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Resumo: Diagnóstico das dificuldades e demandas tecnológicas das unidades da Câmara 
dos Deputados envolvidas na elaboração de projetos de lei e de outras proposições 
legislativas, com vistas a identificar oportunidades de modernização tecnológica com base 
no “estado da arte” da Legimática e da Gestão do Conhecimento. 
 

2. APRESENTAÇÃO 
 
Ao longo das últimas décadas, o uso da Tecnologia da Informação no processo legislativo 

vem se ampliando para cobrir desde as necessidades mais simples, como edição, formatação, 
revisão e comparação de textos legislativos, até as mais refinadas e complexas como as quem 
envolvem detecção de conflitos entre normas e avaliação da eficácia de atos normativos. A 
Legimática é a área interdisciplinar que trata do atendimento dessas necessidades, sob a ótica da 
Legística, com o uso de soluções providas pela Informática. 

 
Dentre as atividades legislativas realizadas no âmbito da Câmara dos Deputados, a 

elaboração de proposições normativas costuma envolver complexas decisões e intensivo manejo 
de informações, sendo considerada uma atividade do conhecimento, portanto passível de atenção 
da Política de Gestão do Conhecimento institucional. 

 
O presente projeto propõe-se a levantar, junto às unidades legislativas da Casa, os 

principais desafios e dificuldades enfrentados no momento da elaboração de uma proposição. O 
resultado deste levantamento permitirá, posteriormente, uma transformação positiva da realidade 
do legislador com a implantação planejada de recursos tecnológicos, tais como: 

 Ferramentas de colaboração e compartilhamento do conhecimento especializado, 
de acordo com as necessidades institucionais e com a política de Gestão do 
Conhecimento vigente; 

 Ferramentas de apoio à produção legislativa, de acordo com as necessidades 
institucionais, com as boas práticas da Legística e com as soluções da Legimática. 
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3. PROBLEMA 
 
A elaboração de projetos de lei e demais proposições legislativas, realizada 

cotidianamente por parlamentares, assessores e consultores que atuam na Câmara dos 
Deputados, é uma atividade que frequentemente demanda considerável esforço intelectual para: 

 Seleção, coleta e processamento de informações provenientes de fontes diversas; 

 Decisão acerca do escopo, objetivos a serem alcançados, impactos esperados etc. 
 
Na atividade legislativa em tela, a gestão do conhecimento exerce um papel preponderante 

para que os profissionais possam acumular lições aprendidas e compartilhar soluções para as 
dificuldades mais comuns. 

 
Observa-se, no entanto, que a Câmara dos Deputados ainda não possui um diagnóstico 

preciso das principais dificuldades e necessidades dos profissionais responsáveis pela elaboração 
de proposições legislativas. Sem esta visão, perde-se oportunidade para: 

 Economizar recursos pela aquisição e padronização de soluções para os problemas 
e desafios mais comuns da atividade; 

 Reduzir riscos inerentes à atividade que possam comprometer a qualidade, a 
eficácia e os prazos que se esperam da produção legislativa; 

 Permitir o compartilhamento de lições aprendidas, boas práticas e ferramentas 
tecnológicas, em benefício de todos os envolvidos na atividade. 

 
4. OBJETIVOS 

 
Os principais objetivos do presente projeto são os seguintes: 

 Identificar os principais desafios, necessidades e dificuldades enfrentados pelas 
unidades legislativas da Câmara dos Deputados; 

 Viabilizar a elaboração posterior de um plano de ação que permita transformar 
positivamente a realidade do legislador, no que concerne à otimização de recursos 
e à implantação de soluções padronizadas para o atendimento de necessidades 
recorrentes. 

 
 

5. JUSTIFICATIVA 
 
Pata identificar e sanar as lacunas operacionais e tecnológicas da atividade de elaboração 

legislativa, é necessário que se faça um diagnóstico da realidade presente no âmbito das 
unidades da Câmara dos Deputados. Os resultados desse diagnóstico balizariam a elaboração 
futura de um plano de ação de modernização tecnológica, devidamente contextualizado. 

 



6. REVISÃO DA  LITERATURA 
 
Classicamente, o conhecimento pode apresentar-se em três dimensões: conhecimento 

explícito, conhecimento tácito e conhecimento cultural. O que caracteriza o conhecimento explícito 
é sua facilidade de ser transmitido por meio de linguagem codificada (NONAKA; TAKEUCHI, 
1997). A disseminação do conhecimento cultural depende de estruturas cognitivas e afetivas 
compartilhadas por um grupo ou organização. Por sua vez, o conhecimento tácito é o mais difícil 
de ser difundido por estar embutido no modelo mental de cada indivíduo (CHOO, 2006). 

 
À gestão do conhecimento compete reconhecer e manter fatores que promovam a criação, 

compartilhamento e aplicação das informações e conhecimentos de interesse organizacional. Há 
mais de uma década, a Câmara dos Deputados vem promovendo a Gestão do Conhecimento 
institucional. Eis algumas iniciativas que comprovam isto: 

 Em 2004, a Diretoria-Geral constituiu grupo de trabalho para estudar e propor 
ações relacionadas ao tema "Gestão Estratégica da Informação e do 
Conhecimento", conforme Portaria nº 20, de 3/3/2004. 

 Em 2005, a Diretoria-Geral constituiu Comitê de Gestão do Conhecimento, com a 
edição da Portaria nº 66, de 6/5/2005. O Comitê foi alterado pelas Portarias nº 111, 
de 25/7/2005, nº 135, de, 9/10/2006, e nº 32, de 6/5/2008. Por fim, os núcleos 
consultivo e executivo do Comitê foram desconstituídos pela Portaria nº 309, de 
23/9/2010. 

