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RESUMO EXECUTIVO 

O estudo analisa órgãos que realizam assessoramento legislativo não 

partidário nos Parlamentos de alguns países selecionados. Para tanto, foram enviados 

questionários para representantes de órgãos de assessoramento legislativo não partidários das 

seguintes casas legislativas: a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados (Brasil); o European 

Parliament Research Service – EPRS (Parlamento Europeu); a Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile (Chile); o Research Bureau do National Diet (Japão); o Public Bill Office – PBO da House of 

Commons (Reino Unido); o Congressional Research Service – CRS1 e a House Office of the Legislative 

Counsel – HOLC, ambos da House of Representatives (Estados Unidos).  

As informações colhidas nos questionários foram completadas por dados 

secundários obtidos em relatórios e documentos oficiais publicados e foram agrupadas em 

três blocos: 1) governança; 2) serviços e produtos ofertados pelos órgãos de assessoramento 

legislativo não partidário; e 3) accountability. 

O estudo revela boas práticas nas experiências avaliadas: a presença, nos 

parlamentos analisados, de unidade para análise de dados e estatísticas; e a existência de 

parcerias institucionais com outros órgãos parlamentares, organizações externas e rede de 

pesquisadores. Outro aspecto revelado no estudo é a necessidade da reflexão da integração 

entre a consultoria legislativa e a de orçamento, integração observada em diversos órgãos 

pesquisados. 

O trabalho destaca também os diferentes perfis dos órgãos de 

assessoramento legislativo não partidário, alguns mais voltados ao apoio ao processo 

legislativo (por exemplo, elaboração de minutas de proposições e emendas), e outros à 

elaboração de subsídios técnicos para a tomada de decisão parlamentar (como estudos, 

relatórios e pareceres). Observa-se uma desproporção,  na Consultoria Legislativa da Câmara dos 

Deputados, entre os produtos gerados por demanda parlamentar e os produtos gerados 

proativamente, como estudos e relatórios. 

Nos parlamentos pesquisados, observa-se uma atuação informacional 

ativa em novas mídias, como blogs, redes sociais, podcasts, infográficos e canais de vídeo. 

 
1 O CRS atende às Comissões do Congresso e aos Membros do Congresso (Deputados e Senadores). 
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INTRODUÇÃO  

Cada parlamento analisado neste estudo dispõe de assessorias 

parlamentares, em muitos casos complementares, que se somam na tarefa de fornecer os 

melhores insumos para o atendimento das funções institucionais da casa legislativa. São 

exemplos dessas assessorias os gabinetes parlamentares, as assessorias dos partidos políticos 

e os órgãos institucionais de assessoramento não partidários2. 

A literatura destaca, entre os atributos considerados primordiais para 

órgãos de assessoramento legislativo institucional, imparcialidade e confidencialidade; 

manutenção de altos padrões de especialização e integridade; igualdade de acesso aos 

membros do parlamento; e manutenção da independência do parlamento em relação ao 

Poder Executivo (ROBINSON, 1991; MISSINGHAM E MISKIN, 2011). De modo 

análogo, aduziu Souza (2011) ao tratar das características do assessoramento legislativo 

institucional na Câmara dos Deputados, demonstrando o compartilhamento de paradigmas 

que norteiam a atividade, não obstante as disposições individuais de cada parlamento. 

O objetivo deste estudo consiste em descrever as semelhanças e diferenças 

na atuação, organização e funcionamento dos órgãos institucionais de assessoramento não 

partidários de diversos parlamentos, doravante chamados de assessoria legislativa não 

partidária. O levantamento incluiu casas legislativas na América Latina, América do Norte, 

Europa e Ásia.  

Importante ressaltar que a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados – 

Conle – constitui-se, neste estudo, como principal referência3 para efeito de comparação com 

as assessorias legislativas não partidárias de outros parlamentos e, portanto, cabe inicialmente 

caracterizá-la de forma sucinta.  

A Conle provê serviços de forma independente, neutra e não partidária 

com a finalidade de dar suporte às atividades parlamentares. Para isso, conta com 

Consultores Legislativos, especialistas em diversas áreas de conhecimento, para conduzir 

 
2 As assessorias dos partidos políticos são também órgãos institucionais de assessoramento em algumas Casas 

Legislativas, como na Câmara dos Deputados, em que são organizadas na forma de “lideranças partidárias”. 
Trata-se, no entanto, de órgãos com viés partidário. Por isso, utiliza-se o termo “não partidários” ao último 
tipo de assessoria referenciado no parágrafo. 

3 No âmbito do Poder Legislativo Federal brasileiro, cabe ressaltar a Consultoria Legislativa do Senado Federal, 
que apresenta características de organização e funcionamento similares às da Consultoria Legislativa da Câmara 
dos Deputados. Algumas distinções ou particularidades da Consultoria do Senado serão incluídas no transcurso 
do texto.  
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estudos e notas técnicas como forma de subsidiar as atividades parlamentares. Os consultores 

participam ativamente do processo legislativo e, nesse contexto, preparam minutas de 

proposições, analisam proposições em tramitação e assessoram os deputados e colegiados 

durante o processo de tramitação das matérias, desde a construção da minuta de proposição, 

até a votação final nas Comissões e no Plenário da Casa. 

A partir da caracterização das atividades executadas pela Conle, o estudo 

trará comparações com outros órgãos de assessoramento e apontará as principais 

semelhanças e diferenças estruturais. Por fim, situará a Conle em relação ao conjunto de 

assessorias legislativas não partidárias dos parlamentos em análise, de acordo com o perfil 

das atividades realizadas e com a estrutura existente para executá-las.  

 

METODOLOGIA 

Participaram do estudo assessorias legislativas não partidárias com 

reconhecimento internacional de seis casas legislativas: Câmara dos Deputados do Brasil 

(Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados), Parlamento Europeu (European Parliament 

Research Service – EPRS), Congreso Nacional de Chile do Chile (Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile), National Diet do Japão (Research Bureau,), House of Commons do Reino Unido (Public Bill 

Office – PBO) e a House of Representatives dos Estados Unidos, que dispõe dos serviços do 

Congressional Research Service – CRS 4 e do House Office of the Legislative Counsel – HOLC5. 

Dados primários foram obtidos por meio de questionário6 (APÊNDICE 

A) enviado aos parlamentos supramencionados, validado por especialistas no tema. Em 

alguns casos, foram realizadas entrevistas complementares. Ressalte-se, ainda, a utilização de 

fontes secundárias, como os relatórios publicados oficialmente pelos órgãos de 

assessoramento legislativo.  

 

 

 
4 O CRS atende às Comissões do Congresso e aos Membros do Congresso (Deputados e Senadores). 

5 O Senado e a Câmara dos Representantes dos EUA possuem seus respectivos HOLC.  

6 O questionário foi elaborado em parceria com o Centro de Documentação e Informação – Cedi da Câmara dos 
Deputados. Nossos agradecimentos à Diretoria da Coordenação de Biblioteca daquele centro, em especial à 
servidora Janice de Oliveira e Silva Silveira. Agradecemos, também, a valiosa colaboração do Consultor 
Legislativo Adolfo Furtado. 
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Na análise dos resultados obtidos, os dados coletados foram agrupados 

em três blocos, a saber: 1) governança; 2) serviços e produtos ofertados pelos órgãos de 

assessoramento legislativo; e 3) accountability. 

Convém destacar que algumas perguntas constantes do questionário 

permitiram respostas múltiplas e.não obrigatórias Dessa maneira, ressalta-se que gráficos 

relacionados ao longo do texto podem apresentar resultados superiores ou inferiores ao 

número de participantes do estudo, nos casos em que o respondente tenha assinalado mais 

de uma opção ou não tenha escolhido uma das possibilidades de resposta, respectivamente. 

Além disso, em alguns itens do questionário foram disponibilizados campos abertos, na 

forma de parágrafo ou de especificação da opção “outros”. 

Ressalte-se ainda que o APÊNDICE C traz um quadro-resumo dos 

órgãos pesquisados neste estudo, a relação deles com os respectivos parlamentos e as 

atividades predominantes dos referidos órgãos.  

 

RESULTADOS 

GOVERNANÇA 

A governança institucional envolve questões sobre quem provê os 

serviços de assessoramento parlamentar, a celebração de parcerias internas e externas para a 

consecução das atividades de assessoramento, entre outros aspectos. Esses dados foram 

relevantes para identificar o papel das assessorias legislativas não partidárias em suas casas 

legislativas.  

Quando instados a identificar quem está a cargo dos seus respectivos 

assessoramentos legislativos, todos os parlamentos em tela apontaram mais de um órgão 

responsável por essa atividade.  

No caso do Chile, o assessoramento parlamentar não partidário consiste 

em uma das atribuições da Biblioteca del Congreso Nacional, o que pode justificar o fato de não 

ter sido identificado um órgão específico no parlamento chileno para esse tipo de 

assessoramento. 

