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Resumo 

 

O presente Relatório de Intervenção aborda o tema Comportamento Informacional dos 

Consultores Legislativos da Câmara dos Deputados, visando alcançar-se o objetivo de identificar 

qual o padrão atual utilizado pelo grupo dos Consultores Legislativo no que concerne à busca, ao 

uso, à guarda e ao repasse da informação por eles recebida, detida, elaborada e transmitida. 

Naquele órgão, a informação é a matéria-prima a ser trabalhada por seus integrantes 

especializados, o que justifica a realização do trabalho, afinal a informação é elemento chave para 

a consecução de toda a produção intelectual destinada a atender aos demandantes regulamentares. 

É nesse sentido que a pesquisa se mostra necessária à administração do órgão, bem como à 

Câmara dos Deputados, no sentido de se favorecer um melhor atingimento de seus objetivos 

institucionais. A metodologia adotada foi a descritiva, com pesquisa bibliográfica documental e o 

uso da técnica da observação participante, além da utilização de entrevista concedida pelo titular 

do órgão, bem como conversas com algumas autoridades sobre questões ligadas ao tema. A 

conclusão a que se chega é a de um comportamento informacional por parte do grupo pesquisado 

ligado, em sua essência, ao trabalho solitário, individual, prescindindo da ajuda dos colegas na 

obtenção de informações necessárias à consecução de suas tarefas.  

 

Palavras-Chave: Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, 

Consultores Legislativos, Comportamento Informacional. 
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INTRODUÇÃO 

 

A informação é um elemento essencial para o desempenho das atividades na Câmara dos 

Deputados. Tanto as que chegam como aquelas que são transmitidas por meio do resultado do 

seu trabalho institucional representam o relevo de que se reveste o conteúdo informacional 

tratado naquela Casa Legislativa. E no seio da Casa das Leis, um órgão, em particular,  mostra-se 

como um demandante de peso de informações. A Consultoria Legislativa (Conle), órgão 

institucionalmente estabelecido com o objetivo de prestar assessoramento especializado aos 

Deputados, à Mesa Diretora, às Comissões, permanentes e temporárias, bem como à 

Administração da Casa, pautando-se pelo caráter técnico-legislativo em suas manifestações, 

detém papel de destaque no recebimento e disseminação de informações. 

Na atualidade, a Conle conta com 216 cargos privativos de Consultor Legislativo, os 

quais têm na informação a matéria-prima básica para a realização do seu trabalho. Das tarefas 

mais simples às mais robustas, a informação permeia a produção do conhecimento ali elaborado. 

Para a consecução desse objetivo, a Câmara dos Deputados regimentalmente disponibiliza, com 

prioridade àquele grupo, o acesso aos sistemas de documentação e informação, de informática e 

processamento de dados controlados pela Casa.  

Um problema da modernidade está na quantidade de informação disponível. Logo, 

somente ter-se acesso ao conteúdo informacional não possibilita o seu melhor uso. No passado 

recente, as informações, em sua grande maioria, eram obtidas por meio de livros, periódicos etc. 

para o que concorria a Centro de Documentação e Informação (CEDI), pertencente à estrutura 

administrativa da Câmara. Na atualidade, um oceano de informações pode chegar a cada pessoa 

por meio de um dispositivo eletrônico portátil, a demonstrar o avanço obtido na área com a 

utilização da tecnologia. 

O objetivo proposto para este Relatório de Intervenção é identificar qual o padrão atual 

utilizado pelo grupo dos Consultores Legislativo no que concerne à busca, ao uso, à guarda e ao 

repasse da informação por eles recebida, detida, elaborada e transmitida. Não se inscreve como 

escopo da presente pesquisa a análise do processo de gestão da informação (GI) conduzida nos 

esforços de gestão estratégica implementada na Câmara dos Deputados desde o início dos anos 
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2000, o qual continua sendo conduzido pelas vias administrativas da Casa objetivando o conjunto 

dos serviços afetos a toda a Instituição.  

O Relatório de Intervenção realizado faz parte de um estudo ampliado envolvendo a 

elaboração de dissertação de mestrado, por meio do estudo de caso do compartilhamento de 

conhecimento dentre os Consultores Legislativos integrantes das duas consultorias existentes na 

estrutura funcional da Câmara dos Deputados. O intento do pesquisador é que os resultados 

obtidos neste instrumento de pesquisa possam enriquecer, de forma qualitativa, a abordagem 

daquele tema de dissertação, se possível tendo o conhecimento aqui produzido como acessório. 

É de se manifestar que, mesmo com a proximidade do autor do trabalho com o grupo 

objeto desta pesquisa – por lá trabalhar no suporte administrativo, necessário se faz reconhecer 

que as particularidades que envolvem o desempenho das atribuições de Consultor Legislativo, 

como estar presentes às reuniões de comissões, às sessões em Plenário, atendendo 

institucionalmente a parlamentares, ou, então, concentrando-se em seus gabinetes na elaboração 

de suas tarefas, constituem um dificultador à obtenção do melhor resultado de pesquisa, em 

especial tendo em vista o curto espaço de tempo disponível para a consecução das tarefas ligadas 

à elaboração do Relatório de Intervenção. 

O que se pretende com o elaboração deste Relatório de Intervenção é incrementar o 

conhecimento do órgão sobre como é o comportamento informacional do seu quadro de 

Consultores Legislativos, o que possibilitará um melhor entendimento da situação atual da Conle 

sobre essa temática, bem como a possibilidade de adoção de estratégias ou práticas tendentes a 

otimizar as trocas informacionais estabelecidas naquele órgão de assessoramento.  
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1 CARACTERIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Breve história da Instituição 

 

Na Câmara dos Deputados existe um órgão institucional incumbido de prestar assessoria 

ao conjunto de instâncias políticas e/ou administrativas interessadas em sua produção intelectual 

especializada, qual seja a Consultoria Legislativa (SANTOS, 2014).  Aquele autor destaca a 

importância do órgão para a efetiva consecução dos objetivos perseguidos pela Casa do Povo, 

tendo em vista o conjunto de conhecimento produzido com base nas informações recebidas e 

processadas pelos Consultores Legislativos no desempenho de suas atribuições institucionais. 

A origem da Assessoria Legislativa ocorreu por meio da Resolução nº 52, de 1973 

(BRASIL, 1973), a qual alterou o art. 80 da Resolução nº 20, de 1971 (BRASIL, 1971), incluindo 

a alínea “b” naquele diploma legal, concernente à vinculação daquele órgão de assessoria à já 

existente Diretoria Legislativa. Posteriormente, outras resoluções promoveram alterações 

pontuais quanto a sua estrutura ou funcionamento, até que em 1993, por meio da Resolução nº 48 

(BRASIL, 1993), foram consolidadas as informações atinentes ao seu funcionamento. Mas foi 

com a Resolução nº 28, de 1998 (BRASIL, 1998), que sua denominação foi alterada para 

Consultoria Legislativa. 

O artigo 2º da Resolução nº 48, de 1993, elenca as competências estabelecidas para a 

então denominada Assessoria Legislativa: 

I - sugerir alternativas para a ação parlamentar e legiferante, pertinentes ao 

assessoramento requerido; 

II - elaborar minutas de proposições ou adequá-las à técnica legislativa; 

III - realizar estudos e atender a consultas sobre assuntos estritamente vinculados ao 

exercício do mandato Legislativo, no âmbito do Congresso Nacional; 

IV - redigir minutas de pronunciamentos parlamentares destinadas à participação do 

Deputado em sessões e eventos especiais decorrentes do exercício do mandato, limitadas 

individualmente a um pedido por semana, excluídos desse cômputo os discursos de 

Grande Expediente; 

V - atender às necessidades de Consultoria ou assessoramento às Comissões; 

VI - executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pela Administração; 

VII - elaborar normas de âmbito interno e recomendações com vistas ao desempenho de 

suas atividades e ao aperfeiçoamento da técnica legislativa; 
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VIII - desenvolver, integrar ou acessar bases de dados e sistemas de pesquisa e 

informação relacionados com os Núcleos Temáticos de Consultoria e Assessoramento, 

obedecidas as normas de informática da Casa; 

IX - organizar e manter cadastro ou compartilhar arquivos de dados sobre pessoas físicas 

e jurídicas credenciadas a prestar Consultoria especializada, para eventual contratação 

pela Câmara dos Deputados; 

X - participar do planejamento das atividades de aprimoramento técnico-profissional e 

científico do corpo de Consultores e Assessores Legislativos. (BRASIL, 1993) 

 

 Já o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) (BRASIL, 2016c, p. 79), no 

seu art. 275, constante do Capítulo V do Título IX, estabelece o “sistema de consultoria e 

assessoramento institucional unificado da Câmara dos Deputados”. Aquele normativo estabelece 

o rol de entidades a serem atendidas institucionalmente pela Consultoria Legislativa, bem como 

indica sua condição preferencial quanto à obtenção de informações. 

Art. 275. O sistema de consultoria e assessoramento institucional unificado da Câmara 

dos Deputados, além do Centro de Estudos e Debates Estratégicos, compreende a 

Consultoria Legislativa, com seus integrantes e respectivas atividades de consultoria e 

assessoramento técnico-legislativo e parlamentar à Mesa, às Comissões, às Lideranças, 

aos Deputados e à Administração da Casa, com o apoio dos sistemas de documentação e 

informação
1
, de informática e processamento de dados

2
. (BRASIL, 2016c, p. 79). 

  

1.2 Organograma 

 

A Figura 1 retrata o organograma funcional da Conle, de acordo com a atual distribuição 

de atribuições pelas seções dentro do órgão, a qual é distinta daquela estabelecida pela Resolução 

nº 48, de 1993, porque ainda não modificada formalmente. 

A Conle é composta por 216 cargos privativos com a atribuição de Consultores 

Legislativos. Um dentre eles exerce a função de diretor do órgão, três exercem a função de 

diretores adjuntos e 22 outros consultores acumulam a condição de coordenadores de área. Com  

o adendo de que, na atualidade, dez daqueles cargos ainda estão vagos por não nomeação de 

candidatos aprovados no último concurso, é de se realçar que, não raro, há cargos vagos, afinal a 

especialização dos integrantes daquele grupo é motivo de convites para o desempenho de outras 

funções pela Casa, além de em outros órgãos da Administração Pública. Fazem parte da estrutura 

                                                 
1
 Atual Centro de Documentação e Informação (CEDI). 

2
 Atual Centro de Informática (Cenin). 
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administrativa do órgão duas coordenações de apoio, as quais prestam o auxílio ao grupo de 

Consultores no desempenho de suas funções, atualmente contando com 37 servidores efetivos. 

Também compõem o quadro de auxílio, funcionários terceirizados, como copeiras, telefonistas, 

carregadores, adolescentes contratados e estagiários de áreas diversas. 

 

 

Figura 1: Organograma Funcional Atual da Consultoria Legislativa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

1.3 Caracterização dos Consultores Legislativos 

 

Os Consultores Legislativos são os atores responsáveis pela produção intelectual de 

responsabilidade da Consultoria Legislativa. São eles servidores nomeados após aprovação em 

concurso público de provas e títulos específico, realizado para cada uma das 22 áreas de 
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conhecimento existentes na Consultoria Legislativa. Cada vaga de Consultor Legislativo está 

atrelada a uma Função Comissionada de nível três (FC-3), designada automaticamente ao 

ocupante do cargo, o qual se pressupõe deter conhecimento especializado sobre os assuntos 

atinentes a sua área de atuação. Contudo, há somente um cargo de consultor preenchido por uma 

servidora detentora de Cargo de Natureza Especial (CNE), com função comissionada equivalente 

a FC-3. Os dados relativos a esta pessoa comporão o conjunto de informações ligadas ao cargo 

neste Relatório de Intervenção.  

O diretor da Conle é um Consultor Legislativo, porém detendo a função comissionada FC-4. 

Os três diretores adjuntos possuem a função comissionada FC-3. Por sua vez, cada uma das 22 

áreas existentes tem a figura de, pelo menos, um coordenador fixo, o qual detém a mesma função 

comissionada dos outros consultores (FC-3), logo sua função de coordenação abarca, sobretudo, 

o controle do fluxo de trabalhos dentro da área, revisando e zelando pela qualidade do 

conhecimento produzido. Na atualidade, os coordenadores responsabilizam-se por permitir certos 

afastamentos dos seus coordenados, bem como avaliam aqueles que ainda estejam em período 

avaliativo, seja em estágio probatório, seja para progressão funcional.  

