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Resumo
NAKAMURA, Paula Mari Mikai. O atendimento ao cidadão e o Portal da Câmara dos
Deputados. Orientadora: Ana Maria Barcellos Malin. Rio de Janeiro, 2013. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Escola e Comunicação, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de
Janeiro, 2013.

Durante o século XX, a explosão informacional e a internet transformaram nossa
relação com o Estado e com a própria informação, o que provocou um impacto direto sobre a
comunicação entre o parlamento e a sociedade. Neste contexto, coloca-se o problema do
papel dos portais legislativos e o uso de suas ferramentas como indutoras de participação do
cidadão nos processos da democracia brasileira. A pesquisa se conduziu, em linhas gerais,
para chegar a uma análise das condições de mediação entre a Câmara dos Deputados e o
cidadão por meio do uso do Portal. A fundamentação teórica se constituiu de discussões
sobre a tecnologia como mediadora da informação; sobre as bases da democracia e a
formação do Parlamento Brasileiro; e sobre o uso dos Portais Legislativos, dos canais de
mediação e dos serviços de atendimento. Uma pesquisa documental foi realizada sobre
normas e dados estatísticos para reconstituir a história do Portal e para compreender como se
estruturou o atendimento na Câmara dos Deputados. Foram também realizadas entrevistas
qualitativas para entender a estrutura de atendimento que existe atualmente e como ela tem
funcionado. Chega-se à conclusão de que a Câmara dos Deputados tem feito um permanente
exercício de reflexão e ação, aprimorando e aumentando a disposição das informações no
Portal. E, mais recentemente, tornando-se mais sensível por meio do atendimento, que fornece
informações especializadas e, assim, mais significativas para o cidadão.

Palavras-chave: Parlamento. Portal legislativo. Atendimento.

Abstract
NAKAMURA, Paula Mari Mikai. O atendimento ao cidadão e o Portal da Câmara dos
Deputados. Orientadora: Ana Maria Barcellos Malin. Rio de Janeiro, 2013. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Escola e Comunicação, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de
Janeiro, 2013.

During the twentieth century, the information explosion and the internet have
transformed our relationship with the state and with the information itself, leading to a direct
impact on the communication between parliament and society. Under this context, there is the
problem of the role of the legislative web portals and the usage of its tools to encourage the
citizens participation in the processes of the brazilian democracy. The research was
conducted, in general, to reach an analysis of the conditions of the intermediation between the
Chamber of Deputies and society through the use of the web portal. The theoretic framework
consisted of discussions about technology as a intermediator of information, the foundations
of democracy and the formation of the Brazilian Parliament, the use of legislative web portals,
the channels of mediation and government customer services. The research also included
documents like laws and statistical data to retrieve the history of the portal, and to understand
how the customer service in the Chamber of Deputies was structured. Qualitative interviews
were conducted to understand the structure of customer service that exists today and how it is
been used. The research concludes that the Chamber of Deputies has continuously selfexamined itself and taken action, improving and increasing the display of information in the
web portal. And, more recently, the Chamber of Deputies has also become more sensitive due
to the customer service improvements, which provides customized information that are more
meaningful to the citizen.

