstances, petitioning can also fulfil the secondary function of expanding the 
competences of parliament vis-à-vis the executive”. 
 
145“Historically it can be observed repeatedly that petitions have been instrumental in the processes of 
strengthening parliament in political systems”. 
 
146“Petitions are an effective instrument of checks vand balances concerning executive power”. 
 
147“Petitions are a reasonable instrument to further citizen participation in an increasingly complex 
political environment”. 
 
148“Petitions can help to improve the communication between citizens and political institutions 
(Parliament, Government)”. 
 
149“The most important function of the petition system is to provide citizens with immediate and direct 
(non-bureaucratic) support”. 
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 Essas assertivas de alcance mais abrangente constituem, é bom ressaltar, um 

estágio a que poucas experiências de peticionamento eletrônico podem ser associadas 

no momento. Mas afirmar isso não é o mesmo que colocar essas possiblidades no plano 

ideal, visto que, como veremos na parte empírica deste estudo, há experiências 

concretas de sistemas de petições que já se aproximam dessa performance em que 

ocorre um relacionamento mais intenso e produtivo entre o setor público e o cidadão. 

Visto desta perspectiva, portanto, poderíamos pensar em estabelecer que os críticos das 

petições eletrônicas têm razão em muitos casos, mas não em todos: seus 

questionamentos se aplicariam àqueles sistemas em que o grau de responsividade seria 

baixo ou insuficiente, aí sim podendo intensificar os sentimentos de apatia e baixa 

eficácia por parte dos cidadãos. Sistemas mais responsivos no mínimo relativizariam a 

maior parte das críticas que vimos na seção anterior - com exceção, talvez, da ausência 

de efeito vinculativo direto para as reivindicações veiculadas via petições, o que seria 

compensado, por outro lado, pela noção de que ainda assim um sistema responsivo de 

petições pode compensar a ausência de resultados diretos com uma atuação próxima ao 

cidadão, feito advogado e cliente, como descrito por Böhle e Riehm (2013). 

 No quadro a seguir, buscamos sistematizar as funções atribuídas às petições 

encontradas nos textos que tratam do tema, procurando classificá-las de acordo com a 

interpretação proposta nesta seção. O quadro é uma tentativa de organização visual dos 

argumentos enfatizados neste levantamento, com o objetivo de facilitar a compreensão 

da abordagem proposta para essas leituras. 

 

 Funções democráticas das petições na literatura  

ALCANCE FUNÇÃO AUTOR (ES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conteúdos gerados a partir da 

base (bottom-up) 

 

 

• Agendamento (agenda-

setting) 

 

 

• Sismógrafo (indicador) 

 

Böhle e Riehm (2012); Carman 

(2014); Lindner e Riehm (2011); 

Sampaio (2014) 

 

Jungerr e Jurgens (2010); Lindner e 

Riehm (2011); Panagiotopoulos e 

Elliman (2012); Sampaio (2014) 

 

Riehm, Böhle e Lindner (2014) 
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GENÉRICO 

 

• Proteção dos direitos e 

interesses individuais 

 

• Sistema de sugestões 

 

• Participação política 

 

 

 

• Controlar autoridades, 

parlamentos e governos 

 

 

• Mediação de conflitos 

 

• Aprimorar a comunicação 

entre os cidadãos e o estado 

 

• Reforçar os pontos de vista da 

comunidade (e seus planos de 

ação) 

 

• Mobilização em campanhas 

políticas 

 

• Suporte ao estágio de 

avaliação das políticas. 

 

Böhle e Lindner (2013); Riehm, 

Böhle e Lindner (2014) 

 

Riehm, Böhle e Lindner (2014) 

 

Riehm, Böhle e Lindner (2014); 

Böhle e Lindner (2013); Mosca e 

Santucci, 2009 

 

Riehm, Böhle e Lindner (2014) 

 

 

 

Riehm, Böhle e Lindner (2014) 

 

Riehm, Böhle e Lindner (2014) 

 

 

Palmieri (2008) 

 

 

 

Böhle e Riehm (2013) 

 

 

Panagiotopoulos  e Elliman (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECÍFICO 

(PETICIONÁRIOS) 

• Primeiro degrau para 

engajamento de participantes 

com comportamento lurking 

 

• Auto-eficácia 

 

 

 

• Inclusão de participantes 

Cruickshank, Edelman e Smith 

(2009); Mosca e Santucci (2009) 

 

 

Cruickshank, Edelman e Smith 

(2009); Lindner e Riehm (2011) 
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jovens 

 

 

• Inclusão de novas camadas da 

sociedade, incluindo sub-

representados 

 

Lindner e Riehm (2011) 

 

 

Lindner e Riehm (2011); Aldé e 

Santos (2014) 

 

 

 

 

 

 

ESPECÍFICO 

(SISTEMAS DE 

PETIÇÕES MAIS 

AVANÇADOS) 

• Controle do parlamento sobre 

o executivo 

 

• Reforço do parlamento no 

sistema político 

 

• Integração dos cidadãos ao 

sistema político 

 

• Legitimação do sistema 

político junto à sociedade 

 

• Instrumento de pesos e 

contrapesos (legislativo x 

executivo) 

 

• Incrementar a participação do 

cidadão em um ambiente 

político crescentemente 

complexo 

 

• Aperfeiçoar a comunicação 

entre os cidadãos e as 

instituições políticas 

 

• Prover os cidadãos com 

suporte imediato e direto (não 

burocrático) 

Lindner e Riehm (2011) 

 

 

Lindner e Riehm (2011) 

 

 

Lindner e Riehm (2011) 

 

 

Lindner e Riehm (2011) 

 

 

Riehm, Böhle e Lindner (2014) 

 

 

 

Riehm, Böhle e Lindner (2014) 

 

 

 

 

Riehm, Böhle e Lindner (2014) 

 

 

 

Riehm, Böhle e Lindner (2014) 
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4.4 UMA FERRAMENTA DO ATIVISMO DIGITAL 

  

 O tema deste trabalho é o advento das e-petições enquanto fenômeno ligado ao 

setor público e a extensão de suas conexões com governos e/ou parlamentos. Mas não 

se pode discutir tal tema sem se abordar as plataformas não-governamentais de 

campanhas online que estão em maior ou menor medida ancoradas em petições. A 

despeito da ausência de qualquer interface formal com governos ou parlamentos, essas 

plataformas têm ganhado amplos espaços junto à opinião pública e aos meios de 

comunicação de massa ao redor do mundo, inclusive em países como o Brasil, onde o 

peticionamento político em bases formais não constitui uma tradição e, muito por isso, 

não tem ensejado experiências significativas de peticionamento digital patrocinado pelo 

poder público150. 

 Tais iniciativas informais, entretanto, estão presentes mesmo em países onde o 

setor público mantém canais abertos e populares de e-petições, como acontece no Reino 

Unido e nos Estados Unidos, por exemplo. Cabe aqui observar, de forma mais detida, as 

distinções entre tais iniciativas e aquelas patrocinadas pelo setor público. Uma primeira 

questão é aferir se estamos tratando de iniciativas de uma mesma natureza, mas com 

características que as colocam em ramos diferentes, ou de fenômenos de fato distintos e 

que só se aproximam por recorrerem a expedientes aparentemente similares. 

 As referências encontradas na literatura trazem poucas abordagens a esta 

questão, com algumas tentativas de fazer distinções. De um modo geral, encontramos 

dois grupos estanques de textos acadêmicos que tratam de forma dissociada de um tema 

e de outro: de um lado, está a literatura sobre e-petições que, embora ainda incipiente no 

universo da produção acadêmica sobre e-participação, vem ganhando cada vez mais 

volume e praticamente se concentra nesse tipo de peticionamento de caráter público, 

deixando de lado as plataformas não governamentais (SAMPAIO, 2014);  do outro, há 

uma corrente de estudos voltados para o ativismo em suas manifestações offline e 

                                                 
150No Brasil há uma iniciativa ainda incipiente no Senado Federal, que será incluída na análise empírica, 
no próximo capítulo. 
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online, e nesses textos o peticionamento aparece como uma de muitas estratégias 

utilizadas pelas organizações para alcançar os seus objetivos151. 

 Os textos que se referem às duas formas de peticionamento estão em geral 

vinculados à literatura de e-participação e e-petições públicas. Neles, há posições 

distintas sobre como classificar as e-petições informais. Da literatura sobre e-

participação e e-petições, encontramos em Palmieri (2008) uma posição taxativa e 

excludente: as listas de abaixo-assinado nas plataformas de campanhas informais "não 

podem ser consideradas petições em um senso procedimental"152, afirma a autora, 

exatamente por conta da ausência de vinculação direta com qualquer instância do 

governo ou parlamento. Panagiotopoulos, Elliman (2012), em outra perspectiva, 

também corroboram essa visão ao tempo em que observam: a característica central dos 

websites informais de e-peticionamento são os esforços de mobilização dos cidadãos via 

ferramentas como correntes de e-mail que partem dessas próprias plataformas, uma 

postura proativa que não se vê no setor público. "Tais esforços de mobilização 

pertencem à esfera do ativismo digital e de protesto, que é possivelmente um conjunto 

de atividades completamente diferente da participação organizada por instituições 

políticas"153 (PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012, p. 3). Os autores, entretanto, 

como veremos mais adiante, avaliam por outro lado que o setor público poderia se 

espelhar nas experiências informais para incrementar o repertório de engajamento do 

cidadão. 

 A separação entre os dois fenômenos também se depreende em Carman (2014), 

que se refere ao que chama de "confusão" entre as duas alternativas do ponto de vista do 

cidadão. Afinal, reclama o texto, as pessoas podem ser abordadas para assinar uma 

variedade de diferentes apelos que, embora apresentados como tais, podem não ser 

petições formais conectadas a órgãos públicos. "É certo que as pessoas confundem toda 

sorte de petições - para muitas pessoas, petições são petições e elas não parecem prestar 

                                                 
151Um trabalho que estuda especificamente as petições informais, e no contexto brasileiro, é o de 
Alessandra Aldé e João Guilherme Bastos dos Santos (2012), que abordaremos mais à frente nesta seção. 
 
152 "It is likely that people confuse all sorts of petitions—to many people, petitions are petitions and they 
do not seem to pay a great deal of attention to which institution the petition is being submitted". 
 
153"Such mobilisation efforts belong to the sphere of digital activism and protesting which is arguably a 
com-pletely different set of activities from participation organised by political institutions". 
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muita atenção quanto a qual é a instituição a que a petição está sendo submetida"154 

(CARMAN, 2014, p. 169). 

 A admissão das plataformas não governamentais como parte do espectro das e-

petições, entretanto, prevalece em outras referências encontradas quanto a essa questão, 

e que assumem posições mais nuançadas. Lindner e Riehm (2011), por exemplo, optam 

por não falar em fenômenos distintos, tratando as e-petições, públicas ou não, como 

faces de uma mesma moeda. Os autores as equivalem, ao afirmar que sistemas de e-

petições são operados tanto por órgãos públicos quanto por organizações privadas e 

não-governamentais. A diferença, explicam, é que as primeiras, usualmente, têm 

procedimentos institucionalizados e até certo ponto codificados em termos legais, 

enquanto as segundas são livres para determinar os requisitos procedimentais. O objeto 

de estudo de Lindner e Riehm (2011), vale lembrar, restringe-se no entanto às e-

petições de caráter formal. 

 Dessa mesma perspectiva, uma abordagem mais direta e propriamente dedicada 

a promover uma caracterização entre manifestações distintas do que seria o mesmo 

fenômeno está em Kirwin (2011), que, ao defender explicitamente que o termo e-

petição é genérico e intercambiável,  descreve as duas alternativas como ramos de uma 

mesma família: E-petições formais e E-petições informais. As primeiras são, de acordo 

com o autor, consideradas como sistemas institucionalizados e legalmente codificados, 

mantidos por instituições públicas. "Estas são sistemas de peticionamento 

desenvolvidos e mantidos por um organismo governamental, permitindo que os 

cidadãos se comuniquem diretamente com este"155 (KIRWIN, 2011, p. 5).  Já as 

informais são requisições a uma autoridade, usualmente uma instituição governamental, 

feitas por uma organização não-governamental ou por indivíduos. "Estas incluem tudo, 

de peticionar sua escola local para manter seu programa de música a solicitar à ONU 

                                                 
154 "It is likely that people confuse all sorts of petitions—to many people, petitions are petitions and they 
do not seem to pay a great deal of attention to which institution the petition is being submitted".  
 
155 " These are petitioning systems developed and maintained by a government body, allowing citizens to 
directly communicate with it". 
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que sancione um país devido a violações dos direitos humanos"156 (KIRWIN, 2011, p. 

5). 

 As demais referências encontradas, se não tocam na questão das caracterizações 

em si, enveredam pela linha da naturalização da existência de e-petições formais e 

informais. Na mesma linha da "confusão" entre um fenômeno e outro apontada por 

Carman (2014), mas em outro diapasão, Mosca e Santucci (2009) também observam 

que, na prática, os cidadãos tendem a não diferenciar entre as duas opções, o que, na 

avaliação dos autores, necessariamente deve instar as autoridades a levar em conta os 

inputs trazidos pelas petições informais. Mosca e Santucci (2009), lembram que isso 

pode ser observado, na prática, nos estudos empíricos, a exemplo daqueles voltados 

para o sistema de petições do parlamento europeu, denominado PETI: 

Ao analizar petições "formais" endereçadas ao Parlamento Europeu, não se 
pode ignorar a massa de petições "informais" que são iniciadas e 
desenvolvidas online como parte de campanhas na web mais amplas por 
movimentos basistas usando o suporte de websites de ONGs. De fato, ao 
abordarmos o papel das petições online na União Europeia, não se pode 
esquecer que os cidadãos podem enviar e-petições para diferentes receptores, 
ou usando ferramentas distintas das oficiais. Muitas petições são enviadas 
todos os anos por cidadãos europeus e grupos para outros destinatários que 
não o PETI: muitas são as requisições, ou reivindicações, submetidas 
diretamente aos membros de comissões europeias, ou diretorias gerais, ou 
mesmo à presidência do Conselho da União Europeia

157
 (MOSCA, 

SANTUCCI, 2009, P. 18). 

 Esta atitude dos usuários, aqui, pode ser remetida às questões estruturais 

relacionadas ao próprio perfil das e-petições conforme já vimos anteriormente, ou seja, 

ao deixarem de reconhecer uma diferenciação clara entre sistemas formais e informais 

em países onde há oferta desses dois tipos de e-peticionamento, esses usuários 

refletiriam a dificuldade que mesmo sistemas formalizados enfrentam para traduzir em 

decisões práticas as demandas trazidas pelos cidadãos. Essa ausência de vinculação 

entre as petições e a decisão política faz com que as principais funções exercidas por 

                                                 
156 " These include everything from petitioning your local school in order to keep its music program to 
asking the UN to sanction a country due to human rights violations". 
 
157“While analyzing ‘formal’ petitions addressed to the EP, one cannot ignore the mass of ‘informal’ 
petitions that are initiated and developed online as part of broader web campaigns by grassroots 
movements using the support of NGO websites. In fact, while assessing the role of online petitions in the 
EU, one cannot forget that citizens may send e-petitions to different receivers, or using other electronic 
tools than the official ones. Several petitions are sent every year by European citizens and groups to other 
addressees than the PETI: many are the requests, or claims, submitted straight to European 
Commissioners, or Directorate Generals, or even to the Council Presidency of the EU”. 
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sistemas assim, tomados genericamente, estejam mais relacionadas a ganhos menos 

objetivos, como agendamento de temas no sistema político, estímulo à participação, etc. 

 Atributos genéricos que, de resto, podem ser assumidos pelas petições informais, 

como reivindicam Mosca, Santucci (2009), ao lembrar que, nos exemplos citados de 

destinatários alternativos na União Europeia visados pelos sistemas informais, trata-se 

de "alvos específicos que não têm nenhuma obrigação legal de assumir uma posição. 

Esse comportamento das pessoas pode acontecer porque os cidadãos não estão cientes 

da existência do PETI, mas também porque eles não sentem o uso de petições formais 

como um meio estratégico ou efetivo de alcançar suas metas"158 (MOSCA, 

SANTUCCI, 2009, P. 18). O fato é que "desde a década de 1990, um amplo leque de 

atores (indivíduos privados, ONGs, organizações internacionais, etc) têm 

crescentemente usado e-petições como formas de campanha online"159 (MOSCA, 

SANTUCCI, 2009, P. 18), e muitas dessas e-petições, lembram os autores, são enviadas 

tanto para o PETI quanto para outras instituições europeias, usando-se tanto canais 

formais quanto informais. 

 O argumento sobre a necessidade de que o setor público leve em conta as 

petições trazidas pelos sistemas informais aparece também, como já mencionado, em 

Panagiotopoulos e Elliman (2012), ao lembrarem que, embora não seja de 

responsabilidade das autoridades, o peticionamento promovido pelos sites de 

campanhas "é certamente um elemento que não pode ser ignorado" quando se busca 

construir "um processo de participação sustentável e inclusivo para cidadãos normais 

que não possuem mecanismos organizados de promoção"160 (PANAGIOTOPOULOS, 

ELLIMAN, 2012, p. 14). Embora entendendo que se trata de tipos distintos de 

peticionamento, os autores avaliam que as autoridades às voltas com modelos formais 

poderiam espelhar-se nas experiências de grupos de mobilização política, em especial 

na combinação de táticas de engajamento massivo, que encoragem o público a dar 

pequenos passos na direção de estágios mais avançados de participação. "Há pouca 
                                                 
158“These are specific targets that do not have any legal obligation to take a position [...] this might 
happen because citizens are not aware of the existence of the PETI, but also because they do not feel 
using formal petitions as a strategic or an  effective means in order to reach their goals”. 
 
159“...since the 1990s a wide range of actors (private individuals, NGOs, international organizations, etc.) 
have increasingly used epetitions as means of online campaigning”. 
 
160“...is certainly an element that can’t be overlooked" [...] "a sustainable participation process inclusive to 
normal citizens who don’t possess organised promotion mechanisms". 
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evidência de que as autoridades têm buscado conectar seus esforços de engajamento em 

lógicas similares de escalada que possam alcançar as pessoas de acordo com sua 

disponibilidade e desejo de participar"161 (PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012, p. 

14). 

 É certo que as características das campanhas na web fazem delas um exemplo 

interessante do que as instituições públicas podem aprender em termos de táticas de 

engajamento e estímulo à participação dos cidadãos, em geral, e de promoção de 

ferramentas de e-peticionamento, em particular. Cabe lembrar, com Mosca e Santucci 

(2009) e Bennet (2003), o caráter pragmático desse tipo de campanha, que, como seus 

congêneres que ocorrem exclusivamente offline, constitui-se de eventos tematica, social 

e temporariamente interconectados voltados para envolver e mobilizar um grupo de 

atores em torno de uma meta - atores contra e a favor, vale dizer, já que a fixação de 

aderentes, aliados e oponentes desse alvo particular está na essência de tais movimentos. 

Essas interações, cabe observar, acontecem, no caso das campanhas na web, em geral - 

mas não exclusivamente - online. 

 Na verdade, ainda de acordo com Mosca e Santucci (2009), extensões offline 

são um recurso comum nas campanhas na web, o que se materializa, por exemplo, no 

que os autores denominam de petição "visual" ("visual" petition): situações em que os 

manifestantes se reúnem fisicamente para ser fotografados - seja na fase de promoção 

da petição ou de sua entrega a autoridades. Profissionais especializados nesse tipo de 

campanha são em geral contratados por organizações que lançam mão do expediente 

para coordenar ações offline, lembram Mosca e Santucci (2009), que relacionam 

exemplos de iniciativas do gênero promovidas por organizações como Anistia 

Internacional (direitos humanos), Oxfam (combate à pobreza e às injustiças) e Iansa 

(combate à violência pelo uso de armas). Em todos os casos, a interação entre online e 

offline é um pressuposto. Como observa o responsável por uma campanha de grande 

impacto pelo controle do uso de armas citado pelos autores, "de um lado há a 

tecnologia, para ir rapidamente adiante; do outro, há a criatividade"162 (MOSCA, 

SANTUCCI, 2009, P. 22).  