Conforme Silva (2011), o cenário descrito possibilita inferir-se que na Conle ocorre a 

situação em que, à exceção do diretor da Consultoria, todos os integrantes do corpo de 

Consultores Legislativos detêm o mesmo cargo, com a mesma função comissionada, ou seja, na 

mesma linha hierárquica. Isso circunscreve um quadro administrativo, em que se observa uma 

típica gestão de pares. Nas palavras daquele autor: 

Essa gestão de pares pode ser entendida como a gestão de uma equipe onde não há uma 

hierarquia entre gestor e gerido, ou onde essa hierarquia é tênue. Observamos esse 

fenômeno quando se trata da relação entre os Coordenadores e os demais Consultores da 

área (SILVA, 2011, p. 52). 

 

O Consultor Legislativo tem como obrigação mostrar-se neutro e apartidário em seus 

posicionamentos, além de manifestar uma ação técnica, muitas das vezes solitária, autônoma, 

extraída de seus próprios estudos e independente de interferências externas como ONGs, 

imprensa, grupos de pressão ou movimentos sociais. O conteúdo do art. 13 da Resolução nº 48, 

de 1993, bem como seu parágrafo único, traz mais informações sobre o modus operandi que se 

espera de um integrante daquele cargo especializado: 
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Art. 13. A consultoria e o assessoramento revestem-se de caráter sigiloso, não 

expressando a produção documental necessariamente posição do Órgão ou de seus 

integrantes, desobrigados estes, em qualquer caso, de compromisso institucional ou 

pessoal em razão da orientação ou da destinação dada ao trabalho pelo solicitante.  

Parágrafo único. As obras intelectuais produzidas na Assessoria Legislativa são da 

titularidade e uso público dos que as encomendaram, ressalvadas as informações 

técnicas que, por seu caráter científico ou geral, possam servir de base à execução de 

outros trabalhos, bem como os estudos ou relatórios de cunho pessoal do Consultor ou 

Assessor. (BRASIL, 1993) 

  

  O exercício de sua função é feito, em grande parte, sob demanda, num papel reativo às 

diversas solicitações que chegam ao órgão, sempre com a particularidade do sigilo obrigatório 

para a produção intelectual ligada aos atores políticos. Contudo, a elaboração de estudos 

autônomos tem apresentado um crescimento considerável ao longo dos anos – como poderá ser 

aferido no relatório de atividades daquele órgão para o ano de 2015 –, sendo esses de livre 

disseminação pelos meios próprios de seus autores ou da Casa, institucionalmente, como por 

meio da Biblioteca Digital ou a edição de livros, ambos de responsabilidade do CEDI. 

Os estudos feitos de autoria dos Consultores Legislativos possivelmente são o reflexo do 

cabedal de conhecimento intelectual detido pelos integrantes daquele grupo funcional. 

Levantamento interno fornecido pela Coordenação de Recursos Humanos do Departamento de 

Pessoal da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2016a), com data de 25/03/2016, mostra que o 

grupo composto pelo universo de 200 Consultores Legislativos no exercício da função, detém 34 

titulações de doutor, 89 mestrados, 207 especializações e 276 graduações. Sabidamente há casos 

de pós-doutoramento, mas não constaram dos dados enviados, além do que é cada vez mais raro 

aqueles que só possuam uma graduação. 

 

1.4 Caracterização da Consultoria Legislativa 

 

A Conle integra a Diretoria Legislativa da Câmara dos Deputados. A área física em que está 

instalada, considerando somente área para escritórios, está distribuída em 1.192,19 m², os quais 

abrigam quase 250 pessoas. Os Consultores trabalham em gabinetes de 17,20 m², em que quatro 

consultores estão instalados. Há três salas que foram concebidas sem divisória, logo com o dobro 

do tamanho habitual e acolhendo até oito integrantes cada. No órgão há somente uma sala de 
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reunião aparelhada. A planta arquitetônica constante da Figura 2 demonstra o retrato da situação 

real. 

A grande maioria dos Consultores Legislativos está distribuída de maneira aleatória no 

órgão. Esse é um fato que possibilita uma maior interação entre áreas de conhecimento distinto, 

em especial, por meio do contato com outros consultores ligados às áreas daqueles que trabalham 

no gabinete. Porém não há como se desconsiderar o fato de que a presença de quatro consultores 

por sala ocasiona poucos instantes de silêncio, situação comentada entre eles como complicador 

para uma efetiva concentração nos trabalhos a serem realizados, o que faz com que muitos 

utilizem fones de ouvido, a fim de buscar meios para abstrair os diversos ruídos e focar em suas 

obrigações, ou então se dirijam à biblioteca da Câmara.  

A Conle dispõe, atualmente, de 22 áreas de especialização, as quais respondem pelas 

demandas institucionais da Casa, num modelo de assessoramento centralizado, atuando diferentes 

números de integrantes em cada uma das áreas de conhecimento existentes, sob a supervisão de, 

no mínimo, um coordenador de área. Pela análise da Tabela 1, pode-se ver a delimitação temática 

de cada uma das áreas, o quantitativo de Consultores por área, bem como a lotação atual. Como 

já informado, são 216 vagas, das quais 199 estão lotadas, há dez vagas previstas para nomeação e 

sete vagas decorrentes de Consultores desempenhando funções diversas em outros órgãos.  O 

Diretor da Conle, ainda que Consultor, não está sendo considerado nos cálculos, afinal não está 

no exercício típico do cargo. 

Para o gerenciamento das demandas recebidas pela Consultoria, o órgão dispõe de um 

software chamado SisConle, instalado em 2015, o qual veio a substituir o antigo workflow, 

permitindo o controle do fluxo de trabalho desde a solicitação feita num gabinete parlamentar, 

numa liderança partidária ou órgão da Mesa Diretora, passando pelo controle de prazos em que 

os trabalhos são elaborados pelos Consultores responsáveis, revisados pelos coordenadores de 

área, até sua expedição à autoridade solicitante. 
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Figura 2: Planta Baixa da Consultoria Legislativa. 

Fonte: Coordenação de Projetos de Arquitetura do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados. 
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Tabela 1: Denominação de Áreas, Número de Vagas por Área, Lotação Atual e Vagas em aberto. 

Áreas Denominação 

Vagas 

por 

área 

Lotação 

atual 

Vagas 

em 

aberto 

I 
Direito constitucional, eleitoral, municipal, administrativo, processo legislativo e 

poder judiciário 
19 18 

 

II Direito civil, processual civil e internacional privado 10 10 
 

III Direito tributário e tributação 13 13 
 

IV Finanças públicas 6 6 
 

V Direito do trabalho e processual do trabalho 13 11 1 

VI Direito agrário e política fundiária 4 4 
 

VII Sistema financeiro, direito comercial, econômico e defesa do consumidor 10 8 2 

VIII Administração pública 12 8 2 

IX 
Política e planejamento econômicos, desenvolvimento econômico e economia 

internacional 
9 7 1 

X Agricultura e política rural 7 7 
 

XI 
Meio ambiente e direito ambiental, organização territorial, desenvolvimento 

urbano e regional 
11 10 1 

XII Recursos minerais, hídricos e energéticos 6 6 
 

XIII Desenvolvimento urbano, trânsito e transportes 9 9 
 

XIV 
Ciência e tecnologia, comunicação social, informática, telecomunicações e 

sistema postal 
10 10 

 

XV Educação, cultura e desporto 14 12 
 

XVI Saúde pública e sanitarismo 9 8 1 

XVII Segurança pública e defesa nacional 6 6 
 

XVIII Direito internacional público e relações internacionais 6 6 
 

XIX Ciência política, sociologia política e história 8 7 1 

XX Redação e discurso parlamentar 16 16 
 

XXI Previdência e direito previdenciário 8 7 1 

XXII 
Direito penal, direito processual penal e procedimentos investigatórios 

parlamentares 
10 10 

 

TOTAL    216 199 10 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados obtidos da Coordenação de Apoio Técnico-Administrativo da Conle. Posição em 

26/04/2016. 

 

É merecedor de destaque o fato da existência de duas seções vinculadas à Coordenação de 

Apoio Técnico-Legislativo com papel relevante no que se refere à informação naquele órgão. São 

elas a Seção de Apoio à Pesquisa e a Seção de Gerenciamento de Dados. O trabalho executado 

por essas duas instâncias visa fornecer informações aos integrantes da Consultoria Legislativa. A 

primeira delas serve como uma ponte entre o Consultor Legislativo e o CEDI, na tentativa de 

facilitar ainda mais os canais de acesso à informação disponibilizados por aquele Centro, em 

especial fornecendo pesquisa prévia de proposições em tramitação, bem como de minutas de 
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pronunciamentos já elaborados no âmbito da Consultoria sobre determinado tema. São feitas, 

também, pesquisas de legislação, jurisprudência, decisões legais, artigos e notícias, conforme 

solicitação dos Consultores interessados, além de outros trabalhos formais. 

Já a segunda instância tem contribuído, sobretudo, no gerenciamento de bancos de dados 

para a produção de relatórios estatísticos, seja dos trabalhos controlados pelo SisConle, seja de 

bancos de dados disponíveis. Contudo, a maior colaboração que se espera dessa Seção é a 

manipulação e o fornecimento de relatórios de informações disponíveis em bancos de dados 

formatados com o uso de Data Warehouses (DW), os quais possibilitam a extração, 

processamento e entrega de informações segundo o formato de quem demandou.  

Por fim, para possibilitar uma visão ampla sobre a produtividade alcançada pela Conle, na 

Tabela 2 demonstra-se o quantitativo dos trabalhos realizados naquele órgão ao longo do ano de 

2015, com o adendo de que em anos eleitorais já é costume obter-se números menores quanto à 

produtividade, afinal os maiores demandantes estão em suas campanhas por reeleição ou 

concorrendo a outros cargos, em especial no segundo semestre do ano.  

O relatório da Conle envolvendo o ano de 2015 (BRASIL, 2016b, p. 8), informa que, desde 

sua origem, aquele órgão produziu 539.854 trabalhos, dos quais mais de 33 mil somente naquele 

ano, perfazendo uma média de 137 trabalhos por dia útil. Uma informação adicional, fornecida 

pela Seção de Gerenciamento de Dados, dá conta de que do total de trabalhos produzidos em 

2015, 1.258 deles foram feitos em equipe. Essa informação corrobora o detalhe, já informado, do 

quão solitário e individual é o exercício das atribuições dos integrantes do cargo de Consultor 

Legislativo. 
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Tabela 2 – Atividades da Consultoria Legislativa em 2015. 

ATIVIDADES DA CONSULTORIA LEGISLATIVA - ANO 2015 

Tipo de Trabalho Quantidade 

Assessoramentos 7.406 

Estudo 220 

Nota Técnica 101 

Comentários sobre emendas a MP e PLV 20 

Outros trabalhos de Consulta e Estudo
3
 6.322 

Total de Trabalhos de Consulta e Estudo 6.663 

Pequeno Expediente 798 

Homenagem 519 

Grande Expediente 56 

Outros Trabalhos de Redação Parlamentar 336 

Total de Trabalhos de Redação 

Parlamentar 
1.709 

Parecer à Proposição 9.785 

Emenda 2.817 

Projeto de Lei 2.456 

Proposta de Emenda à Constituição 277 

Projeto de Decreto Legislativo 196 

Projeto de Lei Complementar 157 

Projeto de Resolução 71 

Parecer à Medida Provisória 21 

Outros Trabalhos de Elaboração Legislativa
4
 2.158 

Total de Trabalhos de Elaboração 

Legislativa 
17.938 

TOTAL 33.716 

Número de Parlamentares atendidos 506 

Número de partidos atendidos  29 

                  Fonte: Elaborado pelo autor, segundo informações obtidas pela Coordenação de Apoio Técnico-Legislativo da Conle. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Consultas escritas/verbais, informações técnicas, notas descritivas de medidas provisórias etc. 

4
 Complementações de voto, respostas oficiais a órgãos públicos, votos em separado etc. 
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2 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Informação 

 

De maneira simplória, o senso geral pode entender informação como um conjunto de dados. 

Contudo, para Davenport e Prusak (1998), informação se aproxima mais à junção dos dados que 

fazem a diferença, em especial vinculados a uma mensagem, a qual pode constituir-se num 

documento ou numa comunicação perceptível pelos sentidos da visão e/ou da audição. Aquela 

mensagem pressupõe, no mínimo, um emissor e um receptor, tendo como fim precípuo a 

mudança do modo como o destinatário da informação percebe algo, além de exercer influência 

sobre seu julgamento e comportamento. 