Keywords: Parliament. Legislative web portal. Customer service.
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1 Introdução
Durante o século XX, a explosão informacional transformou nossa relação com o
Estado e com a própria informação. O advento da internet, na segunda metade do século XX,
veio aprofundar essas mudanças, com um impacto direto sobre a comunicação entre o
parlamento e a sociedade, que resultou em um modelo representativo que demanda mais não
só do governo, mas também do cidadão. No Brasil, a transição para o retorno da democracia
se misturou nesse ritmo acelerado de transformações, atribuindo ao cidadão novos direitos,
nova importância e novos papéis.
No ano de 2000 o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou, por meio de seu
Programa Sociedade da Informação (Socinfo), o Livro Verde, onde o Governo admite que, em
vista desse novo tipo de sociedade, surgiam “novas demandas dirigidas ao Poder Público no
que respeita ao seu próprio funcionamento”. O Governo deveria universalizar o acesso e o uso
dos “meios eletrônicos de informação para gerar uma administração eficiente e transparente
em todos os níveis” (TAKAHASHI, 2000, p. v). Mas é importante atentar para a efetividade
real desses novos canais proporcionados pela tecnologia.
Neste contexto, coloca-se o problema do papel dos portais legislativos e o uso de
suas ferramentas como indutoras de participação do cidadão nos processos da democracia
brasileira. A Câmara dos Deputados oferece em seu Portal diversos canais informativos e
interativos e já foram conduzidos alguns estudos para detectar a influência desses mecanismos
sobre o processo legislativo. Considerando a importância, para a democracia, de todas as
interfaces entre a Câmara dos Deputados e a sociedade como canal de diálogo e troca de
informações, é preciso estar mesmo atento, permanentemente, ao uso dessas ferramentas e
seus efeitos. No quadro que se recorta neste trabalho, o Portal da Câmara dos Deputados na
internet é o impulso motivador do questionamento, tendo em vista o uso cada vez mais
intenso e até mesmo a ‘insubstituibilidade’ que ele assume em determinados aspectos. Mas o
foco recai, primordialmente, sobre a estrutura para atender às demandas de atendimento feitas
por meio das ferramentas disponibilizadas no Portal. A eficácia desta estrutura pode
determinar o sucesso ou o fracasso de qualquer das soluções tecnológicas adotadas. O que se
investigou foi de que forma a Câmara dos Deputados tem se estruturado para atender às
solicitações de atendimento ao cidadão por meio dos novos canais proporcionados com a
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adoção das tecnologias de informação e comunicação (TICs), em especial a internet. A
introdução das novas TICs resulta em maior diálogo do cidadão com a Câmara dos
Deputados? As demandas da sociedade viabilizadas pelo Portal encontram uma organização
capaz de atendê-las?
O caminho traçado na elaboração da pesquisa resultou em um objeto híbrido entre
a estrutura político-institucional e a técnica. Desta forma, a presente pesquisa foi organizada
nos seguintes momentos:
Por meio de pesquisa teórica, fundamentaram-se as discussões: sobre a tecnologia
como mediadora da informação, sobre as bases da democracia e a formação do Parlamento
Brasileiro, e sobre o uso dos Portais Legislativos, dos canais de mediação e dos serviços de
atendimento. Foi realizada pesquisa documental constituída de normas e dados estatísticos
para reconstituir a formação e evolução do Portal e para compreender como se estruturou o
atendimento na Câmara dos Deputados. E foram também realizadas entrevistas qualitativas
para entender a estrutura de atendimento que existe atualmente e como ela tem funcionado.
A pesquisa se conduziu, em linhas gerais, para chegar a uma análise das condições
de mediação entre a Câmara dos Deputados e o cidadão por meio do uso do Portal. Buscou-se
chegar a este objetivo com a descrição e a análise da estrutura de atendimento ao cidadão e
suas modificações ao longo do tempo para atender às solicitações de informação recebidas da
sociedade. Também foram reconstituídos os marcos históricos do Portal Câmara dos
Deputados, com a identificação e a descrição das alterações nos seus canais de comunicação
institucionais do Portal ao longo do tempo. E, por fim, tentou-se avaliar a estrutura
organizacional que dá suporte ao atendimento na Casa.
Durante a pesquisa, uma oportunidade de abordagem se abriu com a sanção da Lei
nº 15.527 (Lei de Acesso à Informação - LAI), em 18 de novembro de 2011. Assim, foi
possível verificar as alterações que ela provocou sobre o atendimento da Câmara dos
Deputados.
Esta dissertação está organizada em quatro partes. Inicia-se com a discussão,
baseada na bibliografia pesquisada, sobre como a informação, a democracia e a internet
afetam a comunicação do cidadão com o governo, especialmente por meio dos portais
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legislativos. Em seguida, é feita uma descrição das principais linhas da história do
parlamento, desde suas origens medievais até o parlamento moderno, inclusive o brasileiro. O
texto continua com uma reflexão sobre como se dá a mediação entre o cidadão brasileiro e o
parlamento, especialmente por meio da internet, abordando também a complexidade, a
limitação e os problemas que surgem nesta interface. E, por fim, segue uma avaliação do
atendimento realizado pela Câmara dos Deputados, com a reconstituição histórica de sua
estrutura e do Portal.
O fruto deste trabalho é uma visão do problema pela ótica da tecnologia e da
organização: a técnica, a informação e os sistemas são necessários; mas também são
essenciais a autoavaliação, a adaptação e a sensibilidade. Tecnologia e estrutura
administrativa têm que ser tratadas como faces de um mesmo problema para que os canais de
mediação com a sociedade na Câmara dos Deputados sejam canais de transformação para o
Brasil.
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2 Informação, democracia e internet
“Para se atingir objetivos governamentais, como
crescer e desenvolver o país e melhorar as
condições e a qualidade de vida população, o
suporte informacional deverá ser considerado
requisito de primeira grandeza.” (MALIN, 2003)
2.1 Democracia e acesso à informação
No fim da Idade Média, novas relações sociais, econômicas e políticas vieram
acompanhadas do questionamento sobre como governar e ser governado (SENRA, 1996, p.
90). Até o século XVI, governar era considerada uma ‘arte’, construída sobre “virtudes
tradicionais e nas habilidades humanas” (FOUCAULT, 2008, p. 118), transformando-se, a
partir de então, em uma ciência política racional, baseada em dados (estatística), saberes,
instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que compunham a base do
Estado Administrativo (em oposição ao Estado de Justiça medieval) e que Foucault chamou
de governamentalidade” (FOUCAULT, 2008, p. 143). Este processo de governamentalização
transformou o “Estado atento ao território num Estado atento à população” (SENRA, 1996, p.
89) que, para ser regulada, precisava antes ser conhecida. Esse movimento de mudança do
foco para a população se estabelece no século XVIII e marca o nascimento da economia
política, denominação deste novo regime, caracterizado pelas técnicas de governo - em
contraste com o regime anterior, baseado na estrutura da soberania (SENRA, 1996, p. 91).
Na administração patrimonialista, que caracterizou o período anterior à formação
dos estados nacionais, público e privado se confundem. Com a formação dos estados
nacionais, aumentou a complexidade das atividades desenvolvidas pelos governos e seu
alcance e atribuições passaram a ser regulados, limitados e mais definidos (WEBER, 1982, p.
229). Seus funcionários passaram a ser organizados por regras, deles sendo exigida
qualificação técnica e uma relação profissional - em oposição à relação pessoal que ele tinha
com o senhor feudal (WEBER, 1982, p. 232).
Weber (1982, p. 249) afirma que a “a razão decisiva para o progresso da
organização burocrática foi sempre a superioridade puramente técnica sobre qualquer outra
forma de organização”, proporcionando, ainda, um trabalho mais preciso e mais barato.
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Assim, o desenvolvimento da administração burocrática, conforme a visão de Weber, tem na
concentração de informação um dos pilares de seu poder (SANCHEZ, 2003, p. 90). E,
conforme González de Gómez, “o próprio modelo moderno de soberania requer um Estado
que atue como agente privilegiado de geração, recepção e agregação das informações gerando
um duplo representacional de seus domínios de intervenção territorial, social e
simbólica.” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2002, p. 1)
Este processo de crescimento da importância da informação para o Estado e da
relação de poder entre a informação e sua posse exclusiva resultou num Estado que sabe cada
vez mais sobre o indivíduo e num indivíduo que sabe cada vez menos sobre o Estado
(BRAMAN, 2006, p. 314). Este desequilíbrio, no entanto, se opõem aos fundamentos de um
estado democrático e representativo. Como será melhor elaborado a seguir, o acesso a
informações está entre as garantias mais fundamentais para a democracia (DAHL, 1997, p.
27).
O nascimento da democracia não pode ser precisado com exatidão no tempo. Dahl
(2001, p. 19) afirma que “como o fogo, a pintura ou a escrita, a democracia parece ter sido
inventada mais de uma vez, em mais de um local.” O surgimento de formas democráticas está
mais condicionado à existência de condições propícias, tendo sido “inventada” em várias
épocas e locais diferentes. Em tempos tão remotos quanto 1000 A.C, os vikings já se reuniam
em assembléias livres e periódicas, onde se aplicava a lógica da igualdade entre os homens
livres (DAHL, 2001, p. 28). Mas “os sistemas de governo que permitiam a participação
popular de um significativo número de cidadãos foram estabelecidos pela primeira vez na
Grécia clássica e em Roma, por volta do ano 500 a.C.” (DAHL, 2001, p. 21). Embora o
conceito de cidadão tenha se transformado ao longo dos séculos, foi na democracia ateniense
e na república romana que se inspiraram, mil anos depois, os renascentistas europeus para o
estabelecimento do governo popular em algumas cidades italianas (DAHL, 2001, p. 25).
Mas até o século XVIII “as idéias e as convicções democráticas não eram
amplamente compartilhadas nem muito bem compreendidas.” (DAHL, 2001, p. 34). Os
conceitos de igualdade, liberdade de expressão, oposição política, partidos políticos e eleições
estavam longe do que hoje aceitamos como adequados. A partir dessa época, o conceito de
democracia passou a ser aplicado “a países inteiros: os Estados Unidos, a França, a Grã-
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Bretanha, a Noruega, o Japão, a Índia.” (DAHL, 2001, p. 41). E então, as instituições
democráticas utilizadas para as pequenas cidades precisaram ser rediscutidas - na verdade,
substituídas por novas instituições que formaram um sistema político totalmente novo
(DAHL, 2001, p. 41).
Dahl (2001, p. 119) nos lembra que um dos critérios para se ter uma democracia é
a real oportunidade para participar nas decisões. Em sua origem, a democracia ateniense era
baseada na participação direta de seus cidadãos. No entanto essa é uma questão onde o
tamanho importa. Dahl nos mostra que uma assembleia se inviabiliza apenas porque quanto
mais participantes, mais horas de debate são necessárias (ele calcula que, numa assembleia de
10 mil indivíduos, se cada um tiver 10 minutos para falar, seriam necessários 208 dias de
debates. [DAHL, 2001, p. 122]). Mas também que tornar uma reunião com tantos
participantes, mesmo que mediadas por recursos eletrônicos atuais, dificilmente seria
frutífera, já que é um “disparate” acreditar que se pode resolver um problema proposto por
milhares de pontos de vista (DAHL, 2001, p. 121).
Outra questão levantada pelo autor é que a participação, mesmo quando
franqueada a todos, é restrita. O que ocorre normalmente é que “poucas pessoas falam na
maior parte do tempo” (DAHL, 2001, p. 123) e as demais se calem - por diversos motivos.
Com isso, os que falam acabam por se tornar representantes do que não falam, mas com a
ressalva de que, por não terem sido eleitos livre e justamente, nada garante que eles realmente
sejam representativos do resto (DAHL, 2001, p. 123). Como argumenta Elster (1998, p. 109),
em uma assembléia de grandes proporções, não há como manter uma argumentação de forma
coerente e sistemática, normalmente sendo dominada por um pequeno grupo de debatedores
mais hábeis ou carismáticos.
É interessante também ressaltar o papel da informação, para Dahl, no
estabelecimento da democracia em um país. O autor elenca três ‘oportunidades plenas’ que o
cidadão deve ter: formular preferências, expressá-las e tê-las igualmente consideradas na
conduta do governo (DAHL, 1997, p. 26). Para que cada uma dessas oportunidades ocorra,
Dahl lista oito ‘garantias’, associando-as com cada uma das ‘oportunidades’, de forma
cumulativa:
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Figura n 1: Garantias e Oportunidades

Formular preferências
1.Liberdade de formar e aderir a organizações
2.Liberdade de expressão
3.Direito de voto
4.Direito de líderes políticos disputarem apoio
5.Fontes alternativas de informação

Exprimir preferências
6.Elegibilidade para cargos políticos
7.Eleições livres e idôneas

Ter preferências igualmente
consideradas na conduta do governo
8.Instituições para fazer com que as políticas
governamentais dependam de eleições e de
outras manifestações de preferência.

Fonte: A autora, a partir da lista de garantias formuladas por Dahl (1997, p. 27)

Ressalta-se que o requisito “fontes alternativas de informação” é incluído desde a
primeira condição necessária para a democracia, a de se poder ‘formular preferências’ (Figura
n 1). Dahl (2001, p. 111) explica que a disponibilidade de fontes alternativas de informações é
necessária para que se forme uma “compreensão esclarecida”: se apenas o governo ou um
grupo de interesse é detentor de todas as informações importantes, a sociedade se torna
vulnerável.
O desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e informação, seu
barateamento e consequente disseminação, apontam para uma alternativa frente aos meios de
comunicação de massa, muitas vezes distribuídos de forma desigual, concentrados “nas mãos
de poucos e a serviço de interesses restritos”, mas principal intermediadora entre o Estado e a
sociedade (BARBOSA, 2009, p. 21). Assim, a participação e inclusão foram acrescidas de
novos desafios, demandando do indivíduo uma capacitação técnica totalmente nova. A
democracia vai depender, em grande parte, da forma como os países democráticos vão
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“melhorar a capacidade do cidadão de se envolver de modo inteligente na vida
pública.” (DAHL, 2001, p. 207). Chegamos hoje a um modelo representativo e democrático
que “requer que o indivíduo conheça sobre os processos e atividades do
governo” (BRAMAN, 2006, p. 314, tradução nossa) para poder participar ativamente da vida
democrática. Mas, como salientou Emir Suaiden,
o maior problema para inclusão do país na sociedade da informação não é a falta de
computadores, mas a falta de informação em linguagem acessível e de mediadores
da informação, para que os avanços da ciência e da tecnologia cheguem ao cidadão
comum de maneira adequada (SUAIDEN, 2005).