Na resposta fornecida pelo European Parliament Research Service (Parlamento 

Europeu), foram destacadas as comissões e os institutos independentes de pesquisa entre os 
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órgãos que contribuem para o assessoramento parlamentar, conforme é observado na Figura 

1. 

Figura 1 – Responsáveis pelas atividades de assessoramento legislativo 

 

* Pode haver nenhuma, uma ou mais de uma resposta para cada parlamento pesquisado 

Cada um desses órgãos tem sua própria estrutura para prestação de 

assessoramento legislativo. Observa-se que o European Parliament Research Service (Parlamento 

Europeu), a Biblioteca del Congreso Nacional (Chile) e o Public Bill Office (Reino Unido) 

concentram suas equipes em poucas áreas de especialização (em geral, cinco ou seis). 

Diferentemente, a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados7 (Brasil), o Research Bureau 

(Japão) e o Congressional Research Service – CRS (EUA) possuem mais divisões internas 

(superiores a vinte), o que espelha a distribuição política dos temas nos órgãos legislativos do 

parlamento. E assim como a Conle, que agrupa suas 22 áreas temáticas em quatro 

macroáreas8, o CRS possui cinco divisões de pesquisa9. 

Especificamente sobre a análise de aspectos orçamentários, observamos 

que quase todos as assessorias legislativas não partidárias pesquisadas dispõem de uma área 

especializada em orçamento público (Figura 2). No National Diet (Japão), na Cámara de 

Diputadas y Diputados (Chile) e no Parlamento Europeu, os órgãos de assessoramento 

 
7 A Consultoria Legislativa do Senado Federal é dividida em seis núcleos: Acompanhamento Legislativo; 

Direito; Discursos; Economia; Social; Estudos e Pesquisas. 

8 Macroáreas da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados: Direito e Governo; Economia; Políticas 
Sociais; Políticas Setoriais.  

9 Divisões de pesquisa do CRS: Lei Americana; Política Social Doméstica; Relações Exteriores, Defesa e 
Comércio; Governo e Finanças; Recursos, Ciência e Indústria. 
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orçamentário e de mérito fazem parte de um único órgão, enquanto na Câmara dos 

Deputados (Brasil) e no Congresso dos EUA, são órgãos separados – a Consultoria de 

Orçamento e Fiscalização Financeira (Conof10) e o Congressional Budget Office (CBO), 

respectivamente. 

Figura 2 – Unidade responsável pelo assessoramento em matéria orçamentária 

 

A exceção destacada em amarelo na Figura 2 ocorre na assessoria da 

Câmara dos Comuns, no Reino Unido. Apesar de não contar com uma unidade que preste 

assessoramento completo e direto em matéria orçamentária, a Biblioteca da Câmara dos 

Comuns do Reino Unido (House of Commons Library) produz documentos informativos11 para 

os parlamentares e suas equipes sobre questões-chave relacionadas ao Orçamento. Os artigos 

contêm informações factuais e visam ser politicamente imparciais. A elaboração de materiais 

informativos divulgados amplamente para os parlamentares e suas equipes permite antecipar 

demandas pontuais, prevenindo um grande volume de solicitações semelhantes, que seriam 

respondidas individualmente, com maior custo de tempo e de pessoal. 

Essa estratégia de ampla divulgação de conteúdo informacional, que 

antecipa o debate sobre uma variada gama de temas, também é utilizada pelo Congressional 

Research Service – CRS (EUA), por meio dos Memorandos de Distribuição do Congresso12. 

No caso de a dimensão de algum desses tópicos ganhar maior relevância, o memorando pode 

ser reformulado como um Relatório13 – pesquisa e análise mais abrangentes, em que os 

 
10 No Senado Federal, a exemplo da Câmara dos Deputados, há uma consultoria separada para os assuntos 

orçamentários: Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal (CONORF) 

11 Ver List of House of Commons Budget debates and Finance Bills; House of Commons Library Paper: 
Autumn Budget 2018, A summary. 

12 Congressional Distribution Memoranda (CRS Annual Report Fiscal Year 2018) 
13 Ver CRS Reports. 

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn02271/
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8422
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8422
https://crsreports.congress.gov/
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analistas definem e explicam conceitos técnicos e enquadram as questões em contextos 

compreensíveis e oportunos. 

Tendo em vista a atual profusão de dados e informações, assim como as 

novas possibilidades de quantificação informacional de fenômenos sociais, econômicos e 

políticos, impulsionadas pelo amplo uso de mídias digitais de comunicação, o estudo também 

obteve informações sobre o acesso e a coleta de dados pelos órgãos de assessoramento não 

partidários. 

Nesse aspecto, verificou-se que são diversas as formas como dados são 

coletados, tratados e analisados nos parlamentos pesquisados. No parlamento do Chile, do 

Japão e do Reino Unido, existem unidades próprias para tratamento de dados, como a 

Asesoría Técnica Parlamentaria, o Research and Legislative Reference Bureau e a House of Commons 

Library, respectivamente. A Library of Congress dos EUA, órgão em que o CRS está inserido, 

optou por centralizar a gestão e as operações de tecnologia da informação. Assim, a equipe 

de TI do CRS foi transferida organizacionalmente para esse escritório central, mantendo seu 

foco no apoio à CRS e ao Congresso. Nestes casos, as fontes mais citadas para obtenção dos 

dados foram a internet, agências governamentais e ministérios. Já no Parlamento Europeu, 

as análises estatísticas são desenvolvidas por órgãos externos (como por exemplo, o 

EuroStat14, vinculado à European Commission) e utilizadas apenas pelos analistas do European 

Parliament Research Service – EPRS. 

A Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados (Brasil), por sua vez, não 

possui uma unidade responsável por coletar e processar dados para análise estatística. Em 

geral, a coleta de dados fica a cargo de cada consultor para o qual foi designado o 

assessoramento. Os dados brutos ou processados normalmente provêm dos órgãos 

governamentais afetos às respectivas áreas ou, ainda, das instituições científicas e 

universidades.  

Como mostra a Figura 3, na maioria das assessorias legislativas não 

partidárias dos parlamentos pesquisados há frequente e profícua interação com outros órgãos 

internos do parlamento, como bibliotecas parlamentares, bem como com instituições 

externas, como universidades, think tanks, ministérios e agências governamentais. 

 
14 O Eurostat é o Serviço de Estatística da União Europeia responsável pela publicação de estatísticas e 

indicadores de elevada qualidade a nível europeu que permite a comparação entre países e regiões. 
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Figura 3 – Frequência de parceria da assessoria legislativa não partidária com 

outros órgãos* 

 

* 1 – Nunca | 2 – Às vezes | 3 – Ocasionalmente | 4 – Frequentemente | 5 – Sempre 

Da Figura 3, depreende-se que a Consultoria Legislativa da Câmara dos 

Deputados (Brasil) realiza parcerias internas ou externas apenas ocasionalmente.   

O Public Bill Office (Reino Unido) faz ainda menos uso dessa relação com 

outros órgãos, provavelmente por conta da existência de unidades administrativas 

especializadas no intercâmbio com organizações externas. Em especial, destaca-se a atuação 

do Parliamentary Office of Science and Technology – POST15. O órgão conta com um setor 

responsável pela troca de conhecimento entre especialistas externos e o parlamento britânico 

(Knowledge Exchange). Além disso, dispõe de um amplo programa de bolsas para financiar 

pesquisas de jovens cientistas talentosos, que fornecem sua expertise na produção de materiais 

difundidos no Parlamento Britânico, como o POSTnote e o POSTbrief. Programas como 

esses permitem que os órgãos de assessoramento legislativo aproveitem a inteligência 

coletiva16 para elaboração de conteúdos relevantes e de alto impacto para as rotinas 

parlamentares. 

No caso brasileiro, há parceria interna com o Centro de Documentação e 

Informação – Cedi, que auxilia a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados com os 

levantamentos bibliográficos necessários para a realização de trabalhos, normalmente em 

 
15 Considerou-se necessário comentar a atuação do POST, tendo em vista seu papel relevante no 

desenvolvimento de estudos técnicos bastante difundidos no parlamento britânico. 
16 Entendemos como inteligência coletiva, nesse contexto, a capacidade de assimilar as contribuições materiais 

provenientes de órgãos internos e externos ao parlamento, além dos saberes de especialistas e da sociedade 
civil difusa. 
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estudos de maior profundidade técnica e acadêmica. No campo tecnológico, a Consultoria 

Legislativa conta com o apoio da Diretoria de Inovação e Tecnologia de Informação – Ditec, 

que desenvolveu o sistema de distribuição e gerenciamento de trabalhos solicitados às áreas 

temáticas da Consultoria Legislativa –Sisconle. Recentemente, introduziu no Sisconle um 

módulo que usa inteligência artificial para indicar as áreas temáticas pertinentes às solicitações 

de trabalho, o Ulysses. 