Este conceito está em linha com o entendimento de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 64), ao 

estabelecerem que “a informação é um fluxo de mensagens”. Para aqueles autores, a informação 

permite uma forma distinta de se enxergar determinada situação ou objeto, fazendo com que 

detalhes, antes imperceptíveis, venham à tona, além de poder realçar conexões inesperadas. Sua 

interligação com o conhecimento é intrínseca, alterando sua estrutura ou adicionando novas 

significâncias. A informação é específica a uma contextualização e relacionada à situação de sua 

criação por meio da dinâmica de interação social que envolve os indivíduos. 

Já para McGee e Prusak (1994), o conceito de informação perpassa o sentido de se conter 

dados coletados. Para os autores, no constructo conceitual do termo informação, os dados são, 

também, organizados e ordenados, tendo como ponto essencial, além da atribuição de 

significados, sua análise dentro de contexto que possibilite uma interpretação.  

Na atualidade, informação e tecnologia caminham juntas. Consoante Castells (2005), um 

novo paradigma tecnológico, baseado em tecnologias atinentes à comunicação e informação, 

possibilitaram a remodelagem do mundo nas últimas décadas, em especial por meio da sociedade 

em rede, denominada por aquele autor como:  

Uma estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias de comunicação e 

informação fundamentadas na microeletrônica e em redes digitais de computadores que 

geram, processam e distribuem informação a partir de conhecimento acumulado nos nós 

dessas redes (CASTELLS, 2005, p. 20). 
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Essa sociedade em rede apresenta como características as redes de comunicação digital, as 

quais embasam a transformação recente que se observa no campo da disseminação da 

informação. Outra característica advinda da opção por uma sociedade em rede foi a configuração 

da "sociedade hipersocial" (CASTELLS, 2005, p. 28), a qual promove uma maior interação entre 

as pessoas, em que os indivíduos estão conectados ao ambiente global de informação, a 

possibilitar uma maior comunicação e entrosamento entre as pessoas, o que de certa forma 

reduziu as distâncias no mundo e possibilitou a aproximação de pessoas. Essa conectividade 

trouxe benefícios à ciência, à economia, ao trabalho, às pessoas de modo geral.  

Na sociedade em rede, a informação detém papel especial. Dentro da história do homem, a 

informação foi ganhando importância na evolução da espécie humana, tanto que Calazans (2006, 

p. 63) cita que "na atualidade o conhecimento e a informação são características dominantes". 

Ocorre que esta informação não se distribui de forma homogênea e muito menos é repassada 

dentro de conceitos democráticos, ou seja, o que se processa é a existência de grupos 

controladores da geração, processamento e difusão das informações, em especial por meio de 

"um sistema oligopolista de negócios multimídia" (CASTELLS, 2005, p. 24), o que dificulta 

encontrarem-se fontes informacionais com isenção de valores. 

Ponto de destaque é o que vem acontecendo neste novo ambiente informacional na 

modernidade. Na acepção de Lazarte (2000), dentro de um conceito de ecologia informacional, 

certo desequilíbrio vem se apresentando de formas variadas. Para aquele autor, o mais visível se 

liga ao excesso de informação, que supera a capacidade dos indivíduos de processá-la. De outra 

sorte, parte considerável das informações que chegam tem uma conexão muito tênue com o 

contexto de significados relevantes para as pessoas, levando a que seja considerada mais como 

sujeira, ruído, do que como efetivo auxílio numa tomada de decisões ou, então, para a 

compreensão do mundo e suas circunstâncias 

A fim de se melhor contextualizar este Relatório de Intervenção, a informação legislativa, 

conforme estabelecido por Alarcão (2011), mostra-se como o gênero informacional envolvendo 

os diversos tipos de informação concernentes ao Poder Legislativo, abarcando o conteúdo 

informacional produzido ou recebido por um órgão pertencente àquele Poder. Segundo Miranda 

et al (2013), a informação legislativa envolve também a informação cidadã e para a democracia, a 



20 

 

informação legislativa digital, a informação sobre competências organizacionais e a informação 

para a gestão estratégica legislativa.  

 

2.2  Fluxo Informacional na Consultoria Legislativa 

 

Os fluxos de informação podem ser conceitualizados como processos contínuos, 

estruturados, organizados e sistematizados, os quais possibilitam o estabelecimento das etapas 

tendentes à obtenção, ao tratamento, ao armazenamento, à distribuição, à disseminação e ao uso 

das informações num determinado contexto organizacional. Tais processos estão associados aos 

indivíduos responsáveis por sua condução, a fim de que se obtenham os resultados pretendidos, 

sendo uma de suas funções essenciais, a dotação de subsídios imprescindíveis aos gestores 

responsáveis por tomadas de decisões que dependam das informações processadas (FLORIANI, 

2007). 

  Para Floriani (2007), as entidades que lograrem administrar com eficiência as 

informações sob seu poder terão um recurso estratégico essencial na busca pela otimização da 

eficiência decisória em seus processos, em especial buscando minimizar as possibilidades de 

erros. Isso seria resultado da importância estratégica de que se reverte o gerenciamento da 

informação, a controlar e subsidiar as tomadas de decisões, por meio de melhorias nos fluxos 

informacionais, do controle, análise e consolidação das informações produzidas para os usuários. 

Segundo aquele autor, as variáveis a serem consideradas no trato de informações seriam: 

• Informação como recurso estratégico, ligada à importância da informação dentro de 

um  contexto organizacional; 

• Canais e fontes de informação, ligados aos meios de obtenção, bem como às origens 

das informações; 

• Determinantes de escolha das fontes e canais de informação, ligados à explicação de 

quais critérios e fatores são considerados na escolha das fontes e canais de 

informação; 

• Barreiras de acesso, ligadas às dificuldades enfrentadas na busca e acesso às 

informações; 

• Necessidades e motivações de busca da informação, ligadas às características 

motivacionais e de necessidades de gestores e usuários da informação; 

• Qualidade da informação, ligada à explicação do significado de uma informação com 

qualidade; 



21 

 

• Tipo de informação produzida/consumida, ligada ao padrão de informação oriunda de 

uma fonte informacional; 

• Meios de comunicação para divulgação da informação, ligado às estratégias 

organizacionais destinadas à divulgação do conteúdo informacional; 

• Serviços e produtos de informação, ligado aos serviços e produtos informacionais 

produzidos; 

• Fluxo de informação, ligado ao processamento das etapas desde a obtenção até o 

tratamento de informações; 

• Tomada de decisão, ligada ao objetivo final  de um fluxo informacional. 

 

A Figura 3 apresenta o fluxograma de tramitação dos trabalhos produzidos na Consultoria 

Legislativa. Aquele fluxo é monitorado pela equipe de servidores vinculados ao Serviço de 

Análise da Demanda (SEPAD), atrelado à Coordenação de Apoio Técnico-Legislativo. O 

processo se inicia num gabinete parlamentar, ou em outras instâncias internas detentoras de poder 

para tal, seguindo para o Núcleo Coordenador de Assessoria às comissões, que faz a distribuição 

para uma, ou mais, áreas temáticas. A responsabilidade por distribuir o trabalho ao Consultor 

Legislativo, ou grupo deles, que se incumbirá (ão) da elaboração do trabalho, é do coordenador 

da área. Após a elaboração e revisão, o trabalho segue para a expedição e é armazenado na base 

de dados da Consultoria. 
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Figura 3: Fluxo Interno de Tramitação dos Trabalhos na Consultoria Legislativa.  

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme documentos internos relativos ao SisConle. 

 

2.3 Gestão da Informação  

 

Para Choo (2011, p. 36), “a informação não é apenas uma fonte de poder, mas uma fonte de 

confusão”, ou seja, o excesso de informação é um dos problemas ligados a sua não gestão. Nessa 

linha, para Assis (2015), a GI envolve ações com o fito de adquirir, organizar, controlar, 

disseminar e utilizar informação considerada relevante para uma organização, em especial tendo-

se em consideração questões de potencialização dos recursos informacionais, a fim de que as 

mesmas organizações consigam se adaptar às constantes mudanças no ambiente.  

Já na visão de McGee e Prusak (1994), a informação para as organizações, tomada como um 

recurso, vem se tornando um ativo cuja valoração pode ser comparável a outros tipos de ativo. 

Diante dessa nova realidade, assim como o capital financeiro, as propriedades, os recursos 

humanos e os bens materiais, a informação necessita, também, ser gerenciada. Segundo aqueles 

autores, “poucas organizações têm conhecimento das informações que já possuem e das que 

precisam” (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 109).  
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Nesse sentido, McGee e Prusak (1994, p. 115) indicam as tarefas do processo de 

gerenciamento de informação. Consoante aqueles autores, a fase da identificação de necessidades 

e requisitos de informação, "é a mais importante tarefa dentro do processo", afinal poucas 

organizações estão cientes das informações que detêm e muito menos daquelas que poderão vir a 

necessitar, o que se demonstra um diagnóstico preocupante às instituições. Segundo os autores, é 

necessária uma variedade de fontes de informação a fim de auxiliar naquilo que se pretende 

interpretar com as informações, com destaque para a atenção dispendida na aquisição e coleta de 

informações. 

A fase da classificação e armazenamento da informação, bem como o tratamento e 

apresentação de informação, na acepção de McGee e Prusak (1994, p. 118) "pressupõe a 

determinação de como os usuários poderão ter acesso às informações necessárias e selecionar o 

melhor lugar para armazená-las”. Na visão daqueles autores, é preciso certificar-se de que um 

sistema de informação esteja adequadamente adaptado à maneira como os usuários da 

informação trabalhem com ela, classificando a informação por variados ângulos. 

Quanto à fase do desenvolvimento de produtos e serviços de informação, é de se destacar a 

singularidade dada ao elemento humano pelos autores McGee e Prusak (1994). Para eles, o filtro 

humano é essencial na escolha das fontes, nas informações a serem coletadas, além da maneira 

como serão entrecruzadas visando gerar uma informação nova, já com valor agregado.  

A fase da distribuição e disseminação da informação pressupõe, mais do que simplesmente 

entregar a encomenda informacional a quem demandou, ou mesmo irradiar a informação à 

coletividade, um exercício de se incorporar valor à informação. Para McGee e Prusak (1994), 

uma atitude proativa dos centros informacionais pode colaborar com os demandantes de 

informação, em especial possibilitando a negociação quanto às necessidades mais especiais de 

informações, sem se esquecer de fazer com que a coletividade possa ter acesso às informações 

produzidas.  

Para Choo (2011), há a possibilidade de que estratégias de GI mais amplas possam ser 

implementadas, como, por exemplo, uma que reconheça o papel dos indivíduos na transferência e 

decodificação do conhecimento e que trate a informação não estruturada (como aquela presente 

em correio eletrônico e postagens wiki) como vestígios úteis de trabalhos do conhecimento sendo 
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realizados. Para aquele autor, uma primeira forma ampliada de verificação das informações que 

inclua fontes e práticas formais e informais poderia ser um primeiro passo lógico.  

Um ponto de destaque sobre a GI são os estilos com que aquela gestão é conduzida. 

Conforme McGee e Prusak (1994), há cinco estilos bem delimitados. O primeiro está ligado à 

uma utopia tecnocrática. Para os autores, é aquele estilo em que a orientação tecnológica impera 

no gerenciamento da informação. Sob esse modelo, há uma ênfase maior para a modelagem e 

classificação da informação, com a valorização do hardware e software empregados, bem como 

uma tentativa de se tratar com a totalidade de informações da organização.   

Já o modelo da anarquia está afeto a uma organização que não dispõe de molde orientador 

para a gerência da informação, ou seja, cada área conduz a questão como achar melhor. Segundo 

McGee e Prusak (1994), essa é uma modelagem com grande perigo às instituições, afinal cada 

área tratando de forma singular os seus dados, segundo seus interesses, poderá gerar um leque de 

respostas para um mesmo problema, impossibilitando a devida tomada de decisões.    

Sob o manto do modelo Feudal, cada segmentação de uma instituição faz-se proprietária do 

seu cabedal de informações, reduzindo o poder da entidade central da instituição na tomada de 

decisões. No feudalismo informacional, a aquisição, o armazenamento, a distribuição e a análise 

da informação estão a cargo de cada gestor que lide com informações. Segundo McGee e Prusak 

(1994, p. 160), “eles [os gestores] determinam qual a informação que deverá ser coletada em seus 

‘feudos’, como será interpretada e em que formato será relatada ao ‘rei’ ou presidente da 

empresa”. Na visão daqueles autores, esse é um modelo que reduz as condições de tomada de 

decisões de uma autoridade central que vise ao bem comum, afinal os “senhores e barões” é que 

controlam a informação.  