2.2 A tecnologia e os novos canais de mediação entre o governo e o cidadão
“The technology we need is availabte, all we lack is
the imagination to use it better than we do
now.” (BROOKES, 1980).
“O que a tecnologia tem de maravilhoso é que as
pessoas acabam fazendo com ela algo diferente
daquilo para que foram originalmente
criadas.” (CASTELLS, 2003)
Bertram Brookes (1980, p. 11), já na década de 1980, destacava que a tecnologia
da informação avançava mais rapidamente do que os estudos em Ciência da Informação. Ele
resume dizendo que aplicamos a tecnologia do século XX mas sob a visão e pensamento do
tempo de Aristóteles. Brookes também identifica a dificuldade de se mediar o conhecimento
objetivo produzido pela humanidade e o indivíduo ou, em um paralelo, de se mediar os
sistemas tecnológicos de informação e seus usuários. Buscando os conceitos dos ‘Mundos’ de
Popper1, ele afirma que isso deriva de nossa tentativa de aplicar ferramentas desenvolvidas
para o mundo objetivo (Primeiro Mundo de Popper: o mundo físico) em um mundo onde as
relações são contextualizadas, as medidas relativas, distorcidas e onde as operações são
cognitivas (Terceiro Mundo de Popper: mundo do conhecimento objetivo). É neste papel
mediador que Brookes enxerga o papel da Ciência da Informação.

1 O conceito dos Mundos de Popper pode ser simplificado da seguinte maneira:
Primeiro Mundo = mundo físico, da matéria, energia e radiações;
Segundo Mundo = dos estados mentais, do conhecimento subjetivo;
Terceiro Mundo = do conhecimento objetivo, formado pelos “produtos da mente humana registrados nas artes, ciências, línguas e em todos
os artefatos que a humanidade espalhou pelo planeta.” (BROOKES, 1980, p. 127).
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Na virada do milênio a questão ainda permanecia aberta. Com o advento de
sistemas inteligentes e promessas de soluções tecnológicas inovadoras, ainda se perguntava,
sob a ótica da eficácia, "até que ponto as aplicações tecnológicas permitem, realmente, o
eficiente acesso à informação e à comunicação dos amplos estoques disponíveis de
conhecimento?" (SARACEVIC, 1996, p. 57).
É inegável que a tecnologia tenha mudado a relação dos indivíduos com a
informação. Desde a década de 1990, por exemplo, com a popularização da internet, a
interação em tempo real e documentos interconectados, tornou-se possível uma nova forma de
se criar conhecimento (BARRETO, 2008)2 : o tempo da interatividade. É, no entanto, também
inegável que se deva discutir sobre os limites das novas tecnologias sobre a inovação, sobre
os benefícios sociais de seu uso e, em última instância, sobre a própria felicidade do homem
(BARRETO, 2008).
As inovações tecnológicas que hoje afetam diretamente nossa forma de
comunicação e que, a cada dia, permeiam mais profundamente nossas atividades e nossas
relações com o mundo não foram ignoradas pelo Estado. Ao contrário, têm papel fundamental
em diversos setores e atividades do governo, especialmente as tecnologias da informação.
No ano de 2000, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou, por meio de seu
Programa Sociedade da Informação (Socinfo), o Livro Verde, onde o Governo admite que, em
vista desse novo tipo de sociedade, surgiam “novas demandas dirigidas ao Poder Público no
que respeita ao seu próprio funcionamento”. O Governo deveria universalizar o acesso e o uso
dos “meios eletrônicos de informação para gerar uma administração eficiente e transparente
em todos os níveis” (TAKAHASHI, 2000, p. v). Correia (2003) também chama a atenção para
a “capacidade de remover barreiras e permitir maior transparência no processo de elaboração
das políticas públicas [e] de promover uma participação pública mais ampla nos processos
decisórios”.
Era esperado por alguns que esse sistema de política virtual pudesse até
compensar a falta de interesse e desencanto com o engajamento, a participação e as

2 Aldo Barreto (2008) divide a história da Ciência da Informação em três tempos. O primeiro, de 1945 a 1980 é o tempo da gerência da
informação. O segundo, de 1980 a 1995, é o da relação informação e conhecimento. E o terceiro, a partir de 1995, é o do conhecimento
interativo.
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instituições tradicionais de governo representativo nas sociedades ocidentais (CORREIA,
2003). Afinal, a internet coloca as “pessoas em contato numa ágora pública, para expressar
suas inquietações e partilhar suas esperanças”, oferecendo uma contribuição real para a
democracia (CASTELLS, 2003, p. 135). Por outro lado, em estudo realizado na Califórnia,
EUA, em 1998, foi demonstrado que os eleitores não acreditavam que seus representantes se
importassem com o que pensavam (BALDASSARE apud CASTELLS, 2003, p. 129). É de se
questionar se esses novos canais proporcionados pela tecnologia teriam apelo suficiente para
responder aos cidadãos já indiferentes em relação à participação política.
No momento em que o Estado indica querer usar esses canais de internet para
ampliar tanto as oportunidades de contestação quanto de participação, faz-se necessário
analisar continuamente a efetividade da iniciativa, pois a participação direta do cidadão, por
meio dos novos canais, não é garantia de interação democrática. Há uma grande dificuldade
em se gerenciar as ferramentas com a participação aberta ao público, principalmente no que
tange ao direcionamento da discussão (manter as mensagens postadas dentro do tema
proposto), encadeamento do diálogo (participação abaixo do ideal) e aproveitamento real do
espaço para a manifestação ponderada dos cidadãos (MARQUES, 2008, p. 364).
Essas dificuldades talvez denotem um novo tipo de sociedade que traz novos tipos
de demanda ao Estado (CARVALHO, 2008, p. 14), estabelecendo uma relação que ainda se
desequilibra entre as antigas referências de atribuições e as novas dinâmicas de comunicação
ou interação.
Tendo o Poder Legislativo “porosidade à heterogeneidade” (ANASTASIA, 2006,
p. 15), sendo o provável local ideal para uma “arena de alinhamento das demandas
políticas” (ANASTASIA, 2006, p. 17) e onde o dissenso se reflete na forma de debate e
negociação (LOPES, 2009, p. 49), talvez seja ele um dos palcos adequados para que o Estado
traga essa nova forma de organização para dentro de sua própria dinâmica. Mas, ao mesmo
tempo, questiona-se “se os efeitos reais das contribuições dos cidadãos vão muito além da
realização de consultas, da promoção de debates, do encaminhamento de sugestões e do
desenvolvimento de atividades voltadas à pressão sobre os representantes” (MARQUES,
2010, p. 91).
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2.3 Portal Legislativo
Tendo em vista a presente pesquisa focar-se no uso da internet pelo legislativo,
faz-se necessário pontuar alguns momentos históricos da evolução técnica e conceitual que do
que hoje denominamos ‘portal’:
Em 1945, Vannevar Bush publicou um artigo onde chamava a atenção para a
dificuldade em se recuperar documentos, muito por causa dos recursos desenvolvidos até
então, baseados em sistemas artificiais de indexação. Sua comparação destes sistemas
artificiais com a forma de funcionamento da mente vale a pena ser reproduzida,
principalmente pela semelhança com o que veio a se desenvolver na década de 1980 via
internet com os hipertextos e a world wide web:
The human mind […] operates by association. With one item in its grasp, it snaps
instantly to the next that is suggested by the association of thoughts, in accordance
with some intricate web of trails carried by the cells of the brain. It has other
characteristics, of course; trails that are not frequently followed are prone to fade,
items are not fully permanent, memory is transitory. Yet the speed of action, the
intricacy of trails, the detail of mental pictures, is awe-inspiring beyond all else in
nature. (BUSH, 1945, )