Embora o Cedi e a Ditec tenham em seus quadros especialistas altamente 

qualificados, ambos os órgãos atendem a um grande número clientes. Esse excesso de 

demandas obriga a Casa a estabelecer ampla priorização de projetos, que acaba por deixar 

em espera planos de inovação e de adaptação às novas tecnologias e abordagens. Nessas 

condições, quando os planos chegam ao ponto de execução, frequentemente já se encontram 

defasados ou ultrapassados. 

Quanto às parcerias externas, são pouco frequentes os trabalhos da 

Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados desenvolvidos em conjunto com outras 

instituições públicas ou privadas. Importante destacar que os contatos externos realizados 

no âmbito da Consultoria Legislativa, especialmente com o Poder Executivo, dão-se a pedido 

de parlamentares – para tratar da discussão de matérias em tramitação – ou ainda por 

iniciativa individual dos consultores. Não há, portanto, uma rede de contatos institucional 

estabelecida. 

A pesquisa constatou que há grande variação nas formas de estruturação 

e de governança das assessorias dos parlamentos, o que impacta na amplitude e na 

complexidade dos trabalhos prestados. Alguns parlamentos utilizam assessorias vinculadas 

diretamente a bibliotecas – por exemplo, o caso do Congressional Research Service – CRS (EUA), 

que atende a todos os congressistas –, outros possuem estruturas próprias, como é o caso da 

Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados.  

Nesse contexto, a Consultoria Legislativa envida muitos esforços para 

atender aos 51317 parlamentares de maneira personalizada e reativa – a maior parte dos 

 
17 A título de comparação, apresenta-se abaixo o quantitativo de parlamentares nas outras casas legislativas 

consultadas: 

• Parlamento Europeu = 705 

• Cámara de Diputadas y Diputados (Chile) = 120 

• National Diet (Japão) = 480 

• House of Commons (Reino Unido) = 650 

• House of Representatives (Estados Unidos) = 435 
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trabalhos realizados é solicitada pelos deputados e respectivos gabinetes. Diferentemente, 

nos Estados Unidos, o CRS (EUA) é organizado para atender, preferencialmente, aos 

congressistas de forma geral – sumários, estudos e análises técnicas –, com numerosos 

trabalhos de iniciativa própria, ou proativos18, sem deixar de contar ainda com a atuação dos 

advogados do House Office of the Legislative Counsel - HOLC, da Câmara dos Representantes, ao 

longo de todo o processo legislativo. 

Outro aspecto de governança abordado neste estudo diz respeito ao 

capital humano das assessorias legislativas não partidárias. Especialmente em organizações 

voltadas à produção de conhecimento, habilidades e experiências, assim como a cultura, os 

valores e a filosofia de trabalho de seus profissionais figuram como prioridades para obter 

os melhores resultados.  

Na análise quanto ao número de servidores, deve-se levar em conta a 

integração das assessorias legislativas não partidárias com outros órgãos internos e externos, 

a qual influencia os resultados numéricos e qualitativos das atividades de assessoramento. 

Por exemplo, o Parlamento britânico conta com o Parliamentary Office of Science and Technology 

– Post para o desenvolvimento de estudos em ciência e tecnologia, e com o EuroStat19 para 

análises estatísticas.  

No que se refere à capacitação de servidores, todos os parlamentos 

consultados possuem variados programas de capacitação para os especialistas dos órgãos de 

assessoramento legislativo. Nesse rol estão inseridos cursos desenvolvidos internamente, in-

company, e externos em parceria com universidades renomadas. Além disso, há também a 

possibilidade de realização de cursos mais longos, como mestrado e doutorado, financiados 

indiretamente pelos parlamentos, por meio de licenças remuneradas ou custeados somente 

por funcionários. 

O teletrabalho, que já vinha sendo estudado na Câmara dos Deputados 

antes da pandemia da Covid-19, tornou-se também ponto de interesse neste estudo. 

Observa-se que, antes da pandemia, o teletrabalho era prática pouco usual das assessorias 

legislativas não partidárias nos parlamentos analisados (Figura 4), ressalvados o European 

Parliamentary Research Service – EPRS, que já previa a possibilidade de realização do teletrabalho 

 
18 Conforme apresentação “CONLE: desafios e perspectivas – Lições da experiência internacional”, elaborada 

pelo Consultor Legislativo Adolfo Furtado (2018) 

19 O Eurostat é o Serviço de Estatística da União Europeia responsável pela publicação de estatísticas e 
indicadores de elevada qualidade a nível europeu que permite a comparação entre países e regiões. 
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em até 45 dias a cada ano, por decisão pessoal – e o Public Bill Office – PBO do parlamento 

britânico, que já contemplava o teletrabalho, como decisão gerencial. Ressalve-se que não foi 

obtida informação do Congressional Research Service – CRS20 (EUA) e, por essa razão, apenas 5 

dos 6 parlamentos foram contemplados no tema “teletrabalho”, relacionado na Figura 4,  

Figura 4 – Teletrabalho como opção para as assessorias legislativas não partidárias 

 

Em que pese a previsão dos gestores das assessorias legislativas 

consultados de que haja mudanças no teletrabalho pós-pandemia, a aposta é de que o 

teletrabalho seja expandido nas atividades de assessoramento legislativo, reflexo dos 

resultados positivos do trabalho desempenhado ao longo do período pandêmico. A maioria 

dos gestores acredita também que as decisões quanto à adesão ao teletrabalho serão 

gerenciais e não individuais. Nenhum deles arriscou previsões sobre o quantitativo de 

servidores que exercerão, futuramente, o trabalho remoto. 

 

SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS PELAS ASSESSORIAS LEGISLATIVAS NÃO 

PARTIDÁRIAS 

De forma geral, as assessorias legislativas não partidárias costumam 

elaborar minutas de proposições legislativas. O Public Bill Office (Reino Unido), a Consultoria 

Legislativa da Câmara dos Deputados (Brasil) e o Research Bureau (Japão) reportaram maior 

 
20 Embora não tenham sido obtidas informações no âmbito do CRS, a House of Representatives conta com um 

programa de Teletrabalho. Consulte https://cha.house.gov/member-services/handbooks/telecommuting-
resources/telecommuting-policy 

https://cha.house.gov/member-services/handbooks/telecommuting-resources/telecommuting-policy
https://cha.house.gov/member-services/handbooks/telecommuting-resources/telecommuting-policy
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frequência de atividades de elaboração dessas minutas21. A Câmara de Representantes dos 

EUA também possui órgão específico, o House Office of the Legislative Counsel, - HOLC, para 

assessoria na elaboração de proposições legislativas. Ressalve-se o parlamento chileno, onde 

não se identificou a atuação de assessorias legislativas não partidárias na preparação de 

minutas de proposições legislativas. 

Como assevera Horta (2011), a primeira resolução (Resolução n. 67/1962) 

que estruturou a Assessoria Legislativa na Câmara dos Deputados (órgão que precedeu a 

Consultoria Legislativa) estabeleceu basicamente competências relacionadas ao estudo de 

proposições e assuntos demandados por parlamentares e órgãos legislativos. Somente na 

Resolução n. 20/1971 ficou clara a competência da Consultoria Legislativa na “elaboração 

de relatórios e estudos básicos de pareceres e anteprojetos”. 

Em relação a essa peculiaridade brasileira, Santos (2014) ressalta que, 

apesar de ser o maior grupo de funcionários da Câmara dos Deputados, ao secretariado 

parlamentar normalmente são atribuídas funções de estruturação do mandato do 

parlamentar, não cabendo a esses quadros o exame de políticas públicas. Nesse sentido, o 

assessoramento técnico-legislativo caberia às Lideranças Parlamentares e à Consultoria 

Legislativa. O referido autor afirma ainda que contribui para essa tendência o alto grau de 

especialização dos consultores legislativos - 52,8% são mestres e 22,4% possuem 

doutorado.22 

Em contrapartida, outros parlamentos analisados apresentam uma 

participação significativamente maior de organizações externas na elaboração de minutas de 

proposições, principalmente quando se trata da elaboração de minutas de proposições 

legislativas. Além disso, nesses casos há também uma maior participação dos gabinetes de 

parlamentares na produção de minutas, emendas e pareceres. Em outros países, as assessorias 

legislativas não partidárias se ocupam mais em fornecer análises técnicas sobre os assuntos e 

proposições em tramitação, cabendo a outros agentes a produção de minutas e discursos 

para os parlamentares. 

No caso chileno, por exemplo, as atribuições do órgão de assessoramento 

concentram-se no desenvolvimento de estudos analíticos ou no assessoramento aos 

 
21 Os parlamentos citados reportaram ter uma maior atividade de elaboração de minutas, porém não 

informaram a quantidade. A Conle, por sua vez, produziu 3.465 minutas de proposições legislativas em 2019 
(CONSULTORIA LEGISLATIVA, 2019) 

22 Levantamento realizado em outubro de 2020 
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parlamentares em reuniões. Os assessores chilenos não elaboram minutas de proposições 

legislativas, discursos ou notas resumidas sobre proposições.  