Contrariamente ao modelo feudal, com a Monarquia, a gerência da informação é feita de 

forma centralizada, sendo minimizada a autonomia de departamentos e órgãos subordinados. Em 

outras palavras, fica estabelecido um controle centralizado sobre as informações que são 

coletadas, sob uma forma pré-estabelecida, por determinados agentes para isso nomeados e com 

uma finalidade estabelecida por quem detém o poder. No geral, a linguagem informacional passa 

a ser uniforme em todo o “reino”, a fim de que a informação tenha coerência e adquira 

integridade onde for necessária. Sua desvantagem é perceptível em momentos de substituição do 
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“monarca”, quando uma nova faceta informacional pode ser imposta a um grupo, não sendo raro 

que a anarquia informacional tome lugar (MCGEE; PRUSAK, 1994). 

Por fim, o modelo do Federalismo, conforme McGee e Prusak (1994, p. 163), "é o uso da 

negociação como agente através do qual partes potencialmente concorrentes e partes não 

cooperativas são reunidas". Instituições que adotam esse modelo caracterizam-se por apresentar 

liderança central fortalecida, valorizando a cooperação e o aprendizado. Esse é um modelo em 

que o gestor da informação necessita do apoio do “monarca” da organização, bem como da 

confiança e apoio daqueles nominados “senhores e barões” que comandam as instâncias 

inferiores. 

 

2.4 Comportamento Informacional 

 

Antes de se adentrar no tema comportamento informacional é necessário delimitar-se o 

sujeito que seria o detentor de tal postura: o usuário da informação. Para Gumieiro (2013, p.7), 

“usuário é um indivíduo com particularidades, percepções e sentimentos difíceis de serem 

explicitados”. Segundo aquela autora, a importância em bem enquadrar o usuário se circunscreve 

no fato de que as suas demandas e necessidades informacionais é que delimitam a razão e o 

objetivo da existência dos serviços de informação, serviços esses que precisam se adaptar às 

características daquele usuário, com o fito de atendê-lo com eficiência e eficácia. 

Guinchat e Menou (1994, apud GUMIEIRO, 2013, p. 17) asseveram que o usuário, com suas 

características, atitudes, necessidades e demandas, deve ser o foco orientador na concepção de 

unidades e sistemas de informação. De outra parte, Ferreira (1996, apud GUMIEIRO, 2013, p, 

17), oferece a seguinte definição de usuário da informação, já vinculando suas características a 

seu comportamento informacional: 

Um indivíduo com um repertório cultural de conhecimentos, crenças e valores, 

necessidades cognitivas, afetivas e fisiológicas próprias, inserido em um ambiente com 

restrições socioculturais, políticas e econômicas. Suas dimensões referentes às 

necessidades, esquemas de conhecimento e ambiente constituem a base do contexto do 

comportamento de busca e uso da informação (FERREIRA, apud GUMIEIRO, 2013, p. 

17). 
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Na visão de Gumieiro (2013), na atualidade, a contextualização social em que o usuário da 

informação se vê inserido passou a ser analisada como um elemento de destaque na definição das 

características e necessidades informacionais daquele. Segundo aquela autora, esse fator 

corrobora na construção do entendimento que os usuários têm sobre informação, afinal, muitos 

sequer sabem do que necessitam. Este, inclusive, é um ponto não muito fácil de ser alcançado por 

parte dos profissionais da informação, na sua busca pela concepção de produtos e serviços 

informacionais que venham a atender aos anseios dos usuários. Está aí uma das justificações para 

a realização de estudos de usuários, no sentido de capacitar os profissionais da informação a 

melhor atender àqueles indivíduos em suas necessidades. 

Para Gumieiro (2013), uma necessidade de informação se circunscreve na ausência de 

informação que possibilite a resolução de um problema qualquer. Esse posicionamento está em 

linha com Kuhlthau (1991, apud GUMIEIRO, 2013, p. 19), que define necessidade de 

informação como sendo “um hiato que existe entre o conhecimento da pessoa a respeito de um 

problema e aquilo de que precisa saber para resolvê-lo”. Consoante Gumieiro (2013), ao longo de 

suas existências, os seres humanos se deparam com barreiras, dilemas e confusões que perpassam 

a realidade interior construída. Para a autora, essa lacuna constitui-se na ausência de informação 

no intelecto dos usuários, a demarcar a necessidade pela qual muitos se lançam no processo de 

busca e uso da informação.  

Já em Le Coadic (1998, apud MIRANDA, 2006) há a referência de que uma necessidade de 

informação não está separada do contexto, da situação, do ambiente em que o usuário 

informacional esteja inserido, sendo aqueles elementos essenciais para o estabelecimento do 

quadro de necessidade informacional. Aquele mesmo autor analisa que a necessidade 

informacional é uma necessidade derivada, comandada pela realização de outra necessidade 

fundamental. Corroborando esse último ponto, Wilson (1981, apud GUMIEIRO, 2013, p. 21) 

menciona que “as necessidades de informação têm sua gênese nas necessidades básicas do 

sujeito, (fisiológicas, cognitivas e afetivas), logo não é uma necessidade primária, mas sim, 

secundária”. Este último autor reforça a ideia de que na condução dos estudos sobre necessidades 

informacionais de usuários, importância deve ser dada a estrutura, tarefas, tecnologia e pessoas, 

todos esses fatores vistos sob o prisma de uma inter-relação cuja simples mudança apresentada 

em um deles provoca alterações nos demais.  
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Na concepção de Lancaster (1979, apud GUMIEIRO, 2013), a fim de se aprofundar o 

conhecimento atinente a uma comunidade de usuários, um dos pontos a se ter em mente é que 

cada integrante daquele grupo pode ter necessidades de informação muito distintas, além do fato 

de que tais necessidades podem se alterar com o passar do tempo. Sob essa premissa, aquele 

autor menciona que, mesmo sendo difícil conhecer o amplo espectro que envolve as necessidades 

informacionais, julga-se que qualquer sistema vinculado ao fornecimento de informações a 

usuários precisa ter base naquelas necessidades, afinal somente assim a consecução do seu 

objetivo principal será atingido, qual seja, prover informações que sanem a lacuna de 

conhecimento apresentada pelo usuário, proporcionando-lhe satisfação. 

No entendimento de Gumieiro (2013), com o estudo de um grupo de usuários fica mais 

simples o estabelecimento de padrões atinentes ao tipo de necessidades informacionais de seus 

integrantes, não sendo raro acontecer de usuários reconhecerem certas necessidades de 

informação somente quando os meios criados para satisfazê-las se fazem presentes. Segundo a 

autora, após a identificação das necessidades de informação dos usuários, os profissionais de 

informação devem focar nas formas de uso preferíveis daqueles, no intuito de atendê-los de 

forma customizada. Tal forma de atuação visa estabelecer um relacionamento envolto na 

fidelização dos usuários em relação aos serviços de informação oferecidos. 

Na visão de Gumieiro (2013), quando um indivíduo percebe certo vazio em seu estado de 

conhecimento, é natural tomar uma série de ações no intuito de buscar e usar a informação como 

forma de saciar a sua necessidade informacional. O conjunto de atividades visando preencher as 

lacunas informacionais a literatura convencionou denominar de comportamento informacional. Já 

para Wilson (2000, apud GUMIEIRO, 2013, p. 25), o comportamento informacional é “todo 

comportamento humano relacionado às fontes e canais de informação, incluindo a busca ativa e 

passiva de informação e o uso da informação”. Aquele autor descreve os seguintes micro 

processos ligados ao comportamento informacional: 

a) Comportamento de busca da informação: a busca intencional de informações como 

consequência de uma necessidade para satisfazer a algum objetivo; 

b) Comportamento de pesquisa de informação: atividades em que o indivíduo interage 

com sistemas de informação de todos os tipos; 

c) Comportamento de uso da informação: constitui o conjunto dos atos físicos e 

mentais e envolve a incorporação da nova informação aos conhecimentos prévios do 

indivíduo (WILSON, apud GUMIEIRO, 2013, p. 25). 
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Segundo Davenport e Prusak (1998, p. 110), “O comportamento informacional se refere ao 

modo como os indivíduos lidam com a informação. Inclui a busca, o uso, a alteração, a troca, o 

acúmulo e até mesmo o ato de ignorar informes”. Já para Gumieiro (2013), a análise do 

comportamento informacional dos usuários envolve questões mais amplas em relação ao 

comportamento de busca e uso da informação, afinal, o comportamento informacional, por si só, 

já abarca tanto a busca como o uso da informação. 

 

2.5 Comportamento Informacional dos Consultores Legislativos 

 

Para que se tenha uma noção inicial do comportamento informacional apresentado pelo 

grupo dos Consultores Legislativos, é interessante ler-se as informações sobre os comportamento 

atitudinais específicos manifestos por alguns ex-diretores da equipe. Por exemplo, Azevedo 

(2011) assinala que há uma convivência cotidiana entre os integrantes da equipe, a qual promove 

um efeito multiplicador a desenvolver, no grupo, a capacidade de resposta com agilidade às 

demandas que exigem trabalho interdisciplinar. E diz mais:  

 

A internet [...] permitiu que os consultores passassem a pesquisar diretamente os temas 

de seu interesse, deixando a cargo da Seção de Recuperação de Dados e Documentos, da 

Conle, as investigações de maior envergadura, que consumiriam o tempo dedicado à 

redação propriamente dita dos trabalhos (AZEVEDO, 2011, p. 10) 

 

 Já Souza (2011) ressalta o perfil apartidário do trabalho desenvolvido pelo Consultor, com 

destaque para o contexto de confidencialidade em que aquele é produzido, além do respeito ao 

entendimento técnico-científico manifesto pelo servidor quando entrega um trabalho. Em outra 

parte salienta que:  

O assessoramento institucional não pode, naturalmente, por suas peculiaridades e 

exigências, assumir colorido ou viés partidário ou patrocínio de interesses externos, 

embora isso não signifique que o profissional não possa, de forma objetiva e com 

responsabilidade restrita à viabilidade técnico-científica do produto, sem vínculos com a 

orientação ou a destinação do trabalho, imprimir ao trabalho intelectual o tônus ou 

resultado colimado pelo demandante, segundo os propósitos e compromissos partidários 

ou de outra natureza, de que este se acha investido ou aos quais deseja dar andamento. 

[...] Essa separação entre “autor” e “obra de criação intelectual por encomenda” é parte 

necessária do assessoramento legislativo, por seu caráter subsidiário da ação política, 

tendo por finalidade instrumentalizar a atuação do ente legislativo a que se destina. 

(SOUZA, 2011, p. 64). 
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Segundo Horta (2011), para se manterem atualizados os Consultores Legislativos têm de 

buscar a especialização do saber, porém, sem nunca esquecerem o fato de, também, ter de 

expandir a cultura geral, necessária ao enfrentamento das mais diversificadas demandas, para as 

quais é favorável o conhecimento no campo jurídico, em especial direito constitucional, além de 

processo e técnica legislativa.  

Na visão de Faria (2011), o detentor do cargo de Consultor disponibiliza seu conhecimento 

técnico específico e de técnica legislativa ao parlamentar solicitante de um trabalho, o qual terá 

uma orientação política singular.  Outra forma de ofertar o seu conhecimento é por meio de 

trabalhos em que o próprio Consultor se coloca como signatário, manifestando seu ponto de vista 

técnico sobre os temas de sua especialização. Para o autor, além de produção escrita, os 

integrantes da Consultoria participam ativamente das atividades legislativas da Casa por meio de 

assessoramento presencial aos parlamentares, em Plenário ou comissões. Sobre os discursos, 

assim se manifesta: 

A Consultoria Legislativa costuma ser especialmente requisitada para a elaboração de 

textos que, em virtude da repercussão esperada ou do caráter solene de sua locução, 

imponham redação revestida de maior cuidado formal. Assim é que, sempre obedecida a 

orientação emanada do próprio solicitante, são redigidos discursos para as sessões de 

homenagem, ou para pronunciamentos em que membros da Mesa têm a missão de 

representar a própria Casa. Costumam também ser preparados no âmbito da Consultoria 

Legislativa textos institucionais voltados à apresentação de publicações editadas pela 

Câmara dos Deputados, bem como de exposições realizadas em suas instalações 

(FARIA, 2011 p. 78). 

 

Conforme Rodrigues (2011), a atuação dos Consultores Legislativos está pautada num 

modelo apartidário, desprovido de filiação ideológica e com vínculos prioritários aos Deputados 

Federais e ao Parlamento, com atuação de destaque no assessoramento presencial das comissões, 

além de atender às solicitações de elaboração legislativas diversas oriundas dos Parlamentares. 