Com o desenvolvimento, na década de 1980, do sistema de documentos
interligados pela internet (a world wide web, “www”, ou simplesmente web) e a
popularização dos computadores pessoais, o número de documentos, páginas e hiperlinks
aumentou exponencialmente. Para tentar facilitar a recuperação de informações relevantes na
internet, alguns websites de busca como Yahoo! E Infoseek começaram a disponibilizar buscas
pré-configuradas, em categorias como notícias, finanças ou esportes. Os ‘sites de busca’ então
se transformaram em ‘sites de navegação’ (REYNOLDS; KOULOPOULOS, 1999). Em
seguida, esses websites de navegação passaram também a oferecer acesso a fóruns de
discussão, salas de bate-papo, redes de compra, websites de negócios e conteúdos
personalizáveis. A ideia era oferecer um ponto de acesso único para todas as necessidades de
informações na web, ou seja, um ‘portal’ (REYNOLDS; KOULOPOULOS, 1999).
Assim como aconteceu com empresas privadas, órgãos do governo foram aos
poucos adotando websites e outras ferramentas da internet para explorar novas possibilidades.
Não foi diferente com as casas legislativas. No ano de 2000, 57% dos países no mundo todo
tinham websites parlamentares, com um índice de 60% nos países americanos (UNITED
NATIONS, 2000, p. 3). Com a gradual incorporação de novas ferramentas e novos usos, os
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websites legislativos também se transformaram em portais, como foi o caso da Câmara dos
Deputados.
O uso constante da internet para a divulgação de documentos e da atividade
parlamentar se associou naturalmente à demanda dos cidadãos por cada vez mais
transparência do governo. Então, o conceito de ‘parlamento eletrônico’ começa a aparecer
nesse contexto, associando o uso da tecnologia como canal de comunicação dos
parlamentares com os cidadãos. O Relatório de 2008 do World e-Parliament define
parlamento eletrônico como uma instituição que pode se tornar mais
transparente, acessível e accountable por meio das TICs. Ela permite que as pessoas,
em toda a sua diversidade, engajem-se mais na vida pública, proporcionando
informações de melhor qualidade e maior acesso aos documentos e atividades
parlamentares. É uma organização onde os interessados estão conectados e utilizam
as tecnologias de informação e comunicação para dar suporte às suas funções
básicas de representar, legislar e fiscalizar de forma mais eficiente. Por meio da
aplicação da tecnologia moderna e padrões e com a adoção de políticas de apoio,
promove-se o desenvolvimento de uma sociedade da informação mais justa e
inclusiva. (UNITED NATIONS, 2008, p. 12, tradução nossa)

A criação de um portal parlamentar pode almejar atender, de forma não exclusiva
ou excludente, a diferentes públicos e diferentes objetivos: cidadãos, parlamentares,
funcionários, imprensa, sociedade civil organizada, entre tantos outros. A internet como mídia
pode oferecer diversas vantagens, permitindo ao legislativo distribuir livremente “muitos
diferentes tipos de informação, particularmente longas publicações oficiais como o texto
completo de proposições e relatórios governamentais, diretamente e simultaneamente para
uma grande comunidade de usuários de forma eficiente, a tempo e imparcial.” (NORRIS,
2000, p. 6). Corroborando esta visão, Barbosa afirma que
o aumento da transparência nas atividades do Parlamento tem a ver também
com a disponibilização na Internet das atas e notas taquigráficas das
discussões parlamentares, que tem a função de oferecer na íntegra as
negociações políticas na construção da lei e outras atividades da Câmara
Alta. As Atas podem ser consideradas a versão mais próxima da verdade
factual, relativa ao assunto. (BARBOSA, 2009, p. 19)

Desta forma, esperava-se que a internet fosse um instrumento ideal para a
promoção da democracia, porque permitiria que os cidadãos fossem quase tão bem
informados quanto os líderes, desde que o governo disponibilizasse on-line todos os registros
públicos e informações não-sigilosas (CASTELLS, 2003, p. 128). Assim, “em vez de o
governo vigiar as pessoas, as pessoas poderiam estar vigiando o seu governo - o que é de fato
um direito delas, já que teoricamente o povo é soberano.” (CASTELLS, 2003, p. 128). Se
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antes as pessoas tinham que ir pessoalmente à Brasília para se informar sobre andamentos de
proposições, ou solicitar que cópias em papel de diversos documentos fossem enviadas, hoje a
maior parte dessas informações é localizável no Portal da Câmara dos Deputados com
relativa facilidade, sendo possível até se cadastrar para recebimento de informações por email
a cada novo andamento de uma proposição (EIRA e ROCHO, 2004, p. 217).
Mas o uso da internet no âmbito legislativo não se restringe ao fornecimento ou
disponibilização de informações. Marcella, Baxter e Moore (2003, p. 28) já chamam a
atenção para a necessidade de outros incentivos para estimular a participação interativa dos
cidadãos. Em sua pesquisa, esses autores observam que a utilidade de um website do
parlamento é reconhecida, mas, apesar disso, há falta de interesse no uso das TICs para
acessar o parlamento. Eles constatam que isso se deve mais à falta de interesse na própria
política do que na dificuldade de uso ou acesso a computadores ou internet. Como também
afirma Silva, é possível “melhorar a participação do cidadão nos negócios públicos e na
tomada de decisão política (2005, p. 451)” com o aproveitamento da interatividade mais
horizontal permitida pelas tecnologias digitais.
No início dos anos 2000, o grande campo a ser explorado na internet, no âmbito
do processo legislativo nos parlamentos eletrônicos pareceu se direcionar para a
interatividade. “A Internet põe as pessoas em contato numa ágora pública, para expressar suas
inquietações e partilhar suas esperanças”, podendo ser o local onde expressarão seus direitos e
valores. Ao “nivelar relativamente o terreno da manipulação simbólica, e ao ampliar as fontes
de comunicação, contribui de fato para a democratização”, embora não possa substituir a
necessária mudança social e reforma política (CASTELLS, 2003, p. 135).
O Parlamento Eletrônico também pode, para além do processo legislativo, atuar
como ferramenta para a ampliação da transparência dos negócios do Legislativo brasileiro em
sua administração, contratação e demais formas de utilização da verba pública, podendo ser a
interatividade peça chave para que haja eficácia (BARBOSA, 2009). Na pesquisa feita por
Barbosa, em 2009, no entanto, a estrutura dos portais legislativos eram reflexo da “arquitetura
de poder que [perpassava] séculos de história das Casas Legislativas brasileiras, [... como um]
espelho da instituição e suas relações de poder”, podendo ou não favorecer a inclusão cidadã
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(BARBOSA, 2009), talvez acusando uma falta de amadurecimento na construção do papel
dos portais legislativos.
Este canal horizontal de comunicação barato e não controlado proporcionado pela
internet (CASTELLS, 2003, p. 129) possibilitou, fora do ambiente do governo, o surgimento
das comunidades virtuais, que deram origem a novas formas de organização social. A internet,
assim, permitiu o surgimento de novas formas de ativismo e movimentos sociais
(MACHADO, 2007, p. 248) que, por consequência de sua origem tecnológica, se organizam
em rede e possuem características específicas como: a horizontalidade e flexibilidade, com
menos hierarquias e mais nós; o dinamismo, aparecendo e desaparecendo com rapidez
conforme os objetivos e impactos alcançados ou fracassados; o baixo custo de organização,
tendo em vista não ser mais necessária uma sede física; ou o “grande poder de articulação e