                                                 
161“ There is little evidence that authorities have managed to connect their engagement efforts in similar 
escalating logics that can reach people according to their availability and willingness to participate". 
 
162
“on the one hand there is technology, to go quickly forward; on the other hand, there’s creativity”. 
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 Karpf (2010), relaciona essas táticas - e-peticionamento, alertas de e-mail e 

esforços de mobilização offline - como parte do repertório estratégico das associações 

ativistas. Espelhando a hipótese da ação pedagógica das e-petições, que já vimos na 

seção anterior, o autor também fala dessas estratégias, sobretudo a mobilização do 

interesse das pessoas via uso de correntes de e-mails em torno das campanhas 

prioritárias dessas instituições, como "um primeiro passo em uma escada-de-

engajamento"163 (KARPF, 2010, p.  29).  

 A ideia de petições como um tipo de participação de baixa intensidade e portanto 

afeito a pessoas que estão mais predispostas a exercer a sua cidadania no ambiente 

digital, de fato, também frequenta a literatura sobre ativismo - não exatamente no 

diapasão dos críticos do "slacktivismo", mas no daqueles que advogam a adaptação da 

participação política aos novos tempos, sem com isso considerarem menos válidas essas 

novas maneiras de participar. A ideia de um novo modelo de ativismo global baseado na 

internet e formatado de acordo com as características do novo meio é tratada em 

Postmes e Brunsting (2002) e Hill (2010). Os primeiros defendem que o ativismo 

político passou por uma fase de decadência entre os anos 80 e o início dos 90 do século 

passado - o que creditam ao influxo de um momento histórico muito influenciado pelo 

individualismo e pelo liberalismo - para voltar a se manifestar de forma crescente em 

meados dos anos 90. Esse ressurgimento, lembram os autores, teve como marco 

importante os protestos pautados nas causas anti-globalização durante o encontro da 

Organização Mundial do Comércio em Seattle, em novembro de 1999, mas mesmo 

antes já se notava uma tendência crescente de retorno do ativismo relacionado a um 

leque mais abrangente de temas, que iam além da globalização. "É possível que a 

internet tenha desempenhado um papel crucial em iniciar e direcionar o crescimento do 

ativismo"164 (POSTMES, BRUNSTING, 2002, p. 290). 

 O ativismo online, de acordo com Hill (2010), "começou como uma reação 

orgânica, espontânea ao uso da tecnologia web para uma meta política"165 (HILL, 2010, 

                                                 
163A ideia de e-peticionamento como uma espécie de degrau inicial também está em Cruickshank, 
Edelman e Smith (2009), como já vimos. Fora do âmbito acadêmico, encontramos imagem similar  
também num texto de ativista envolvido com e-petições. "Internet petitions are effectively a "gateway 

drug" to more civic engagement", afirma, em seu blog, Randy Paynter, criador da plataforma de ativismo 
digital Care2 (www.care2.com/), uma das maiores do mundo. 
 
164
“It is possible that the Internet has played a pivotal role in initiating and steering the rise in activism. 

 
165
“...began as an organic, spontaneous reaction to the use of web technology for a political goal. 
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p. 7). E as e-petições estão no alvorecer desse movimento: a primeira das organizações 

de ativismo online a adotar petições digitais, de  acordo com o autor, foi a MoveOn, 

baseada nos Estados Unidos, que se estabeleceu em 1998 depois que dois cidadãos 

irritados com o que consideravam excesso de atenção então dispensada pelas lideranças 

políticas do país ao tema do impeachment do presidente Bill Clinton criaram uma 

petição instando o congresso a censurar o presidente e "ir adiante" (move on) para lidar 

com outros assuntos de maior interesse para a nação. Enviada via e-mail para menos de 

100 amigos e familiares, a petição, em uma semana, viralizou e foi apoiada por centenas 

de milhares de pessoas, o que inspirou a dupla a buscar maneiras de fazer com que essas 

vozes continuassem sendo ouvidas. O uso do e-mail, uma forma de comunicação barata 

e instantânea, passou a definir o ativismo do MoveOn, lembra Hill (2010). Estratégia 

que foi complementada com o desenvolvimento de um site que funcionasse como uma 

base para a promoção dessas campanhas e a contabilização de assinaturas de apoio.  

 O elemento catalizador no caso da MoveOn foi "a falha, percebida nos processos 

democráticos existentes, em expressar o sentimento de um signifativo segmento do 

público"166 (HILL, 2010, p. 8) - e este, argumenta o autor, passou a ser o motor das 

demais organizações do gênero que surgiriam a seguir, tais como GetUp, Avaaz e 38 

Degrees167, também abordados pelo autor na discussão em torno das características 

fundamentais desse tipo de organização de advocacy.  

 Trata-se, ainda de acordo com Hill (2010), de plataformas multi-temáticas de 

campanha que atuam em prol de reformas ligadas a justiça econômica e social, meio 

ambiente e temas ligados aos direitos humanos, entre outras questões. Elas tiram seu 

sustento de doações e são inteiramente independentes de partidos políticos168. Quem 

                                                                                                                                               
 
166"...the perceived failure of existing democratic processes to express the sentiment of a large section of 
the public". 
 
167É interessante observar que, assim como acontece com o MoveOn (ir adiante), as organizações 
dedicadas ao ativismo online baseado em petições costumam assumir nomes que em si já representam um 
chamado à ação coletiva: temos então GetUp (levantar-se) e 38 Degrees, que, de acordo com Hill (2010), 
refere-se ao ângulo a partir do qual ocorrem as avalanches - comunicando o senso de indução da mudança 
urgente pretendido pelo site. Já Avaaz, de acordo com o site da organização, é uma palavra que "significa 
"voz" em várias línguas européias, do oriente médio e asiáticas". Change (mudança), nome de outro site 
internacional de petições online que vem ganhando terreno no Brasil, é outro exemplo de denominação 
que busca evocar o sentimento de mudança e urgência por parte do público. 
 
168MoveOn e GetUp, entretanto, se envolveram em campanhas políticas - a primeira, ainda segundo Hill 
(2010), arrecadou milhões de dólares para as campanhas presidenciais do Partido Democrata nos Estados 
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assina uma única petição de qualquer uma dessas instituições, e concorda em receber os 

seus e-mails, torna-se membro da organização, passando a receber atualizações, que 

podem constituir pedidos para que o destinatário assine uma nova petição, mas também 

para que escreva uma carta a um político, faça uma doação ou participe de um encontro 

presencial. 

 Além do estímulo à participação, a função de agendamento também sobressai 

quando se considera os efeitos democráticos das organizações que têm as e-petições 

como elemento central em suas estratégias de ação (HILL, 2010; KIRWIN, 2010). À 

parte as vitórias que porventura sejam obtidas pelas campanhas, tais organizações 

"fizeram com que sua presença fosse sentida por políticos, pela mídia e outros no 

poder"169 (HILL, 2010, p. 14). 

 Aqui vale constatar que a atuação dessas organizações pode ser abordada de 

acordo com o modelo conceitual proposto por Joseph Szarka (2013) para as estratégias 

de busca do engajamento do público pelas ONGs. O modelo foi proposto mirando as 

estratégias de organizações da área ambiental, mas entendemos que é suficientemente 

genérico para apoiar nossa tentativa de compreender tais estratégias para ONGs em 

geral e aquelas organizações que utilizam petições, em particular. Szarka propõe seis 

"funções de advocacy": enquadramento de temas, geração e disseminação de 

conhecimento, atribuição de responsabilidade, lobby, mobilização do público e 

agendamento. 

 Por enquadramento, o autor entende a proposição de ângulos pelos quais as 

organizações pretendem abordar determinados temas. A geração de conhecimento 

ocorre como no exemplo da organização ambientalista Greenpeace, que se especializou 

em sintetizar e divulgar estudos científicos sobre meio ambiente, usando esta ação como 

uma estratégia de educação do público. A atribuição de responsabilidade destina-se a 

                                                                                                                                               
Unidos, em 2004 e 2008 - o pressuposto, quando ocorrem essas associações eleitorais, é que o apoio vai 
para candidatos considerados mais propensos a efetuar as reformas defendidas pelas organizações. 

 
169"...have made their presence felt by politicians, by the media and others in power". 

 

. 
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ampliar a responsabilidade de atores-chaves com relação a suas ações, mirando nas 

situações em que esses atores falham em cumprir com suas obrigações, daí a ação em 

arenas públicas, via protestos e busca de espaço midiático, de forma a direcionar a 

regulação por parte do Estado e as ações por parte dos cidadãos. No tocante à atribuição 

de responsabilidade, o desafio das organizações é avaliar o alvo a ser atingido: 

governos, corporações ou cidadãos. 

 Quanto à função de lobby, o modelo observa que as ONGs, em busca de 

participar ativamente na formulação de políticas públicas, criticar políticas em curso e 

propor soluções criativas, em geral conferem uma dimensão política à sua atuação. Este 

lobby é direcionado, em geral, a governos nacionais, mas também envolve pressionar os 

tomadores de decisão em corporações e buscar acesso a negociações internacionais. A 

mobilização do público, por sua vez, de acordo com pesquisas sobre repertórios de ação, 

"está no coração das estratégias das ONGs para se fazerem ouvir e atrair apoio para suas 

causas"170 (SZARKA, 2013, p. 16). Distribuição de informação sobre negociações em 

torno de políticas, desenvolvimento de campanhas promocionais ou adversariais, 

organização de demonstrações, protestos, petições e/ou boicotes de consumo, atração da 

cobertura dos meios de comunicação, provimento de plataformas para recrutamento de 

novos membros e, para os mais radicais, incitamento da ação direta: são muitas as 

formas de mobilização. Para as ONGs que se dedicam à advocacy, observa Szarka 

(2013, p. 16), "mobilização do público e promoção de lobby são geralmente dois lados 

da mesma moeda: um é essencial ao outro"171. 

 O efeito de agendamento (agenda-setting), por sua vez, constitui o "santo graal" 

('holy grail') para as ONGs, já que configura um cenário ideal pelo qual elas aspiram, 

mas que raramente alcançam. Se raramente estão em posição de impor uma agenda na 

mesma medida que governos e nações poderosas ou corporações multinacionais podem 

fazê-lo, as ONGs desfrutam da capacidade de influenciar agendas em diferentes níveis, 

observa Szarka. Se são os atores estatais que geralmente assumem a liderança e decidem 

                                                 
170"... is at the heart of NGO strategies to make themselves heard and attract support for their causes". 

 
171"For advocacy NGOs, public mobilisation and lobbying are often two sides of the same coin: one is 
essential for the other". 
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eventos e temas a serem ressaltados, as ONGs reagem tentando se envolver nos 

processos preparatórios ou demandando credenciamento para estar presentes nas 

negociações, sempre que possível - para então pressionar os negociadores por medidas 

significativas.  Se não há garantia de sucesso nessa estratégia, a função de agendamento, 

aqui, age no sentido de amalgamar as demais funções de advocacy - enquadramento do 

tema, geração e disseminação do conhecimento, atribuição de responsabilidade, lobby e 

mobilização - e as organiza em uma totalidade mais complexa (SZARKA, 2013, p. 17). 

 Se entendemos que as funções acima são aplicáveis aos sites de ativismo digital 

de um modo geral, no que concerne àqueles exclusivamente voltados para petição 

pública, temos as observações de Aldé, Santos (2012), que ressaltam: as características 

técnicas proporcionadas pela internet revitalizaram esta ferramenta clássica, fazendo 

com que adquirisse, com o auxílio da velocidade e do alcance viral dos e-mails de 

divulgação, "maior visibilidade com o desenvolvimento de sites especializados, que 

centralizam o registro e a contagem de assinaturas" (ALDÉ, SANTOS, 2012, p. 2). Ao 

passarem para a rede, as petições ganharam com a ampliação do alcance do 

recolhimento de assinaturas, tendo facilitado a participação de signatários de diferentes 

localidades. Com isso, foi possível o lançamento de campanhas de mobilização e 

petições de alcance transnacional, proporcionando imediatismo e abrangência - 

características importantes, por exemplo, para iniciativas de âmbito nacional em um 

país com as dimensões do Brasil, por exemplo. "Assim, a limitação geográfica deixa de 

ser técnica, mas passa a ser atribuível a condicionantes mais propriamente políticas e 

culturais, como língua e contexto" (ALDÉ, SANTOS, 2012, p. 2). As petições, aqui 

também, aparecem como paradigmas nessa transformação do ativismo: 

As petições públicas online são um objeto fértil para refletir sobre o dilema 
clássico da participação política, que os teóricos mais realistas da ciência 
política sempre apontaram como seu mais sério entrave: o alto custo de 
participar, face à ínfima influência real da opinião (ou do voto) individual. 
Mecanismos digitais, por um lado, barateiam o custo de acesso à informação 
e mobilização, pois é muito mais fácil clicar uma petição online e encaminhar 
um e-mail do que participar de reuniões deliberativas ou organizar uma 
passeata (ALDÉ, SANTOS, 2012, p. 2). 

 É importante atentar, aqui, para uma distinção importante no que diz respeito ao 

modelo adotado pelos sites de petições. Aldé, Santos (2012), observam que, no tocante 

ao modelo, "os sites de petições podem ser divididos entre os que fornecem as 

ferramentas necessárias para que qualquer pessoa faça suas próprias petições e os sites 
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que produzem petições por iniciativa própria e conclamam as pessoas a participar da 

campanha de divulgação, sem prever a exposição de contrapontos ou propor discussões" 

(ALDÉ, SANTOS, p. 2). Entre as principais plataformas em atuação no Brasil, são 

exemplos do primeiro grupo o Petição Pública Brasil172 e o Change.org173. Já o segundo 

grupo tem como principal exemplo, no Brasil, o Avaaz174, plataforma internacional com 

coordenação centralizada. 

 Ao observarem, nas duas plataformas mais populares do Brasil, o Avaaz e o 

Petição Pública Brasil, um grupo de petições contra e a favor da proposta de lei que 

criminaliza a homofobia, os autores concluem por indicar "a importância da 

superposição e uso de mecanismos de circulação da opinião, como redes sociais, twitter 

e outras formas de mobilização, dentro e fora da internet, para direcionar signatários, 

através de links, para estas petições. Em ambos os casos, a internet apresenta-se como 

um ambiente que favorece a agregação e visibilidade da opinião dos cidadãos, embora 

não avance muito na deliberação subjacente" (ALDÉ, SANTOS, 2012, p. 1). 

 As diferenças entre os modelos, entretanto, condicionam a saliência de 

características distintas nas campanhas de uma e outra plataforma. Os sites que 

permitem às pessoas fazerem suas próprias petições públicas acabam por hospedar um 

número crescente de petições, muitas vezes redundantes ou com objetivos opostos, o 

que pulveriza os apoios e dificulta que o número de acessos se converta em um número 

significativo de assinaturas em uma mesma petição. "Entendendo-se prioritariamente 

como serviço, o site não emite juízos de valor sobre as petições nele hospedadas ou 

sobre que tipo de pessoa ou grupo pode criar petições, atuando como uma ferramenta a 

ser utilizada de forma autônoma por qualquer um" (ALDÉ, SANTOS, 2012, p. 5).  

 O Avaaz, por sua vez, ao se colocar como uma comunidade política e porta-voz 

da sociedade global, tem a sua agenda política definida exclusivamente pela equipe 

profissional, baseando-se em pesquisas de opinião internas anuais realizadas com os 

membros cadastrados. "Assim, a organização pode se colocar ao mesmo tempo como 

porta-voz de um ethos universal, o das 'pessoas de boa vontade', moralmente valorizado, 

e reivindicar pluralismo, pois a adesão às campanhas específicas é voluntária. Isso faz 

                                                 
172www.peticaopublica.com.br/. 
 
173www.change.org/pt-BR. 
 
174www.avaaz.org/en/ 
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com que não haja um choque público de discursos ou petições concorrentes disputando 

assinaturas dentro da Avaaz" (ALDÉ, SANTOS, 2012, p. 8). O Avaaz, entretanto, 

justamente por isso não constitui uma ferramenta à disposição de qualquer cidadão 

conectado, aproximando-se mais "de um porta-voz ou representante de causas 

específicas que, atuando a partir de valores próprios referendados pela sua constituency, 

aprova determinado tipo de ações ou governos e reprova outras" (ALDÉ, SANTOS, 

2012, p. 10).  

 Essa característica também aproxima o Avaaz do modelo de ativismo global que 

discutimos nesta seção, com utilização de "argumentos políticos 'universais' de causas 

consideradas humanitárias, sempre evocando a necessidade de mobilização para 

combater uma ameaça iminente" (ALDÉ, SANTOS, 2012, p.17). Em linha com o 

modelo proposto por Szarka (2013), por exemplo, vale mencionar o que Aldé e Santos 

(2012) descrevem como senso de oportunidade da equipe do Avaaz, que "procura estar 

sempre atenta às oportunidades políticas, sociais ou midiáticas para dar início a suas 

campanhas", e atua sempre focada nas oportunidades de agendamento midiático: "A 

intenção de atrair a atenção do grande público e dos meios de massa é explícita na 

estratégia do Avaaz, o que explica, em certa medida, o estilo às vezes informal dos 

textos" (ALDÉ, SANTOS, 2012, p. 17). 
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5. EM BUSCA DO ESTADO DA ARTE DAS E-PETIÇÕES 

 

5.1. PARÂMETROS TEÓRICOS PARA A ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

Projetos de e-democracia têm como parâmetros de avaliação mais comuns 

(SAEBO, ROSE, FLAK, 2008) a quantidade de participação (como marcador para o 

engajamento civil), critérios demográficos (geralmente empregados para saber que 

grupos na sociedade são engajados ou recebem benefícios) e aqueles de tom e estilo 

(aspecto considerado como um marcador qualitativo). Embora o modelo de petições 

online esteja, em sua prática, em geral associado ao aspecto quantitativo, avaliações de 

cunho qualitativo tornam-se necessárias no sentido de se aferir não propriamente o tom 

ou o estilo, mas o desenho das ferramentas e o quanto elas traduzem o propósito de 

conectar o cidadão, em maior ou menor medida, ao sistema político e ao processo 

decisório em especial (BOCHEL, 2012A; MILLER, 2011; MACINTOSH & WHITE, 

2008; RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014). 

Tendo em vista uma literatura ainda não muito extensa sobre o tema e, nesta, a 

dificuldade em se encontrar aportes metodológicos amadurecidos para a análise 

comparativa do desempenho democrático de websites de petições online, buscamos, 

para compor uma abordagem do ponto de vista dos pressupostos de democracia digital e 

e-participação, utilizar as contribuições trazidas por textos, já discutidos aqui, que se 

propõem a sistematizar as experiências na área. Tomamos como ponto de partida, para 

uma abordagem mais genérica das experiências existentes no setor público, a 

categorização proposta por Böhle, Riehm (2013), que divide as petições eletrônicas, 

como já vimos, em três tipos: "Petições submetidas eletronicamente", "E-petições 

públicas" e "E-petições que envolvem ativamente o público". 