Para o autor, é um modelo que possibilita uma abordagem multidisciplinar em assuntos cada vez 

mais permeados de complexidade, além de manifestar que: 

No contexto de tal modelo, pode-se entender a Consultoria Legislativa como um 

instrumento, uma ferramenta para auxiliar os parlamentares na elaboração de 

proposições, de pareceres, de discursos e na sua atuação presencial no âmbito das 

comissões. Além desses atributos, tal contexto também permite conceber-se a 

Consultoria como uma instituição proativa, aludindo-se, aqui, ao oferecimento de análise 

técnica, qualitativa, que apresenta um aprofundamento dos temas em debate e 

deliberação no Parlamento e que propicia aos parlamentares um suporte técnico e 

jurídico em nível comparável ao encontrado nos demais poderes da República 

(RODRIGUES, 2011, p. 87) 
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Sobre o perfil comportamental específico dos Consultores Legislativos, Gumieiro (2013) 

salienta que aquele grupo funcional necessita de um serviço que ofereça o apoio na área de 

informação, preferencialmente que os atenda com prontidão e de forma personalizada. Para ela, a 

ambientação em que desenvolvem seus trabalhos constitui o contexto social em que suas 

necessidades de informação afloram, tendo um reflexo significativo sobre o comportamento 

informacional de cada elemento da equipe e do grupo, como um todo. 

Conforme as análises de Gumieiro (2013), por força das competências inerentes ao exercício 

do cargo de Consultor Legislativo, o acesso à documentação jurídica e legislativa constitui-se 

numa possibilidade eficaz de fonte de pesquisa de informações. A autora sugere que essas seriam 

as áreas com maiores demandas informacionais por parte daquele grupo, com o destaque de que 

pela similaridade existente entre as áreas temáticas da Conle com aquelas áreas técnicas 

conduzidas pelo Poder Executivo, a probabilidade de necessidade de trocas de informações entre 

as duas instâncias seria grande. Outro ponto refere-se a maior demanda informacional por parte 

de umas áreas em relação às demais, fenômeno que decorre da sazonalidade de interesse de temas 

por parte dos parlamentares, o que gera maiores pedidos para assuntos específicos. 

Sobre o uso e a frequência do uso de fontes de informação, Gumieiro (2013) assinala que a 

procura de informações diretamente em sites de busca na internet mostra-se como a principal 

fonte de informação utilizada pelo grupo. Depois vêm os portais eletrônicos governamentais, 

sendo que o uso de documentos legislativos diversos e, em especial, arquivos pessoais, mostram-

se como fontes indicadas por considerável número de integrantes do grupo de Consultores 

Legislativos. Os demais itens, como livros, artigos, institutos de pesquisa, jurisprudência dos 

tribunais, bases de dados específicas, normas/pareceres técnicos e conteúdo de bibliotecas 

digitais, somados deram 27% da amostra utilizada na pesquisa. Já os diários da CD e do Senado 

Federal sequer foram citados como fontes informacionais para o grupo. 

Sobre a concepção de relevância e uso de fontes de informação eletrônicas, é de se destacar 

que blogs são considerados pelo grupo pesquisado como uma importante fonte de informação 

eletrônica, em contraste com a reduzida utilização de redes sociais como fonte informacional 

(GUMIEIRO, 2013). A fim de se proporcionar um panorama dos dados obtidos na pesquisa, a 

Tabela 2 mostrará a avaliação de fontes eletrônicas por integrantes daquele grupo funcional. 
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Tabela 3:  Avaliação de Fontes Eletrônicas pelos Consultores Legislativos. 

 

         Fonte: Gumieiro (2013, p. 49). 

 

Em relação à forma e frequência na busca de informação, o dado que sobressai dos 

respondentes do instrumento de pesquisa utilizado é o de que 90% do grupo procura sanar sua 

necessidade de informação procurando de forma solitária, diariamente. Quanto aos que procuram 

informações no CEDI, 53% da amostra manifestaram que o fazem semanalmente. Contudo, uma 

informação digna de destaque é aquela relacionada à busca de informações por entre os próprios 

colegas Consultores ou outros especialistas. Daqueles respondentes, 55% indicaram que ou 

nunca, ou raramente, recorrem àqueles na busca de informações, sendo que 39% mencionaram 

que recorreriam dentro de uma semana, sem especificação de quantidade de vezes (GUMIEIRO, 

2013).  

Os dados obtidos sugerem a Gumieiro (2013), uma visualização de comportamento 

informacional do grupo em que no momento de necessidade de informações, um número 

avançado de Consultores chama para si a tarefa de achar a informação de que necessitam, no 

geral, apoiando-se em sites de busca na internet.  

Sobre os critérios de relevância a serem adotados pelo grupo sobre uma informação qualquer, 

58% da amostra pesquisada manifestaram que valorizam estudos provenientes de instituto de 

pesquisa reconhecidos ou quando a informação foi publicada em periódico de renome. Outros 

37% manifestaram que destacam informações cuja origem advém de autor renomado, de fontes já 

referenciadas pelo Consultor ou repetidas em várias fontes. Uma vez mais é de se destacar que, 

da amostra avaliada, somente 3% dos respondentes manifestaram importância em se conseguir 

informações disponíveis em fontes indicadas por outro Consultor ou especialista (GUMIEIRO, 

2013).   
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Gumieiro (2013) relata em sua análise, concernente à ocorrência de problemas de busca de 

informação, que a questão mais recorrente está na impossibilidade de acesso a artigos eletrônicos 

em função da não disponibilidade de código eletrônico específico. Outros pontos que aparecem 

na pesquisa são bases de dados com limitados recursos de pesquisa, além de sites eletrônicos com 

informações desatualizadas/erradas/sem referenciação/sites quebrados. As dificuldades pessoais 

no uso de ferramentas de busca em base de dados além de livros ou artigos não existentes nas 

bibliotecas apresentam números medianos de ocorrência. 

Em relação às sugestões apresentadas pelos Consultores Legislativos quanto ao trabalho 

desempenhado pelo CEDI no intuito do desempenho de sua função precípua de atendimento 

àquele grupo de especialistas, pelas sugestões apresentadas no instrumento de pesquisa, se é 

capaz de perceber o leque de necessidades informacionais daquele grupo ligadas àquele Centro. 

Segundo Gumeiro (2013), foram citados: 

Maior divulgação dos serviços do Cedi; disponibilização de acesso a bases de dados 

especializadas; disponibilização de acesso e treinamento a um número maior de título de 

periódicos; celeridade no atendimento de pesquisas urgentes; divulgação de indicadores 

por área de conhecimento; aquisição de fontes de pesquisas que não exclusivamente a da 

área de Direito; compilação de informações sobre órgãos governamentais e não 

governamentais em uma base de dados; na disponibilização das respostas, fornecimento 

de informações sobre proposições ativas ou arquivadas e sobre legislação referentes ao 

assunto solicitado; oferta do serviço de disseminação seletiva da informação; criação de 

um sistema ágil de aquisição mais voltado ao atendimento das demandas dos 

Consultores; de aquisição de publicações; melhoria da comunicação entre o Cedi e a 

Consultoria; organização de materiais de eventos realizados na Câmara; disponibilização 

de um maior número de documentos na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados; 

melhoria na indexação de proposições; realização de pesquisas e disponibilização de 

estatísticas sobre Economia e Finanças Públicas (GUMIEIRO, 2013, p. 59).   

 

2.6 Comportamento Informacional dos Deputados Federais 

 

O comportamento informacional dos Consultores Legislativo, por certo em muito deve ser 

um reflexo do que lhes chega de demandas oriundas dos principais atores da Câmara dos 

Deputados, os parlamentares. A possibilidade de que o comportamento informacional daqueles 

sofra interferências do comportamento atitudinal e, também, informacional dos representantes 

eleitos corrobora com o esforço de se conhecer os comportamentos apresentados pelos Deputados 

Federais. Sobre essa temática, veja-se o relato fornecido por um ex-diretor da Conle, colaborando 

na compreensão da carência informacional apresentada pelos Deputados Federais. 
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A existência, no âmbito do Poder Legislativo, de um órgão como a Consultoria 

Legislativa tem por fundamento a necessidade, por parte dos deputados, de suporte 

técnico que lhes permita bem exercer o mandato. Por via de regra, os deputados são 

chamados a opinar e a votar sobre matérias que não lhes são familiares. Nessas 

circunstâncias, passam a depender de informações de terceiros para que possam formar 

suas próprias convicções. Os múltiplos afazeres vinculados ao exercício do mandato não 

deixam ao parlamentar tempo suficiente para pesquisar fontes de informação, nem 

tampouco para ler uma grande quantidade de textos extensos. 

Decorre daí a demanda por assessoramento técnico por parte de quem, conhecendo a 

matéria, possa selecionar as fontes de informação fidedignas e, a partir delas, condensar 

o conteúdo relevante em texto que possa ser compreendido e avaliado pelo parlamentar, 

não necessariamente um especialista na matéria (FARIA, 2011, p. 72). 

 

Consoante com essas palavras, Ribas e Silva (2011, p. 19) assinalam que ”o Legislativo tem 

absoluta carência de informações fidedignas. Como seus agentes, os parlamentares não podem 

prescindir, para tomada de decisões de natureza política, de informações confiáveis e disponíveis 

no instante em que são necessárias”. 

Ainda assim, o estudo do comportamento informacional dos parlamentares em âmbito 

nacional, particularmente os Deputados Federais, é pouco explorado. Contudo já há estudos 

demonstrando esse tipo de comportamento no âmbito municipal. Por exemplo, Nascimento e 

Weschenfeld (2002), inferem que os vereadores de Florianópolis, em Santa Catarina, de uma 

forma geral, manifestam maior interesse informacional no campo do conhecimento do perfil do 

conjunto de seus eleitores, além de informações concernentes à elaboração de planos para 

campanha política. Já sob o prisma de Barros et al (2008), a necessidade informacional do grupo 

dos vereadores de João Pessoa, na Paraíba, vem do planejamento político, da atualização 

profissional e pessoal, além do desejo do conhecimento do eleitorado local.  

Como o universo dos representantes do povo, no nível federal, é bem mais amplo, uma das 

opções para a reflexão dessa temática perpasse pelos tipos de parlamentares que existem e seus 

diferentes comportamentos, conforme já demonstrado pela ciência política. Por exemplo, 

Amorim Neto e Santos (2003), apoiando-se sobre o trabalho de Barry Ames, fornecem uma 

separação de tipos parlamentares conforme o padrão espacial de distribuição de votos recebidos 

pelo parlamentar. Assim, o padrão eleitoral pode ser demarcado entre o grau de dominância que o 

parlamentar deteve nos municípios em que foi votado e a contiguidade espacial dos municípios 

em que aquele parlamentar recebeu votos. 
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A combinação dessas duas dimensões origina quatro padrões de distribuição de votos. Há o 

tipo disperso-compartilhado, em que se observa uma dispersão de votos em municípios-chave em 

combinação com baixa porcentagem da totalidade de votos naqueles municípios. Já no tipo 

disperso-dominante, a combinação é feita com distribuição dispersa de votos e uma alta 

porcentagem da totalidade da votação dos municípios. Quanto ao modelo concentrado-

compartilhado, a distribuição de votos é concentrada, mas com baixa porcentagem da totalidade 

da votação. Por fim, no tipo concentrado-dominante a distribuição concentrada dos votos se liga a 

um percentual elevado da totalidade da votação dos municípios (AMORIM NETO; SANTOS, 

2003). 

Segundo Ames (1995, apud AMORIN NETO; SANTOS, 2003), o tipo concentrado-

dominante delimita um tipo particular de parlamentar, com marcadas características que o 

definem como paroquial ou clientelista. Contudo, Carvalho (2003) contesta essa visão simplista, 

afinal em seus estudos, aqueles sob influência do tipo disperso-dominante têm comportamentos 

semelhantes. Para este último autor, os parlamentares sob o modelo concentrado-compartilhado 

têm uma maior votação em capitais de Estados ou grandes metrópoles, sendo que aqueles do tipo 

disperso-compartilhado são os ligados a grupos sociais dispersos, como evangélicos, grupos 

étnicos etc. 

Na apresentação do texto de Amorim Neto e Santos (2003), é possível captar a existência de 

outros tipos de parlamentares com seus comportamentos típicos, como por exemplo, aqueles da 

base de sustentação governamental e os de oposição. Há os parlamentares do tipo “puxadores de 

voto”, sem falar naqueles que não perdem a chance de estar sob os holofotes. Outro tipo não 

referenciado são os integrantes dos grupos do alto e do baixo clero, esses mais em linha com a 

classificação a seguir fornecida pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 

(DIAP). 