eficiência”, com organização em diversos pontos do planeta, simultaneamente (MACHADO,
2007, p. 273).
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3 O Parlamento
3.1 A instituição “Parlamento”
“As assembléias constituem algo de inerente à
natureza política dos homens, os quais sempre
revelaram uma vocação incoercível para participar
da discussão e condução dos problemas comuns às
coletividades
em
que
se
integravam.” (FIGUEIREDO, 1981, p. 94)
Muitas das civilizações da antiguidade registram a existência de assembleias no
governo. É por meio delas que o povo podia participar do governo na Índia, na Pérsia, na
Grécia, em Roma ou entre os hititas (FIGUEIREDO, 1981). Já nessa época, as assembleias
tinham duas características importantes, encontradas em vários parlamentos até os dias de
hoje: a especialização dentro de sua estrutura funcional e a oposição ao príncipe (BRITTO,
1984, p. 119). Um caso a ser destacado para exemplificar é o de pequenas cidades
mesopotâmias, que possuíam um governo democrático e um Parlamento bicameral, com uma
câmara de anciãos e outra de jovens, que elegia um rei para um mandato temporário e
controlava sua administração (FIGUEIREDO, 1981, p. 52).
No Brasil, os indígenas, mesmo muito antes da chegada dos europeus, já
possuíam um governo estruturado, com divisão de poderes e um conselho de anciãos, que
eram a maior autoridade da tribo (FIGUEIREDO, 1981, p. 91), sobrepondo até o poder do
chefe. Os Guaranis, importante nação indígena sul-americana, “teve uma organização
politico-social eminentemente democrática. Por isso mesmo suas diversas tribos jamais
deixaram de contar com órgãos coletivos de representação.” (FIGUEIREDO, 1981, p. 88).
Ao recapitular tantos exemplos de formação de assembleias nos governos, cabe a
observação feita por Figueiredo:
Os fatos surpreendidos na história da humanidade, a esse respeito, servem
para mostrar que as assembléias constituem algo de inerente à natureza
política dos homens, os quais sempre revelaram uma vocação incoercível
para participar da discussão e condução dos problemas comuns às
coletividades em que se integravam.
O Parlamento não é, portanto, uma criação arbitrária, e, sim, algo necessário,
porque, em formas simples ou complexas, com maior ou menos vigor, com
funções amplas ou limitadas, sempre existiu, de algum modo, na organização
política dos povos. (FIGUEIREDO, 1981, p. 94)
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Mas, como é notório, somente a partir da Idade Média é que se pode apontar para
os primórdios do que se passou a chamar de ‘Parlamento moderno’. Dois aspectos
importantes da cultura germânica influenciaram o desenvolvimento do Parlamento: as
tradições de liberdade e independência pessoal e o costume de obrigar o monarca a ouvir a um
conselho antes de tomar qualquer decisão (ANDRADE, 1984, p. 66).
Com o passar dos séculos, o poder monárquico na Europa medieval foi se
transferindo para os grandes senhores feudais, fragmentando e dispersando a autoridade antes
centralizada. Esta dispersão fez “surgir a necessidade da ação compensatória de um elemento
unificador” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 878), função desempenhada
exatamente pelos conselhos de nobres e clérigos que orbitavam em torno do Rei. Esta
assembleia se reunia sempre que convocada pelo poder real, ocasião em que levavam suas
tropas armadas para desfilar seu poder perante o Rei e demais senhores (ANDRADE, 1984, p.
69), formando uma multidão, que, embora não tivesse poder de voz e muito menos poder de
voto, ouvia, ao final, as decisões tomadas pelo Rei e o conselho. Está aí o “germe residual de
um futuro progresso, que se tomaria ostensivo nos séculos seguintes: consistia no hábito de
dar publicidade às leis, ordenações, editos e decisões do governo, antes de serem postos em
execução” (ANDRADE, 1984, p. 70).
Nesta Europa medieval, o poder dos Parlamentos e o poder do Rei se alteraram
em força, pendendo ora para um lado, ora para outro. Mas, durante este mesmo período, o
comércio e a riqueza aumentaram, juntamente com o poder da burguesia que, desejosa de
mais liberdade, uniu-se aos nobres contra o poder absoluto dos Reis (ANDRADE, 1984, p.
88). Os Reis foram gradativamente perdendo seu poder, necessitando cada vez mais do apoio
e do financiamento dos nobres e da burguesia para vencer suas dificuldades, até o momento
em que esta terceira classe foi incorporada definitivamente à assembleia. As reuniões, que a
partir deste momento passam a ser chamadas de parlamentum (ANDRADE, 1984, p. 72),
existiram também por todo o restante da Europa.
As reuniões do Parlamento passam a ser mais frequentes e regulares, reforçando a
identidade do grupo como um organismo, e vão se tornando cada vez mais importantes para a
economia e para a sociedade (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 878). Enquanto
o Rei precisava do apoio dos poderes periféricos para consolidar suas políticas, os senhores
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feudais buscavam no poder real a garantia de seus privilégios e também o controle sobre uso
dos recursos pessoais e financeiros transferidos para o Rei (BOBBIO; MATTEUCCI;
PASQUINO, 1998, 878). De órgão consultivo, passam a ter mais autonomia e conquistam o
poder de controle e moderador sobre o Rei (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998,
878), transformando a hierarquia e o equilíbrio entre os poderes.
Com queixas frequentemente semelhantes, muitas vezes em oposição ao Rei,
passaram então a apresentar petições conjuntamente (PITKIN, 2006, p. 22), o que foi dando a
eles um sentimento de pertencimento a um corpo único e, a partir de um certo momento,
passaram a se designar como “membros do Parlamento” (PITKIN, 2006, p. 22). Agindo em
conjunto, como uma corporação, eles tinham poder suficiente para fazer frente ao poder real
(PITKIN, 2006, p. 23) e isso fortaleceu, aos poucos, a legitimidade do poder dos Parlamentos
(BRITTO, 1984, p. 121). Sem ter outra opção, a monarquia cede seu espaço de poder para as
assembleias, num “processo de esvaziamento irreversível” (BRITTO, 1984, p. 122).
O parlamento segue curso ascendente de poder (BOBBIO; MATTEUCCI;
PASQUINO, 1998, p. 879), a aprovação e promulgação da Bill of Rights em 1688
(ANDRADE, 1984, p. 104) e as ideias de John Locke sobre a divisão dos poderes marcam
uma “nova era na evolução social, política e intelectual da Inglaterra”, marcando o “alto grau
de maturidade política, que lhes permitiria [aos ingleses] avançar resolutamente no
aperfeiçoamento progressivo das suas instituições e na conquista de um elevado nível de
estabilidade não alcançado por nenhuma outra nação do mundo” (ANDRADE, 1984, p. 104).
Então, no século seguinte, a Revolução Americana e a Francesa contribuíram para
a disseminação das ideias e avanços do Parlamento inglês. Inicia-se neste momento histórico
um novo período na evolução dos Parlamentos, quando os governos passam a se fundamentar
não mais nos princípios divinos dos monarcas, mas sim nos princípios democráticos
(BRITTO, 1984, p. 123).
Mas a propagada democracia carecia de lisura. Andrade compara a situação após a
Revolução de 1688 na Inglaterra com a do Brasil antes da revolução de 1930:
predomínio dos “coronéis” na zona rural; voto de cabresto; fraude nas
apurações, que se estendia do suborno das mesas eleitorais até as depurações
feitas dentro do próprio Congresso Nacional, onde eram apurados os votos
de conformidade com as instruções dadas pelos líderes dos partidos; votação
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a descoberto, sujeita a toda a sorte de influências regionais e de pressões
governamentais. (ANDRADE, 1984, p. 110)