 À guisa de recapitulação, vale lembrar que nas duas categorias iniciais há, de 

fato, níveis mais básicos de experiência eletrônica com petições. Temos, assim, as 

"petições submetidas eletronicamente", que se diferenciam das tradicionais apenas no 

que diz respeito a essa fase inicial, e as "e-petições públicas", que, independentemente 

da forma de submissão, se caracterizam pela publicação do texto da petição na internet - 

podendo haver complementação com informação adicional e com a decisão final. As 
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"E-petições que envolvam ativamente o público" aparecem no terceiro e mais complexo 

nível dessa escala. 

Essa categorização foi importante para nortear sobretudo a primeira parte do 

trabalho empírico, contribuindo para a composição de um panorama inicial das 

experiências atuais ao redor do mundo. A partir desse panorama, nos propusemos então 

a uma análise mais detida de sites de e-petições considerados exemplares, utilizando, 

nessa etapa, parâmetros mais específicos, que se coadunam com a terceira e mais 

avançada categoria proposta por Böhle, Riehm (2013). Para pensar em tais parâmetros, 

foram importantes sobretudo indicações encontradas em Miller (2009), Carman (2010), 

Bochel (2012 A e B) e Riehm, Böhle, Lindner (2014). 

No caso específico das plataformas de petições online, os parâmetros 

encontrados, como veremos, se preocupam, pragmaticamente, em fixar aquelas 

características que os autores consideram essenciais para o bom funcionamento de 

sistemas de petições em suas interfaces na internet. Como tais parâmetros não 

constituem propriamente corpos metodológicos completos e estruturados, buscamos 

adaptá-los aos nossos objetivos. 

Antes de nos dedicarmos às abordagens que prescrevem determinadas 

características, vale lembrar de duas premissas que serão importantes para compormos a 

nossa proposta. A primeira é a de que, em um sistema eletrônico de petições, mais 

importante que transformar em decisões a solicitação do cidadão é mantê-lo informado 

e dar respostas (MILLER, 2009), o que refletiria requisitos democráticos como 

transparência e responsividade. A segunda premissa trata da importância dos 

procedimentos com que as petições são tratadas, a fim de que se assegure a influência 

do cidadão sobre o sistema político por intermédio desse mecanismo de e-participação: 

Proponho que o sentimento público acerca da "imparcialidade" 
procedimental do sistema de petições seja considerado uma variável 
importante e interveniente na relativa eficácia do sistema em granjear o apoio 
do público [...] por isso o sentimento público de como essas instituições 
“lidam” com as petições pode ser um componente vital para influenciar o 
apoio institucional do público

175
 (CARMAN, 2010, p. 732). 

                                                 
175I propose that perceptions of the procedural ‘fairness’ of the petitions system are an important 
intervening variable in the relative effectiveness of the petitions system in bolstering public support.[...] 
hence perceptions of how these institutions ‘handle’ petitions may be a vital component in influencing 
public institutional support. 
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Catherine Bochel discerne entre sistemas formais “descritivos” e “substantivos” 

de petições online: sistemas considerados meramente descritivos pela autora são aqueles 

que apenas comunicam a adoção de petições eletrônicas mas não dão a devida atenção 

aos inputs do cidadão, o que se evidenciaria inclusive no próprio desenho da ferramenta. 

Já a ênfase no conteúdo e na efetiva disposição de ouvir o cidadão constituiria o 

diferencial do segundo caso. Essas categorias estariam relacionadas a características 

“fracas” e “fortes” de participação, respectivamente, e, para além dos aspectos de design 

e de estrutura, seriam indicadores para o grau de integração entre a plataforma de 

petições e o sistema político (BOCHEL, 2012 B). O modelo propõe a observação de 

seis parâmetros:  

1) Critério para análise das petições: se há linha de corte, ou quórum, quanto ao 

número mínimo de assinaturas para que a petição seja analisada pelo governo ou 

parlamento, ou se há objeções quanto à natureza dos temas. Aqui, a linha de corte é 

avaliada como um elemento negativo, por impedir que petições com baixo número de 

assinaturas sejam sequer levadas ao escrutínio do sistema político;  

2) Quem tem acesso ao sistema: apenas cidadãos residentes no país ou região ou 

um escopo mais amplo. O critério, aqui, é que, quanto maior a abrangência do sistema, 

ou seja, quanto maior o número de cidadãos habilitados, melhor;  

3) Índices de utilização: números de petições encaminhadas e de assinaturas 

recebidas;  

4) Grau de participação: grau de envolvimento que é assegurado aos cidadãos, a 

exemplo da realização de fóruns de discussão online ou debates no parlamento sobre os 

temas propostos, e do envio de respostas aos peticionários, sobretudo nos casos de 

petições que não alcancem a linha de corte para serem consideradas e encaminhadas 

para debate e eventual deliberação; 

5) Grau de empoderamento: em que medida os sistemas se estruturam para dar 

seguimento ao objeto das petições, ou seja, o escopo e os poderes garantidos pelo 

sistema, o que depende do âmbito de sua aceitação e integração ao sistema político;  
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6) Efetiva influência do público para produzir inputs e introduzir temas na 

agenda política. 

As balizas estabelecidas por Ulrich Riehm, Knud Böhle e Ralf Lindner (2014, p. 

197), por sua vez, concentram-se em sistemas de petições ligados a parlamentos, mas, 

em nosso entendimento, podem ser aplicadas ao nosso propósito, inclusive porque, 

como veremos mais adiante, a grande maioria dos sites encontrados em nosso 

levantamento empírico está vinculada a parlamentos. Não vamos nos esquecer, de 

qualquer forma, da distinção de ênfases proposta por Palmieri (2008), já vista aqui, 

entre petições no executivo, mais afeitas a dar respostas, e no legislativo, cujo ponto 

forte é o debate. Riehm, Böhle e Lindner (2014), enfim, dividem suas balizas em dois 

grupos de parâmetros. O primeiro elege a responsividade como requisito-padrão. Um 

sistema, prescrevem os autores, pode ser considerado responsivo aos cidadãos se: 

1. Petições podem ser submetidas por intermédio de vários canais, incluindo 

mecanismos offline, site e e-mail; 

2. Os peticionários contam com suporte do sistema na etapa de formulação das 

petições; 

3. Os peticionários podem obter informação sobre o estado de processamento da 

petição durante o procedimento; 

4. Há oportunidades para que os peticionários se envolvam ativamente na 

consideração de suas petições; 

5. O órgão responsável pelas petições ativamente informa os peticionários sobre 

o sistema de petições (o que envolve, em particular, mecanismos de relações públicas 

aliados a outras medidas para incrementar a responsividade); 

6. O sistema de petições do parlamento tem seu próprio website que ofereça 

várias funcionalidades.  

No caso das funcionalidades oferecidas pelo website, observam os autores, deve-

se diferenciar o que eles denominam como "funções estáticas de informação" e "funções 

interativas" ou "participativas". Dessa forma, devido a sua relativa novidade e qualidade 

particular, de acordo com os parâmetros propostos por Riehm, Böhle, Lindner (2014), 
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as funções "participativas", como assinaturas online e foruns de discussão, são 

consideradas mais relevantes que aquelas avaliadas como mais estáticas, como a 

geração de formulários para envio por e-mail e a simples publicação de textos. 

O segundo grupo de parâmetros de Riehm, Böhle, Lindner (2014, p. 203) busca 

"examinar a modernização do sistema de petições em termos do seu papel em 

incrementar a participação política e a tomada de decisões"176. Aqui, a inclusão e o 

envolvimento do público poderão ser alcançadas ao se prover informação concernente 

ao sistema de petições, à publicação de petições e decisões, ao envolvimento do público 

no processo de peticionamento via sessões públicas do parlamento e facilidades para os 

processos de assinatura de petições e de discussão. "Essas facilidades também servem 

como pontos de partida para os esforços tanto para ampliar a ressonância nos meios de 

comunicação quanto para fortalecer a mobilização para os interesses levantados por 

petições"177 (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014, p. 203). A comparação entre sistemas 

de petições, aqui, irá examinar se: 

1. Petições individuais são debatidas em sessões plenárias do parlamento; 

2. São construídos quóruns no procedimento das petições. "O pressuposto aqui é 

que petições que alcançam um quorum irão receber maior atenção do sistema político, 

em combinação com atenção pública amplificada"178 (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 

2014, p. 203). Observe-se que aqui, ao contrário do ponto de vista adotado por Bochel 

(2012 A, B), o quórum é visto como um elemento positivo, pelos potenciais efeitos 

sobre a visibilidade da petição. 

3. A participação de indivíduos mediante assinaturas de apoio tanto é habilitada 

como intensivamente utilizada; 

4. São oferecidas funcionalidades interativas da internet. 

                                                 
176..."examine the modernization of the petition system in terms of its role in enhancing political 
participation and decision-making." 
 
177..."These facilities also serve as starting points for efforts both to increase media resonance and to 
strengthen mobilization for the concerns addressed by petitions". 
 
178..."The assumption here is that petitions that meet a quorum will receive greater attention in the 
political system, in combination with increased public attention". 
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5.2 METODOLOGIA PROPOSTA E LEVANTAMENTO EMPÍRICO 

 Nossa proposta é analisar sistemas de petições eletrônicas selecionados a partir 

de uma pesquisa exploratória e observados com base em uma abordagem imanente, ou 

seja, que avalie o seu desempenho tomando como objeto aquilo que se possa depreender 

da visita aos seus websites e da observação de suas funcionalidades, documentos e 

informações disponíveis online. O objetivo é complementar a discussão teórica 

mostrando, na prática, um panorama das iniciativas de peticionamento eletrônico no 

setor público no mundo atual e uma seleção e descrição de experiências consideradas 

mais avançadas, no sentido de se cumprir o objetivo proposto de configurar o estado da 

arte desse modelo no contexto atual.  

 Para construir uma abordagem específica à consecução deste propósito, optamos 

por selecionar e adaptar, dos parâmetros descritos acima, um conjunto capaz de 

funcionar como ferramenta de análise e seleção, para em seguida eleger o corpus de 

websites de petições eletrônicas a ser objeto de uma análise mais detalhada. Vale, de 

antemão, considerar o dissenso dos autores sobre qual vetor, positivo ou negativo, 

conferir à presença de quórum de assinaturas para que a petição seja avaliada pelo 

sistema. Afinal, as listas de Bochel (2012 A, B) e de Riehm, Böhle, Lindner (2014), 

como já visto, conferem sinais trocados quanto à valoração conferida a esse elemento. 

Acontece que o patamar de assinaturas constitui, mais do que uma funcionalidade, um 

mecanismo utilizado para evitar a sobrecarga do sistema em casos de grandes volumes 

de petições e de assinaturas a elas agregadas - o que se pode demonstrar, por exemplo, 

com a evolução do quórum mínimo adotado pelo site We the people, dos Estados 

Unidos, que começou em 2011 com quórum de cinco mil assinaturas para que o 

governo precisasse dar uma resposta e, diante do volume de participação - conforme 

alegado pelo blog da Casa Branca - evoluiu para 25 mil, chegando aos 100 mil atuais 

pelas mesmas razões. Com grandes volumes de usuários em países populosos, também 

os sites do parlamento alemão e do governo do Reino Unido têm altos patamares neste 

quesito - 50 mil e 100 mil assinaturas, respectivamente. Esta questão do quórum como 

um artifício para lidar com grandes volumes parece escapar aos argumentos pró e contra 

o quórum mínimo baseados apenas em seu efeito funcional. Por conseguinte, seria 

injusto com o modelo escocês, que aceita debater todas as petições a partir de uma única 

assinatura - a do próprio autor - considerar como liminarmente positiva a existência de 
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quórum, e o raciocínio oposto também se aplica ao modelos estadunidense, alemão ou 

britânico, ou seja, com os grandes volumes envolvidos, eles simplesmente não podem 

assumir o compromisso de examinar todas as petições. Consideramos melhor, portanto, 

não conferir valoração, em nossa análise, a essa questão. 

 A análise será feita em dois momentos consecutivos. O primeiro, que mescla os 

parâmetros delineados na seção anterior, lança mão de um quadro analítico para apoiar a 

categorização de páginas de petições encontradas em sites de governos e parlamentos ao 

redor do mundo. Já o segundo estágio vai se apoiar, para a abordagem dos sites que 

emergirem como selecionáveis no levantamento inicial, em outros elementos - que 

delinearemos em seguida -  para que se proceda uma avaliação qualitativa. 

 Para a primeira etapa da análise, propusemos os seguintes parâmetros a serem 

aferidos em sites ou páginas de petições públicas na web:  

 

 
Parâmetros para levantamento de iniciativas  

públicas de peticionamento eletrônico 
 

 

• País ou região 

• Título da página ou site 

• Ator que patrocina (Executivo ou Legislativo) 

• Website próprio 

• Mecanismos de submissão (interface web, e-mail, fax, papel) 

• Quem pode peticionar (cidadãos; cidadãos e estrangeiros residentes;  

qualquer pessoa) 

• Publicação das petições no site 

• Assinaturas online 

• Contagem online das assinaturas 

• Prazo para registro de assinaturas de apoio 

• Há indicação de que a petição pode ser debatida no parlamento 

• Número mínimo de assinaturas para gerar resposta ou debate no  

parlamento 

• Site mostra respostas às petições 

• Prazo para resposta ou análise da petição 

• Site mostra andamento das petições 
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• Fórum online 

 

 

 Para a aplicação desses critérios num quadro de análise, foi feito levantamento 

empírico que buscou  identificar páginas de petições em sites de governos e parlamentos 

ao redor do mundo. Incluindo visitas a sites de presidentes e primeiros-ministros, 

quando foram localizados, o levantamento compreendeu, ao todo, 368 sites de 161 

países. Foram visitados os sites de países de língua portuguesa, inglesa, espanhola e 

francesa, e o levantamento incluiu ainda os sites em inglês de todos os demais membros 

da União Europeia, da Commonwealth e, finalmente, de um grupo de países que, não 

pertencendo a nenhum desses conjuntos, foram selecionados pela sua relevância 

geopolítica (Rússia, Turquia, Indonésia, Japão, Coréia do Sul, Malásia e Tailândia). 

 Considerando a respectiva língua oficial ou a versão internacional em inglês179, 

o trabalho de levantamento consistiu basicamente em pesquisar, nos mecanismos de 

busca de cada site oficial, pela palavra-chave petição (português), petition (inglês), 

pétition (francês) e petición (espanhol). De forma complementar, foi feita uma busca no 

Google pelas mesmas palavras-chaves, associadas ao nome de cada país respectivo 180.  

 Levando-se em conta as ocorrências de sites em espanhol e português com 

títulos que usavam termos diversos para propósitos similares - propuestas e sugerências 

no primeiro caso, e ideias no segundo -, as buscas nessas línguas também incluíram 

esses termos. Esse desvio fez com que fossem encontrados, ao longo da pesquisa 

empírica, alguns sites de ouvidoria em língua espanhola, que foram excluídos do quadro 

final. Como já tínhamos conhecimento prévio, a partir da literatura, da existência de site 

de petições do Parlamento Europeu, a busca incluiu, ainda, o site da Organização dos 

                                                 
179Foi feita uma exceção para o caso da Itália. Dada a relativa proximidade linguística do italiano com o 
português, neste caso foi pesquisado nos sites oficiais o termo existente na língua nativa, petizione. 
 
180Para a segunda etapa, os sites do parlamento alemão e da câmara de deputados de Luxemburgo, em 
línguas alemã e francesa, respectivamente, foram visitados com a ajuda de tradutores online, como o 
Google Tradutor e o Babylon. 

. 
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Estados Americanos (petición). As menções a sites de petição na literatura consultada 

também foram, aliás, uma referência importante para o mapeamento. 

 Foram encontradas, ao todo, 64 ocorrências ao redor do mundo nesse 

levantamento preliminar. Foi necessário depurar, entretanto, sites que apenas 

mencionavam as petições, remetendo a um endereço físico, e aqueles com 

características estritas de ouvidoria/ombudsman, ainda que nomeados como Petitions 

(caso do Paquistão) ou com denominações similares, como nos casos de língua 

espanhola já mencionados. Outras ocorrências, provenientes sobretudo da literatura, 

foram excluídas do quadro geral por se tratarem de sites de instâncias locais, a exemplo 

de um grande número de conselhos locais no interior da Inglaterra, e de municípios, 

regiões e províncias do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos e da Índia.  

 Em função do número significativo de ocorrências de experiências locais na 

Inglaterra, entretanto, optamos por fazer, na segunda etapa do mapeamento, uma 

discussão específica sobre esse caso especial. Como já dito aqui, sabemos, por 

intermédio de Panagiotopoulos e Elliman (2012), que até março de 2011 mais de 280 

sites locais de petições haviam sido implementados no país, o que justifica um olhar 

mais detido sobre essa experiência. 

 O peticionamento ao nível dos sites nacionais foi, assim, o enfoque inicial na 

primeira etapa da nossa pesquisa, já que é esse levantamento que nos permite ter um 

panorama global quanto ao desenvolvimento da experiência no setor público. Este 

levantamento - a tabela completa pode ser conferida nos anexos - identificou, ao final, 

30 ocorrências em 27 países (Portugal, Alemanha, Itália, Espanha, Bélgica, 

Luxemburgo, França, Polônia, República Checa, Letonia, Reino Unido, Escócia, País de 

Gales, Irlanda, Australia, Nova Zelândia, Tonga, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, 

Brasil, Equador, Coréia do Sul, Índia, Sri Lanka, África do Sul e Ruanda), mais a União 

Europeia. Houve mais de uma ocorrência na Austrália (sites do Senado e da Câmara) e 

na Colômbia (sites do congresso e do governo). Do total, 26 são sites vinculados ao 

legislativo, e apenas quatro ao executivo. 

 Essas ocorrências, vale dizer, são fruto de uma busca genérica em que o foco 

não foi identificar apenas os sites de configuração mais complexa, mas tão somente 

encontrar páginas de petições. Dessa forma, ao contrário das páginas de ouvidoria e das 
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que se referiam de forma protocolar ao tema, foram mantidas preliminarmente as 

páginas que, mesmo sem trazer, à primeira vista, mecanismos online de cadastramento 

das petições, por exemplo, dedicavam espaço informativo e mesmo persuasivo ao tema, 

o que configura, a nosso ver, alguma ênfase às petições no ambiente da internet. Esse 

cuidado, vale lembrar, tem a ver não apenas com a intenção básica de mapeamento das 

páginas, nessa etapa, mas também com as considerações trazidas pela categorização de 

Böhle e Riehm (2013), adotada aqui, e que trata justamente das gradações encontradas 

na transição entre as petições tradicionais e as e-petições. 

 Se vale como indicativo para o volume de páginas de petições encontradas, a 

permanência daquelas que não se encaixam sequer em uma das duas categorias básicas 

de Böhle, Riehm (2013) pode acabar por mascarar o panorama. Assim, feito o quadro 

geral, em seguida devemos aplicar essa primeira filtragem, colocando de lado os casos 

em que, não obstante haver uma página de petições na web e um tratamento didático-

informativo do tema, não ocorre qualquer operação (submissão ou publicação de 

petições) via e-mail ou interface web. São onze os casos encontrados, em que só são 

admitidas petições em papel e não há publicação de petições na internet: Bélgica, 

França, Austrália (Senado), Austrália (Câmara), Nova Zelândia, Canadá, Índia, Sri 

Lanka,  África do Sul, Ruanda e Tonga181. 

 A rigor, portanto, a se considerar os critérios de existência de submissão 

eletrônica ou publicação das petições na internet, o panorama internacional que 

desenhamos aqui apresenta apenas 19 ocorrências onde sites oficiais em níveis nacional 

ou supranacional, seja do executivo, seja do legislativo, trazem os elementos para ter 

suas experiências classificadas como peticionamento eletrônico em alguma medida. 