No Parlamento Europeu, o European Parliamentary Research Service – EPRS 

tem nas “pesquisas personalizadas”23 a maior parcela de seu portfólio de serviços (67%24). 

Igualmente, o Congressional Research Service – CRS dos EUA dedica-se mais à confecção de 

análises e estudos técnicos pelas assessorias não partidárias em comparação à elaboração de 

minutas de projetos. Os trabalhos mais frequentemente realizados pelo CRS são os 

“sumários de proposições”25 (58%26). Na maioria dos casos, o CRS e a Biblioteca do 

Congresso são requisitados apenas residualmente em fase pré-legislativa27. Em complemento, 

a assessoria na elaboração de novos projetos de lei, resoluções e emendas a proposições fica 

a cargo do já citado House Office of the Legislative Counsel - HOLC, o qual atua em todas as etapas 

do processo legislativo. 

Com efeito, enquanto nos casos da Consultoria Legislativa da Câmara dos 

Deputados (Brasil), do Research Bureau (Japão), do House Office of the Legislative Counsel (EUA) e 

do Public Bill Office (Reino Unido) verifica-se maior atividade na elaboração legislativa 

(elaboração de minutas de proposições e emendas, por exemplo), nos casos da Biblioteca del 

Congreso Nacional (Chile), Congressional Research Service – CRS (EUA), European Parliamentary 

Research Service – EPRS (Parlamento Europeu), e  House of Commons Library (Reino Unido), há 

maior atuação na elaboração de subsídios para a tomada de decisão parlamentar (estudos, 

relatórios e pareceres). 

De fato, a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados investe grande 

parte de seus esforços na elaboração de minutas de proposições, sobretudo de projetos de 

lei de iniciativa parlamentar individual, como mostra a Figura 5. 

 
23 Pesquisas personalizadas são pesquisas solicitadas pelos parlamentares ou pelas bancadas. De acordo com o 

relatório EPRS 2019, “a extensão das respostas dadas a esses pedidos de pesquisa tem sido caracteristicamente 
entre uma e 34 páginas – cinco páginas em média” [tradução nossa]. 

24 Conforme apresentação “CONLE: desafios e perspectivas – Lições da experiência internacional”, elaborada 
pelo Consultor Legislativo Adolfo Furtado (2018) 

25 Sumário de proposição é um breve resumo e análise de uma proposição que foi formalmente apresentada 
por um parlamentar. É uma opinião normalmente redigida por assessores legislativos para descrever os 
principais objetivos e deve ser redigida, em teoria, de uma perspectiva não partidária. 

26 Conforme apresentação “CONLE: desafios e perspectivas – Lições da experiência internacional”, elaborada 
pelo Consultor Legislativo Adolfo Furtado (2018) 

27 Conforme o estudo de caso Key points on the present reality of pre-legislative work in the House of Representatives as seen 
by Congressional staffers 
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Figura 5 – Portfólio de produtos e serviços da Consultoria Legislativa28 

 
 

É importante ressaltar que, embora a maioria das casas legislativas 

consultadas sejam providas de órgãos parlamentares cujas atribuições incluem a elaboração 

de minutas de proposições, com exceção da chilena, todos os parlamentos pesquisados 

também utilizam frequentemente assessoria externa, muitas vezes em substituição dos 

próprios gabinetes parlamentares. 

Na Câmara dos Deputados29 brasileira, por exemplo, 76% dos 

parlamentares efetuaram gastos com consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos externos na 

atual legislatura (2019-2022). Ainda no caso brasileiro, as lideranças partidárias também 

atuam na elaboração de minutas de proposições. Ressalte-se, ainda, que há minutas 

elaboradas por instituições externas, públicas ou privadas, assim como pela sociedade civil 

organizada. 

Entre os solicitantes que normalmente registram demanda aos serviços de 

assessoramento legislativo não partidário estão, principalmente, os membros do parlamento. 

Em seguida, constam as comissões, a alta administração da casa, além dos partidos políticos 

com representação no congresso (Figura 6).  

Observa-se, ainda, que a própria assessoria legislativa não partidária 

também pode criar demandas para seus especialistas. O único parlamento que não relatou 

esse costume foi o britânico. No caso brasileiro, por exemplo, dos 23.785 trabalhos 

solicitados à Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados em 2019, 72,89% foram 

 
28 Dados extraídos do Sisconle referentes ao período de 2019. 

29 Levantamento realizado em https://www.camara.leg.br/transparencia/gastos-parlamentares/, em 
9/11/2020.  

https://www.camara.leg.br/transparencia/gastos-parlamentares/
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requisitados por deputados, 25,23% por órgãos parlamentares e 1,88% criados pela própria 

Consultoria Legislativa (estudos e designações para comparecimento de consultores em 

reuniões e sessões da Casa). Assim, esses números indicam que a quase totalidade dos 

trabalhos (98,12%) é produzida sob demanda.  

Figura 6 – Demanda por produtos e serviços da assessoria legislativa não 
partidária, segundo o tipo de solicitante 

 

A título de comparação, nos demais parlamentos não foram observadas 

expressivas diferenças em relação ao oferecimento proativo ou sob demanda dos produtos 

e serviços geralmente a cargo das assessorias legislativas não partidárias. Entre os produtos 

mais frequentemente elaborados, tanto de forma proativa como sob demanda, destacaram-

se: estudos; pareceres a proposições; assessoramentos em reuniões e sessões; assessoria sobre 

Regimento Interno; e treinamentos e seminários. Com menos frequência, ocorrem a 

assessoria às lideranças e a elaboração de minutas de proposições e discursos, perfis 

estatísticos ou sistemas de informação geoespacial30.  

No caso do Parlamento Europeu, estudos são produzidos apenas 

proativamente, e, nos parlamentos americano e britânico, os assessoramentos a lideranças 

são prestados somente sob demanda. Percebe-se, nesse quesito, uma diferença substancial 

entre a forma de atuação entre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e as demais 

assessorias legislativas não partidárias consultadas. Chama a atenção o fato de que, no Japão, 

no Parlamento Europeu e no Reino Unido, inclusive a elaboração de proposições pode ser 

feita de maneira proativa. No parlamento britânico isso acontece somente quando há grande 

probabilidade de avanço da matéria no processo legislativo.  

 
30 Entendem-se por perfis estatísticos ou sistemas de informação geoespacial as ferramentas computacionais 
de geoprocessamento, que permitem a realização de “análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes 
e ao criar bancos de dados georeferenciados”. 
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Cabe destacar que, no Parlamento Europeu, o EPRS não produz estudos 

aprofundados por solicitação dos parlamentares, sendo esses tipos de publicação 

caracteristicamente proativos. Não obstante, há produtos semelhantes, denominados Tailored 

Analyses for Members, que podem ser requeridos por parlamentares, não são editados para 

impressão e são considerados confidenciais. 

Em relação ao Congressional Research Service – CRS (EUA), não foi possível 

obter maiores detalhes sobre os estudos desenvolvidos proativamente e sob demanda. 

Todavia, fica implícito no CRS Annual Report que um estudo solicitado pode se tornar 

relevante para uma audiência maior no parlamento, fato este que pode ensejar a reformulação 

do estudo como um relatório de amplo acesso. 

ACCOUNTABILITY 

Outro aspecto a ser destacado em relação à atuação das assessorias 

legislativas não partidárias diz respeito à transparência de seus resultados. Dessa forma, 

proporciona-se à sociedade, de maneira geral, e ao parlamentar, de modo específico, uma 

visão da contribuição efetiva desses órgãos legislativos.  

Nesse contexto, os parlamentos que utilizam maior diversidade de 

ferramentas multimídia buscam a adequação do trabalho ao público-alvo. Observa-se nos 

parlamentos analisados uma tendência de utilização de novos recursos multimídia para a 

difusão de trabalhos. A Consultoria Legislativa, por sua vez, concentra suas publicações na 

página da Câmara dos Deputados na internet. (Figura 7).  

Figura 7 – Frequência de apresentação dos produtos e serviços, 

segundo o tipo de recursos multimídia 
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Exemplos notáveis encontram-se no Parlamento Britânico e no 

Parlamento Europeu. O Parlamento Britânico reúne sua produção de análises e pesquisas na 

página Research Briefings, em que se pode consultar não só as publicações da House of Commons 

Library, como também da House of Lords Library, além dos principais briefings, POSTnotes e 

POSTbriefs do Parliamentary Office os Science and Technology – POST. 

O European Parliament Research Service – ERPS adaptou-se plenamente às 

modalidades de comunicação digital, considerando o seu público interno e externo. Para o 

público interno, na página Think Tank do portal do Parlamento Europeu, são 

disponibilizados estudos em vários formatos. O formato mais simples (At a Glance) constitui-

se em análises de uma página, visando a necessidade de informação mais rápida e sumarizada. 