Uma classificação de tipos de parlamentar foi elaborada pelo DIAP (2015), envolvendo 

perfis distintos de integrantes do Congresso Nacional, com o objetivo de selecionar os 100 

parlamentares mais influentes. Assim, para os propósitos daquela publicação, há os seguintes 

tipos parlamentares: debatedores, articuladores/organizadores, formuladores, negociadores e os 

formadores de opinião. 
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Com esse leque de tipificações quanto ao elemento parlamentar, podem-se procurar causas 

para os diferentes comportamentos apresentados por eles. Parlamentares titulares do mandato 

sentem-se livres para agir, sendo seu interesse maior a busca pela reeleição, seja para cargos no 

parlamento, seja como membro do Executivo, em qualquer de seus níveis. Já aqueles suplentes, 

torcem para que o titular se afaste por qualquer motivo a fim de que possam ter acesso às 

distintas benesses proporcionadas a quem seja titular, sempre com o fito de, numa próxima 

eleição, fazer a diferença e tornar-se o dono da vaga. 

Quanto aos tipos estabelecidos pela distribuição geográfica de votos (AMORIM NETO; 

SANTOS, 2003; CARVALHO, 2003), é de se observar variações quanto ao comportamento. Por 

exemplo, parlamentares dominantes, tanto com características dispersas como compartilhadas, 

mantém relações estreitas com o eleitorado, não se interessando muito em propor legislações de 

âmbito nacional, buscando no trabalho uma moeda de pagamento a chefes políticos locais ou 

reivindicando créditos junto a eleitores de colégios eleitorais pequenos.  

De outra parte, Carvalho (2003) indica que aqueles parlamentares eleitos sob um modelo 

concentrado-compartilhado, buscam a maximização de chances de reeleição na tomada de 

posição em relação a temas sensíveis de suas respectivas bases eleitorais, com proposições 

legislativas específicas, apoio a temas singulares e presença em mídia. Já os parlamentares 

ligados ao grupo disperso-compartilhado, têm comportamento ligado à tomada de posição para 

com políticas regulatórias, com custos amplificados e visando benefícios concentrados. 

Os parlamentares tidos como “puxadores de voto”, conforme Amorim Neto e Santos (2003), 

em muitas das vezes têm um comportamento mais ligado a fazerem com que aquele prestígio 

alcançado nas urnas se reflita na tentativa de uma eleição futura para cargo mais destacado, em 

especial aqueles vinculados ao Poder Executivo. Aqueles que têm interesse pelos holofotes 

buscam pelas atitudes inusitadas marcar uma presença diferenciada que chame a atenção da 

mídia. 

Quanto àquele grupo delimitado pelo DIAP (2015), têm-se nos debatedores os parlamentares 

extrovertidos que buscam ocupar espaços e explorar os temas que possam ser notícia, exercendo 

influência nas discussões do Congresso Nacional, influenciando na definição das agendas 

prioritárias. O grupo dos articuladores/organizadores tem um comportamento ligado a difundir e 
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sustentar as decisões ou intenções dos formadores de opinião, levando à frente a discussão dos 

temas de interesse dos grupos a que pertençam.  

O grupo dos formuladores comportam-se como aqueles que efetivamente concebem e 

escrevem o que será debatido e deliberado no Poder Legislativo. De outra sorte, os negociadores 

comportam-se como aqueles investidos de autoridade para firmar e honrar compromissos, 

negociando com o devido respaldo para tomarem decisões. Por fim, o grupo dos formadores de 

opinião são aqueles da elite do Poder Legislativo. Seu comportamento se liga à arbitragem de 

conflitos e condução de negociações políticas complexas, apresentando trânsito fácil entre as 

diversas correntes representadas no Congresso Nacional (DIAP, 2015). Uma nomenclatura mais 

jornalística ligada ao alto e baixo clero na Casa das Leis se encaixaria nessa divisão feita, afinal 

aqueles que integram o grupo dos “cabeças” do Congresso Nacional constituiriam a ala de cima, 

ficando para os restantes a pecha de baixo clero. 

Conforme Amorim Neto e Santos (2003), os Deputados governistas têm mais motivos para 

delegar as decisões políticas nacionais ao Governo Federal, dando-lhes tempo para negociações 

de verbas e recursos federais para seus redutos eleitorais, exercendo o que Carvalho (2003) 

nominaliza em sua obra como casework. Já os parlamentares de oposição, se veem impelidos a 

lançar propostas legislativas de cunho nacional a fim de marcar posições políticas perante o 

eleitorado.  

Um ponto de destaque visto em Amorim Neto e Santos (2003) é que muitos parlamentares 

exercem sua função de legislar, mas também exercem lobby perante o Executivo, no intuito de se 

alcançar objetivos específicos oriundos das bases, sejam estaduais, sejam municipais, ou seja, 

num contexto de casework. Para aqueles autores, as áreas de interesse dominante de apresentação 

de projetos por parte dos deputados são: administrativa, econômica, honorífica, orçamentária, 

política, social, cultural-científica-tecnológica e ecológica. Segundo Amorim Neto e Santos 

(2003, p. 668), “é interessante notar que cerca de metade dos projetos de iniciativa de deputados 

transformados em lei trata de uma temática social”. 

Fazendo-se uma ligação entre a relação dos tipos de parlamentares apresentados pelo DIAP 

(2015), e aqueles conhecidos midiaticamente como integrantes do alto ou baixo clero, é 

interessante ler-se uma passagem de Amorim Neto e Santos (2003) sobre as capacidades de 
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obtenção de aprovação em projetos oriundos do próprio parlamento, dissociando a importância 

do pertencimento a esta ou aquela agremiação partidária: 

O conteúdo das leis patrocinadas por deputados não tem nada a ver com as clivagens 

clássicas que opõem os partidos políticos, e certos atributos dos deputados explicam sua 

capacidade de obter a aprovação e a transformação em lei dos seus projetos (AMORIM 

NETO; SANTOS, 2003, p. 671). 

 

Digno de relevo é uma tabela apresentada na obra do Carvalho (2003, p. 154), obra aquela 

que se propõe a explicar o comportamento dos Deputados Federais em relação à votação que 

receberam, ou seja, em relação ao seu eleitorado específico. Assim, a Tabela 4, ao analisar a 

frequência das atividades legislativas e não legislativas daqueles parlamentares, pressupôs a 

resposta a seguinte pergunta: “Com que frequência o Sr. tem participado das seguintes atividades 

nos últimos meses?”. 

 

Tabela 4: Frequência das atividades legislativas e não legislativas dos Deputados Federais. 

RESPOSTAS 
Frequente-

mente 

De vez 
em 

quando 
Raramente/nunca Nr Total 

Apresentar um projeto de lei 37,2 43,0 19,8 0,0 100,0 

Apresentação de emendas a 
um projeto de lei 
introduzido por outra pessoa 

34,3 39,4 26,0 0,3 100,0 

Tomar a palavra em sua casa 
legislativa 

60,0 29,0 10,3 0,7 100,0 

Atender ou encaminhar 
pleitos de seus eleitores 

80,8 12,0 6,9 0,3 100,0 

Tratar junto à burocracia das 
demandas de prefeitos de 
sua região 

65,6 18,4 14,6 1,4 100,0 

Fonte: Adaptado pelo autor, com base na Tabela XXXVI de Carvalho (2003, p. 154). 
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Os dados trazidos nas respostas fazem refletir sobre o comportamento expresso pelos 

Deputados Federais, em especial a frequência com que se predispõem a atender ou encaminhar 

pleitos de seus eleitores, ou, então, tratar junto à burocracia das demandas de prefeitos de sua 

região, isso em contraste com os números que indicam aqueles que nunca, ou raramente, 

apresentaram projetos de lei ou emendas àqueles. Esses dados comportamentais têm influência no 

comportamento informacional do grupo de Deputados Federais, o que, por sua vez, certamente, 

deve influenciar as demandas enviadas à Conle, e, por conseguinte, o comportamento 

informacional dos Consultores Legislativos. 

Por fim, um ponto de destaque é que no estudo de Amorim Neto e Santos (2003), há menção 

de que a assessoria prestada na Câmara dos Deputados seria de baixa qualidade, um fator a 

relevar a experiência de alguns parlamentares que já chegaram com certa bagagem informacional 

por terem assumido cargos no Executivo. Não se sabe se os autores se referiam somente àqueles 

assessores que prestam trabalho diretamente aos Deputados Federais, ou se eles desconheciam a 

existência da Consultoria Legislativa na Casa das Leis, à época daquele estudo. 

 

3 DIAGNÓSTICO, MÉTODO E ANÁLISE 

 

3.1 Diagnóstico da Situação Atual 

 

A informação é um elemento essencial na consecução dos trabalhos demandados à Conle.  

Aquele recurso interfere no rol de ações que podem ser tomadas pelos integrantes do órgão, 

envolvendo desde a elaboração de uma simples indicação ao Poder Executivo, até complexo 

estudo atinente aos assuntos ligados a uma Comissão Parlamentar de Inquérito para a qual um 

Consultor Legislativo esteja designado como assessor. Ainda que de forma simples, o 

gerenciamento das informações ali produzidas é feito somente no nível do controle do fluxo dos 

trabalhos realizados, por meio do SisConle. 

A caracterização já delineada do trabalho exercido pelos integrantes do grupo dos  

Consultores Legislativos – bem como a pesquisa conduzida por Gumieiro (2013) – mostrou uma 

inclinação quanto ao desempenho de suas tarefas de uma forma individual, solitária, geralmente 
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por força mais das peculiaridades inerentes ao trabalho. É possível que essa característica afete a 

obtenção, guarda, uso e transmissão de informações na equipe. 

Muitos Consultores têm o hábito de realizarem eles próprios suas pesquisas, seja em material 

particular, seja pela rede de computadores. Já outro grupo tem a predileção de solicitar à Seção de 

Apoio à Pesquisa a fim de obterem as informações de que necessitam. Possivelmente um terceiro 

grupo dirige-se ao CEDI, pessoalmente ou via intranet, para obter as informações necessárias à 

elaboração de seus trabalhos. Mas e aquele especialista que está ali no gabinete do outro lado do 

corredor? Há procura de informações por entre os colegas, pelo menos os da mesma área? O 

grupo detém o conhecimento das especializações e capacidades de seus integrantes? Alguns 

indícios captados da pesquisa conduzida por Gumieiro (2013) demonstram que a busca por 

informações entre os colegas não é algo tão relevante no grupo. 

Conforme já mencionado, foi estabelecido pelo RICD, no seu art. 275, que o serviço de 

consultoria e assessoramento estabelecido institucionalmente teria primazia no fornecimento de 

informações oriundas “dos serviços de documentação e informação, de informática e 

processamento de dados” (BRASIL, 2016c, p. 79). Ocorre que, independentemente do 

oferecimento de toda sorte de acesso à informação, a noção de demanda, apropriação e uso de 

informações é uma questão muito particular. Logo, enquanto certos atores podem ser grandes 

demandantes das informações oferecidas pelos canais costumeiros da Câmara, outros integrantes 

daquela equipe de trabalho talvez não estejam se beneficiando tanto assim dos recursos 

oferecidos.  

Ainda está previsto no fluxo interno de trabalhos da Conle (p. 22) a possibilidade de envio de 

um trabalho para digitação por servidor de apoio, o que denota uma possível lacuna de 

habilidades no campo tecnológico por parte de alguns Consultores Legislativos. Esse se constitui 

num real problema ao se intentar o maior acesso à informação por entre os membros da equipe, 

afinal a relação entre difusão informacional e uso intensivo de tecnologias computacionais está 

cada vez maior. 

Uma reclamação corriqueira entre Consultores Legislativo diz respeito a terem acesso a 

dados, porém de maneira bruta, sem filtro e sem categorização. Isso já fez com que muitos deles 

– dos que tinham maior afinidade com a tecnologia – desenvolvessem, eles mesmos, suas 

próprias bases de dados por meio de softwares, seja Access, seja Excel. Esse fator, aliado a já 
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descrita condição solitária de trabalho, reforça uma autonomia entre eles, porém sem o 

dimensionamento do quão útil seria esse ponto para a totalidade do grupo. 

Uma das conclusões a que chegou Gumieiro (2013) sobre a necessidade informacional dos 

Consultores Legislativo advém da falta de acesso a documentos governamentais, de forma geral, 

além de informações que deveriam ser oriundas das mais variadas fontes. Em muito dos casos, 

existe na Câmara dos Deputados representações específicas de órgãos governamentais, 

autarquias, entidades de classe etc., as quais, por força do art. 259 do RICD devem, também, 

prestar informações ao órgão de assessoramento institucional. Aquelas representações, em muitos 

casos, funcionam como grupo de pressão para com os parlamentares, não se sabendo, 

efetivamente, quanto de informação é repassada por eles aos Consultores Legislativo, ou então, 

quanto que este grupo demanda de informação àqueles. 