Entre estes, temos um caso específico, o da Espanha, onde o site do parlamento não faz 

cadastramento eletrônico de nenhum tipo, aceitando apenas petições em papel - o site 

traz um modelo de formulário -, mas que no entanto publica as petições. Por outro lado, 

em seis casos há cadastramento eletrônico de alguma forma (via e-mail ou interface 

                                                 
181Nos casos de França,  Ruanda e Tonga, depreende-se que a submissão é exclusivamente em papel, 
embora não haja, como nos demais, prescrição explícita a este respeito no site. O fato é que também não 
há, nas respectivas páginas, endereço de e-mail ou formulário a ser preenchido, nem publicação das 
petições. 
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web), mas o site não publica as petições: Polônia, República Checa, Colômbia 

(legislativo), Colômbia (executivo), Equador e Coréia do Sul. 

 Ficamos, assim, com doze ocorrências em que foram encontradas, pelo menos, 

as duas práticas básicas - submissão eletrônica e divulgação das petições no site. 

Dessas, dez são de sites do poder legislativo: o Parlamento Europeu, a Assembléia da 

República de Portugal, as câmaras de deputados da Itália e de Luxemburgo, os 

parlamentos da Alemanha, da Letônia, da Escócia, do País de Gales e da Irlanda e o 

Senado brasileiro. Dois sites, por outro lado, pertencem ao executivo: o We the people, 

do governo estadunidense, e o Directgov, do governo de coalizão do Reino Unido.  

 Interessante observar, indo mais adiante, se há convergência entre esses critérios 

iniciais de Böhle e Riehm (2013) e um dos parâmetros de responsividade de Riehm, 

Böhle e Lindner (2014), o de que o sistema possua seu próprio site com funcionalidades 

web. Uma visita aos sites com base apenas nesse critério acaba por revelar que três 

deles, embora cumprindo os requisitos mais básicos, apresentam um desenho pouco 

avançado do ponto de vista das funcionalidades web, deixando de oferecer, por 

exemplo, a possibilidade de assinaturas online para apoio às petições ou a possibilidade 

de acompanhar a tramitação destas. Estes sites são os dos legislativos da Itália, da 

Letônia e da Irlanda. 

 De um panorama inicial de 30 casos identificados pelo levantamento empírico 

no cenário internacional, ficamos, então, com nove que atendem, em maior ou menor 

medida, aos parâmetros mais exigentes para sites públicos de peticionamento eletrônico. 

São eles: o Parlamento Europeu, a Assembléia da República de Portugal, a Câmara de 

Deputados de Luxemburgo, os parlamentos da Alemanha, da Escócia e do País de Gales 

e o senado brasileiro, e os sites dos executivos dos Estados Unidos e do Reino Unido. 

Vale ressaltar que, se adotássemos como critério de eliminação a existência de fórum 

online, restariam apenas três sites: os dos parlamentos da Alemanha, de Luxemburgo e 

da Escócia. 

 A esses sites no nível dos países ou de instituições supranacionais, conforme já 

mencionado, vamos adicionar mais um tópico para incluir a Câmara Municipal de 

Bristol, contemplando assim, em nossa análise, os sites de conselhos locais da 
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Inglaterra, tendo em vista a significativa inserção do peticionamento eletrônico no 

interior do país. 

 

 5.3 ESTUDOS DE CASO: TRANSPARÊNCIA E RESPONSIVIDADE                  

 Para essa parte da análise, levaremos em conta parâmetros que sintetizamos a 

partir dos elementos já discutidos na primeira seção deste capítulo, e que irão ser 

considerados em nossa pesquisa exploratória. Estes parâmetros, ou indicadores, que vão 

mais adiante no que diz respeito a critérios básicos levados em conta na etapa anterior, 

estão descritos na tabela abaixo:  

 
Parâmetros para pesquisa exploratória em  
sites públicos de peticionamento eletrônico 

 
Parâmetro Características 
1. Modernização e uso de facilidades da internet Site traz inovações tecnológicas para incrementar a 

experiência dos usuários com peticionamento 
eletrônico. 

2. Suporte online ao peticionário na formulação da 
petição 

Os peticionários contam com suporte do sistema 
na etapa de formulação das petições. O suporte 
pode se dar em termos de funcionalidades da 
internet ou de assistência do staff. 

3. Mecanismos online de interação com os 
usuários 

Item diz respeito ao uso de recursos utilitários, 
informativos, discursivos e argumentativos que 
contribuam para melhorar a transparência e a 
responsividade no relacionamento com o cidadão 
por intermédio do site. 
 

4. Publicidade sobre dados relativos às petições Divulgação, no site, de conteúdos relacionados à 
tramitação da petição, da submissão ao material 
relativo a audiências e debates offline (relatórios, 
transcrições, vídeos). 

5. Resposta é compartilhada no site O sistema apresenta, online, conteúdos que 
permitam ao usuário entender o desfecho da 
petição. 

6. Defesa da petição pelo serviço responsável O sistema acompanha o desenvolvimento da 
petição junto ao parlamento ou governo e divulga 
os desdobramentos no site. 

7. Envolvimento online dos usuários Há oportunidades para que as pessoas se envolvam 
ativamente na consideração de suas petições, o que 
inclui fórum online, conexões com as redes 
sociais, acesso a aplicativos, etc. 

 

 Antes de iniciarmos as análises, cabe mencionarmos especificidades relativas 

aos sites da Escócia e do País de Gales. Por se tratar de países integrantes do Reino 
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Unido, poderiam ser tomados como casos regionais e não constar nessa amostra. 

Ocorre, entretanto, que, por força do processo de devolução de prerrogativas encetado 

pelo governo do Reino Unido a partir de 1998, os dois países voltaram a ter seus 

próprios parlamentos, após séculos em que essa função ficou centralizada no parlamento 

britânico, em Westminster. Com autonomia em uma série de temas182, esses novos 

parlamentos, ao serem implantados, puderam adotar critérios de participação em 

sintonia com os novos conceitos de e-democracia desenvolvidos, como já discutimos, 

com o advento da internet. Dessa forma, suas experiências com peticionamento 

eletrônico, sobretudo no caso escocês, vêm se destacando, inclusive na literatura da 

área, pelo pioneirismo e pelas características inovadoras que têm adotado. 

 5.3.1 Estados Unidos 

 

                                                 
182 A Assembleia Nacional do País de Gales e o Parlamento da Escócia, em sua versão contemporânea, 
existem como consequência do processo de devolução de competências a esses países pelo governo 
central do Reino Unido, iniciado em 1997. De acordo com o Guia do Sistema de Petições publicado em 
seu website (http://www.assembly.wales/en/gethome/e-petitions/Pages/get-petitions-guidance-2.aspx), 
"can consider any subject that affects Wales or Welsh citizens; however it has no powers regarding 
matters reserved to the UK Government". A assembleia, ainda segundo o guia, tem "poderes 
significativos" (significant powers) sobre as políticas nas seguintes áreas: Agricultura, pesca, silvicultura 
e desenvolvimento rural; Monumentos antigos e construções históricas; Cultura; Desenvolvimento 
econômico; Educação e treinamento; Meio ambiente; Serviços de resgate e promoção de segurança contra  
incêndios; Alimentação; Saúde; Rodovias e transportes; Moradia; Governo local; a própria Assembleia 
Nacional; Administração pública; Bem-estar social; Esporte e recreação; Turismo; Planejamento urbano e 
rural; Defesa contra inundações; Língua galesa. As prerrogativas do Parlamento Escocês são similares, 
substituindo-se, no último item, a língua galesa pelo gaélico. 



124 

 

O governo dos Estados Unidos lançou, em setembro de 2011, o We the 

People
183, o seu website voltado para o registro de petições online, associado à página 

da Casa Branca. O sistema tem registrado índices crescentes de participação. O quórum 

para que uma petição seja respondida, que no início era de cinco mil assinaturas obtidas 

em no máximo 30 dias, já a partir de outubro de 2011 saltou para 25 mil assinaturas, 

passando a 100 mil em janeiro de 2013, sempre dentro do mesmo limite de trempo.  

Os ajustes ocorreram, de acordo com o blog da Casa Branca, em função do 

grande número de petições e de assinaturas de apoio registradas, o que excederia a 

capacidade de resposta da equipe responsável por avaliar e encaminhar os 

posicionamentos oficiais. O volume de participação é crescente: ao completar três anos, 

em setembro de 2014, já eram mais de 15 milhões de usuários registrados - crescimento 

de quase 50% no último ano. O número de assinaturas também se expande rapidamente: 

mais de 22 milhões, em mais de 360 mil petições184.  

Ainda de acordo com o blog, foram cerca de 250 petições a alcançar o quórum e 

a ser respondidas nesses três anos. O blog traz outros dados em busca de legitimação da 

plataforma: pesquisas com usuários teriam mostrado que 86% criariam ou assinariam 

nova petição; 66% das respostas da administração teriam sido consideradas úteis e 50% 

dos pesquisados disseram ter “aprendido algo novo” ao participar da plataforma185. 

Como já observamos, o We the People, sendo um site ligado à Casa Branca, não 

estabelece nenhuma vinculação com audiências ou debates offline. Também não há 

fórum online.  Observa-se, por outro lado, um grande empenho da gestão da plataforma 

quanto ao empoderamento da equipe responsável. O acompanhamento das petições e a 

articulação das instâncias do governo para elaboração das respostas fica a cargo da 

equipe da Casa Branca. Vídeo publicado no site, e que denota preocupação em mostrar 

que há uma estrutura trabalhando na avaliação e no encaminhamento das petições, traz 

entrevistas com os representantes dos setores que, depreende-se, estão mais diretamente 

                                                 
183 https://petitions.whitehouse.gov/. Visualizado em 9/1/2015. 

184http://www.whitehouse.gov/blog/2014/09/23/happy-birthday-we-people-marking-three-years-online-
petitions. Visualizado em 9/1/2015. 

185http://www.whitehouse.gov/blog/2013/09/27/we-people-two-years-old. Visualizado em 9/1/2015. 



125 

 

envolvidos com a plataforma - o Office of Digital Strategy, o Staff for Policy, o Office of 

Public Engagment, o Domestic Policy Council. 

As cerca de 250 petições respondidas, no universo total de mais de 360 mil já 

registradas, equivalem a menos de 0,1% de respostas. Bom lembrar que, de acordo com 

esse desenho, só recebem respostas petições que alcancem o patamar estipulado, 

ficando as exceções apenas para os casos em que o governo adota a prática de responder 

coletivamente às petições com enunciados ou objetos similares às que alcançaram o 

quórum. 

Observa-se, a propósito, um visível esforço, no site e no blog da Casa Branca, 

em argumentar que o governo de fato ouve as pessoas por meio da plataforma. Ante 

uma petição que aponta para uma alegada ausência de interesse do governo em 

efetivamente ouvir o cidadão (“De fato levem essas petições a sério ao invés de usá-las 

como uma desculpa para fingir que vocês estão ouvindo”), o título da resposta oficial é 

sintomático: “Nós estamos ouvindo. Seriamente”. No texto, a argumentação reflete a 

dificuldade de se conciliar as promessas das petições – e as expectativas que elas 

suscitam – com o fato de que a maioria delas estará longe de se traduzir em decisões 

políticas. Se a petição parece reclamar sobretudo de falta de efetividade, ou seja, de 

pouca correlação entre o que reivindicam os peticionários e as respostas do governo, a 

Casa Branca retruca, afiançando que o objetivo do expediente é ouvir o cidadão, não 

tomar ao pé da letra o que este reivindica. 

A interação do site com o cidadão e o envolvimento das pessoas, ao lado de farto 

uso das funcionalidades da internet, constituem os pontos fortes do We the People. Se 

tomarmos a responsividade sob a perspectiva abrangente proposta por Riehm, Böhle e 

Lindner (2014), e aplicarmos o conceito aos mecanismos gerais de interação com o 

público, vamos constatar facilidades como a possibilidade de compartilhamento de 

respostas no Twitter e no Facebook. Já o formulário no link “Tell us what you think 

about We the People” e outro link, presente em algumas petições, com o enunciado 

“Tell us what you think about We the People and the petitions response on...”, também 

podem ser vistos como formas de responsividade. O website traz, além disso, os canais 

de contato oferecidos pela Casa Branca, como e-mail, números de telefone, endereço 

para correspondência via Correios. 
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No que toca ao envolvimento dos usuários, o site tem desenvolvido iniciativas 

relevantes nesses pouco mais de três anos de atividade. Explica com clareza como 

funcionam as petições, e tem no blog da Casa Branca um suporte para contextualizar a 

proposta e divulgar atualizações sobre a plataforma. A articulação com o blog confere à 

plataforma uma eficaz estratégia de informação e instrução do público, e nesse quesito, 

além disso, há um bom tutorial sobre como funciona a plataforma, com recursos 

gráficos, video sobre como participar, além de um FAQ com orientações. Os textos de 

várias respostas, além disso, trazem links para documentos oficiais como forma de 

sustentar a argumentação. 

A equipe do site tem investido, ainda, na interação com a comunidade hacker, e 

a Casa Branca já sediou um hackaton com este objetivo. Essa interação resultou no 

desenvolvimento de uma série de API's, com destaque para um aplicativo, lançado em 

outubro de 2014, que permite a extensão da assinatura de petições do We the people a 

outras plataformas de petições, e outras páginas na internet, como blogs. Isso tornou 

possível, assim, que o cidadão possa assinar a petição sem precisar acessar a página 

oficial. 

Reunir todas as respostas já produzidas em uma só página é um bom recurso da 

plataforma. Em uma situação emblemática – a reação popular ao massacre de Newtown, 

Connecticut, e o grande número de petições e assinaturas em torno da questão da 

violência associada ao uso de armas - o governo deu a entender que encaminhou uma 

série de políticas públicas a partir do input trazido pelos peticionários, o que se 

depreende em pronunciamento em vídeo do próprio presidente Barack Obama aos 

usuários do We the people. Neste e em outros episódios, entretanto, a reação do governo 

não pode ser associada apenas às petições, tendo em vista o forte apelo midiático do 

evento. 

O site, por fim, não deixa claros os critérios e procedimentos para resposta a 

petições que alcancem o quórum. Mas, em seu favor, constata-se uma gama satisfatória 

de recursos de interação com o usuário, o que lhe confere bom desempenho em termos 

de transparância e responsividade. 
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Uma petição no governo dos Estados Unidos  

O blog da Casa Branca comemorou, em 2014, após três anos, o maior trunfo da 

história da plataforma: a assinatura, pelo presidente Barack Obama, de uma alteração 

legal que teria derivado do texto de uma petição. "Por causa de uma petição do We the 

People, agora é legal desbloquear seu telefone celular"186, diz a postagem de agosto de 

2014187. Ilustrado por uma foto do presidente no ato de assinatura da nova lei, o texto 

diz que tudo começou com uma petição. "Isso marcou a primeira vez que uma petição 

no We the People levou a uma correção legislativa"188. O processo, explica o texto, 

começou em 2013, quanto ativistas da internet peticionaram o governo no sentido de 

reverter uma decisão do Congresso que tornou ilegal o desbloqueio dos celulares pelos 

consumidores. A resposta inicial do We the People, diz o blog, foi de apoio à demanda 

dos consumidores. Em seguida, uma articulação do governo junto ao Congresso 

mobilizou senadores para encaminhamento e aprovação da nova legislação. Embora 

enfatize que a decisão final não é o objetivo precípuo, o governo, observe-se, comemora 

o momento em que uma petição enfim se transforma em lei no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
186"Because of a We the People petition, it's now legal to unlock your cell phone". 

187http://www.whitehouse.gov/blog/2014/09/23/happy-birthday-we-people-marking-three-years-online-
petitions#CellPhone. Visualizado em 9/1/2015. 

188"It marked the very first time a We the People petition led to a legislative fix". 
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5.3.2. Reino Unido 

 

 Direct.gov, a plataforma do governo britânico189, lançada em agosto de 2011, 

associa o Executivo ao Legislativo. O desenvolvimento e a gestão do website ficam a 

cargo do Executivo. Já ao Legislativo cabe promover debates sobre os temas levantados 

pelas petições que alcançarem o quórum de 100 mil assinaturas de apoio - ainda assim, 

caso a petição seja formalmente apresentada por um membro do parlamento. Não foi 

criada uma nova estrutura para lidar com as petições no parlamento: isso ficou a cargo 

do Backbench Business Comitee, uma comissão de parlamentares responsável pelo 

agendamento de debates no Westminster Hall, segunda câmara de debates no 

parlamento britânico. Foi definido ainda um limiar para que uma petição tivesse uma 

resposta na página, a critério da administração: 10 mil assinaturas de apoio. 

O lançamento da plataforma coincidiu com as agitações populares em Londres e 

outras grandes cidades do Reino Unido, ocorridas entre os dias 6 e 10 de agosto de 

2011, e uma petição pleiteando que os condenados pela participação no episódio 

perdessem eventuais benefícios financeiros a que porventura tivessem direito junto ao 

governo obteve o apoio de 258.270 signatários – em resposta, o governo explicou que 

esse tratamento já estava sendo aplicado, conforme prevê a legislação. Presumivelmente 

impulsionadas pela novidade da ferramenta e pelo episódio, as visitas ao novo website 

                                                 
189http://epetitions.direct.gov.uk/. Visualizado em 9/1/2015. 
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de petições explodiram. Um artigo do blog do GDS - Government Digital Service190, 

equipe vinculada ao gabinete do primeiro-ministro, publicado no primeiro aniversário 

da nova plataforma, em agosto de 2012, mostrou gráfico onde se observa que o maior 

número de visitantes foi registrado justamente no mês do lançamento – e das London 

Riots. 

 

A tabela também mostra o quanto a demanda por e-petições pode ser variável – 

propulsionada por eventos do mundo real, registra o blog. Aqui, ainda, um argumento 

em favor da plataforma, presente no mesmo artigo: “se você concorda ou não com o 

sentimento da petição, estes números demonstram a importância de se ter um fórum 

para que as pessoas tenham sua voz e interajam com a política”191. O artigo também 

ressalta que o número de 13 milhões de visitantes únicos à plataforma em um ano de 

existência - foram ao todo 17 milhões de visitas e 68 milhões de pageviews - equivalia a 

mais de um quarto da população do Reino Unido com idade acima de 16 anos.  

No primeiro ano, foram submetidas 36 mil petições, 47% das quais foram 

rejeitadas por descumprirem regras como abordar temas não relacionados às atribuições 

do governo, repetir temas ou expressar pleitos individuais e não coletivos, locais e não 

nacionais. Ao todo, as 15,6 mil petições válidas receberam 6,4 milhões de assinaturas 

(38% dos visitantes assinaram uma petição, ainda de acordo com o blog). Mas aquelas 

                                                 
190 https://gds.blog.gov.uk/2012/08/16/happy-birthday-e-petitions-a-year-in-numbers/. Visualizado em 
9/1/2015. 

191"Whether or not you agree with the sentiment of the petition, these numbers demonstrate the 
importance of having a forum for people to have their say and interact with politics". 
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que alcançaram o limiar de 100 mil assinaturas de apoio foram apenas dez. Dessas, no 

mês do aniversário, nove haviam sido debatidas, e uma tinha o debate na House of 

Commons agendado para o mês seguinte, setembro de 2012. O site e o blog do GDS 

não trazem mais informações sobre os números do Direct.gov nos últimos dois anos. 

Uma consulta ao site do Backbench Business Committee, entretanto, mostra uma 

relação de 20 debates realizados no parlamento a partir de petições - o último tendo 

ocorrido em junho de 2012192. Ao todo, entretanto, 31 petições já alcançaram o 

quórum193. 