Em um segundo nível, são apresentados briefings, avaliações de políticas sucintas de até quinze 

páginas. Em um terceiro nível, são apresentados os estudos denominados In-Depth Analysis, 

que se caracterizam por uma análise mais pormenorizada do contexto e de aspectos técnicos 

e políticos. Por fim, o EPRS produz estudos mais complexos, que detalham as políticas 

avaliadas em centenas de páginas. Portanto, percebe-se, como pressuposto do trabalho, uma 

adequação da informação ao público interno do Parlamento Europeu. Muitas vezes, o 

parlamentar e sua equipe precisarão apenas de um insight para acompanhar discussões sobre 

temas não afetos ao seu mandato. Em outros momentos, necessitará de um embasamento 

profundo para discutir e defender pontos de vista cruciais ao desempenho parlamentar. 

Outro aspecto a ser ressaltado nas experiências analisadas diz respeito ao 

formato utilizado nas publicações. O EPRS, além do formato escrito tradicional, apresenta 

os resultados dos trabalhos utilizando infográficos animados, mapas mentais, podcasts e mesas 

redondas virtuais com especialistas. Além disso, o EPRS possui uma seção específica do seu 

website, Graphics Warehouse, em que oferece aos cidadãos uma coleção temática de gráficos, 

tabelas e mapas com dados estatísticos, extraídos das publicações de pesquisas.  

Percebe-se, no exemplo europeu, uma ampla readequação dos conteúdos 

produzidos às necessidades dos clientes internos e externos do parlamento. Sem dúvida, o 

resultado é uma maior aproximação com os usuários dos conteúdos informacionais.  

Por fim, cabe ressaltar a presença desses research services em redes sociais 

(Twitter, YouTube, Linkedin, Pinterest). Dessa forma é possível repercutir os conteúdos 

informacionais de forma ampla na sociedade, por parlamentos e consultorias legislativasque 

querem continuar sendo instituições sociais relevantes. Assim, a adaptação dos research services 

em diversos parlamentos aos meios digitais mostrou-se imperativa, e resultante das mudanças 

https://researchbriefings.parliament.uk/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html
https://epthinktank.eu/graphics-warehouse/
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ensejadas pela sociedade conectada e por parlamentares cada vez mais inseridos na cultura 

digital. 

Não obstante a escassa presença da Consultoria Legislativa da Câmara dos 

Deputados em plataformas multimídia, existem experiências de sucesso de interação da 

Consultoria com os órgãos de comunicação da Câmara, que propiciaram maior visibilidade 

dos trabalhos desenvolvidos. Rodrigues (2011), por exemplo, relata a experiência bem-

sucedida do “Boletim de Análise de Conjuntura”, de periodicidade semanal, produzido pela 

Consultoria Legislativa para tratar de temas relacionados à crise financeira mundial de 2008. 

Nessa experiência, que contou com a participação ativa da Assessoria de Imprensa da 

Câmara, houve grande difusão nacional e internacional dos estudos empreendidos pelos 

consultores que participaram da produção do boletim. 

Em relação ao grau de acesso aos trabalhos realizados pelas assessorias 

legislativas não partidárias dos parlamentos consultados, verificou-se que os trabalhos 

elaborados por solicitação do cliente normalmente são divulgados apenas aos demandantes, 

enquanto os serviços oferecidos proativamente podem estar disponíveis ao público em geral 

ou apenas ao público interno (Figura 8), em diversos formatos de mídia (Figura 7). 

Figura 8 – Política de divulgação de trabalhos 

 

Quanto à forma de apresentação periódica de seus resultados, o relatório 

anual é a principal escolha das assessorias legislativas não partidárias do Brasil31, do Chile32, 

dos EUA33 e do Parlamento Europeu34. Normalmente, os relatórios são dispostos nos sítios 

eletrônicos dos órgãos. O European Parliament Research Service – ERPS também divulga seus 

 
31 https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/37319  

32 https://www.bcn.cl/publicaciones/informe-anual/ 

33 https://fas.org/sgp/CRS/index.html 

34 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)637954  

https://www.bcn.cl/publicaciones/informe-anual/
https://fas.org/sgp/crs/index.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)637954
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resultados às comissões e, informalmente, às lideranças parlamentares (Figura 9). O Research 

Bureau, no Japão, não informou se adota alguma dessas formas. Já o Public Bill Office – PBO, 

no parlamento britânico, informa que não utiliza um mecanismo formal de publicação dos 

seus resultados. 

Figura 9 – Forma de apresentação dos resultados de trabalho 

 
* Pode haver nenhuma, uma ou mais de uma resposta para cada parlamento pesquisado 

 

Entre os critérios de desempenho normalmente abordados nos relatórios 

anuais, destacam-se o número de publicações e o número de requisições de parlamentares 

respondidas, como exemplifica a Figura 10, retirada do Relatório de Gestão do Exercício de 

2019 da Câmara dos Deputados.  
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Figura 10 – Números referentes à atividade de assessoria legislativa não 
partidária da Câmara dos Deputados do Brasil 

 

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2019 da Câmara dos Deputados 

 

Outros critérios de desempenho são o número de treinamentos e 

seminários oferecidos e destaques de feedbacks recebidos de parlamentares sobre os serviços 

prestados (Figura 11). 
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Figura 11 – Critérios de desempenho utilizados para a elaboração dos 
relatórios 

 

* Pode haver nenhuma, uma ou mais de uma resposta para cada parlamento pesquisado 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O presente estudo teve por objetivo comparar assessorias institucionais, 

identificar boas práticas e indicar referências significativas de assessoramento à Consultoria 

Legislativa da Câmara dos Deputados. Para tanto, a pesquisa foi conduzida em três eixos: 

governança; serviços e produtos ofertados pelos órgãos de assessoramento legislativo; e 

accountability.. 

Um dos aspectos de governança destacado pelos representantes das 

assessorias legislativas não partidárias pesquisadas foi a organização de áreas para análise de 

dados, em especial, no caso do Parlamento Europeu. Verificou-se a implantação de setor 

especializado em análises estatísticas e ciência de dados, e ainda a constituição de parcerias, 

internas ou externas ao Parlamento, com órgãos especializados nos diversos temas. 

Novas soluções para análise de dados – como big data e inteligência 

artificial – são utilizadas para o aperfeiçoamento das pesquisas e monitoramento das políticas 

públicas por vários parlamentos. Com isso parece ser possível disponibilizar maior 

quantidade e qualidade de informações, com o propósito de: a) facilitar o processo de tomada 

de decisão parlamentar; b) aperfeiçoar a prestação de contas à sociedade; e c) ampliar a 

capacidade de fiscalização do Poder Executivo, atribuição precípua do Parlamento. 

Diante desse cenário, cabe vislumbrar a possibilidade de ampliar parcerias 

com o Centro de Documentação e Informação (Cedi) e com a Diretoria de Inovação e Tecnologia da 

Informação (Ditec) para reavaliação de métodos e processos de trabalho, com vistas à geração 

de inteligência informacional sobre temas relacionados às políticas públicas. Assim, como 

visão de futuro para a Conle, a implantação de unidades específicas de coleta e tratamento 

de dados e o estabelecimento de parcerias com instituições especializadas revelam-se 

importantes pontos a serem considerados nas decisões estratégicas para os próximos anos. 

Verificou-se em outras assessorias legislativas não partidárias um esforço 

para atuar de forma mais aberta e em rede, que resulta na otimização da troca de informações 

entre essas unidades estratégicas do parlamento e as entidades que detêm o estado da arte 

sobre temas diversos, com repercussões positivas sobre a qualidade dos produtos elaborados. 

A integração institucional do parlamento com universidades, think tanks, ONGs, pessoas e 

grupos especializados configura-se como desafio da assessoria institucional brasileira para os 

anos porvindouros. 
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No cenário atual da pandemia SARS-COVID-19, em que os aspectos de 

produção e eficiência no trabalho vêm sendo debatidos globalmente, a Câmara dos 

Deputados e a Consultoria Legislativa certamente precisarão avaliar as opções de teletrabalho 

após o período pandêmico, em linha com outros parlamentos consultados neste estudo. O 

Sistema de Deliberação Remota-SDR, por exemplo, implantado na Casa logo no início do período 

de quarentena, tornou a comunicação e a realização dos trabalhos legislativos mais eficientes 

e fluidos, sobretudo pela inclusão de ferramentas modernas de TICs na rotina parlamentar. 

Vale ressaltar que, no âmbito da Consultoria Legislativa, diversos processos de trabalho 

foram alterados e aperfeiçoados de forma a garantir continuidade com qualidade nos 

trabalhos de assessoramento durante o período de distanciamento social. 