A Revolução Industrial no final do século XVIII fortaleceu ainda mais a classe
média e causou a “formação do grande proletariado urbano e o deslocamento da riqueza das
mãos da velha aristocracia rural para os cofres da burguesia industrial das
cidades” (ANDRADE, 1984, p. 111), provocando a luta por mais um direito: a extensão do
voto para o proletariado urbano, trabalhadores rurais e para as mulheres, chegando, em 1928,
ao sufrágio universal (ANDRADE, 1984, p. 113). Durante o século XIX o parlamento
atravessa sua fase de maior desenvolvimento e influência sobre a administração dos governos,
superando o poder dos reis e passando a ser o centro do debate político, especialmente na
Europa (BOBBIO, 1998).
O que se chama hoje de ‘parlamento’ na verdade se constitui de uma vastíssima
gama de formas parlamentares implementadas em Estados com sistemas de governos
diferentes, em países de diversos tamanhos populacionais, recém constituídos ou com origem
na história antiga, democráticos ou totalitários. Portanto, sem desconsiderar as grandes
diferenças entre os diversos parlamentos em todo o mundo, Bobbio (1998) descreve algumas
características comuns de um parlamento moderno: produção de novas leis com caráter
inovador, em oposição ao caráter conservador (de privilégios) do parlamento medieval; seus
componentes são normalmente investidos no cargo por meio de processos eletivos e não por
direito, nomeação ou hereditariedade, e têm mandatos temporários; são normalmente
formados por uma ou duas câmaras; têm como marcas importantes de suas estruturas a
existência de um ‘presidente’, de comissões e de grupos políticos; e o parlamento moderno
tem como funções principais legislar, representar, legitimar e controlar o Executivo
(BOBBIO, 1998).
3.2 A formação histórica do Parlamento no Brasil
Embora compartilhem muitos de seus fundamentos, no Brasil, o Parlamento teve
um desenvolvimento diferente do modelo inglês. A súbita transformação de colônia em reino,
com a vinda da Família Real Portuguesa em 1808, e a particular configuração das forças
políticas e econômicas, deram características específicas ao Parlamento brasileiro. Sem a
pretensão de detalhar a rica história da formação política brasileira, seguem alguns fatos
importantes que afetaram a formação de nosso parlamento.
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Em 1832 surgiram os primeiros deputados brasileiros, convocados para uma
assembleia constituinte em Portugal, estremecido com a pressão da Revolta do Porto, que
também exigia a volta de D. João VI. Mas nem todos os deputados brasileiros tomaram posse
em Lisboa. Dos 75 convocados, vinte e dois preferiram ficar no Brasil, “atentos às manobras
poucos discretas do príncipe D. Pedro, cujos passos apontavam o caminho da
independência” (NOGUEIRA; GUTEMBERG; GUTEMBERG, 2003, p. 13).
Com a movimentação em favor da independência no Brasil, D. João determina
que seu filho retorne à Portugal, o que causa protestos dos brasileiros. D. Pedro atende aos
protestos e resolve não voltar - é o Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822 (NOGUEIRA;
GUTEMBERG; GUTEMBERG, 2003, p. 13). Novamente atendendo a pedidos de um
Conselho de Procuradores das Províncias do Brasil, por ele mesmo instalado em 2 de junho,
D. Pedro convoca uma reunião para o dia seguinte, na qual os Conselheiros propõem a
convocação de uma Assembleia Geral dos Representantes das Províncias do Brasil: “estava na
hora do Brasil ter parlamento, leis e governos próprios” (NOGUEIRA; GUTEMBERG;
GUTEMBERG, 2003, p. 14), o que aconteceu efetivamente três meses adiante.
Assim, a Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa foi instalada no dia 3 de
maio de 1823 e desenhou uma Constituição liberal, (CHACON, 1982, p. 75). Sua relação com
D. Pedro I foi conflituosa e ela acabou sendo dissolvida dramaticamente. D. Pedro I criou um
Conselho de Estado para redigir um novo projeto de Constituição e convocou uma nova
Assembleia Constituinte para apreciá-lo. Mas, contradizendo à sua própria determinação,
submeteu o texto somente às Câmaras Municipais e outorgou a Constituição “por sua vontade
soberana” em 25 de março de 1824 (NOGUEIRA; GUTEMBERG; GUTEMBERG, 2003, p.
20-21).
Os atos despóticos que se seguiram provocaram rebeliões e revoltas violentamente
reprimidas por D. Pedro I (NOGUEIRA; GUTEMBERG; GUTEMBERG, 2003, p. 22). Na
Assembleia Constituinte – que D. Pedro I transformou em simples Assembleia Legislativa, já
que a Constituição foi apresentada somente para as Câmaras Municipais – os deputados
denunciavam “os desmandos do imperador, cada vez mais despótico e sensível à
bajulação” (NOGUEIRA; GUTEMBERG; GUTEMBERG, 2003, p. 22). Em 1830, “D. Pedro
I recebeu um ultimato do Exército. As mesmas tropas que ele havia usado para dissolver a
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Constituinte de 1823 depuseram-no.” (NOGUEIRA; GUTEMBERG; GUTEMBERG, 2003,
p. 22) e em 7 de abril de 1831, ele renunciou.
Até 1845 o Brasil se vê convulsionado por diversos conflitos e revoltas de norte a
sul, sendo governado por regentes, enquanto o Parlamento legisla. Muitos atribuíam à
fraqueza de um governo de Regentes os problemas do país àquela época e defendiam a
antecipação da maioridade de D. Pedro II (HORBACH, 2006, p. 11). Desejosos de voltar ao
poder para substituir o governo do regente conservador, os liberais formaram o “Clube da
Maioridade”, apelaram para o apoio do povo nas ruas, distorceram a interpretação da
Constituição e levaram D. Pedro II ao trono aos 14 anos de idade (CHACON, 2008, p. 25-26).
Depois de encerrado o período de revoltas, D. Pedro II consegue um “longo período de
estabilidade” (NOGUEIRA; GUTEMBERG; GUTEMBERG, 2003, p. 32), no qual o
Parlamento e seu Gabinete, apesar de fortemente disputados entre liberais e conservadores,
aprova e implementa importantes contribuições, como as reformas eleitorais, com sua
democratização e introdução dos títulos eleitorais (CHACON, 1982, p. 88); o Código
Comercial, que é “da maior importância para a estruturação do capitalismo mercantil
brasileiro” e ainda hoje parcialmente em vigor (CHACON, 1982, p. 86; GUTEMBERG et al,
2003, p. 32); e a extinção da escravatura (CHACON, 1982, p. 88). Mas este período também
foi de um gradual e lento desprestígio da monarquia (BRITTO, 1984, p. 127).
O Parlamentarismo monárquico brasileiro enfrenta três grandes crises na segunda
metade do século XIX. A primeira foi a Questão Religiosa, que resultou de conflitos entre a
Igreja Católica e a Maçonaria. A Coroa se viu na obrigação de mediar o embate e pedir a
intervenção do Vaticano, mas acabou saindo enfraquecida diante da Igreja e do povo,
transformando a questão em grave crise nacional (CHACON, 2008, p. 79). A segunda foi a
Questão Abolicionista, crise causada pela fim da escravatura e a insatisfação dos
conservadores, que se sentiram abandonados pela Coroa e passaram a apoiar a instalação de
um regime republicano (CHACON, 2008, p. 96). Por fim, o golpe de misericórdia sobre o
Império veio com a Questão Militar. Os militares, insatisfeitos com o prestígio das Forças
Armadas diante da Coroa, se unem aos republicanos em um golpe de estado, depondo e
exilando o Imperador, em novembro de 1889 (CHACON, 2008, p. 100).
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Na recém nascida república, uma nova Constituição foi promulgada em 1891,
com “um enorme avanço na modernização do sistema político”, mas revogando o direito ao
voto dos analfabetos, iniciando assim uma “democracia das minorias” (GUTEMBERG, 2003,
p. 45).
Já durante o governo dos presidentes civis, na República Velha, a estabilidade só
foi conseguida às custas do não reconhecimento dos diplomas dos deputados de oposição aos
governos dos Estados (GUTEMBERG, 2003, p. 54). Isso era possível porque “ainda não
havia sido instituída a Justiça Eleitoral, eram os próprios deputados, no começo de cada
legislatura, que legitimavam ou não a eleição dos colegas” (GUTEMBERG, 2003, p. 54).
Assim, o Presidente da República garantia a sustentação dos governos estaduais e os
deputados escolhidos garantiam o governo majoritário nacional. Em relação à produção
legislativa dessa época, foram aprovados um novo Código Civil e leis imigratórias que
permitiram a diversidade étnica que hoje se verifica no Brasil (GUTEMBERG, 2003, p. 56).
Getúlio Vargas dissolveu o Congresso, mas, pressionado, convocou eleições para
uma Assembleia Constituinte, que pela primeira vez no Brasil “era composta de
representantes do povo e de deputados ‘classistas’, representantes da indústria, da agricultura,
da pecuária e dos funcionários públicos” (GUTEMBERG, 2003, p. 67). Em 1934 era
promulgada a nova Constituição. Utilizando-se de uma ‘mutilação’ do texto constitucional
com um Decreto Legislativo e, posteriormente, uma fraude (o ‘Plano Cohen’), Vargas
dissolve novamente o Congresso e inicia o Estado Novo, “uma ditadura regida por uma
Constituição outorgada por ele mesmo” (GUTEMBERG, 2003, p. 69). Em 1945 é deposto
pelos militares.
De 1945 até 1964, os militares continuaram a interferir na vida política do país,
mesmo nem sempre à frente da presidência. Foram anos de grande instabilidade, de muitos
mandatos não concluídos, renúncias e deposições (GUTEMBERG, 2003, p. 76-78). Embora
os desfechos dos grandes acontecimentos tenha se dado fora da Câmara “pela violência de
golpes militares”, foi nela que se travaram os intensos embates políticos (GUTEMBERG,
2003, p. 79). “O golpe de 1964 foi apenas um desfecho militar, de puro oportunismo, para um
longo processo de desgaste institucional que se desenvolveu dentro do Congresso e tendo
como protagonistas deputados e senadores” (GUTEMBERG, 2003, p. 80).
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O Brasil entra então no longo período de vinte e um anos de ditadura militar.
Novamente, o país vê seu Congresso ser fechado e suprimidos de seus direitos e garantias
além do uso da força no lugar do mandato parlamentar (GUTEMBERG, 2003, p. 93). Mas o
Congresso não perdeu totalmente seu vigor: sempre que retornou a funcionar, conseguiu mais
impacto do que as ações revolucionárias e ajudou a consolidar o caminho para
redemocratização (GUTEMBERG, 2003, p. 93). Ao final da década de 70, o próprio governo
militar inicia uma abertura “lenta, segura e gradual” (GUTEMBERG, 2003, p. 94).
Na década de 80, a retomada da democracia no Brasil acontece em meio a
clamores por uma “rejeição da estrutura institucional” que havia sido empregada na
experiência democrática anterior (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 19). Finalmente, em
1988 a nova Constituição, democrática, é promulgada. Ela devolveu ao Congresso Nacional
sua função de legislar e, além disso, restabeleceu suas prerrogativas fiscalizadoras
(ARAGÃO, 2011, 45). Com o auxílio do Tribunal de Contas da União, o Poder Legislativo
pôde voltar a exercer com plenitude o controle externo sobre o Poder Executivo, a
fiscalização orçamentária, patrimonial, operacional, contábil e financeira (AMARAL, 2009,
p. 82). A Constituição, “não por acaso chamada de ‘Constituição Cidadã’, contribuiu muito
para incentivar as demandas da população ainda excluída dos direitos elementares
básicos.” (VOGEL, 2006, p. 16).
Neste contexto de redemocratização, o direito à informação é também consagrado
pela nova Constituição. Vários de seus artigos dispõem sobre o tema, tendo grande
importância para o foco desta dissertação, o inciso XXXIII do art. 5º:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