Sobre o elevado quórum para que uma petição seja alvo de debate pelo 

parlamento, o líder da House of Commons, George Young, defendeu em entrevista à 

BBC News194, no lançamento do novo website, que o mecanismo é importante para 

preservar a capacidade do sistema de dar conta das petições – e que esse limiar seria 

calibrado em função da relação entre número de petições e possibilidade de 

operacionalização. O texto publicado no site da BBC News, aliás, trata com realismo as 

expectativas criadas pelas petições online no Reino Unido. “Conseguir um debate é uma 

coisa. Mudar a lei é outra bem diferente”. Os debates, afinal, vão “levar a House a 

expressar uma opinião, não forçar o governo a agir” 195.  

Do ponto de vista do grau de participação permitido aos cidadãos, o site do 

governo inglês traz limitações em função da ausência de fórum online e de haver pouco 

contato do site com os peticionários, que devem basicamente perseguir os quóruns de 

assinaturas estabelecidos. O acompanhamento das petições no âmbito do parlamento é 

feito pelo Backbench Business Comitee, um comitê pré-existente, e não voltado 

exclusivamente para o tema. O comitê aponta este problema em relatório sobre o 

sistema de petições datado de 17 de abril de 2012: ao relatar dificuldades como a falta 

                                                 
192http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/backbench-business/Outcomes-of-e-
petitions.pdf. Visitado em 9/1/2015. 

193http://epetitions.direct.gov.uk/petitions?order=desc&page=1&sort=count&state=closed. Visitado em 
9/1/2015. 

194http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-14409032. Visitado em 9/1/2015. 

195"Getting a debate is one thing, though. Changing the law is quite another. The debates that will follow 
petitions will allow the House to express an opinion, not force the government to act". 
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de estrutura para organizar e divulgar os debates, o documento sugere que é preciso 

buscar um sistema de petições cuja gestão seja inteiramente parlamentar - que, a 

exemplo do que acontece em outros modelos de países parlamentaristas, como a 

Escócia e a Alemanha - se encarregaria de decidir o que fazer em cada caso, seja 

promovendo debates, seja acionando instâncias do Executivo. Além disso, propõe o 

relatório, a House também deveria considerar a criação de um Comitê de Petições, para 

atuar de forma autônoma ao Backbench Business Committee. 

O site do governo do Reino Unido tem um tutorial sucinto que descreve com 

clareza, ainda que de forma muito sintética, como funciona o processo de petições, além 

de uma página de FAQ. Outras informações podem ser encontradas na página do 

Backbench Business Comitee. Pontos negativos neste aspecto: ao contrário  do que 

acontece nos Estados Unidos, não há cobertura sistemática do processo de petições pelo 

aparato de imprensa do governo, e a lista com debates promovidos pelo comitê não 

especifica quais deles são oriundos de petições. 

As informações sobre as petições limitam-se ao número de assinaturas 

recolhidas, à possibilidade de pesquisa por departamento de governo a que a petição 

está associada e às respostas endereçadas àquelas que tenham ultrapassado o patamar 

mínimo exigido. Não há, por exemplo, informação clara sobre o status da petição que, 

ao alcançar o patamar de 100 mil assinaturas, ainda não suscitou debate no parlamento. 

Um ponto alto é o fato de que as petições mais atraentes para os signatários no 

momento são destacadas na primeira página.  

Quanto a requisitos de responsividade, constituem limitações tanto o fato de que 

as respostas a petições com mais de 10 mil assinaturas ficam a critério da administração 

quanto o de não haver sequer garantia de que uma petição possa ser alvo de debate no 

parlamento, mesmo que ela tenha alcançado o quórum para tal. Há poucos recursos 

informativos nesse âmbito, além disso – destaque para a transcrição e trasmissão dos 

debates no parlamento,  mostradas via links na página de resposta à petição, quando é 

este o caso. 
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Uma petição no governo do Reino Unido 

Um caso selecionado mostra as dificuldades encontradas pela plataforma para 

estabelecer – e manter – o diálogo com os cidadãos. Trata-se da petição que pleiteou a 

liberação pelo governo de todos os documentos relativos ao episódio traumático 

conhecido como Desastre de Hillsborough196. A petição recebeu 156.215 assinaturas de 

apoio e foi alvo de debate no parlamento no dia 17 de outubro de 2011, contribuindo 

para um clima de clamor popular, crescente desde o aniversário da tragédia em 2009, 

por transparência para a documentação oficial. Essa demanda reflete a desconfiança 

geral quanto a falhas cometidas pela polícia e outros serviços públicos no episódio, e o 

sentimento de que as autoridades tentaram encobrir essas falhas atribuindo o incidente à 

violência da torcida do Liverpool. 

A resposta oficial, não obstante o debate no parlamento ter apontado para o 

apoio à transparência total, foi no sentido de afirmar que concordava com o apelo mas 

entendia que a documentação deveria ser entregue primeiro ao Hillsborough 

Independent Panel, instância criada pelo próprio governo em 2010 para acompanhar a 

liberação de documentos em sintonia com as famílias das vítimas da tragédia. A 

resposta apenas reiterou o posicionamento já adotado pelo governo com relação ao 

tema, e o próprio Hillsborough Independent Panel já havia afirmado, no seu website, 

que não aceitaria o papel de “gatekeeper”, selecionando os documentos a serem levados 

a público, mas apenas o de organizador da documentação. O impasse traduz 

desarticulação entre o Executivo e o Legislativo e a ausência de força institucional deste 

último para, indo além de realizar um único debate, abordar com mais profundidade as 

questões levantadas pelos peticionários. 

 

 

 

                                                 
196Em 15 de abril de 1989, durante uma partida de futebol entre o Liverpool e o Nottingham Forest no 
estádio de Hillsborough, em Sheffield, houve um incidente entre as torcidas, de circunstâncias até hoje 
mal explicadas, que provocou a morte de 96 pessoas, além de 766 feridos. 
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5.3.3 Escócia 

 

Na Escócia, o sistema público pautado em e-petições instituído em 1999 pelo 

recém-criado parlamento197 é o pioneiro do gênero (CARMAN, 2006; LINDNER, 

RIEHM, 2009), e estabelece a necessidade de apenas uma assinatura, a do próprio 

peticionário, para que uma petição seja admitida e analisada. Pessoas de qualquer parte 

do mundo, além disso, podem peticionar ao parlamento escocês, desde que em torno de 

tema sobre o qual a casa possa legislar. O sistema é parte do canal Getting Involved, que 

reúne ainda consultas públicas, iniciativas de engajamento para jovens, visitas ao 

parlamento e canais de mídias sociais. O cidadão, ao registrar a petição, pode optar por 

dispensar a necessidade de se buscar assinaturas de apoio: isso significa que o sistema 

poderá levar em conta a petição ainda que haja apenas um solicitante. Trata-se de um 

sistema especialmente destacado pela literatura, e não apenas no espectro das petições 

eletrônicas: 

O Parlamento Escocês foi a primeira assembleia eleita do mundo a introduzir 
um sistema de petição eletrônica e integrá-lo firmemente no procedimento 
parlamentar. Em particular, as funções técnicas de adicionar assinaturas e 
discussão das petições submetidas ao sistema 'E-Petitioner' têm atraído muita 
atenção e reconhecimento entre acadêmicos e também entre usuários porque 
este sistema é um dos poucos exemplos de serviço de e-participação oficial 
efetivamente válido

198
 (LINDNER, RIEHM, 2009, p.1). 

                                                 
197Ver nota de rodapé número 178. 
 
198The Scottish Parliament was the first elected assembly in the world to introduce an electronic petition 
system and integrate it firmly into parliamentary procedure. In particular, the technical functions of 
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O parlamento possui um Comitê de Petições, o PPC - Public Petitions Comitee, 

para filtrar e direcionar o fluxo das petições. Uma instância do PPC, o clerk, tem entre 

outras as funções de preparação das petições antes de submetê-las ao comitê, e ajudar os 

peticionários a produzirem um pedido que esteja em consonância com o âmbito de 

competências do parlamento. O PPC, formado por sete parlamentares e uma equipe 

própria de funcionários, tem como única atribuição o acompanhamento das petições, 

desde o seu registro pelos peticionários. A própria existência do comitê pode ser vista 

como índice de disposição efetiva para atuar sobre as demandas da cidadania: uma vez 

aceita a petição pelo PPC, cabe a ele, de acordo com o regramento, decidir sobre como 

dar encaminhamento (se uma requisição de posicionamento do Executivo, se um debate 

no parlamento, por exemplo, além dos eventuais desdobramentos desses passos, que são 

comunicados aos cidadãos no site).  

Com uma média de 100 petições registradas a cada ano (RIEHM, BÖHLE, 

LINDNER, 2014), o Parlamento Escocês está bem distante dos volumes registrados nos 

casos dos Estados Unidos e do Reino Unido. O número reflete o tamanho do país, cuja 

população, em torno de 5 milhões de habitantes, é cerca de dez vezes menor que a do 

Reino Unido. Mas não é um universo assim tão reduzido. Riehm, Böhle, Lindner (2014) 

observam, a este respeito, que a maioria dos estudos que focam em temas relacionados a 

procedimentos justos em experiências de e-participação tendem a ser conduzidos em 

nível local, em cidades ou comunidades, por conta do distanciamento com relação aos 

cidadãos que caracteriza as experiências em nível nacional, e a consequente natureza 

abstrata do processo de decisão. O sistema escocês, observam, tem a vantagem de ficar 

a meio caminho: como uma "nação pequena" (small nation), com um parlamento 

relativamente aberto, não sofre desse distanciamento, e por conta do processo de 

devolução de prerrogativas tem autoridade sobre uma série de temas legislativos199. "As 

                                                                                                                                               
adding signatures to and discussion of the petitions submitted under the »E-Petitioner« system have 
attracted much attention and recognition among academics and also among practitioners because this 
system is one of the few examples of an official and formally valid e-participation service. Tradução 
minha. 
 
199Ver nota de rodapé número 178. 
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petições, então, têm o potencial bastante real de influenciar estatutos legislativos"200 

(RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014, p. 735-736). 

 A interface do site escocês é simples e bem menos arrojada que a do 

estadunidense. Mas as suas funcionalidades se destacam pelos atributos de publicidade 

e responsividade. O site dispõe de vídeos, apresentação passo-a-passo, texto e glossário 

com orientação detalhada sobre como funcionam as petições e como peticionar. Os 

usuários contam ainda com o recurso de suporte da equipe do PPC para melhorar a 

redação da petição e por conseguinte as chances de que esta seja considerada admissível 

e obtenha sucesso em sua tramitação pela casa. Os peticionários, além disso, podem 

adicionar arquivos com textos, imagens e vídeos para reforçar a argumentação - esse 

material passa a compor o histórico da petição, junto com o número de assinaturas 

eventualmente amealhadas – e a lista de assinantes. A aba de notícias do parlamento faz 

ampla cobertura do processo de petições e dos debates, incluindo vídeo com 

peticionários contando suas experiências.  

No site, é possível encontrar cada petição aceita, aberta e encerrada, mas não as 

rejeitadas, sobre as quais - nota negativa - não há como obter informação. A 

correspondência trocada com peticionários e departamentos de governo, os documentos 

encaminhados por estes e as transcrições dos debates no parlamento são publicados na 

página da petição. Os vídeos com a íntegra dos debates, que tratam de mais de uma 

petição, também são divulgados pelo comitê201. Os debates mediados pelo PPC, com a 

participação dos peticionários, têm características de deliberação e podem levar a novos 

encaminhamentos. Uma mesma petição pode ser alvo de mais de um debate presencial – 

os debates promovidos pelo PPC são realizados em diferentes regiões da Escócia, numa 

estratégia de popularização do sistema de petições. Todo este material fica disponível 

no site. É possível, portanto, acompanhar todo o histórico de uma petição, seus 

encaminhamentos e decisões tomadas por meio de uma gama de recursos textuais e 

audiovisuais.  

                                                 
200Petitions, then, have the very real potential to influence legislative statutes. 
 
201Um exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=bsXfLYNUaHM. Visitado em 9/1/2015. 

. 
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O acompanhamento deste histórico mostra que o sistema escocês, como 

preconizam Riehm, Böhle, Lindner (2014), busca atuar como um advogado dos 

peticionários, intermediando as discussões sobre o tema com as áreas envolvidas. 

Embora não seja um site necessariamente desenhado com o propósito de produzir 

decisões, a sua estruturação permite que o cidadão efetivamente influencie 

encaminhamentos, no parlamento ou no Executivo, que assegurem decisões (debates 

sucessivos com a presença de cidadãos e membros do parlamento e do governo, alto 

grau de responsividade por parte do PPC com a manutenção de informações regulares, 

no site, sobre as solicitações encaminhadas pelo público). 

Os recursos de envolvimento do site são complementados pela existência de 

fórum online na página de cada petição e de mecanismos de compartilhamento nas 

redes sociais (Facebook, Twitter e Likedin) ou por e-mail. Uma falha significativa do 

site escocês é a dificuldade em se encontrar informações estatísticas sobre o seu manejo 

das petições: ao contrário do We the People, por exemplo, não há um blog ou um 

espaço no próprio site que traga compilações de dados sobre o uso do sistema. Se a 

publicidade quanto a cada petição é satisfatória, esta abordagem analítica, importante 

para se aferir números como o de petições consideradas inadmissíveis, é inexistente. 

Esta lacuna contribui para reduzir o grau de publicidade do site escocês. 

 Uma petição no Parlamento da Escócia 

Um exemplo da riqueza documental que permite ao usuário, de forma 

assíncrona, acompanhar toda a troca de argumentos pode ser observado na página da 

petição que solicita ampliação da terapia por insulina para jovens diabéticos menores de 

18 anos. A petição data de 27 de setembro de 2011 e foi discutida pela primeira vez em 

1 de novembro do mesmo ano. Ao consultar os documentos publicados no site, o 

cidadão é informado de que os grupos de familiares de jovens diabéticos já haviam, sem 

sucesso, tentado pressionar o governo de outras formas antes de encaminharem a 

petição. A questão foi incluída em nove debates públicos presenciais promovidos pelo 

PPC (transcrições disponíveis na página da petição), e, até o encerramento, em 10 de 

dezembro de 2013, foram mais de dois anos e 32 documentos produzidos, todos 

publicados no site - o que inclui trocas de correspondências entre o comitê, o 

peticionário e instâncias do governo e do parlamento. Na seção de encerramento, os 
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parlamentares concluem que a política do governo com relação ao tema chegou a um 

nível aceitável, e concordam, com a anuência do único peticionário - uma ONG 

especializada no tema -, em finalmente fechar a petição. O material pode ser conferido 

na página da petição202. 

5.3.4 País de Gales 

 

 

 O País de Gales, da mesma forma que a Escócia, implantou seu novo parlamento 

a partir da devolução de parte de suas competências, inclusive legislativas, pelo governo 

central de Londres. Gales, entretanto, demorou um pouco mais para ter a prerrogativa de 

formular leis203, o que aconteceu em 2006. O sistema de e-petições foi implantado em 

2007. O modelo204, que também aparece como parte das opções de um menu 

denominado Getting Involved - ao lado de consultas, visitas, lista de contatos dos 

membros do parlamento, entre outras iniciativas - é claramente inspirado pelo escocês, 

mas com algumas variações importantes. 

 Os pontos em comum são o suporte dado pelo sistema à redação do texto das 

petições, a possibilidade de assinatura de apoio às petições (período de 30 a 60 dias), a 

presença de um Comitê de Petições atuante, que convoca autoridades e peticionários 

para a discussão das petições em suas reuniões periódicas, e a farta disponibilização de 

                                                 
202http://www.scottish.parliament.uk/GettingInvolved/Petitions/PE01404. Visita em 8/1/2015. 

203http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_do_Pa%C3%ADs_de_Gales . Visita em 9/1/2015. 
204http://www.assembly.wales/en/gethome/e-petitions/Pages/e-petitions.aspx. Visita em 9/1/2015. 
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documentos e material audiovisual, como as gravações em vídeo, o que permite ao 

visitante ter uma visão geral do histórico e dos desdobramentos da petição. Também 

como na Escócia, a Assembleia de Gales admite peticionamento por parte de qualquer 

pessoa, não apenas os cidadãos do país ou residentes. Essas características conferem às 

petições no sistema galês, assim como acontece no escocês, níveis significativos de 

publicidade e responsividade. 

 Uma das distinções com relação ao modelo escocês é a existência de quórum, 

ainda que simbólico, para que as petições sejam analisadas pelo comitê: 10 assinaturas. 

Em Gales, além disso, o peticionário pode recorrer da decisão do Comitê de considerar 

uma petição inadmissível, ao contrário do que acontece na Escócia, onde isso não é 

possível. A ausência de fórum de discussão nas petições é outra distinção importante do 

sistema galês com relação ao escocês. 

 Com uma população de 3 milhões de habitantes, os números relacionados a 

petições são também modestos: de acordo com Panagiotopoulos, Elliman (2012), no 

período 2008-2011, foram discutidas 215 petições em 64 reuniões do comitê, e dessas 

petições, 95 haviam sido submetidas online. Estudo com os peticionários em Gales 

apontou alguns pontos negativos: "o processo sendo muito lento, nem todos os 

peticionários sendo convidados para audiências públicas e sem impacto significativo em 

alguns casos"205 (PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012, p 4-5). Assim como no 

caso escocês, o site não traz informações analíticas e/ou estatísticas sobre os volumes de 

petições, o que também contribui para reduzir a sua nota no quesito publicidade. 
 

 Uma petição no País de Gales 

 Assim como no caso escocês, uma petição típica em Gales é discutida várias 

vezes em audiências do Comitê de Petições. É o que acontece com a petição que solicita 

medidas para redução das desvantagens dos alunos surdos com relação aos seus pares, 

nas salas de aula do país. Na última vez em que figurou na pauta, a petição foi destaque 

na "Sessão de evidência" (Evidence session), espaço nobre das reuniões do comitê, 

quando, durante meia hora, peticionários e outros convidados levam aos parlamentares 

os seus argumentos em defesa da reivindicação. A sessão contou com a presença de 

duas representantes da NDCS - Sociedade Nacional de Crianças Surdas (National Deaf 
                                                 
205"...the process being too slow, not all petitioners being invited for public hearings and no significant 
impact achieved in some cases". 
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Children’s Society), responsável pela petição, e ainda teve o depoimento de um 

estudante surdo e do diretor de uma empresa responsável por projetos de acústica 

sustentável.  

 Entre as evidências apresentadas, um áudio com ruídos irritantes foi executado 

durante a sessão, para que os deputados entendessem o grau de desconforto - e de 

dificuldade para prestar atenção - que os alunos têm de enfrentar ao utilizarem aparelhos 

auditivos em salas de aula que não foram projetadas para as suas necessidades. Já os 

deputados lembraram, entre outras questões práticas, o fato de que há muitas escolas 

localizadas em prédios antigos, que tornariam custosas as adaptações necessárias. O 

video da audiência pode ser conferido via webcast no site da petição206. Da primeira vez 

que a petição foi discutida na Assembleia, em 14 de maio de 2013, até a mais recente, 

em 9 de dezembro de 2014, já foram seis debates em que o tema voltou à pauta, e, tendo 

em vista que o comitê ainda não se decidiu pela sua conclusão, a petição seguia aberta 

na última vez que sua página foi consultada, em 10 de janeiro de 2015. 

 5.3.5 Alemanha 

 

 Como já vimos aqui, os Estados Unidos e o Reino Unido são casos de países 

populosos que adotaram sistemas públicos de petições ligados ao executivo - focados 

                                                 
206http://www.senedd.assembly.wales/ieIssueDetails.aspx?IId=6520&Opt=3. Visualizado em 10/1/2015. 