 Em 2010, a Diretoria-Geral constituiu o programa estratégico corporativo Gestão da 
Informação e do Conhecimento, nos termos da Portaria nº 64, de 15/3/2010. 

 Em 2012, foi publicado por servidor do Centro de Informática o trabalho de 
conclusão de MBA intitulado “Gestão do Conhecimento Aplicada ao Processo de 
Desenvolvimento de Software: Estudo de Caso da Câmara dos Deputados”. 

 Em 2013, a Diretoria-Geral criou o Comitê Gestor do Relacionamento que tem 
como uma de suas competências contribuir para a gestão da informação e do 
conhecimento na Câmara dos Deputados, conforme dispõe a Portaria nº 111, de 
22/3/2013. 

 Em 2015, a Secretaria de Controle Interno revisou sua Política de Gestão do 
Conhecimento e as competências de seu próprio Grupo de Gestão de 
Conhecimento (GGC), mediante publicação da Portaria nº 1, de 13/2/2015. 

 
O processo legislativo pode ser dividido em três fases: introdutória, constitutiva e 

complementar. A fase introdutória diz respeito à iniciativa para propor um texto legal. A fase 
constitutiva abrange as deliberações parlamentar e executiva sobre a norma proposta. A fase 
complementar (ou integradora) trata da promulgação e publicação da lei. 

 
Nas últimas décadas, o uso da informática em todas as fases do processo legislativo vem 

se intensificando, resultando numa maior racionalização, sistematização, padronização e 
transparência das atividades envolvidas. A área de estudo denominada Legimática compila o 
conhecimento interdisciplinar da Informática e da Legística, estabelecendo padrões e 
procedimentos racionais que auxiliam o legislador a decidir quanto a diversos aspectos da 
produção legislativa: redação, faticidade, eficácia etc. (SOARES; LOUISE MENEGAZ; NATÁLIA 
DE ASSIS, 2008). 

 
Convém ressaltar que a Legimática não se limita a propor e avaliar ferramental tecnológico 

destinado a apoiar tarefas simples como as relacionadas à editoração e revisão sintática do texto 
legal. Ela busca auxiliar o legislador também nas tarefas mais complexas da função legiferante. 
Segundo a ótica da Legística, são exemplos de procedimentos complexos: definição do problema, 
determinação de objetivos, estabelecimento de cenários, escolha de soluções, avaliação 
prospectiva, avaliação retrospectiva etc. (DELLEY, 2004). 

 



7. METODOLOGIA 
 
A implantação de novas tecnologias segundo a necessidade das unidades legislativas da 

Câmara dos Deputados depende do levantamento de necessidades departamentais e 
institucionais e da avaliação contextualizada de ferramentas e soluções consagradas pela 
Legimática e pela Gestão do Conhecimento. 

 
A metodologia a ser observada pelo grupo de pesquisa e extensão consiste na realização 

de uma pesquisa de campo no âmbito das seguintes unidades legislativas da Câmara dos 
Deputados: 

 Consultoria Legislativa (Conle); 

 Consultoria de Orçamento (Conof); 

 Lideranças partidárias (amostra de 5%); 

 Gabinetes parlamentares (amostra de 5%). 
 
Para cada unidade legislativa selecionada, devem ser coletados os seguintes dados: 

 Quantidade de pessoas envolvidas na elaboração de proposições legislativas; 

 Departamentos ou órgãos mais consultados durante a elaboração de proposições; 

 Principais recursos tecnológicos utilizados na elaboração de uma proposição; 

 Principais dificuldades na elaboração de uma proposição. 
 
A coleta dos dados citados deverá produzir: 

 um formulário preenchido para cada entrevista com chefes de unidade; 

 um formulário preenchido para cada entrevista com consultores, legisladores ou 
assessores parlamentares; 

 um relatório preenchido para cada observação realizada em campo sobre a rotina 
da unidade legislativa pesquisada. 

 
O modelo de formulário utilizado nas entrevistas deverá ser validado após sua aplicação 

em uma unidade legislativa piloto. O conteúdo da aplicação deverá ser descartado e o modelo de 
formulário aperfeiçoado conforme observações e conclusões do grupo de pesquisa. 
 

Ao fim da coleta de dados, elaborar-se-á: 

 uma matriz que correlacione atividades às respectivas dificuldades, indicando as 
unidades em que as estas se manifestaram; 

 uma matriz que correlacione as dificuldades encontradas às alternativas de solução 
tecnológica correspondentes a partir da investigação do “estado da arte” da 
Legimática e da Gestão do Conhecimento. 

 
 



8. CRONOGRAMA 
 

O cronograma a seguir considera os limites de carga horária dedicada ao projeto pelos 
membros do grupo de pesquisa e extensão, conforme estabelecidos no art. 8º da Portaria DG nº 
31, de 29 de março de 2006. 
 

Período Tarefa Participação 

1ºmês Preparação do modelo de formulário Coordenador e demais membros 

2ºmês Validação do modelo de formulário Coordenador e demais membros 

3º e 4º mês Pesquisa de campo na Conle Coordenador e demais membros 

5º e 6º mês Pesquisa de campo na Conof Coordenador e demais membros 

7º e 8º mês Pesquisa de campo em Lideranças (amostra) Coordenador e demais membros 

9º e 10º mês Pesquisa de campo em Gabinetes (amostra) Coordenador e demais membros 

11º e 12º mês Avaliação e tabulação dos dados coletados Coordenador e demais membros 

13º mês “Estado da arte” Legimática Coordenador e demais membros 

14º mês “Estado da arte” Gestão Conhecimento Coordenador e demais membros 

15º mês Elaboração do relatório final Coordenador e demais membros 
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