3.3 A Estrutura institucional no Brasil pós-1988
3.3.1 A Estrutura Constitucional
O art. 44 da Constituição estabelece o sistema bicameral no Poder Legislativo
brasileiro. Enquanto a Câmara dos Deputados é composta de representantes do povo, o
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Senado, tendo em vista o federalismo estabelecido no art. 1º, representa os Estados e o
Distrito Federal. Assim, no Senado, os representantes são eleitos pelo voto majoritário,
enquanto que na Câmara, são eleitos pelo voto proporcional (BRASIL, 1988).
Quanto à sua função legislativa, o art. 48 da Constituição lista as principais
matérias de competência da União, sobre as quais cabe ao Congresso Nacional legislar, com a
sanção do Presidente da República, por meio de leis ordinárias e leis complementares,
conforme determinação constitucional. Há também as matérias sobre as quais o Congresso
Nacional legisla sem necessidade de sanção presidencial, por meio de decretos legislativos, e
que estão listadas no art. 49 da Constituição Federal.
No art. 51 estão as matérias de competência privativa da Câmara dos Deputados,
ou seja, matérias sobre as quais somente os deputados legislam, produzindo resoluções
(AMARAL, 2009, p. 82).
A Câmara dos Deputados, assim como o Senado Federal, tem suas próprias regras
de funcionamento, normatizadas por seu Regimento Interno, que, além de tratar da estrutura e
organização de seus órgãos, tem a importante função de disciplinar os detalhes do processo
legislativo. As duas casas “trabalham, na maior parte das vezes, de forma independente e
autônoma” (PACHECO, 2009, p. 18), cada qual se orientando por seu próprio Regimento
Interno. “Para a apreciação de determinadas matérias, entretanto, a Constituição Federal exige
sua atuação em conjunto”, quando, então, são orientados pelo Regimento Interno do
Congresso Nacional, também chamado de Regimento Comum (PACHECO, 2009, 18).
3.3.2 Conflitos entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo
Com o restabelecimento da democracia, alguns grupos desejavam uma mudança
total da estrutura institucional, mas isto não ocorreu. O processo legislativo não sofreu
grandes alterações em relação ao que já previa a Constituição de 1967 e a Emenda nº 1 de
1969 (FERREIRA FILHO, 1995, p. 191). Desta forma, assim como na maior parte das
democracias contemporâneas, a produção das leis não ficou a cargo exclusivamente da
Câmara e do Senado, mas de um regime de co-participação dos Poderes, especialmente entre
o Legislativo e o Executivo (PACHECO, 2009, p. 15).
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Há correntemente uma visão acerca da relação do Poder Executivo com o
Legislativo segundo a qual, depois da Constituição de 1988, ao mesmo tempo em que houve
uma ruptura e recuperou-se muito do poder do Congresso perdido durante a ditadura militar,
mantiveram-se muitas das prerrogativas do Poder Executivo de interferir no processo
legislativo caracterizando uma certa continuidade legal (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1995) em
relação ao período anterior.
A capacidade de editar — e reeditar — medidas provisórias, o pedido de
urgência e as vantagens estratégicas que dispõe na apreciação do orçamento
e créditos suplementares garantem ao presidente a capacidade de ditar como,
quando e o que entrará na agenda do poder Legislativo. (FIGUEIREDO;
LIMONGI, 1995).