Uma situação já ouvida mais de uma vez por quem escreve é que, em muitos dos casos, o 

Consultor não conhece muito sobre o parlamentar que faz uma demanda ao órgão. Isso ocasiona 

o fato de que, ao receber uma solicitação de trabalho, o Consultor tem de pesquisar o que aquele 

parlamentar tem defendido, o que discursou, o que escreveu, no intuito de se situar sobre a 

melhor maneira de realizar o atendimento ao pedido feito. Em muitos dos casos, os demandantes 

não aprofundam muito sobre seus pedidos, em especial porque quem formaliza as demandas são 

os seus assessores, os quais, não raro, nem sempre conseguem traduzir o interesse do Deputado. 

Por isso, uma das estratégias adotadas por muitos Consultores em se tentar acertar na realização 

de trabalhos na Conle é a pesquisa sobre a vida, interesses e pontos que defende o demandante, 

ou seja, os comportamentos atitudinais do parlamentar, para, só depois, se debruçar sobre a 

demanda realmente solicitada, ainda que seja um simples pronunciamento a ser lido em menos de 

cinco minutos. 

A direção da Conle tem se esforçado, nos últimos tempos, pela realização de eventos os mais 

variados, com o fito de promover o debate e levar e receber informações. Só no primeiro 

semestre de 2016 já foram mais de sete eventos. Ocorre que a presença nesses eventos por parte 

dos consultores ainda é pequena, não proporcionando uma disseminação mais ampla de 

informações, além de troca de conhecimentos e de estabelecimento de networking, até mesmo 

entre os próprios integrantes da equipe de Consultores Legislativos. 
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Um ponto de destaque a se citar é que na Conle há locais virtuais que possibilitam o 

compartilhamento de informação e conhecimento entre os seus integrantes. Há um portal 

exclusivo para os servidores do Órgão, além de pastas privativas para cada área temática no 

diretório público da Rede Câmara. Em futuro próximo estará disponível, também, o projeto piloto 

da “comunidade do conhecimento” da Conle, espaço virtual demandado pela direção do órgão e 

em preparação por equipe de projeto multidisciplinar, capitaneada pelo CEDI, a fim de oferecer 

informações personalizadas aos integrantes da equipe. 

 

3.2 Método de Abordagem 

 

Para a realização do Relatório de Intervenção que se pretende foi escolhido o uso da 

metodologia descritiva, com pesquisa bibliográfica documental (GIL, 1999) dos conceitos 

envolvendo a informação e sua gestão, o comportamento informacional de usuários, com 

destaque para o grupo de Consultores Legislativos, bem como dos Deputados Federais. O uso da 

técnica do observador participante (MINAYO, 1999, apud PROENÇA, 2007), por parte do autor 

da pesquisa, o qual trabalha em meio ao grupo há mais de dez anos, colaborando no suporte 

administrativo de suas demandas, traz informações obtidas por meio da interação diária com os 

integrantes daquele grupo. 

Outra fonte de informações veio da análise de uma entrevista concedida pelo Diretor da 

Conle para um pesquisador de mestrado, ocorrida na fase do delineamento da pesquisa em 

condução pelo mestrando, originalmente envolvendo a temática do uso de práticas de 

compartilhamento de conhecimento na Câmara dos Deputados. Contudo, entre as respostas lá 

presentes, há pontos relativos à informação que auxiliam na obtenção de dados qualitativos 

oriundos do administrador atual daquele órgão. É de se destacar que foi concedida autorização, 

por parte daquela autoridade, para o uso daquele instrumento primário de coleta de dados. 

Outro fato foi a realização de uma reunião com o gerente de projeto responsável pela 

implantação de uma comunidade do conhecimento, envolvendo o serviço de disseminação da 

informação para a Conle. Esse projeto foi negociado entre os gestores da Conle e do CEDI há 

mais de um ano, tendo como meta o fornecimento de informações seletivas ao conjunto dos 

Consultores Legislativos, podendo ser estendido, no futuro, aos Consultores de Orçamento. 
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Outra atividade ocorrida foi uma conversa com o ex-gestor do CEDI que intermediou as 

negociações para a elaboração da comunidade do conhecimento para a Conle, momento em que 

este pesquisador teve acesso ao contexto envolvendo aquele projeto, bem como sua percepção 

pessoal sobre como a demanda poderia ser mais bem encaminhada. Este pesquisador obteve 

permissão daquele servidor para citação dos termos do diálogo. 

A limitação maior que o estudo apresenta é a não possibilidade de se poder alcançar o maior 

número possível de Consultores Legislativos com o uso de um instrumento de pesquisa neste 

momento, em especial devido ao exíguo tempo para a finalização do Relatório de Intervenção, o 

que não permitirá a aplicação de instrumentos científicos como entrevistas ou questionários. A 

compilação dos dados, análise dos resultados e elaboração do trabalho estão comprometidas pelo 

pouco tempo disponível. Contudo, é de se destacar que os achados auferidos nesta pesquisa têm 

fortes chances de envolverem subsídios qualitativos para a pesquisa maior que se conduz, qual 

seja a elaboração de dissertação de mestrado envolvendo o compartilhamento de conhecimento 

entre os integrantes daquele grupo funcional. 

A Câmara dos Deputados, desde a adoção sistemática do seu processo de Gestão Estratégica, 

estabeleceu a Gestão da Informação e do Conhecimento como um de seus objetivos estratégicos a 

serem alcançados. Independente dessa situação, não se inscreve como escopo da presente 

pesquisa a análise das ações ligadas ao desenvolvimento e a implantação de quaisquer decisões 

ligadas àqueles esforços conduzidos, inclusive até o presente, de maneira institucional e ampla 

para a totalidade da Casa. 

 

3.3 Registro das Observações e Análises 

 

Assis (2015), ao conduzir sua pesquisa de mestrado envolvendo as práticas de 

compartilhamento do conhecimento no âmbito da Câmara dos Deputados, entrevistou várias 

autoridades administrativas. Uma delas foi o diretor da Conle, no ano de 2014. Daquele 

instrumento consegue-se o acesso a várias informações que auxiliam o entendimento do quadro 

envolvendo a temática aqui pesquisada sobre aquele órgão.  
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Segundo aquela autoridade, uma preocupação do órgão seria a montagem de um repositório 

de informações, sendo que na atualidade, o SisConle consegue guardar os diversos relatórios, 

pareceres e trabalhos, em geral, de forma organizada, possibilitando a recuperação da memória 

dos trabalhos ali produzidos, o que facilita o acesso àquele tipo de informação largamente 

utilizada pelos Consultores Legislativos. Aquele diretor exemplificou o fato de que na análise, 

por parte de um Consultor, de uma medida provisória, não raro aquele servidor tem de sair 

recolhendo informações sobre as emendas apresentadas. Em sua opinião, se houvesse um 

ambiente eletrônico com todas as informações, facilitaria. Contudo, por se estar em uma Casa 

política, nem sempre é muito proveitoso tentar-se impor certas práticas a determinados 

departamentos. Por fim, ele mencionou que, em sua opinião, a Câmara tem um problema de 

divulgação informacional para com o público externo, com uma torrente de informações 

fornecidas no portal, mas que a população não sabe como acessar. Para ele, o mesmo se processa 

com o  público interno da Casa.  

Uma das ações tomadas por aquele diretor foi chamar a direção do CEDI para conversas 

visando à elaboração de projeto tendente a formular uma maneira de se disponibilizar 

informações de maneira mais ágil e consistentes ao grupo de Consultores. Assim, há pouco mais 

de um ano, começaram os trabalhos ligados à modelagem de um sistema que pudesse 

proporcionar uma maior disseminação de informações por entre os Consultores, podendo ser 

estendido à Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira no futuro. Ficou acertado que 

uma equipe de ambos os órgãos discutiria a implantação de um Serviço de Disseminação Seletiva 

de Informação (DSI).  

Este pesquisador teve uma reunião com o gerente daquele projeto, o titular da Seção de 

Disseminação da Informação, vinculada ao CEDI, no dia 14 de abril de 2016, com o objetivo de 

saber mais detalhes sobre o novo serviço. Na visão daquele gerente de projeto, o objetivo do 

projeto seria otimizar a busca de informações aos Consultores a fim de subsidiar suas atividades 

relacionadas ao processo legislativo, com o fornecimento de informações personalizadas a partir 

de fontes selecionadas, além de possibilitar a ampliação do compartilhamento do conhecimento 

entre aquele grupo de servidores. 

Contudo, as discussões sobre o assunto evoluíram no sentido de se optar pelo oferecimento 

de um serviço mais avançado aos Consultores Legislativos. Assim, a proposta atual é a da criação 
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de uma comunidade do conhecimento, ou seja, um ambiente virtual que poderá, de início, ser a 

referência para a guarda e o compartilhamento de informações e conhecimentos entre a equipe de 

Consultores. 

Pelo acompanhamento atual do projeto, a proposta abarca a criação da comunidade do 

conhecimento, porém segmentada pelas 22 áreas temáticas da Conle. Ou seja, seria um portal 

composto por vários módulos, reunindo informações sobre fontes, especialistas, eventos, dentre 

outros, além de possuir mecanismo que possibilitasse o envio de alertas de informação, algo 

similar aos serviços de disseminação seletiva de informação mais tradicionais. O que se propõe é 

o oferecimento de um pacote de informações personalizadas e proativas para cada um dos 

Consultores de uma respectiva área, sem que isso interfira nas ações já desenvolvidas pelo CEDI, 

e mesmo pela Conle, quanto ao oferecimento de informações aos integrantes daquela equipe. 

Em conversa com o ex-diretor daquele Centro de Documentação e Informação, o qual 

retornou ao exercício da função de Consultor Legislativo, foi mencionado que qualquer solução 

ligada à disseminação de informação, ou mesmo de conhecimento, por entre o grupo dos 

Consultores Legislativos deveria ter como premissa uma interface tecnológica com o SisConle. 

Esse último é considerado a “alma” da Conle, em que todos os Consultores têm de acessar para 

saber de suas demandas e permitir que o fluxo dos trabalhos em que estejam envolvidos prossiga. 

Para aquele ex-diretor, o melhor seria que houvesse um só ambiente virtual, o qual seria utilizado 

para que o Consultor conduzisse seus trabalhos, além de poder acessar suas fontes de informação, 

bem como tivesse acesso ao repositório de informação e/ou conhecimento que julgasse 

necessário. 

É de se destacar que a administração da Conle, ainda no campo da tecnologia, preparou o 

terreno para que as áreas interessadas em partilhar informações ou conhecimento entre seus 

integrantes o fizessem com o uso de espaços próprios. Foi lançado um portal exclusivo para os 

servidores do órgão, onde se pode ter acesso, em um só lugar, a vários tipos de informação, 

formulários de interesse da comunidade, fóruns, carômetro, lista de ramais, manuais, publicações 

etc. É sabido que a participação nos fóruns criados é pequena e aquela ferramenta não foi 

efetivamente utilizada para compartilhar informações ou conhecimento de trabalho.  

Outra tentativa evidencia-se com a criação de um diretório público na Rede Câmara, no qual 

se oferece  espaço privativo para cada uma das áreas temáticas existentes. Nesses espaços 
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virtuais, os integrantes das áreas podem partilhar o que julgarem necessário, o que antes era feito 

enviando-se e-mails aos interessados. Contudo, o uso reduzido pela grande parte das áreas e 

integrantes desses espaços virtuais sugere que a existência de variados locais para se promover a 

disseminação de informações e/ou conhecimento não tem surtido o efeito que se pretendia 

quando de sua criação. 

A Conle tem envidado esforços para a elaboração de DWs vinculados a vários bancos de 

dados de interesse da grande maioria dos Consultores Legislativos. Com o uso daquela 

ferramenta, consegue-se extrair de dados brutos, disponíveis em bancos de dados diversos, 

informação já depurada, trabalhada e formatada segundo o interesse do usuário. Já foram 

entregues os DW ligados a políticas públicas e estão em produção aqueles ligados a dados do 

Inep, IPEA e do IBGE. 