Em relação ao serviços e produtos ofertados pelas assessorias legislativas 

não partidárias, verificou-se que a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados (Brasil), o 

Research Bureau (Japão), o House Office of the Legislative Counsel (EUA) e o Public Bill Office (Reino 

Unido) têm sua atuação mais voltada para a elaboração legislativa (produção de minutas de 

proposições e emendas, por exemplo), enquanto a Biblioteca del Congreso Nacional (Chile), 

Congressional Research Service (EUA), European Parliamentary Research Service (Parlamento 

Europeu), e a House of Commons Library (Reino Unido) atuam principalmente na elaboração 

de subsídios para a tomada de decisão parlamentar (estudos, relatórios e pareceres). 

Independentemente do principal campo de atuação identificado para cada 

assessoria não partidária consultada, observou-se que a Consultoria Legislativa da Câmara dos 

Deputados diferencia-se das demais por concentrar grande parte de seus esforços no 

atendimento de demandas individuais dos parlamentares – principalmente para elaboração 

de minutas de proposições e emendas. Nos outros parlamentos consultados não foram 

observadas expressivas diferenças em relação ao oferecimento proativo ou sob demanda dos 

produtos e serviços geralmente a cargo das assessorias não partidárias. 

Uma alternativa encontrada pelo EPRS (Parlamento Europeu) aos estudos 

aprofundados elaborados apenas de maneira proativa é o oferecimento dos denominados 

Tailored Analyses for Members, que podem ser requeridos por parlamentares. Essas análises não 

são editadas para impressão e são consideradas confidenciais. 

Portanto, cabe analisar o impacto sobre a atividade parlamentar de se 

estabelecer maior equilíbrio entre a demanda pela elaboração de minutas de proposições e o 

desenvolvimento de estudos e análises para embasar o debate da agenda nacional. 
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Adicionalmente, merece destaque o reconhecimento da relevância das mídias 

sociais e dos conteúdos digitais pelas assessorias legislativas não partidárias dos parlamentos 

analisados. Não há como ignorar a penetração progressiva da ciberesfera na atuação política, 

especialmente com a emergência da pandemia. No Brasil, experiências como a deliberação 

virtual na Câmara dos Deputados (Sistema de Deliberação Remota – SDR) e as campanhas 

digitais na eleição 2020 são mostras do impacto das transformações digitais no mundo 

político. 

Frente aos desafios do mundo digital, vale repensar os modelos de produção 

de conteúdos tradicionais e avaliar novas alternativas disponíveis como podcasts, postagens 

em redes sociais, canais em serviços de streaming, infográficos, entre outros. Uma atuação 

mais intensa nessas novas linguagens de comunicação empregadas por parlamentares e pela 

sociedade em geral pode fortalecer o papel da Câmara dos Deputados e da Consultoria 

Legislativa como autoridades informacionais no contexto político brasileiro. 

O último aspecto analisado foi a forma de apresentação dos trabalhos 

produzidos pelas assessorias legislativas não partidárias. Entre todas as assessorias 

comparadas, apenas o Public Bill Office – PBO (Reino Unido) não utiliza um mecanismo formal 

de publicação dos seus resultados. Nesse sentido, acredita-se que a análise periódica de 

desempenho desses órgãos permite a identificação de aspectos que merecem mais atenção 

para seus devidos aprimoramentos, como também das condutas que reforçam o perfil destes 

em seus respectivos parlamentos. A divulgação transparente desse processo constitui, ainda, 

uma oportunidade para a aproximação das assessorias com seu público-alvo. 

Importante destacar também algumas limitações encontradas no decorrer do 

estudo, incluindo as dificuldades linguísticas percebidas nas fases iniciais do trabalho. 

Encontrar termos comuns para debater o tema mostrou-se tarefa mais complexa do que se 

imaginava inicialmente, ainda que se tenha escolhido como padrão o vocabulário utilizado 

pelas publicações da IFLA – Library and Research Services for Parliament Section. 

Outro ponto a ser enfatizado nesta reflexão diz respeito aos diferentes 

arranjos em relação a atividades de assessoramento legislativo institucional não partidário. 

Em alguns países, esses processos de trabalho estão centralizados em um único órgão, 

enquanto em outros há uma ampla diversidade de órgãos que contribuem para a prestação 

integral dos serviços. Essa diversidade orgânica dificulta a análise comparativa de atividades 

das assessorias não partidárias entre parlamentos, pois a comparação deverá levar em conta 

a existência, em cada parlamento, de um, alguns ou diversos órgãos de assessoramento.  
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Por fim, cabe ressaltar que consideramos o trabalho como uma análise 

exploratória sobre o tema. Não obstante, o estudo trouxe insights que poderão auxiliar futuras 

pesquisas comparativas. Aspectos como o sistema político (parlamentarista ou 

presidencialista), sistemas legais (romano-germânico ou common law) e os produtos e serviços 

disponibilizados pelos órgãos de assessoramento legislativo não partidário (produção 

legislativa, assessoramento ao processo legislativo ou elaboração de estudos técnicos) 

parecem influir significativamente na forma de trabalho e de estruturação desses órgãos.  
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APÊNDICE B – TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

Tabela 1 – Quem é responsável pelas atividades de assessoramento legislativo? 

Parlamento pesquisado Resposta 

Chile 
Biblioteca parlamentar 

Gabinete parlamentar 

Parlamento Europeu 

Assessoria legislativa não partidária 

Biblioteca parlamentar 

Comissões 

Gabinete parlamentar 

Institutos independentes de pesquisa 

Japão 
Assessoria legislativa não partidária 

Gabinete parlamentar 

Brasil 
Assessoria legislativa não partidária 

Gabinete parlamentar 

Estados Unidos 
Assessoria legislativa não partidária 

Gabinete parlamentar 

Reino Unido 
Assessoria legislativa não partidária 

Biblioteca parlamentar 

Tabela 2 – Existe uma unidade responsável pelo orçamento público? 

Parlamento pesquisado Resposta 

Chile Sim, dentro da assessoria legislativa não partidária 

Parlamento Europeu Sim, dentro da assessoria legislativa não partidária 

Japão Sim, dentro da assessoria legislativa não partidária 

Brasil Sim, fora da assessoria legislativa não partidária 

Estados Unidos Sim, fora da assessoria legislativa não partidária 

Reino Unido Não 

Tabela 3 – Existe uma unidade responsável pela coleta de dados para análise? 

Parlamento pesquisado Resposta 

Chile Sim 

Parlamento Europeu Não 

Japão Sim 

Brasil Não 
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Parlamento pesquisado Resposta 

Estados Unidos Sim 

Reino Unido Sim 

Tabela 4 – Em que local a unidade responsável pela análise de dados obtém seus 
dados? 

Parlamento pesquisado Resposta 

Chile 
Internet 

Agências governamentais e ministérios 

Parlamento Europeu Outros 

Japão 
Internet 

Agências governamentais e ministérios 

Brasil - 

Estados Unidos 
Internet 

Agências governamentais e ministérios 

Reino Unido 

Assessoria legislativa não partidária 

Internet 

Agências governamentais e ministérios 

Tabela 5 – A assessoria legislativa não partidária trabalha em parceria com: 

Parlamento pesquisado Órgão ou entidade Frequência 

Chile 
Órgãos internos ao parlamento 

Entidades externas 

Frequentemente 

Frequentemente 

Parlamento Europeu 
Órgãos internos ao parlamento 

Entidades externas 

Sempre 

Sempre 

Japão 
Órgãos internos ao parlamento 

Entidades externas 

Sempre 

Sempre 

Brasil 
Órgãos internos ao parlamento 

Entidades externas 

Ocasionalmente 

Ocasionalmente 

Estados Unidos 
Órgãos internos ao parlamento 

Entidades externas 

Sempre 

Sempre 

Reino Unido 
Órgãos internos ao parlamento 

Entidades externas 

Raramente 

Raramente 
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Tabela 6 – Sobre a opção de teletrabalho na assessoria legislativa não partidária 

Parlamento pesquisado Antes da pandemia Depois da pandemia 

Chile Não Sim, por decisão gerencial 

Parlamento Europeu Sim, por decisão pessoal Sim, por decisão pessoal 

Japão Não Sim, por decisão gerencial 

Brasil Não Sim, por decisão gerencial 

Estados Unidos - - 

Reino Unido Sim, por decisão gerencial Sim, por decisão gerencial 

Tabela 7 – Quem auxilia os parlamentares na elaboração de leis, emendas e 
relatórios? 