. 
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em respostas atreladas a quóruns elevados de assinaturas -, e, na outra ponta, Escócia e 

País de Gales representam a situação contrária, com a ênfase nos debates parlamentares 

marcando a prática do peticionamento em pequenas nações que, graças à dimensão 

reduzida, têm a possibilidade de dar maior atenção aos pleitos, mesmo com petições 

suportadas em uma única assinatura. Estes padrões, entretanto, são desafiados pela 

experiência da Alemanha: num país mais populoso que o Reino Unido, o sistema 

mantido pelo parlamento combina números expressivos - ao todo 1,4 milhão de usuários 

cadastrados -, e a necessidade de quórum daí advinda, com um modelo de 

peticionamento inspirado no escocês, a começar pela forte atuação do Comitê de 

Petições. 

 O modelo alemão ainda acrescenta uma outra característica marcante: nele, ao 

contrário dos quatro casos citados em que o peticionamento é basicamente político, a 

função de ombudsman também integra as atribuições do Comitê de Petições, o que 

significa que também as petições individuais são processadas pelo mesmo sistema, por 

isso mesmo tocado por um staff de 80 funcionários (RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 

2014), uma quantidade sem comparação entre seus congêneres. A ênfase das petições 

no parlamento alemão, entretanto, está mesmo no peticionamento político, e a sua 

marca é a de contantes modernizações do sistema - que começou como uma adaptação 

do software utilizado pelo parlamento escocês mas em seguida adotou uma solução 

tecnológica própria que passa por constantes aperfeiçoamentos (RIEHM, BÖHLE, 

LINDNER, 2014). O processo de evolução tecnológica do site, assim, o aproxima do 

caso estadunidense: na amostra pesquisada, são os sites que mais denotam preocupação 

do sistema em modernizar-se, trazendo novidades para envolvimento dos usuários. 

 As funcionalidades do sistema alemão são, em essência, similares às do escocês: 

das funções básicas de submissão - por qualquer um, sem restrição à cidadania nacional 

- e coleta eletrônicas de assinaturas e da preocupação em assessorar o peticionário desde 

o momento de redigir o texto até as reuniões para debate das petições, até a preocupação 

em reunir, nas páginas das petições, o máximo possível de informações sobre 

tramitação e respostas produzidas. Em comum, os dois sites possuem ainda um grande 

acervo de documentos para consulta, incluindo vídeos de debates no comitê. O 

parlamento alemão vai além, entretanto, no que toca ao desenho do site, que, diferente 

do que acontece no caso escocês, não está vinculado a uma seção mais abrangente, mas 
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tem espaço próprio. Esta opção permite que haja um aporte maior de material de caráter 

tanto informativo quanto instrutivo, com extenso conteúdo e textos de apoio. 

 Entre as recentes inovações destacadas pelo próprio site, estão funcionalidades 

que certamente poderão ser adotadas por outros sistemas: 

• Um "Fórum de feedback", canal de relacionamento com o usuário destinado a 

ouvir opiniões sobre o próprio funcionamento do sistema; 

• Um gráfico na página de cada petição destinado a mostrar, de forma visual, a 

curva descrita, ao longo do tempo, pelo volume das assinaturas de apoio;  

• A possibilidade de que os usuários assinem petições sob pseudônimo - os dados 

pessoais, neste caso, são associados pelo sistema ao nickname, mas ficam 

arquivados sob confidencialidade; 

• A possibilidade de que o usuário utilize no acesso ao sistema, em caso de 

cidadania alemã, o novo cartão eletrônico de identificação no lugar dos 

tradicionais login e senha, o que pode constituir um avanço no quesito segurança 

da coleta de assinaturas - esta operação é, por enquanto, opcional; 

• O novo modelo de fórum traz estruturação das conversas por tópicos, ou ramos 

de discussão (estrutura em árvore), que agrega as mensagens e respostas 

relacionadas entre si. O objetivo, como explica o site, é facilitar a vida do 

usuário, evitando que este se perca em meio à diversidade de questões que se 

misturam na linha do tempo de um fórum de discussão convencional.  

 É do ponto de vista do manejo das petições, entretanto, que o sistema alemão 

guarda semelhanças e diferenças com relação a seus congêneres já vistos aqui. O 

quórum de 50 mil assinaturas para que uma petição seja debatida no parlamento parece 

um empecilho à análise daquelas que não alcançam esse patamar - o sistema, no 

entanto, não trata esse quórum como mandatório, ou seja, estabelece que, no final, é o 

conteúdo que definirá a possibilidade de que a petição suscite um debate parlamentar. O 

site assegura, além disso, que todas as petições serão verificadas, independente do 

número de assinaturas. No que diz respeito ao empoderamento do sistema - fundamental 

para garantir a sua responsividade - a legislação alemã assegura que o governo federal é 
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obrigado a prover o Comitê de Petições com informações relativas a resoluções tomadas 

por este. Os avanços do sistema alemão são reconhecidos pela literatura: 

Uma análise do sistema de e-petição do Parlamento Alemão parece 
particularmente promissora devido a duas razões principais: primeiro, e- 
petições, não só na Alemanha, mas também em outras democracias liberais 
como o Reino Unido, estão claramente na vanguarda de oportunidades 
oficiais e totalmente operacionais de participação providas aos cidadãos por 
governos e parlamentos. Outros exemplos de formas de e-participação 
formais, institucionalizadas e juridicamente codificadas são bastante 
excepcionais, e os poucos exemplos existentes parecem ser menos maduros, 
tendem a permanecer em um estágio experimental, ou limitam-se a grupos-
alvo específicos [...] Além disso, os sistemas oficiais e-petição 
disponibilizados por instituições públicas parecem ser mais adequados para 
captar mudanças nos padrões de participação associados a esta forma de e-
participação devido às suas condições de "vida real". Em segundo lugar, a 
reforma do processo de peticionamento alemão, resultando em 
procedimentos de submissão modificados e baseados na Internet, a 
introdução de novos direitos para os peticionários, e uma maior transparência 
e publicidade, potencialmente afeta funções parlamentares essenciais. Assim, 
podem ser observados possíveis impactos dos sistemas de e- petição sobre a 
legitimidade política e a capacidade de resposta

207
 (LINDNER, RIEHM, 

2011, p. 4). 

 

 Uma petição no Parlamento da Alemanha 

 O comitê se posiciona com veemência em favor do pleito levantado pela petição, 

e o fórum registra intensa movimentação, com um total de 579 postagens, distribuídas 

por 46 ramos de discussão - mas a decisão final do parlamento é, ao invés de levar a 

questão ao governo federal como queriam os deputados de esquerda e os verdes, 

remetê-la ao nível europeu por conta da abrangência do tema. Este é um resumo da 

                                                 
207An analysis of the Bundestag’s e-petition system seems particularly promising due to two main 
reasons: First, e-petitions—not only in Germany, but also in other liberal democracies such as the UK—
are clearly at the forefront of official, fully operational e-participation opportunities provided to citizens 
by governments and parliaments. Other forms of formal, institutionalized, and legally codified forms of e-
participation are rather exceptional, and the few existing examples appear to be less mature, tend to 
remain at an experimental stage, or are confined to specific target groups [...] Moreover, official e-petition 
systems made available by public institutions seem to be better suited to grasping the changing 
participation patterns associated with this form of eparticipation due to their “real-life” conditions. 
Second, the reform of the German petitioning process, resulting in modified and Internet-based 
submission procedures, the introduction of new rights for petitioners, and enhanced transparency and 
publicness, potentially affects parliamentary core functions. Thus, possible impacts of e-petition systems 
on political legitimacy and responsiveness can be observed. Tradução minha. 

. 
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petição em defesa da neutralidade da internet208, que registrou 76.530 assinaturas. Alvo 

de reunião pública no dia 24 de junho de 2013, a petição foi debatida por representantes 

dos ministérios da Economia e Tecnologia, da Justiça e da Alimentação, Agricultura e 

Defesa do Consumidor. A decisão209 do Comitê de Petições foi por apoiar fortemente a 

petição, mas, no final, o argumento quanto à questão do foro impediu que o assunto 

fosse levado ao governo nacional. No fórum de discussão, o debate intenso teve como 

principais temas os relatos sobre queda na qualidade do serviço de internet (175 

postagens) e as opiniões de céticos, que não acreditavam que a petição surtiria algum 

efeito (163 postagens).  

 5.3.6 Luxemburgo 

 

 O novo site de e-petições da Câmara de Deputados de Luxemburgo abriu sua 

primeira petição eletrônica em abril de 2014. O modelo luxemburguês, como acontece 

na Alemanha, foi construído para lidar ao mesmo tempo com duas categorias de 

petição, a política, denominada no site de "pública" (publique), e descrita como sendo 

                                                 
208https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2013/_04/_23/Petition_41906.nc.html. Visitada em 

11/1/2015. 

209https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2013/_04/_23/Petition_41906.abschlussbegruendungpdf.p

df. Visitada em 11/1/2015. 

. 
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aquela de interesse geral, e a denominada "ordinária" (ordinaire), de interesse 

particular, cujo trâmite também aproxima o modelo de um sistema de ombudsman. As 

petições ordinárias existem na Câmara desde 2007, e é possível pesquisar todo o acervo 

dessa categoria no site. 

 A principal diferença entre as duas categorias é o fato de que as petições 

públicas serão alvo de debate no parlamento caso alcancem o quórum de 4,5 mil 

assinaturas. Inseridas no sistema de assinaturas online, elas têm 42 dias para disputar 

essa possibilidade. Caso não alcancem o quórum, serão automaticamente transformadas 

em petições ordinárias. Petições inscritas como públicas também podem ser 

transformadas em ordinárias, caso sejam consideradas inadmissíveis como temas de 

interesse geral e, portanto, inaptas para submissão ao canal de assinaturas online. Outra 

diferença importante de tratamento entre as duas categorias é o fato de que as petições 

originalmente ordinárias não são cadastradas online, mas devem ser encaminhadas via 

e-mail. 

 Ressalte-se o baixo empoderamento da Comissão de Petições, que, após emitir 

parecer favorável a uma petição, precisa submetê-la a uma conferência com os 

presidentes das demais comissões temáticas envolvidas no tema a ser debatido. Só após 

um consenso desse colegiado é que se emite uma declaração formal de admissibilidade 

da petição. 

 É possível, no site, submeter e assinar petições online, participar do fórum de 

discussão de cada petição e acompanhar todas as etapas da tramitação das petições 

públicas, o que dá ao usuário a visão do ciclo completo, até a convocação para debate na 

assembleia. Ao contrário do que acontece na Escócia, no País de Gales e na Alemanha, 

no entanto, o conteúdo disponível é bem mais modesto: não há vídeos de audiências ou 

debates, nem a transcrição das falas dos debates públicos, e os documentos 

compartilhados se limitam àqueles formais - anuências de outras comissões do 

parlamento quanto à admissibilidade da petição, convites formais aos peticionários para 

o debate, a ata de conclusão da petição. Não é possível, portanto, entender de forma 

substantiva todo o curso de vida da petição no legislativo pela simples consulta aos 

documentos e materiais audiovisuais disponíveis. O site acaba, então, por ficar aquém 

dos citados acima nos aspectos de publicidade e responsividade. 
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 O fato de contar com forum de discussão e a possibilidade de revisão do texto da 

petição como forma de suporte ao peticionário são aspectos positivos do site, que no 

entanto reúne pouco material informativo ou recursos para ajudar o usuário a entender 

como funciona o sistema. Tampouco há informações estatísticas sobre volumes de 

acessos e petições, etc. Um aspecto a se ressaltar no caso luxemburguês é o processo de 

validação das assinaturas: como só podem participar cidadãos do país, as assinaturas são 

checadas pelo sistema para depuração dos casos em que o signatário não é cadastrado 

no registro nacional de pessoas físicas.  

 Uma petição na Câmara de Deputados de Luxemburgo 

 A petição que solicita ao governo a garantia de apoio financeiro aos estudantes 

de ensino superior do país210 é um exemplo do quanto o modelo luxemburguês tem ao 

mesmo tempo similaridades e dissonâncias importantes com relação a sistemas mais 

substantivos já vistos aqui. Alvo de 4.572 assinaturas - que após o processo de 

validação foram ajustadas para 4.540 -, a petição tem a sua trajetória formal narrada no 

site: submetida em 12 de março de 2014; considerada favorável pela comissão de 

petições em 25 de março; em 27 de março, considerada admissível pela conferência que 

reuniu ainda a comissão de Ensino Superior, Pesquisa, Mídia, Comunicação e Espaço; 

em 28 de março, encaminhamento de comunicado ao peticionário quanto à 

admissibilidade; em 7 de abril, abertura do período de assinaturas de apoio online; em 

20 de maio, encerramento deste período; em 19 de junho, debate no plenário, já que a 

petição alcançou o quórum necessário; em 16 de julho, encerramento da petição.  

 Ressalte-se o ciclo de vida da petição no parlamento: quatro meses, com apenas 

um debate realizado. Como acontece em outros casos visitados no site, é possível abrir a 

cópia em pdf do convite para o debate, mas o arquivo com o encerramento da petição, 

que poderia conter ou não informação relevante sobre as decisões relativas à solicitação, 

não abre - esse problema técnico foi constatado em todos os documentos desse tipo 

encontrados na pesquisa. 

 

                                                 
210http://www.chd.lu/wps/portal/public/PetitionDetail?action=doPetitionDetail&id=17#. Visitado em 

11/1/2015. 
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 5.3.7 Portugal 

 

 Como já foi dito no início desta seção, o sistema português211, a rigor, cumpre 

elementos básicos no que diz respeito aos critérios de peticionamento eletrônico, e é o 

único analisado nessa etapa a não possuir o principal requisito de sites de e-petição 

(BÖHLE, RIEHM, 2012): o módulo de assinaturas online - também não havendo, por 

conseguinte, fórum online. O modelo deixa, assim, de oferecer ao cidadão a principal 

facilidade do peticionamento eletrônico e sua maior distinção quanto ao método 

convencional, como vimos na discussão teórica, que é a possibilidade de se angariar 

online as assinaturas de apoio. O simples cadastramento da petição no site torna-se, 

assim, um procedimento na prática inócuo, visto que as assinaturas são reconhidas em 

papel e devem ser apresentadas no ato de submissão - como sempre aconteceu na 

história desse direito, conforme vimos aqui.  

 O que se ressalta do modelo português, entretanto, é a publicação online do 

trâmite das petições e de documentos que demonstram o empenho do sistema em dar 

voz às demandas. Com isso, embora estejam ausentes funcionalidades importantes, sua 

atuação online traz elementos que indicam o cumprimento, em níveis razoáveis, dos 

requisitos de publicidade e responsividade no que diz respeito ao manejo propriamente 

dito das petições. Ou seja: perde-se muito de um lado, mas ganha-se do outro, visto que 

o sistema atua, na internet, de forma a demonstrar para peticionários e usuários em geral 

                                                 
211http://www.parlamento.pt/EspacoCidadao/Paginas/Peticoes.aspx. 
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que, na prática, as petições são, sim, levadas em conta e defendidas pelo parlamento. A 

nosso ver, como já discutido anteriormente, o cumprimento desta fase do processo - a 

publicação de documentos relacionados à petição - justifica mantermos o caso 

português como exemplo de peticionamento eletrônico, ainda que com as ressalvas  

feitas acima. 

 "Qualquer petição subscrita por um mínimo de 1.000 cidadãos é, 

obrigatoriamente, publicada no Diário da Assembleia e, se for subscrita por mais de 

4000 cidadãos, é apreciada em Plenário da Assembleia", informa a página Espaço 

Cidadão212, onde o sistema está inserido - como acontece na Escócia e no País de Gales, 

trata-se de uma seção do site onde se reúnem outros mecanismos de estímulo à 

participação, como iniciativas legislativas, contato com o parlamento, fóruns de 

discussão, etc. O site ainda informa que, da apreciação das petições pela Assembleia, 

"[...] podem resultar consequências de que se destacam:  

• a comunicação ao Ministro competente para eventual medida 
legislativa ou administrativa; 

• a remessa ao Procurador-Geral da República, à Polícia Judiciária ou 
ao Provedor de Justiça; 

• a iniciativa de um inquérito parlamentar; 

• a apresentação, por qualquer Deputado ou Grupo Parlamentar, de um 
projeto de lei sobre a matéria em causa. 

 No site, o peticionário é informado de que pode ser instado a fazer alterações 

para aperfeiçoar o texto da petição e assim ajustá-lo aos poderes da Assembleia, o que 

evidencia o trabalho de suporte ao cidadão. Aqui um aspecto interessante do modelo 

português: no início da vigência da lei que rege o sistema, em 1990, foi criado um 

Comitê de Petições, mas ele deixou de existir em 1995. Desde então, as petições são 

apreciadas pela respectiva comissão competente em razão da matéria. O motivo seria 

uma busca por tratamento especializado à petição: "A existência de comissões 

competentes em razão da matéria tem vantagens, nomeadamente por as petições 

receberem um tratamento mais aprofundado relativamente à matéria, o que não 

sucederia numa comissão especializada, necessariamente generalista", reporta Tibúrcio 

                                                 
212http://www.parlamento.pt/EspacoCidadao/Paginas/default.aspx. Visitada em 11/1/2015. 
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(2007, p. 78). A apreciação pode ser feita tanto por uma comissão já existente quanto 

por uma comissão especialmente constituída para este efeito. 

 O site também não traz dados sobre o desempenho da Assembleia no manejo das 

petições. Mas levantamento nos processos legislativos feito por Tiago Tibúrcio (2007, 

p. 75) mostrou que um terço das petições ficava sem resposta, o que configurou um 

avanço com relação a legislaturas anteriores, muito criticadas porque o problema ocorria 

em 58% dos casos. Não conseguimos, entretanto, saber o que acontece na atual 

legislatura. O levantamento para a situação em 2007, entretanto, prossegue em tom 

otimista: 

[...] nas que obtêm resposta – a maioria – esta surge com uma celeridade algo 
surpreendente. Pelo menos se compararmos com a dimensão do atraso na 
apreciação das petições pela AR. Assim, na VI Legislatura a média de tempo 
de resposta era de 109 dias. Nas duas legislaturas seguintes (VII e VIII) sobe 
para os 131 e 168 dias, respectivamente, mas na IX já desce para 98 dias. 
Existem inclusivamente várias respostas cumpridoras do exigente prazo legal 
(20 dias). É o que sucede com 17% das respostas da VI Legislatura, 18% da 
VII e 27% da IX. Na VIII é de apenas 9% (TIBÚRCIO, 2007, p. 75).  

 

 De volta ao perfil do sistema na internet: é possível visualizar no site um bom 

histórico de petições. Neste histórico online, há um bom roteiro de sua tramitação no 

parlamento, culminando, para aquelas já concluídas, com os links para o relatório final 

da comissão e para os desdobramentos do debate em plenário, caso tenha ocorrido. Se 

remete apenas eventualmente a gravações em vídeo das audiências ou debates, o 

relatório, em tom algo cartorial, traz um resumo das posições assumidas por cada 

participante, e das providências adotadas. O inconveniente de se divulgar um relatório e 

não a íntegra dos debates, ainda mais na ausência de um comitê especializado para 

cuidar das petições, está no risco de haver uma atenção reduzida a esse recurso de 

publicidade, o que efetivamente acontece: "Os relatórios finais caracterizam-se pela sua 

extrema simplicidade, revelando um investimento modesto por parte dos Deputados 

Relatores" (TIBÚRCIO, 2007, p. 80). Ressalvando que há "numerosas exceções a essa 

regra" (TIBÚRCIO, 2007, p. 80), o pesquisador conclui: "Contudo, a impressão 

dominante foi a da insuficiente fundamentação da maior parte dos relatórios" 

(TIBÚRCIO, 2007, p. 80). 
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 Uma petição na Assembleia da República de Portugal 

 O tratamento substantivo conferido às petições pela Assembleia portuguesa, 

embora com os problemas levantados acima, pode ser conferido na pesquisa ao material 

constante no site. Um bom exemplo é a petição que reivindica o fim dos contratos do 

setor público com escolas privadas, e investimentos em escolas públicas de qualidade, 

assinada pela seção de Coimbra do Sindicato dos Professores. Com 4.451 assinaturas, a 

petição, submetida em 15 de julho de 2014, fez jus a um debate no parlamento e teve 

resultados concretos. 