Recentemente, na data de 31 de março de 2016, houve o lançamento oficial do sistema 

chamado SIELE - Sistema de Informações Eleitorais, produzido pela Consultoria Legislativa, em 

parceria com o Cenin, e que fornecerá informações relacionadas aos resultados de eleições, como 

perfil de candidatos eleitos, ou não, e os gastos de campanha, numa apresentação que abarcará os 

dados originais, devidamente filtrados e tratados, do Tribunal Superior Eleitoral relativos aos 

pleitos eleitorais de 2010 e 2014. Digno de destaque é que este sistema foi escolhido como 

finalista no 19º Prêmio de Excelência em Inovação na Gestão Pública. O prêmio destaca projetos 

inovadores de órgãos públicos, ONGs e fundações públicas e seu resultado final será divulgado 

durante o 22º Congresso de Inovação e Informática na Gestão Pública (CONIP-2016), em São 

Paulo, de 6 a 7 de junho de 2016. 

Na condução de toda esta pesquisa teve o autor contato com publicações que traçam perfis 

dos parlamentares. A publicação Os “Cabeças” do Congresso Nacional (DIAP, 2015), traz 

informações substanciais sobre aqueles 100 parlamentares mais influentes, segundo os critérios 

daquele órgão. Já a revista Veja (OS MELHORES, 2014), no período de 2011 a 2014, publicou 

na última edição anual, uma matéria intitulada “Os Melhores do Congresso”, a qual segue um 

modelo de avaliação objetivando analisar o desempenho de senadores e deputados, conduzida por 

aquela revista em parceria com o Núcleo de Estudos sobre o Congresso, do Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-Uerj).  
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A Câmara dos Deputados apresenta em seu portal institucional dados dos representantes do 

povo, trazendo informações biográficas, além de todo o histórico de vida política dos Deputados 

no exercício de mandatos públicos. 

 

4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

4.1 Sugestões de Aprimoramento 

 

Como propostas a serem apresentadas, citam-se: 

• Aferição entre os Consultores sobre o comportamento informacional dominante no grupo; 

• Reconhecimento da “prata da casa”, ou seja, dos colegas Consultores como fontes de 

informação; 

• Integração da futura Comunidade do Conhecimento com o SisConle; 

• Ampliação do perfil disponibilizado dos Deputados com outras informações; 

• Criação de DW com perfil político-geográfico dos Deputados; 

• Criação de outros DWs englobando outras bases de dados; 

• Promoção de cursos de capacitação em recursos tecnológicos. 

Uma primeira proposta passa pela busca de mecanismos efetivos que possibilitem a aferição, 

por entre os integrantes do grupo, sobre se o comportamento informacional dominante na 

Consultoria Legislativa está satisfatório à equipe, se possível permitindo que a coletividade dos 

integrantes daquela equipe de trabalho possa debater sobre o atual modelo que impera, e, quem 

sabe, propor um novo padrão que otimize o acesso, o uso e a disseminação de informações entre 

eles, melhorando o ambiente informacional. 

Segundo já referenciado, para McGee e Prusak (1994) há cinco estilos bem delimitados no 

que tange à GI: a utopia tecnológica, a anarquia informacional, o modelo feudal, o monárquico e 

aquele nominado federalista. Ainda que na Conle cada um dos Consultores Legislativos possa 

apresentar uma dominância particular de um daqueles estilos, seria de relevo que a reflexão 
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anteriormente sugerida pudesse sensibilizar a maior parte dos integrantes do grupo sobre a 

necessidade de um comportamento informacional que promovesse a melhora do trabalho visando 

ao crescimento de toda a equipe. 

Outra proposta vincula-se aos achados subjacentes da pesquisa conduzida por Gumieiro 

(2013), no sentido de que ações sejam pensadas a fim de que o grupo de Consultores Legislativos 

possam reconhecer em seus colegas de trabalho fontes válidas de informação para a resolução de 

seus trabalhos, reconhecendo a “prata da casa”. Já foi aqui destacado o elevado nível de formação 

daquele grupo e desprezar-se aquele cabedal de conhecimento constitui-se num desperdício de 

tempo e oportunidades para todo o grupo. Nesse sentido, o estímulo a que os Consultores tanto 

possam promover debates sobre suas áreas de saber ou de trabalho, como, também, estejam 

presentes em eventos do tipo, favorece o incremento da socialização de informações, bem como 

reforça os laços entre os colegas. 

O comportamento informacional tem certa proximidade com compartilhamento de 

conhecimento. Para este segundo item, a confiança, a integração, o contato face a face são fatores 

essenciais de sucesso. Assim, seria muito importante que o órgão investisse em melhorar a 

questão relacional entre os seus membros, promovendo uma maior integração informacional 

entre o grupo. Pessoas que se conhecem compartilham mais e podem ter um comportamento 

informacional mais eficaz, eficiente e efetivo. O ganho, uma vez mais, seria da totalidade do 

grupo, da Conle e da Casa. 

A particularidade de que os Consultores Legislativos trabalham na maioria das vezes 

solitariamente (GUMIEIRO, 2013) agrega um sentimento de autonomia, que, não sendo de todo 

negativo, poderia ser potencializado por uma maior integração do grupo, em que todos poderiam 

ganhar, seja quem transmite informação e conhecimento, seja quem recebe ambos, numa 

simbiose positiva para toda a equipe e, por conseguinte, para toda a Consultoria Legislativa. 

Como está próxima a entrega da comunidade do conhecimento, seria de relevo pensar-se em 

sua integração com o SisConle, afinal aquele é o principal sistema utilizado pelo grupo dos 

Consultores Legislativos na consecução de suas tarefas ordinárias. Somente ter-se mais um local 

para se acessar, no intuito de se chegar a informações, talvez não atraia um maior número de 

interessados. Agora, vincular-se isso à “alma” da Conle, ou lá colocar-se um link que facilite o 
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acesso, poderia fazer daquela nova comunidade do conhecimento um ambiente de maior 

participação por entre aquele grupo. 

Outra proposta do campo tecnológico se circunscreve à criação de um local, 

preferencialmente vinculado a futura comunidade do conhecimento, em que fosse fornecido um  

perfil mais específico dos parlamentares. Na página da Câmara, há disponibilidade dos dados 

biográficos e de atuação política pública dos parlamentares. A proposta é a de que quando um 

Consultor Legislativo quisesse saber mais informações sobre um parlamentar, ao se fazer a 

pesquisa, obtivesse o rol completo de informações sobre ele, inclusive quanto aos dados 

disponibilizados nas pesquisas do DIAP, bem como citações da matéria anual da revista Veja “Os 

Melhores do Congresso”.  

É de mencionar que agora, com o novo sistema SIELE, novas oportunidades se abrem no que 

se refere à Câmara dos Deputados conhecer os seus Deputados Federais, assim possibilitando a 

prestação de um melhor serviço àqueles. Por exemplo, a utilização daquele sistema, a fim de se 

entabular a análise comportamental dos parlamentares, de acordo com um dos principais pontos 

de referência para eles, ou seja, o grupo de eleitores que o elegeu, numa perspectiva geográfico-

política, como apresentada por Carvalho (2003), poderia auxiliar os Consultores Legislativos a 

entender melhor o comportamento atitudinal dos parlamentares que apresentam demandas, indo 

bem mais a fundo no conhecimento daqueles atores políticos do que somente lendo seus dados 

biográficos. Essa proposta, se efetivada, poderia auxiliar a consecução dos trabalhos realizados 

em outros órgãos da Casa, como o CEDI ou a Secretaria de Comunicação Social, por exemplo, 

que teriam uma outra visão sobre os possíveis pontos dos Deputados Federais. 

Como sugestão, há a possibilidade de que mais bancos de dados de interesse dos Consultores 

Legislativos sejam entabulados por DWs, a fim de economizar o tempo dos interessados no 

preparo dos dados, concentrando-se somente na análise daqueles. A expertise de sua criação já 

está consolidada, necessitando-se em muitos casos somente a formalização de convênios de troca 

de dados com os detentores de dados brutos.  

Contudo, em relação a esta última proposta e a outras ligadas ao uso de recursos tecnológicos 

de informação, é necessário ter-se em mente a promoção de cursos rápidos para a capacitação, 

tanto de Consultores, como de servidores da área de apoio, no sentido de que todos possam bem 
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utilizar-se das novas ferramentas tecnológicas que chegam, a fim de possibilitar ao maior número 

de servidores a autonomia e segurança necessárias para seu uso. 

 

4.2 Limitações das ações 

 

Talvez a principal limitação apresentada para as propostas aqui lançadas seja de ordem 

cultural. A reconhecida maneira de trabalhar daquele grupo está arraigada por entre seus 

integrantes e, talvez, mudar-se uma forma solitária e individual de trabalho para outra que 

preveja, pelo menos, uma maior integração do grupo no que se refere a todos os aspectos ligados 

ao trabalho – sendo os quesitos ligados à informação um deles – pode levar tempo, sem 

mencionar que nem todos poderão se interessar efetivamente por mudar o estilo dominante. 

Muitos ainda podem até ter a sensação de que informação é poder, contudo, a realidade da 

sociedade contemporânea demonstra que a valoração está se virando àqueles que mais partilham 

o que detêm.  

Outro tipo de limitação pode ser observado no tocante a pessoas que não demonstrem muito 

interesse por estar mais integradas à totalidade da equipe. As evidências aqui trazidas por 

Gumieiro (2013), no tocante a não ver nos colegas de trabalho fontes confiáveis de informação, 

relevam a necessidade de se repensar esse ponto, reforçando-se a confiança e cooperação por 

entre os integrantes daquela equipe.  

Há uma limitação entre parte considerável dos ocupantes do cargo de Consultor Legislativo 

quanto a uma intimidade não tão forte em relação às ferramentas tecnológicas da modernidade. A 

adoção de comunidades de conhecimento, DWs e ferramentas informacionais demandam 

conhecimentos mínimos daqueles que se propõem utilizar as ferramentas.  Treinamento é a 

solução para vencer essa limitação. 
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CONCLUSÃO 

 

Por meio deste Relatório de Intervenção foi possível visualizar-se, pelo menos, uma fração 

do comportamento informacional assumido pelos Consultores Legislativos. Assim, pôde-se 

entabular um cenário em que as situações problema puderam ser contrastadas com propostas, 

visando à tentativa de melhorias nos detalhes apresentados naquele comportamento 

informacional relevado.  

O objetivo proposto para este Relatório de Intervenção, qual seja o de identificar qual o 

padrão atual utilizado pelo grupo dos Consultores Legislativo no que concerne à busca, ao uso, à 

guarda e ao repasse da informação por eles recebida, detida, elaborada e transmitida foi 

alcançado. A conclusão a que se chega é a de um comportamento informacional ligado, em sua 

essência, ao trabalho solitário, individual, prescindindo da ajuda dos colegas na obtenção de 

informações necessárias à consecução de suas tarefas. 

Os novos recursos tecnológicos que se apresentam poderão auxiliar àquele grupo na 

obtenção de informações. A comunidade do conhecimento ou os DWs, por exemplo, poderão ser 

fontes ricas de informações para toda a equipe. Contudo, sem treinamento e, principalmente, sem 

relativizar as possibilidades de uma maior integração desses suportes tecnológicos com o sistema 

central da Conle, o SisConle, é possível que o sucesso daquelas ferramentas seja tênue. 

Há possibilidades de aprofundamento de pesquisa nesta área. Por esse motivo, o pesquisador 

almeja destinar todos os seus esforços de condução da pesquisa de dissertação do mestrado na 

realização de uma enquete que possa ser dirigida a todo o conjunto de Consultores Legislativos, a 

fim de saber diretamente deles qual o posicionamento envolvendo o compartilhamento do 

conhecimento, questão que está muito próxima do comportamento informacional daquele grupo. 

Porém, independentemente da pesquisa anteriormente citada, outros estudos mostram-se 

promissores na continuação da pesquisa aqui conduzida. Por exemplo, aprofundar-se na temática 

sobre o porquê da não opção em se recorrer a outros Consultores como forma de acesso a 

informações, com o fato da não valoração das informações oriundas dos colegas Consultores. 

Outro campo de pesquisa poderia ser como se dá a interação entre os Consultores Legislativos e 

as assessorias de ministérios e demais órgãos que se instalam na Casa, por força do art. 259 do 

RICD, com o objetivo de se saber se aquela equipe de especialistas consegue informações 
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confiáveis e sólidas daqueles informantes ou se estes estão na Casa somente para realizar as 

pressões ligadas aos interesses que defendem.  

Um terceiro ponto para pesquisa, essa de fôlego, seria o comportamento informacional dos 

parlamentares, tema já explorado no espectro de assembleias municipais, mas com diminuto 

referenciamento no âmbito federal. Pela análise aqui traçada das distintas facetas quanto ao 

comportamento atitudinal apresentado pelo grupo dos Deputados Federais, vislumbra-se um 

campo repleto de conhecimento a ser desvendado. 
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