Parlamento 
pesquisado 

Órgão Frequência 

Chile 

Assessoria legislativa não partidária 

Órgão especializado em produção de leis 

SGM 

Outro órgão do parlamento 

Assessoria externa 

Outros 

Nunca 

Nunca 

Nunca 

Nunca 

Sempre 

Nunca 

Parlamento Europeu 

Assessoria legislativa não partidária 

Órgão especializado em produção de leis 

SGM 

Outro órgão do parlamento 

Assessoria externa 

Outros 

Raramente 

Frequentemente 

Frequentemente 

Frequentemente 

Frequentemente 

Nunca 

Japão 

Assessoria legislativa não partidária 

Órgão especializado em produção de leis 

SGM 

Outro órgão do parlamento 

Assessoria externa 

Outros 

Frequentemente 

Sempre 

Sempre 

Ocasionalmente 

Frequentemente 

Ocasionalmente 

Brasil 

Assessoria legislativa não partidária 

Órgão especializado em produção de leis 

SGM 

Outro órgão do parlamento 

Assessoria externa 

Frequentemente 

Nunca 

Nunca 

Frequentemente 

Frequentemente 
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Parlamento 
pesquisado 

Órgão Frequência 

Outros Frequentemente 

Estados Unidos 

Assessoria legislativa não partidária 

Órgão especializado em produção de leis 

SGM 

Outro órgão do parlamento 

Assessoria externa 

Outros 

Sempre 

Sempre 

- 

Sempre 

- 

- 

Reino Unido 

Assessoria legislativa não partidária 

Órgão especializado em produção de leis 

SGM 

Outro órgão do parlamento 

Assessoria externa 

Outros 

Sempre 

- 

Sempre 

Raramente 

Frequentemente 

- 

Tabela 8 – Relatórios e emendas têm prioridade sobre a elaboração de proposições 
de leis? 

Parlamento pesquisado Resposta 

Chile Sim 

Parlamento Europeu Sim 

Japão Não 

Brasil Sim 

Estados Unidos Sim 

Reino Unido Sim 

Tabela 9 – Com qual frequência a clientela da assessoria solicita serviços? 

Parlamento 
pesquisado 

Órgão Frequência 

Chile 

Membros do parlamento 

Comissões 

Partidos e Lideranças 

Alta administração do Parlamento 

Assessoria legislativa não partidária 

Outros 

Sempre 

Sempre  

Ocasionalmente 

Sempre 

Sempre 

Nunca 

Parlamento Europeu Membros do parlamento Frequentemente 
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Comissões 

Partidos e Lideranças 

Alta administração do Parlamento 

Assessoria legislativa não partidária 

Outros 

Frequentemente 

Frequentemente 

Frequentemente 

Frequentemente 

Nunca 

Japão 

Membros do parlamento 

Comissões 

Partidos e Lideranças 

Alta administração do Parlamento 

Assessoria legislativa não partidária 

Outros 

Sempre 

Frequentemente 

Frequentemente 

Frequentemente 

Ocasionalmente 

Ocasionalmente 

Brasil 

Membros do parlamento 

Comissões 

Partidos e Lideranças 

Alta administração do Parlamento 

Assessoria legislativa não partidária 

Outros 

Sempre 

Sempre 

Ocasionalmente 

Ocasionalmente 

Ocasionalmente 

Nunca 

Estados Unidos 

Membros do parlamento 

Comissões 

Partidos e Lideranças 

Alta administração do Parlamento 

Assessoria legislativa não partidária 

Outros 

Sempre 

Sempre 

Sempre 

Sempre 

Sempre 

Nunca 

Reino Unido 

Membros do parlamento 

Comissões 

Partidos e Lideranças 

Alta administração do Parlamento 

Assessoria legislativa não partidária 

Outros 

Frequentemente 

Ocasionalmente 

Ocasionalmente 

Ocasionalmente 

Nunca 

Nunca 

Tabela 10 – Com qual frequência os seguintes produtos/serviços são oferecidos 
proativamente para sua clientela? 

Parlamento 
pesquisado 

Produto/Serviço Frequência 

Chile 

Auxílio na elaboração de leis 

Pareceres de proposições legislativas 

Estudos aprofundados e estatísticos 

Nunca 

Nunca 

Frequentemente 
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Parlamento 
pesquisado 

Produto/Serviço Frequência 

Discursos 

Assessoramento oral em reuniões no 
Plenário/Comissões 

Perfis estatísticos ou sistemas de informação 
geoespacial 

Assessoria às Lideranças 

Assistência em relação aos regimentos internos 

Treinamento e seminários 

Nunca 

Frequentemente 

 

Sempre 

Nunca 

Nunca 

Sempre 

Parlamento Europeu 

Auxílio na elaboração de leis 

Pareceres de proposições legislativas 

Estudos aprofundados e estatísticos 

Discursos 

Assessoramento oral em reuniões no 
Plenário/Comissões 

Perfis estatísticos ou sistemas de informação 
geoespacial 

Assessoria às Lideranças 

Assistência em relação aos regimentos internos 

Treinamento e seminários 

Frequentemente 

Frequentemente 

Frequentemente 

Frequentemente 

Frequentemente 

 

Nunca 

Frequentemente 

Frequentemente 

Nunca 

Japão 

Auxílio na elaboração de leis 

Pareceres de proposições legislativas 

Estudos aprofundados e estatísticos 

Discursos 

Assessoramento oral em reuniões no 
Plenário/Comissões 

Perfis estatísticos ou sistemas de informação 
geoespacial 

Assessoria às Lideranças 

Assistência em relação aos regimentos internos 

Treinamento e seminários 

Frequentemente 

Sempre 

Sempre 

Frequentemente 

Frequentemente 

 

Raramente 

Raramente 

Sempre 

Frequentemente 

Brasil 

Auxílio na elaboração de leis 

Pareceres de proposições legislativas 

Estudos aprofundados e estatísticos 

Discursos 

Assessoramento oral em reuniões no 
Plenário/Comissões 

 

Nunca 

Ocasionalmente 

Ocasionalmente 

Nunca 

Ocasionalmente 
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Parlamento 
pesquisado 

Produto/Serviço Frequência 

Perfis estatísticos ou sistemas de informação 
geoespacial 

Assessoria às Lideranças 

Assistência em relação aos regimentos internos 

Treinamento e seminários 

Nunca 
 

Nunca 

Nunca 

Raramente 

Estados Unidos 

Auxílio na elaboração de leis 

Pareceres de proposições legislativas 

Estudos aprofundados e estatísticos 

Discursos 

Assessoramento oral em reuniões no 
Plenário/Comissões 

Perfis estatísticos ou sistemas de informação 
geoespacial 

Assessoria às Lideranças 

Assistência em relação aos regimentos internos 

Treinamento e seminários 

Nunca 

Sempre 

Sempre 

Nunca 

 
Sempre 

 
Sempre 

Sempre 

Reino Unido 

Auxílio na elaboração de leis 

Pareceres de proposições legislativas 

Estudos aprofundados e estatísticos 

Discursos 

Assessoramento oral em reuniões no 
Plenário/Comissões 

Perfis estatísticos ou sistemas de informação 
geoespacial 

Assessoria às Lideranças 

Assistência em relação aos regimentos internos 

Treinamento e seminários 

Frequentemente 

Sempre 

Sempre 

Nunca 

Raramente 

 

Nunca 

Nunca 

Frequentemente 

Ocasionalmente 

Tabela 11 – Com qual frequência os seguintes produtos/serviços são demandados 
por sua clientela? 

Parlamento 
pesquisado 

Produtos/Serviços Frequência 

Chile 

Auxílio na elaboração de leis 

Pareceres de proposições legislativas 

Estudos aprofundados e estatísticos 

Discursos 

Nunca 

Nunca 

Sempre 

Nunca 
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Assessoramento oral em reuniões no 
Plenário/Comissões 

Perfis estatísticos ou sistemas de informação 
geoespacial 

Assessoria às Lideranças 

Assistência em relação aos regimentos internos 

Treinamento e seminários 

Sempre 

 

Sempre 

 

Nunca 

Nunca 

Sempre 

Parlamento Europeu 

Auxílio na elaboração de leis 

Pareceres de proposições legislativas 

Estudos aprofundados e estatísticos 

Discursos 

Assessoramento oral em reuniões no 
Plenário/Comissões 

Perfis estatísticos ou sistemas de informação 
geoespacial 

Assessoria às Lideranças 

Assistência em relação aos regimentos internos 

Treinamento e seminários 

Frequentemente 

Frequentemente 

Nunca 

Frequentemente 

Frequentemente 

 

Nunca 

 

Frequentemente 

Frequentemente 

Nunca 

Japão 

Auxílio na elaboração de leis 

Pareceres de proposições legislativas 

Estudos aprofundados e estatísticos 

Discursos 

Assessoramento oral em reuniões no 
Plenário/Comissões 

Perfis estatísticos ou sistemas de informação 
geoespacial 

Assessoria às Lideranças 

Assistência em relação aos regimentos internos 

Treinamento e seminários 

Sempre 

Sempre 

Sempre 

Sempre 

Sempre 

 

Raramente 

 

Raramente 

Sempre 

Frequentemente 

Brasil 

Auxílio na elaboração de leis 

Pareceres de proposições legislativas 

Estudos aprofundados e estatísticos 

Discursos 

Assessoramento oral em reuniões no 
Plenário/Comissões 

Perfis estatísticos ou sistemas de informação 
geoespacial 

Assessoria às Lideranças 

Assistência em relação aos regimentos internos 

Frequentemente 

Frequentemente 

Frequentemente 

Frequentemente 

Frequentemente  

 

Nunca 

 

Nunca 

Raramente 
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Treinamento e seminários Raramente 

Estados Unidos 

Auxílio na elaboração de leis 

Pareceres de proposições legislativas 

Estudos aprofundados e estatísticos 

Discursos 

Assessoramento oral em reuniões no 
Plenário/Comissões 

Perfis estatísticos ou sistemas de informação 
geoespacial 

Assessoria às Lideranças 

Assistência em relação aos regimentos internos 

Treinamento e seminários 

Sempre 

Sempre 

- 

Nunca 

Sempre  

 

Sempre 

 

Sempre 

Sempre 

Sempre 

Reino Unido 

Auxílio na elaboração de leis 

Pareceres de proposições legislativas 

Estudos aprofundados e estatísticos 

Discursos 

Assessoramento oral em reuniões no 
Plenário/Comissões 

Perfis estatísticos ou sistemas de informação 
geoespacial 

Assessoria às Lideranças 

Assistência em relação aos regimentos internos 

Treinamento e seminários 

Sempre 

Sempre 

Sempre 

Nunca 

Frequentemente  

 

Nunca 

 

Ocasionalmente  

Sempre 

Sempre 

 

Tabela 12 – Com qual frequência os seguintes recursos multimídias são utilizados 
para apresentar seus produtos e serviços? 