 A tramitação ficou a cargo da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Na 

audiência realizada em 23 de setembro, de acordo com o relatório divulgado no site213, o 

debate reuniu representantes do sindicato, do Ministério da Educação e Ciência, da 

associação de municípios portugueses e da associação das escolas particulares, além dos 

parlamentares da Comissão. Já o debate no plenário aconteceu no dia 17 de dezembro 

do mesmo ano. Não há um relatório da sessão, mas a página214 de resultado da petição 

mostra que, do debate, foram originados dois projetos de resolução, um assinado pelo 

bloco da esquerda e outro pelo Partido Comunista Português - ambos expressando os 

termos das reivindicações trazidas pela petição, em meio a críticas ao modelo 

educacional de parcerias com as escolas privadas, adotado pelo governo português após 

os acordos assinados em 2011 com o Fundo Monetário Internacional, a Comissão 

Europeia e o Banco Central Europeu, em troca de financiamento para estabilização da 

economia nacional. Por meio do expediente do peticionamento, portanto, o tema da 

precarização das escolas públicas entrou para a pauta política do parlamento. 

 

 

 

 

                                                 
213http://bit.ly/1B4p38l. Visita em 11/1/2015. 

214http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12539. Visita em 

11/01/2015. 
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5.3.8 Brasil 

 

Lançado em maio de 2012 como um dos canais do portal de democracia digital  

e-Cidadania215, o sistema de petições do Senado Federal brasileiro refere-se apenas a 

propostas na área de e-lawmaking, daí a página ser batizada como "Ideias Legislativas". 

O fato de não trazer outros temas relacionados à formulação de políticas públicas 

(policy-making) ou regras (e-rulemaking) pode ser vista até certo ponto como  natural, 

pois se trata de um sistema mantido por uma instância legislativa em um regime 

presidencialista - ao contrário da plataforma do governo estadunidense, ligada ao 

executivo, e daquelas do modelo parlamentarista, onde o legislativo tem vínculo mais 

próximo com o Executivo. 

Há quórum para análise das petições: elas precisam alcançar o patamar de 20 mil 

assinaturas para ser alvos de análise pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa do Senado. Apenas cidadãos brasileiros podem peticionar e apoiar as 

petições. Com pouco mais de três anos de atuação, o sistema tem baixo volume de 

participação: apenas quatro petições haviam alcançado o quórum, até 9 de janeiro de 

2015. Até essa data não havia resposta a nenhuma delas no site. Há baixo 

empoderamento do sistema: o acompanhamento cabe à Comissão de Direitos Humanos 

                                                 
215http://www12.senado.gov.br/ecidadania# 
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e Legislação Participativa, que reúne quatro subcomissões permanentes e não está 

exclusivamente voltada para as ideias legislativas.  

 O site não possui forum online nem contato com os peticionários. Resta a estes 

alcançar o patamar mínimo de assinaturas de apoio para que a proposta seja avaliada. O 

requisito melhor atendido é o da publicidade: o site descreve com clareza o 

funcionamento do processo de petições. Faltam, entretanto, outros recursos para 

explicar o processo de forma mais didática, e a página limita-se a mostrar os números de 

assinaturas obtidos por cada petição. 

 Uma petição no Senado Brasileiro  

 Do total de 224 ideias até então registradas no site216, quatro atingiram o quórum 

exigido:  "Regulamentação das atividades de marketing de rede"; "Regular o uso 

recreativo, medicinal e industrial da maconha"; "Direito de porte de armas a cidadão 

devidamente qualificado" e "Regular a interrupção voluntária da gravidez, dentro das 12 

primeiras semanas de gestação, pelo Sistema Único de Saúde". Não há informação 

sobre quantas assinaturas cada petição alcançou: o site se limita a indicar que houve 

mais de 20 mil. E nem há clareza sobre o status das petições que alcançaram o quórum: 

é possível acompanhar a tramitação, mas não há o suporte de documentos que dêem ao 

cidadão a possibilidade de seguir, na página, o andamento das discussões. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
216Última entrada no site em 10/1/2015. 
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5.3.9 Parlamento Europeu 

 

 O Portal de Petições do Parlamento Europeu217 tem o mais complexo 

procedimento de submissão online visto no levantamento em curso. O procedimento 

provavelmente poderia ser adaptado por outros sites para reduzir a possibilidade de que 

as petições sejam consideradas inadmissíveis, ou mesmo minimizar a necessidade de 

apoio, pela equipe responsável, ao aperfeiçoamento do texto da petição. Trata-se de um 

sistema passo-a-passo com oito perguntas baseadas nos principais equívocos cometidos 

por quem submete petições ao parlamento. A cada pergunta, o usuário deve responder 

sim ou não. Se a resposta não for de acordo com as regras, o sistema interrompe o 

procedimento e informa ao usuário o motivo da interrupção. A primeira pergunta diz 

respeito à elegibilidade para fazer petições ao parlamento (cidadão ou membro de 

associação, organização ou empresa com sede num estado-membro da UE). O 

encadeamento completo é o seguinte: 

1. É cidadão/cidadã ou tem residência na União Europeia e atua a título 
individual ou em nome de uma associação voluntária, uma organização da 
sociedade civil ou empresa privada com sede num Estado-Membro da UE? 

2. Procura informações sobre o Parlamento Europeu ou deseja expressar uma 
opinião sobre as atividades do Parlamento ou os seus deputados? 

                                                 
217http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/pt/main. Visitado em 11/1/2015. 
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3. A sua petição ao Parlamento Europeu deve-se ao facto de não concordar 
com uma decisão ou acórdão proferido por um tribunal ou outra instância 
com capacidade para exercer funções jurisdicionais? 

4. Deseja lançar ou subscrever uma Iniciativa de Cidadania Europeia, tal 
como estabelecido no artigo 11.º, n.º 4, do Tratado de Lisboa? 

5. A questão que deseja colocar prende-se com um possível caso de má 
administração que lhe diz diretamente respeito numa das instituições ou 
órgãos da UE (Parlamento Europeu, Comissão Europeia, BEI, EPSO, AESA, 
etc.)? 

6. A sua questão prende-se com os problemas transfronteiriços causados por 
uma potencial violação do direito da UE por uma autoridade pública no 
quadro do mercado interno da UE? 

7. O assunto por si abordado recai claramente no âmbito de atividades da 
União Europeia e diz-lhe diretamente respeito? 

8. O assunto que o/a preocupa está relacionado com a forma como a 
legislação da UE poderá estar a ser erradamente executada ou aplicada no seu 
Estado-Membro?

 218
 

 Após esse procedimento, o próximo passo é preencher o formulário de criação 

da petição propriamente dita - nesta fase, similar à de outros processos de submissão, 

uma peculiaridade é a opção, a ser feita pelo peticionário, de que a demanda seja tratada 

confidencialmente. Neste caso, o acesso é franqueado apenas aos deputados do 

Parlamento Europeu e ao secretariado da comissão de petições. Como acontece com os 

sistemas da Escócia, do País de Gales e da Alemanha, é possivel anexar documentos 

complementares à petição. 

 "O objetivo da Comissão das Petições é dar resposta a todas as petições e, 

sempre que possível, proporcionar uma solução não judicial para as preocupações 

legítimas dos peticionários relacionadas com questões que se inserem nos domínios de 

atividade da UE", afirma o texto de apresentação do Portal de Petições. O site, como 

está estruturado, no entanto dificulta o acompanhamento das petições. Em termos de 

publicidade, por exemplo, não há, como em outros casos, uma estruturação da listagem 

de petições na página, que as divida, por exemplo, entre abertas a assinaturas de apoio e 

encerradas. Não há categorização das petições: o usuário é obrigado a percorrer uma 

extensa lista, com um grande número de petições consideradas não admissíveis. 

Petições descritas como abertas a apoio podem, quando assinadas, retornar ao usuário a 

                                                 
218http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/pt/login?error=expired. Visitado em 11/1/2015. É 
preciso registrar login e senha para ter acesso à área de submissão de petições. 
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informação de que o peticionário solicitou confidencialidade. Quando o processo se 

completa com êxito, o número de assinaturas de apoio à petição em tela não é mostrado 

no site.  

 Outro problema é a ferramenta de pesquisa: foram feitas várias tentativas de 

buscar as petições por tema, período, língua, país, etc, e em nenhum caso a ferramenta 

gerou uma lista de petições com essas características. Mesmo a opção "All EU 

countries" resulta em nenhuma ocorrência219. 

 Não é possível, além disso, reconstituir, no site, o histórico de tramitação das 

petições. No quesito responsividade, além disso, o site é opaco: o Parlamento Europeu, 

se de fato cumpre o objetivo de dar resposta a todas as petições, só o faz no contato com 

os peticionários e signatários - esse tipo de retorno, aliás, é prometido ao usuário 

quando completa, com êxito, uma assinatura de apoio. Ao navegar pelo site, o usuário 

não tem como saber o destino da petição. Não há, como em outros casos citados aqui, 

descritivos de tramitação, relatórios e documentos que demonstrem o tratamento dado 

às petições.  

 A caixa de comentários, por fim, não funciona como um fórum de discussão, já 

que os registros não são publicados na página. Um ponto positivo no que toca ao 

envolvimento dos usuários é a possibilidade de compartilhamento das petições no 

Facebook e no Twitter. 

 

  Uma petição no Parlamento Europeu 

 O resultado foi o mesmo em todos os casos tentados: como descrito acima, não é 

possível, pelo Portal de Petições do Parlamento Europeu, saber o que acontece de fato 

com as demandas que lhe são encaminhadas. Um exemplo é a petição de um cidadão 

alemão que solicita a inclusão de dois deputados de São Petersburgo, na Rússia, na lista 

de proibição de vistos da União Europeia por suas atividades homofóbicas. Embora 

conste como encerrada, a petição não traz, em sua página, nenhuma informação sobre os 

seus desdobramentos no Parlamento. No item Ata da reunião da comissão, como 

                                                 
219Busca realizada no período de 1 a 11 de janeiro de 2015. 
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acontece em outros casos pesquisados, a informação que consta é desalentadora: 

"Nenhum elemento". 

 5.3.10 Bristol (UK) 

 

 Sites locais de petições são um fenômeno na Inglaterra, onde mais de 280 deles 

foram localizados em uma pesquisa recente (PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 

2012). Podem ser encontrados ainda na Austrália, no Canadá e em algumas cidades dos 

Estados Unidos. Em nosso levantamento, não encontramos especificidades dignas de 

nota nestas experiências. A decisão de incluir um site inglês decorre basicamente do 

grande número de experiências identificadas em um único país.  

 Tal profusão é fruto, de acordo com Panagiotopoulos, Elliman (2012), de uma 

política adotada pelos governos dos primeiros-ministros trabalhistas Tony Blair (1997-

2007) e Gordon Brown (2007-2010) no Reino Unido, que estabeleceram diretrizes de 

disseminação de iniciativas de governo eletrônico e e-participação, tendo as e-petições 

como um carro-chefe. A política foi descontinuada pelo governo que se seguiu. 

 Para chegarmos à Câmara Municipal de Bristol, acessamos um total de nove 

sites ingleses sobre os quais encontramos alguma menção na literatura: além do 

conselho selecionado, essa lista incluía Kingston, Carlisle, East Sussex, Cornwall, 

Lambeth, Brighton, Birmingham e Wolverhampton. O site de Bristol, neste conjunto, 

aparece como um dos que melhor atendem ao conceito de e-petição, com possibilidade 

de assinaturas online, contagem das assinaturas e um bom mecanismo de estruturação 
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sobre as petições que já passaram pelo site, além de estar mais ativo que os demais nos 

últimos doze meses.  

 O site de Bristol220 é um modelo básico, em geral parecido com os das demais 

câmaras municipais que observamos. O material informativo, que inclui um FAQ e um 

glossário, é bastante instrutivo, embora sucinto. O cidadão é informado de que o 

quórum para que a petição seja apresentada no conselho é de 3.500 assinaturas.A 

organização das informações é exemplar. Ao clicarmos em "View petitions", a página 

que aparece já informa, no alto, que o sistema reúne 470 petições. Desde as mais 

antigas, datadas de 2008, todas podem ser vistas numa distribuição por seis categorias: 

Rejeitadas (150), Coletando assinaturas (24), Aguardando submissão221 (188), 

Submetidas (39), Aguardando a resposta do responsável (2) e Fechadas (67).  

 Na página de cada petição, encontram-se o texto postado pelo peticionário, o 

nome deste, o do funcionário responsável pelo encaminhamento da petição, a data de 

início - e a de conclusão, se houver -, uma área de links e documentos relacionados e 

uma lista com os nomes dos signatários mais recentes. Não há, entretanto, qualquer 

informação sobre o resultado da petição e seu trâmite no Conselho, ou seja, a despeito 

de algumas boas práticas, o site deixa a desejar em aspectos importantes relacionados a 

publicidade, e mais ainda no que toca à responsividade. 

 Uma petição no Conselho de Bristol   

 Com uma população de 433 mil habitantes, Bristol viu, em 2008, uma única 

petição eletrônica ao seu conselho amealhar nada menos que 10.206 assinaturas online: 

o objetivo era evitar que uma linha de ônibus BRT (Bus Rapid Transit) fosse construída 

em uma rota ferroviária muito utilizada por ciclistas e conhecida como "Greenway" por 

conta de atributos naturais em seu percurso. Na página da petição222, é possível 

consultar links como o de um site que traz alternativas para o alegado problema com o 

congestionamento do trânsito na cidade. Não há, entretanto, qualquer indício do 

                                                 
220http://epetitions.bristol.gov.uk/epetition_core/community/page/index. Visitada em 11/1/2015. 

221Aguardando submissão ao conselho. Como no modelo do governo do Reino Unido, a petição, mesmo 
alcançando o quórum previsto, só é debatida no conselho se for adotada por um de seus membros. 

222http://epetitions.bristol.gov.uk/epetition_core/community/petition/520. Visitada em 11/1/2015. 
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resultado da petição, a não ser a data de seu encerramento: 22 de dezembro de 2008 (o 

início foi em 22 de janeiro do mesmo ano). 

 Uma pesquisa no Google, entretanto, nos levou a uma página na Wikipedia223, 

onde se descreve o destino do projeto: por conta da campanha contrária com grande 

apoio da população, na qual se destacou a petição ao conselho, a autoridade responsável 

acabou admitindo que o plano era a "idéia certa, na rota errada"224. A senha para se 

buscar outro roteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
223http://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_Supertram. Visitada em 11/1/2015. 

224"right idea, wrong route". 
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6. CONCLUSÃO  

 Iniciativas de e-participação, e em nosso caso as de e-peticionamento, precisam 

ser consideradas de perto, caso a caso, para que se possa discernir a maneira como 

foram desenhadas, as práticas que as tornam mais ou menos transparentes e responsivas 

e, em última instância, o quanto estão abertas a considerar as contribuições dos 

participantes. Ou seja, é preciso saber se proporcionam ou não a estes uma visão clara 

dos procedimentos adotados e do grau de influência que possa ser alcançado a partir da 

decisão de participar (CARMAN, 2010). 

 No que toca às e-petições em particular, vimos, ao longo deste trabalho, que 

essas experiências, em consonância com a perspectiva presente em Gomes (2010), 

começam como um exemplo de "digitalização da democracia", ou seja, de 

transplantação, para a internet, de uma prática já consagrada  na história da democracia 

representativa (PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012). Ressalte-se que o fato de 

ser uma prática atinente à democracia liberal, basicamente situada no âmbito daquilo 

que Dahlberg (2012) classifica como uma posição liberal-individualista, não restringe o 

potencial de ganhos democráticos que possam ser obtidos com as e-petições. Sem 

desafiar o sistema representativo e sem mesmo exigir para este modelo mudanças 

estruturais de maior envergadura, como pressupõe por exemplo a posição 

deliberacionista (DAHLBERG, 2012; GOMES, 2010), as iniciativas de peticionamento, 

ao ser exercitadas no ambiente online, ao passo em que vivem transformações 

importantes em seu formato, acabam por ter potencial para contribuir, sim, naquela 

outra tarefa mencionada por Gomes (2010): a de eventualmente "remediar" as lacunas 

da democracia liberal. 

 É preciso atentar para o fato de que mesmo a ideia de uma digitalização pura e 

simples já traz em si mudanças importantes, como vimos: à maneira do que se deu no 

século XVII inglês com o advento da prensa mecânica e o seu impacto nas estratégias 

de produção de discursos públicos via petições - com a consequente deflagração de uma 

era de petições em massa (ZARET, 1996) -, a simples adoção de recursos digitais 

básicos, como a submissão online, o registro de assinaturas online e a exibição das 

petições em páginas públicas, já produz uma nova conformação e já modifica a prática, 
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acelerando sua dinâmica (PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012; BÖHLE, 

RIEHM, 2013).  

 Para além desta primeira camada de efeitos gerados sob o influxo da tecnologia 

digital, entretanto, a transição para as mais complexas "E-petições públicas que 

envolvem ativamente o público" (BÖHLE, RIEHM, 2013) tem o condão de produzir 

desenhos mais exigentes de iniciativas de peticionamento online, e, dado esse passo, de 

penetrar na própria dinâmica da relação entre o sistema político e a esfera civil.  

 É importante lembrar, a propósito, que tal medida de comprometimento do 

sistema político constitui uma diferença fundamental entre as e-petições públicas, 

analisadas aqui, e aquelas informais, patrocinadas por atores não-governamentais - e 

nesse contexto é bom observar ainda a advertência de Mosca e Santucci (2009) e 

Carman (2014), de que, para o público, há pouca ou nenhuma diferença entre sistemas 

públicos de petições dotados de baixo empoderamento e os informais, que por natureza 

não possuem conexão direta com o setor público. 

 Iniciativas formais de e-petições, públicas por conseguinte, que são nosso objeto 

de estudo, precisam ir além, portanto, daquilo que as iniciativas informais já oferecem. 

E a distinção está precisamente no empoderamento do sistema 

(PANAGIOTOPOULOS, ELLIMAN, 2012; LINDNER, RIEHM, 2009; BOCHEL 

2012 A, B; RIEHM, BÖHLE, LINDNER, 2014), ou seja, em sua capacidade de não 

apenas recepcionar e destacar as demandas trazidas pelos cidadãos, mas também de dar-

lhes a devida atenção, defendê-las junto ao governo ou ao parlamento, agir com 

transparência e produzir respostas que confiram ao cidadão/usuário a percepção de sua 

efetiva influência e auto-eficácia (CARMAN, 2010) - ainda que produzir resultados à 

maneira da democracia direta não esteja, como visto aqui, no cardápio desta forma de e-

participação. 

 A este propósito, a pesquisa exploratória realizada aqui, se de um lado mostra 

relativamente poucas iniciativas de âmbito nacional - e, entre estas, experiências ainda 

muito incipientes -, de outro nos traz exemplos relevantes no extremo oposto: casos em 

que as iniciativas de e-peticionamento apresentam-se não apenas amadurecidas, mas em 

franco desenvolvimento de novas estratégias e funcionalidades, e perseguem padrões de 

transparência e responsividade condizentes ou ao menos sintonizados com as exigências 
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da teoria. Isso confirma amplamente a avaliação de Lindner e Riehm (2009, p. 1), já 

citada nesta dissertação, sobre o campo de peticionamento eletrônico ser 

"particularmente promissor caso se pretenda entender melhor o relacionamento entre 

instituições públicas e canais de participação baseados na internet".  