Parlamento 
pesquisado 

Recursos multimídia Frequência 

Chile 

Infográficos 

Websites/Blogs 

Aplicativos  

Mídia social 

Podcasts/Vídeos 

Outros 

Sempre 

Sempre 

Sempre 

Sempre 

Sempre 

Nunca 

Parlamento Europeu 

Infográficos 

Websites/Blogs 

Aplicativos  

Frequentemente 

Frequentemente 

Frequentemente 
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Parlamento 
pesquisado 

Recursos multimídia Frequência 

Mídia social 

Podcasts/Vídeos 

Outros 

Frequentemente 

Frequentemente 

Nunca 

Japão 

Infográficos 

Websites/Blogs 

Aplicativos  

Mídia social 

Podcasts/Vídeos 

Outros 

Frequentemente 

Frequentemente 

Nunca 

Frequentemente 

Frequentemente 

Raramente 

Brasil 

Infográficos 

Websites/Blogs 

Aplicativos  

Mídia social 

Podcasts/Vídeos 

Outros 

Nunca 

Frequentemente 

Nunca 

Nunca 

Nunca 

Nunca 

Estados Unidos 

Infográficos 

Websites/Blogs 

Aplicativos  

Mídia social 

Podcasts/Vídeos 

Outros 

Sempre 

Sempre 

Nunca 

Sempre 

Sempre 

Reino Unido 

Infográficos 

Websites/Blogs 

Aplicativos  

Mídia social 

Podcasts/Vídeos 

Outros 

Raramente 

Sempre 

Ocasionalmente 

Raramente 

Raramente 

 

Tabela 13 – No caso de estudos aprofundados serem um dos produtos feito sob 
demanda, quem pode solicitá-los? 

Parlamento pesquisado Resposta 

Chile 

Membros do parlamento 

Órgãos parlamentares multipartidos 

Partidos ou grupos parlamentares 
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Chefes de gabinete 

Assessoria legislativa não partidária 

Parlamento Europeu 

Partidos ou grupos parlamentares 

Chefes de gabinete 

Assessoria legislativa não partidária 

Japão 

Membros do parlamento 

Órgãos parlamentares multipartidos 

Partidos ou grupos parlamentares 

Brasil 

Membros do parlamento 

Órgãos parlamentares multipartidos 

Partidos ou grupos parlamentares 

Chefes de gabinete 

Assessoria legislativa não partidária 

Estados Unidos 

Membros do parlamento 

Órgãos parlamentares multipartidos 

Partidos ou grupos parlamentares 

Chefes de gabinete 

Assessoria legislativa não partidária 

Outros 

Reino Unido 

Membros do parlamento 

Órgãos parlamentares multipartidos 

Partidos ou grupos parlamentares 

Chefes de gabinete 

Assessoria legislativa não partidária 

Tabela 14 – A respeito da política de divulgação de trabalhos, ela é considerada: 

Parlamento 
pesquisado 

Tipo de oferta da 
solicitação 

Frequência 

Chile 
Proativamente 

Sob demanda 

Somente para os Membros do Parlamento e sua equipe 

Somente para os Membros do Parlamento e sua equipe 

Parlamento 
Europeu 

Proativamente 

Sob demanda 

Aberto ao público geral 

Somente para a clientela 

Japão 
Proativamente 

Sob demanda 

Somente para os Membros do Parlamento 

Somente para a clientela 

Brasil 
Proativamente 

Sob demanda 

Aberto ao público geral 

Somente para a clientela 
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Parlamento 
pesquisado 

Tipo de oferta da 
solicitação 

Frequência 

Estados Unidos 
Proativamente 

Sob demanda 

Aberto ao público geral 

Somente para a clientela 

Reino Unido 
Proativamente 

Sob demanda 

Aberto ao público geral 

Somente para a clientela 

Tabela 15 – Como a assessoria apresenta o resultado de seu trabalho? 

Parlamento pesquisado Resposta 

Chile Relatório anuais 

Parlamento Europeu 

Relatório anuais 

Apresentações para os comitês parlamentares 

Reuniões informais com os líderes de partidos 

Japão - 

Brasil Relatório anuais 

Estados Unidos Relatório anuais 

Reino Unido - 

Tabela 16 – Em quais critérios de desempenho seus relatórios são baseados? 

Parlamento pesquisado Resposta 

Chile 

Número de publicações 

Número de solicitações de parlamentares respondidas 

Número de órgãos parlamentares assessorados 

Número de treinamentos e seminários oferecidos 

Destaques de projetos especiais, investimento e eventos  

Destaque de feedback de sua clientela 

Critério de desempenho particular para a administração 
parlamentar 

Parlamento Europeu 

Número de publicações 

Número de solicitações de parlamentares respondidas 

Número de treinamentos e seminários oferecidos 

Destaque de feedback de sua clientela 

Japão - 

Brasil 

Número de publicações 

Número de solicitações de parlamentares respondidas 

Número de órgãos parlamentares assessorados 
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Parlamento pesquisado Resposta 

Destaques de projetos especiais, investimento e eventos  

Estados Unidos 

Número de publicações 

Número de solicitações de parlamentares respondidas 

Número de órgãos parlamentares assessorados 

Número de treinamentos e seminários oferecidos 

Destaques de projetos especiais, investimento e eventos  

O tamanho do orçamento e o número de empregados 

Reino Unido - 
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APÊNDICE C – QUADRO-RESUMO DE ÓRGÃOS PESQUISADOS 

Quadro-resumo de órgãos pesquisados no Estudo, relação dos órgãos com os 
respectivos parlamentos e atividades predominantes dos órgãos 

Referência 
geopolítica 

Órgão pesquisado 
Casa Legislativa 

atendida pelo érgão 

Atividades 
predominantes do órgão 

(2) 

Brasil 

Consultoria Legislativa (1) Câmara dos Deputados 
Informações + 
Assessoramento + Minutas  

Consultoria de Orçamento e Fiscalização 
Financeira (Conof) 

Câmara dos Deputados + 
Congresso Nacional 

Informações + 
Assessoramento + Minutas  

Consultoria Legislativa Senado Federal 
Informações + 
Assessoramento + Minutas  

Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e 
Controle do Senado Federal (CONORF) 

Senado Federal + Congresso 
Nacional 

Informações + 
Assessoramento + Minutas  

Chile 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
- BCN (1) Congreso Nacional  

Informações + 
Assessoramento 

Asesoría Técnica Parlamentaria da BCN Congreso Nacional  Informações 

EUA 

Congressional Research Service – CRS  US Congress Informações 

House Office of the Legislative Counsel – 
HOLC House of Representatives Assessoramento + Minutas  

Congressional Budget Office (CBO) US Congress Informações 

Reino Unido 

Public Bill Office – PBO (1) House of Commons  Assessoramento + Minutas  

Scrutiny Unit House of Commons  
Assessoramento + 
Informações 

House of Commons Library House of Commons  Informações 

House of Lords Library House of Lords Informações 

Parliamentary Office of Science and 
Technology – Post UK Parliament Informações 

União 
Europeia 

European Parliament Research Service – 
EPRS (1) European Parliament 

Assessoramento + 
Informações 

EuroStat  European Parliament Informações 

Japão 
Research Bureau (1) House of Representatives 

Informações + 
Assessoramento + Minutas  

 
(1) Órgão respondente do questionário constante do Apêndice A 
 
(2) Legenda: 

Informações: realização de estudos, pesquisas, sumários, relatórios, análises técnicas, análises estatísticas 

Assessoramento: assessoramento não partidário ao processo legislativo; 

MInutas: elaboração de minutas de proposições legislativas, como projetos de lei e emendas parlamentares. 

 

 

 

 