 Tais achados também justificam, a nosso ver, a ideia de se buscar a configuração 

de um estado da arte do peticionamento eletrônico na atualidade. A este respeito, a 

segunda etapa do nosso trabalho empírico traz conclusões importantes: em termos de 

desempenho caso a caso, os sites dos parlamentos alemão e escocês - seguidos, um 

pouco atrás, pelo da Assembleia do País de Gales - estão na vanguarda deste processo, e 

mostram exemplos maduros de iniciativas de e-participação, patrocinadas por 

instituições públicas, que tomam por base as e-petições. 

 Melhor avaliados, os três sites têm em comum o desenho que, como vimos, 

reflete o efetivo intento de ouvir o cidadão, e demonstrar que o faz lançando mão de 

uma farta presença de recursos - documentos, videos, relatos, debates offline - que 

permitem a qualquer usuário, ao simplesmente navegar pelo site, uma boa compreensão 

do caminho seguido pelas petições submetidas. Vale, aqui, reforçar que é precisamente 

por conta do foco em observar essa conexão entre o poder público e o cidadão que não 

incluímos, nessa dissertação, a análise de sites não oficiais de peticionamento online, e 

por conseguinte não nos propusemos a tratar do lugar dos abaixo-assinados online na 

política contemporânea. Ao nos concentrarmos nas plataformas oficiais, o intento era 

nos fixar nas possibilidades de desenvolvimentos de iniciativas com este perfil e 

observar de que forma elas podem se estruturar para cumprirem requisitos de 

transparência e responsividade. 

 No que toca ao relacionamento com peticionários e signatários das petições, a 

gama de respostas - acrescidas da preocupação, presente nos três casos destacados aqui, 

de oferecer suporte à redação do texto da petição - a nosso ver configura aquilo que 

Bochel (2012 A,B) classifica como sistemas substantivos, e Riehm, Böhle e Lindner 

(2014), como práticas responsivas.  

 Nossas observações, além disso, nos autorizam a afirmar que o desenho e as 

práticas presentes nestes três casos mostram o peticionamento eletrônico sendo 

exercitado em grau satisfatório de conexão entre as esferas política e civil, com o 
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empoderamento dos sistemas de petição demonstrando que há condições para que se 

configure a influência efetiva do peticionário (GOMES, 2010; CARMAN, 2010). Tal 

influência não se dará em todos os casos, certamente. Mas é fato que, tomadas em seu 

conjunto, as petições encaminhadas por intermédio desses sites podem ser vistas não 

apenas como temas de debates entre parlamentares e representantes do governo e da 

sociedade, mas também como objetos da atenção do sistema, retratados pelos 

documentos já mencionados. Mais importante, os sistemas destacados se ocupam em 

conferir transparência à gestão das petições. E fazê-lo até o final do processo, 

mostrando como se deu o encerramento da petição. Alcancem ou não os resultados 

almejados, os peticionários e signatários terão uma resposta, positiva ou não, quanto ao 

resultado da demanda. 

 Vale aqui fazer algumas distinções entre essas três experiências. Nesse grupo 

que destacamos, o site alemão é o que melhor pontua por aliar, ao kit básico dos outros 

dois - elementos de transparência e responsividade no manejo das petições válidas - um 

repertório mais amplo de atenção ao peticionário. A começar pelo fato de que admite, 

ao agregar a função de ombudsman, tanto petições políticas como as de interesse 

particular, o que amplia as perspectivas de admissibilidade das demandas. Além disso, é 

relevante a lista de inovações destinadas a ampliar o envolvimento do usuário e a 

própria responsividade do site, tais como o forum de discussões dividido em ramos por 

tópicos, o gráfico de evolução das assinaturas em cada petição, o fórum de feedback. 

Até mesmo no que toca ao número mínimo de assinaturas exigido para que a petição 

tenha acesso a debate no parlamento, o sistema alemão toma um cuidado importante ao 

estabelecer que esse quórum não é mandatório, ou seja, que, a depender do conteúdo 

apresentado, a petição poderá ser levada ao parlamento mesmo não alcançando o 

volume exigido. 

 Quanto ao site da Escócia, o menor investimento em funcionalidades web para 

tornar a navegação mais atraente e ampliar os canais de relacionamento com o usuário 

acaba por conferir ao sistema, a despeito do seu pioneirismo, um caráter menos 

inovador na atualidade que o do alemão. Pode-se dizer o mesmo do site do País de 

Gales, acrescentando-se o fato de que este não possui fórum de discussão, reduzindo as 

possibilidades de envolvimento do usuário e de deliberação sobre as petições. 
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 Um pouco atrás do primeiro grupo, mas ainda em posição de destaque, está o 

site dos Estados Unidos - um exemplo de iniciativa do executivo, o que demonstra que 

não é necessariamente a vinculação com o parlamento que define boas práticas de e-

peticionamento. O site estadunidense tem como pontos fortes um desenho atraente, com 

abundância de recursos informativos, e um forte investimento em modernização em 

uma direção diferente daquela adotada pelo parlamento alemão: aqui, a parceria com a 

comunidade hacker, por exemplo, permite o desenvolvimento de aplicativos destinados 

a popularizar e tornar mais palatável o peticionamento ao governo - a exemplo do 

programa que permite assinaturas nas petições a partir de outras plataformas, sem a 

necessidade de se visitar o We the people. 

 Os sites de Luxemburgo, de Portugal e do Reino Unido ocupam escala 

intermediária. Sem atrativos especiais, eles têm, entretanto, virtudes importantes. No 

caso de Luxemburgo, uma iniciativa lançada recentemente, ressalte-se a presença do kit 

completo para sites públicos de peticionamento, o que inclui fórum de discussão, além 

da possibilidade, como no caso alemão, de se submeter no mesmo sistema também as 

petições de caráter privado. Já o modelo português poderia ser melhor avaliado, 

enquanto sistema de peticionamento, se a nossa análise não se restringisse ao e-

peticionamento: se o tratamento transparente e responsivo dado às petições se mostra 

positivo, o fato de que não há registro de assinaturas online torna a experiência 

incompleta no atual estágio das petições públicas.  

 O site do Reino Unido, por sua vez, destaca-se por sua grande popularidade, em 

contraste com um desenho pouco responsivo. A falta de clareza sobre os papéis do 

executivo e do legislativo contribui para que o site transmita a ideia de que lhe falta 

responsividade. Mas a plataforma traz pelo menos um aspecto importante de 

transparência que não se encontra nas demais: o fato de mostrar, com muita clareza, não 

apenas os volumes de petições abertas e fechadas, mas também os daquelas que foram 

rejeitadas. 

 Com desempenhos mais baixos, os sites do Parlamento Europeu, do Conselho de 

Kingston e do Senado Brasileiro têm menos transparência e responsividade que os 

demais reunidos nesta seleção: o primeiro traz dificuldades em informar sobre o trâmite 

das petições e o seu encerramento; o segundo não traz nenhum dado sobre o que 
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aconteceu à petição; o terceiro também peca pelo mesmo motivo, além de ter um 

desenho ainda menos transparente, no que se refere tanto a atributos informativos 

quanto instrutivos. Vale destacar o mecanismo de cadastramento das petições no 

Parlamento Europeu, que atua como um bom processo digital de suporte ao peticionário 

na fase de submissão. 

 As conclusões deste trabalho devem ser tomadas, sempre, como tributárias de 

uma perspectiva que avalia iniciativas em democracia digital como obras em progresso. 

Por mais avançada que seja em termos de qualidade da participação, afinal, toda 

experiência nessa área continua certamente aquém das expectativas mais exigentes: 

Repúblicas digitais são, ao fim e ao cabo, um conjunto de ferramentas e 
dispositivos baseados na web (padrão mínimo) ou o desenho de instituições 
ou de dimensões de instituições políticas digitais (padrão máximo) que se 
acoplam a uma plataforma institucional de um Estado liberal-democrático 
(Gomes, 2010). 

Pode-se, ao mesmo tempo, olhar a questão sob seus aspectos específicos. 

Entender as petições como uma porta de entrada para cidadãos não habituados à 

participação política (CRUICKSHANK, EDELMAN, SMITH, 2009), por exemplo, é 

uma perspectiva para se pensar na validade dessas iniciativas, independentemente da 

existência de outras qualidades desejáveis em seu desenho. Este mesmo raciocínio pode 

ser aplicado a outras assertivas discutidas aqui sobre papéis genéricos atribuídos às 

petições na literatura, como o seu caráter bottom-up; o potencial disponível para que os 

temas possam emergir da esfera civil e influenciar a agenda da esfera política - junto 

com o efeito de indicação (sismógrafo) de temas que preocupam a população; 

mecanismo de controle sobre autoridades e suporte à avaliação de políticas; canal para a 

proteção de direitos. 

Outros papéis descritos na literatura vão depender de avanços efetivos no 

desenho das ferramentas na direção do padrão máximo mencionado acima. Seriam 

necessárias novas abordagens empíricas para aferir tais efeitos, mas nos parece que, 

com seu desenho preocupado em realizar de fato a conexão entre as esferas civil e 

política, os sites dos parlamentos alemão, escocês e galês se aproximam daqueles papéis 

mais exigentes descritos na literatura, a começar pela percepção de auto-eficácia dos 

participantes, e incluindo-se, como vimos, tópicos como a legitimação do sistema 

político junto à sociedade; a atuação como instrumento de pesos e contrapesos 
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(legislativo x executivo); o incremento da participação do cidadão em um ambiente 

político crescentemente complexo; o aperfeiçoamento da comunicação entre os 

cidadãos e as instituições políticas. 

Por outro lado, como vimos ao discutirmos a perspectiva dos críticos, sistemas 

com alta popularidade e baixa responsividade podem, de fato, contribuir para ampliar o 

sentimento de cinismo entre os cidadãos (MILLER, 2009). Neste sentido, um exame 

comparativo das características de cada plataforma, como o realizado aqui, pode levar a 

melhor entendimento sobre como as petições podem contornar esta que é, certamente, a 

sua maior dificuldade. 

Um aspecto importante diz respeito à filiação da plataforma no desenho 

institucional. As plataformas com os desenhos mais apropriados às exigências da teoria, 

ao menos no levantamento que realizamos, estão ligadas ao legislativo - e, nestas 

plataformas, a presença de um comitê de petições é um denominador comum. Mas 

também vimos que o patrocínio pelo executivo não impediu que o site estadunidense 

apresentasse qualidades importantes - sobretudo nos quesitos de publicidade e 

envolvimento dos peticionários.   

Caso estivéssemos diante do dilema, num país hipotético disposto a adotar um 

site público de petições, sobre onde implantar a iniciativa - se no executivo ou no 

legislativo -, diríamos, com Palmieri (2008), que depende. Estar no âmbito do executivo 

tem o condão de aproximar o sistema de instâncias decisórias e tal desenho está mais 

afeito à produção de respostas diretas, como acontece nos Estados Unidos. Este parece 

ser um formato adequado para regimes presidencialistas, o que talvez justifique o fato 

de que, no caso brasileiro, o site do Senado tenha se limitado à captação de ideias 

legislativas. Já um sistema de petições desenhado e manejado pelo legislativo, e por ele 

empoderado, tem melhores condições de avaliar mais a fundo os temas levantados – e 

de inclusive considerá-los sob um formato mais deliberativo. Este parece ser o formato 

mais adequado a regimes parlamentaristas - questão que certamente guarda relação com  

as dificuldades observadas no site do Reino Unido. 
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ANEXO 1 

OCORRÊNCIAS DE PÁGINAS DE PETIÇÕES EM PORTAIS DE GOVERNOS E PARLAMENTOS 

País ou região Título Ator 

Site próprio com 
funcionalidades 

web 

Mecanismos 
de submissão 

Quem pode 
peticionar 

Site 
publica as 
petições 

Assinatura
s online 

Contagem 
online das 
assinaturas 

Prazo para 
registro de 
assinaturas 
de apoio 

Há 
indicação 
de que a 
petição 

pode ser 
debatida no 
parlamento 

Número 
mínimo de 
assinaturas 
para gerar 
resposta ou 
debate no 

parlamento 

Site 
mostra 

respostas 
às 

petições 

Prazo 
para 

resposta 
ou análise 
da petição 

Site mostra 
andamento 

das 
petições 

Fóru
m 

online 

Europa 
Portal das 
Petições Legislativo x 

Interface web e 
em papel 

Cidadãos e 
estrangeiros 
residentes x X - - x - - - - - 

Portugal 
Espaço 
Cidadão Legislativo - 

Interface web, 
via fax, 
correios e em 
papel 

Cidadãos e 
estrangeiros 
residentes x - - - x 4 mil - 60 dias x - 

Alemanha Petitionen  Legislativo x Interface web 
Qualquer 
pessoa x X X 30 a 60 dias x 50 mil x - x x 

Itália Petizioni Legislativo - 
Via e-mail, via 
fax e em papel 

Qualquer 
pessoa x - - - x - - - x - 

Espanha 
Derecho de 
peticion Legislativo - 

Em papel - site 
traz modelo de 
formulário 

Qualquer 
pessoa x - - - - - - - x - 

Bélgica 
La Chambre 
- pétitions Legislativo - 

Em papel - site 
informa 
endereço para 
envio Cidadãos - - - - - - - - - - 

Luxemburgo 

Signature 
d'une 
pétition 
publique Legislativo x Interface web Cidadãos x X X 42 dias x 4,5 mil x - x x 



177 

 

França 
Le droit de 
pétition Legislativo - - - - - - - x - - 90 dias - - 

Polônia Petitions Legislativo - 
Via e-mail ou 
em  papel Cidadãos - - - - - - - 30 dias - - 

República 
Checa 

Petitions in 
the Senate Legislativo - 

Via e-mail ou 
em  papel Cidadãos e 

estrangeiros 
residentes - - - - - - - 60 dias - -           

Letonia 

Submissions 
and 
proposals Legislativo - 

Interface web, 
via e-mail, via 
fax e em papel 

Cidadãos e 
estrangeiros 
residentes x - - - - - - 30 dias - - 

Reino Unido Directgov Executivo x 
Interface web e 
em papel 

Cidadãos e 
estrangeiros 
residentes x X X 365 dias x 100 mil x - x - 

Escócia 
Getting 
involved Legislativo x 

Interface web e 
via e-mail 

Qualquer 
pessoa x X X 30 a 42 dias x 1 x - x x 

País de Gales Petitions Legislativo x 
Interface web e 
em papel Cidadãos x X X 30 a 60 dias x 10 x - x - 

Irlanda 
Submitting a 
petition Legislativo - 

Interface web, 
via e-mail e em 
papel 1 x - - - x 1 - - x - 

Australia -  
Senado 

Senate 
Petitions Legislativo - 

Em papel - site 
traz modelo de 
formulário - - - - - x - - - - - 

Austrália - 
House of 
Representative
s 

House of 
Representati
ves Petitions Legislativo - 

Em papel - site 
traz modelo de 
formulário - - - - - x - - - - - 

Nova Zelândia Petitions Legislativo - 

Em papel - site 
traz modelo de 
formulário 

Qualquer 
pessoa - - - - - 1 - - - - 

Tonga 

Papers & 
Petitions 
Presented Legislativo - - - - - - - - - - -   - 

Estados Unidos 
We the 
people Executivo x Interface web 

Qualquer 
pessoa x X X 30 dias - 100 mil x - x - 
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Canadá 
Public 
Petitions Legislativo - 

Em papel - site 
traz modelo de 
formulário 

Cidadãos e 
estrangeiros 
residentes - - - - x - - 45 dias - - 

Colômbia Solicitudes Legislativo - Interface web - - - - - - - - - - - 

Colômbia 

Peticiones, 
Sugerencias, 
Quejas, 
Reclamos Executivo - 

Interface web, 
via e-mail, fax, 
papel, por 
telefone e 
presencialment
e 

Qualquer 
pessoa - - - - - - - 

10 a 30 
dias - - 

Brasil  
Ideias 
legislativas Legislativo x Interface web Cidadãos  x X X 120 dias x 20 mil - - - - 

Equador 

Presenta tu 
propuesta 
legislativa Legislativo - Interface web Cidadãos - - - - x - - - - - 

Coréia do Sul e-people Executivo - Interface web 

Cidadãos e 
estrangeiros 
residentes - - - - - - - - - - 

Índia 

Petitions-
Procedure 
for 
submission Legislativo - 

Em papel - site 
traz modelo de 
formulário Cidadãos - - - - - - - - - - 

Sri Lanka 

Committee 
on Public 
Petitions Legislativo - 

Em papel - site 
traz modelo de 
formulário Cidadãos - - - - x - - - - - 

África do Sul Petitions Legislativo - 

Em papel - site 
traz modelo de 
formulário Cidadãos - - - - - - - - - - 

Ruanda Petitions Legislativo - - Cidadãos - - - - - - - - - - 
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ANEXO 2 - LISTA DE LINKS 

Europa http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/pt/main 

Portugal http://www.parlamento.pt/EspacoCidadao/Paginas/Peticoes.aspx 

Alemanha https://epetitionen.bundestag.de/  

Itália http://leg16.camera.it/468 

Espanha http://www.senado.es/web/relacionesciudadanos/derechopeticion/index.html 

Bélgica http://www.lachambre.be/accessible/laChambre_petition.htm  

Luxemburgo http://www.chd.lu/wps/portal/public/SignerPetition 

França http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/petitions.asp 

Polônia http://www.senat.gov.pl/en/petitions/ 

República Checa http://www.senat.cz/cinnost/slyseni_petice/index_petice-eng.php?ke_dni=1.2.206&O=10 

Letonia http://www.saeima.lv/en/public-participation/submissions-and-proposals 

Reino Unido http://epetitions.direct.gov.uk/ 

Escócia http://www.scottish.parliament.uk/gettinginvolved/petitions/ 

País de Gales http://www.assembly.wales/en/gethome/e-petitions/Pages/e-petitions.aspx 

Irlanda http://petitions.oireachtas.ie/online_petitions.nsf/PetitionForm?openform&type=screening+page&lang=EN&r=0,871763179980163 

Australia -  Senado http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Petitions/Senate_Petitions 

Austrália - House of Representatives http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Petitions/House_of_Representatives_Petitions 

Nova Zelândia http://www.parliament.nz/en-nz/pb/presented/petitions 

Tonga http://www.parliament.gov.to/parliamentary-business/petitions 

Estados Unidos https://petitions.whitehouse.gov/ 

Canadá http://www.parl.gc.ca/marleaumontpetit/DocumentViewer.aspx?Sec=Ch22&Seq=3&Language=E 

Colômbia http://www.camara.gov.co/portal2011/servicios-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/generar-solicitud?view=pqr 

Colômbia http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/atencion/Paginas/psqr.aspx 

Brasil  http://www12.senado.leg.br/ecidadania/principalideia 

Equador http://www.asambleanacional.gob.ec/contenido/presenta_tu_propuesta_legislativa 

Coréia do Sul http://www.epeople.go.kr/jsp/user/on/eng/intro01.jsp 

Índia http://rajyasabha.nic.in/rsnew/petition/petition.asp 
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Sri Lanka http://www.parliament.lk/en/component/committees/commitee/showCommittee?type=committee&Itemid=206&id=11 

África do Sul http://www.parliament.gov.za/live/content.php?Category_ID=54  

Ruanda http://www.parliament.gov.rw/senate/participate/petitions/ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