Figueiredo e Limongi (1995) levantam dados que apontam para uma certa
submissão do Congresso frente às prerrogativas legislativas do Poder Executivo que, com os
recursos da Medida Provisória, da solicitação de Urgência, dos acordos de Líderes, além do
apoio de sua base parlamentar, aprova rapidamente um volume grande de matérias de
importância central para sua agenda. Conforme levantamento feito pelos autores, “o executivo
se torna responsável pela iniciativa de 85 % das leis sancionadas no período pós-constituinte
(FIGUEIREDO; LIMONGI, 1995, p. 12). O Poder Executivo tem utilizado suas prerrogativas
e atribuições para conduzir o processo legislativo, como por exemplo, ao indicar relatores de
sua base, vetar parcialmente as proposições aprovadas pelo Congresso (podendo assim retirar
do texto os eventuais emendamentos com os quais não concorde) e relacionando-se
diretamente com a Presidência das Casas Legislativas e com as Lideranças partidárias
(CRUZ, 2009), centralizando sua negociação e, assim, minimizando suas incertezas e
dificuldades (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1995).
Como não poderia deixar de ser, esta situação se reflete na insatisfação de
parlamentares e na apresentação de diversas proposições para alterar o processo legislativo
(FIGUEIREDO; LIMONGI, 1995), incluindo a Emenda Constitucional nº 32, em 2001, que
não chegou a ser de fato implementada. Assim, para muitos autores, o Poder Legislativo tende
a não ser um obstáculo para a aprovação das políticas da Presidência da República
(FIGUEIREDO; LIMONGI, 1995).
No entanto, numa análise detalhada, Cruz (2009) observa que 60% das matérias
importantes para o Executivo foram aprovadas com alterações substanciais feitas pelo
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Congresso. Mesmo com relatores pertencentes a partidos da base do governo, as matérias
sofreram alterações resultantes de acordos internos ao Congresso e de pressões de partidos da
oposição. Assim, o Legislativo não necessariamente se coloca numa posição de apatia ou
submissão, mas sim de colaboração, o que reforça a ideia do presidencialismo de coalizão que
caracteriza o governo brasileiro.
Com um início e uma história marcados pelo forte conflito entre o Poder
Executivo e o Poder Legislativo, mais do que palco de embate de forças entre estes dois
Poderes, o Parlamento Brasileiro pode hoje servir como o local de interação e diálogo entre os
atores, sejam líderes políticos, cidadãos, os Poderes do Estado ou a sociedade civil
organizada. Se é fato que o Poder Executivo utiliza suas prerrogativas legislativas não
somente para legislar, mas para, muitas vezes, colocar um tema na agenda do Parlamento, é
neste plenário que as oportunidades de incluir outros atores na discussão será possível.
Além da previsão de outros instrumentos de participação popular, como as ações
civis públicas e as ações populares, os constituintes instituíram o referendo e o plebiscito
como meios de ampliar o espaço para a participação efetiva da população no cenário político.
Anastasia (2006, p. 15) destaca que o “mecanismo representativo de composição das Casas
Legislativas” e o “sistema de separação de poderes que caracteriza o arranjo político
institucional brasileiro” permitem que o Poder Legislativo brasileiro torne-se mais poroso aos
diversos interesses da sociedade brasileira.
Embora não se queira aqui desprezar a função legislativa do parlamento como
fundamental para seu papel, destaco a fala de Ulysses Guimarães, então presidente da
Assembleia Nacional Constituinte, no momento da promulgação da nova Constituição, em 5
de outubro de 1988: “A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos. Do
Presidente da República ao Prefeito, do Senador ao Vereador” (GUIMARÃES, 1988, p. 5). O
controle do Executivo é uma das funções primordiais dos Parlamentos e, embora nem sempre
em destaque, é extremamente importante, especialmente se forem considerados os atos
decisórios do governo que afetam profundamente as políticas de um país (especialmente as
políticas econômicas) que, por não serem de natureza legislativa, são introduzidos sem a
interferência e vigilância do Parlamento (BOBBIO, 1998).
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Mas, como Bobbio (1998) mesmo ressalta, o controle só será eficaz se houver um
Parlamento capaz de obter informações e explicações sobre a atuação do Executivo e,
principalmente, se houver um “público atento aos acontecimentos políticos e capaz de influir
no seu processo”.
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4 Os canais de mediação com o cidadão
4.1 O problema da mediação
A palavra mediação é usada rotineiramente em nossa língua. Mas seu conceito
ainda causa divergências e dúvidas. Signates (1998) lista alguns conceitos comumente
utilizados: Mediação é normalmente entendida como intermediar, como ligação entre
estímulo e resposta, como elos de uma corrente (SIGNATES, 1998, p. 38). Esta concepção
parte do pressuposto de que a ligação está sendo feita entre duas partes independentes resultado de uma visão de mundo positivista em que há “ordens de realidade separadas e
preexistentes” (SIGNATES, 1998, p. 40). Mediar também pode ser entendida como ‘filtro’,
especialmente quando se refere à “seleção de conteúdos e pressupõe um enfoque condutivista
ou informacional de comunicação” (SIGNATES, 1998, p. 41). Ou, ainda, mediar pode ser
entendida como intervir no processo comunicativo (especialmente por meio de censura ou
modificação da informação) (SIGNATES, 1998, p. 41).
Outros autores também trazem a ideia de intervenção para o conceito de
mediação. Almeida Junior (2009, p. 93) afirma que a mediação da informação não pode ser
neutra, já que tanto o profissional da informação quanto o usuário não podem se isolar de seus
contextos sociais, políticos, econômicos ou culturais no momento em que atuam como
mediadores ou usuários. A informação não é isenta de interesses (ALMEIDA JUNIOR, 2009,
p. 93), mas o que difere esta interferência da manipulação é deixar explícita sua existência,
para diminuir seus “riscos e de suas conseqüências” (ALMEIDA JUNIOR, 2009, p. 94).
Trago também para esta discussão a ideia de conhecimento como algo construído
na relação e interação entre as pessoas e entre elas com o mundo (ALMEIDA JUNIOR, 2009,
p. 96). A informação entra nessa relação como o elemento que é apropriado pela pessoa na
construção e reconstrução do seu conhecimento (ALMEIDA JUNIOR, 2009, p. 97) e que,
mesmo com o uso de sistemas e ferramentas, “inevitavelmente, se atrelam à mediação
humana” (FERREIRA, 2013, p. 161).
Neste contexto, trago à luz as ideias de Kahane e Scharmer, que lidam com a
questão da interação e do diálogo sob a perspectiva da resolução de problemas e conflitos.
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Adam Kahane (2008) apresenta um conceito de problemas complexos com três
possíveis características: dinamicamente complexo (causa e efeito distantes no tempo e no
espaço), generativamente complexo (o que gera é imprevisível) e socialmente complexo (os
atores vêem coisas diferentes). Sob esta abordagem, pode-se incluir a democracia e seu
exercício no rol dos problemas complexos, tendo em vista que o sistema democrático muitas
vezes exige processos lentos, intricados e espacialmente abrangentes, podendo afetar e ser
afetado por todo um país ou mesmo por outras nações; seus resultados podem ser
surpreendentes, tendo em vista a multiplicidade de variáveis envolvidas; e desde um cidadão
isolado até grupos de pressão econômicos e políticos podem ter papel decisivo para a
conclusão dos problemas. Em nível nacional, é na Câmara dos Deputados que a democracia
representativa encontra um dos espaços mais importantes para o exercício desse poder inclusive para debater o significado e a prática do que seja o próprio poder, a democracia e a
representação. Kahane (2010) diz que, na solução de problemas complexos, o poder pode ser
exercido de duas formas: generativa e degenerativa. Esta última forma pode ser reconhecida
pela presença da opressão, dominação e abuso, e também pelo não reconhecimento do outro fato que pode ser facilmente associado a certos períodos da história do Parlamento Brasileiro,
como durante o governo ditatorial das décadas de 60-80, quando o Congresso chegou a ser
fechado, parlamentares tiveram seus mandatos cassados e uma série de normas foram
baixadas (ou seja, de cima para baixo) pelo governo brasileiro sem qualquer participação do
Legislativo, limitando a liberdade do povo, desrespeitando seus direitos básicos. Em
oposição, a forma generativa resulta em ação, é o poder que faz as coisas acontecerem,
motivado por uma intencionalidade, direcionado para a plenitude. É o esforço que produz
competitividade e crescimento, que se volta para a realização de si mesmo (KAHANE, 2010,
p. 13).
Kahane também desenvolve uma análise sobre a diferença entre forçar mudanças
e gerar mudanças, já que, para ele, “Para resolver problemas complexos precisamos mais do
que novas idéias compartilhadas. Precisamos também de compromisso
compartilhado” (KAHANE, 2004, p. 155), enfatizando a necessidade do diálogo pessoal,
emocional, com empatia, para a criação de novas realidades. E para que um diálogo real
ocorra, é necessário falar e escutar. Falar abertamente, sem dar ordens ou camuflar por
cortesia o que se pensa de verdade (KAHANE, 2004, p. 82), superando “o medo de perder a
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identidade, a posição, o poder, a própria vida.” (KAHANE, 2004, p. 105) . O escutar deve
também ser aberto, ou seja, sem julgamentos, focado no presente - o que pode ser
desconfortável, desagradável e difícil (KAHANE, 2004, p. 117), mas é esse tipo de escutar
que nos expõe ao algo novo que outro traz, o surgimento de idéias novas criadas em conjunto
- a co-criação. Kahane (2004, p. 108) enfatiza que o diálogo aberto é necessário: somente
falar não possibilita o surgimento de algo novo. A criação de uma nova realidade depende da
disposição dos envolvidos em ouvir abertamente.
Em uma abordagem relacionada à de Kahane, Scharmer (2010), cria um método
para inovar em organizações baseado na forma como os envolvidos se relacionam. Um dos
conceitos fundamentais de sua teoria é o das formas de se conversar, que são classificadas em
quatro tipos: a mais comum, que ele chama de ‘download’, quando apenas recuperamos
padrões habituais do passado; em seguida, há a conversa tipo ‘debate’, onde há uma conexão
efetiva e é possível expor diferenças; a terceira forma de conversa é o ‘diálogo’, que se
caracteriza por ter uma conexão pessoal, ouve-se mutuamente, há compartilhamento de
ideias: pensa-se e questiona-se conjuntamente; e a última forma é a do ‘presencing’, quando
os participantes cuidam atentamente tanto da parte visível da conversa (o que fazemos, o que
dizemos, o que vemos), quanto da parte invisível (estado interior a partir do qual os
participantes operam) e até mesmo da interface entre essas duas. Para chegar a este nível de
relacionamento, Scharmer estabelece várias etapas, da qual destacamos: a suspensão do
julgamento habitual para que a realidade possa ser vista; o momento de quietude, de “deixar
ir”, para que as intenções possam emergir; e o “deixar vir”, quando se realiza, se corporifica e
os resultados são alcançados por meio da prática (SCHARMER, 2010).
Talvez se possa traçar um paralelo das considerações de Kahane e Scharmer com
a evolução da estrutura administrativa da Câmara dos Deputados, pontuando um primeiro
momento em que a preocupação dos Deputados se voltava para a divulgação de suas
atividades (publicação de discursos, decisões e atas) e um segundo momento em que a Casa
procura abrir canais para a manifestação da população, na intenção de se estabelecer um
diálogo do Parlamento com a sociedade, fazendo uso das TICs como canal de manifestação
do cidadão e criando órgãos especializados em atendimento para a população. Durante este
processo, ainda que não contínuo e muitas vezes impreciso, vários foram os momentos em
que a Casa parou para se observar e em que tentou ver-se com os olhos de quem busca o
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novo. Esses momentos foram o germe dos diversos workshops, grupos de trabalho e comitês
que vieram, eventualmente, a emergir com as mudanças que transformaram a Câmara dos
Deputados ao longo dos anos.
4.2 Serviços de Atendimento ao cidadão
Neste momento, faz-se necessário delinear aqui o conceito de ‘atendimento’.
Ferreira afirma que o atendimento é uma “atividade de mediação entre as
finalidades da instituição e os objetivos dos usuários” (2000, p. 6) e também diz que, para
entendê-la e aprimorá-la, é necessário superar sua aparente simplicidade e compreender as
lógicas que a regem: a da instituição, a do usuário e a do próprio atendente:
- a lógica da instituição: identificar e analisar o conjunto de fatores (perfil, processos
organizacionais e recursos instrumentais) que caracteriza o "modo de ser habitual"
da instituição, sem o qual é impossível compreender o que se passa nas situações de
atendimento e os efeitos sobre a sua eficácia e qualidade;
- a lógica do(a) atendente: identificar e analisar o conjunto de fatores (perfil
individual, competência profissional e estado de saúde) que caracteriza o "modo
operatório usual" do atendente, orientando a sua conduta nas situações de
atendimento para responder adequadamente tanto às necessidades dos usuários
quanto às tarefas prescritas pela instituição; e
- a lógica do usuário: identificar e analisar o conjunto de fatores (perfil
socioeconômico, representação social e satisfação) que caracteriza o "modo de
utilização" dos serviços pelos usuários e que orienta seus comportamentos nas
situações de atendimento ao público. (FERREIRA, 2000, p. 5)

Ao discorrer sobre as facetas do atendimento, Ferreira (2000, p. 6) afirma que por
meio da pessoa do atendente a instituição se personifica e deixa de ser um ente abstrato. Isso,
somado à nova postura dos cidadãos frente aos órgãos públicos, “conscientes dos direitos da
cidadania e atentos ao desempenho geral da instituição pública” (GONÇALVES; FERREIRA,
1999), torna essencial o cuidado com o serviço de atendimento, com sua eficácia e com o
cumprimento dos dispositivos constitucionais, no que se refere ao direito do cidadão de
acesso à informação.
Assim, conforme define o artigo 3º Ato da Mesa nº 58, de 2013: atendimento
significa um “conjunto de ações relacionadas à recepção e ao tratamento das demandas
provenientes da sociedade, bem como a elaboração e envio de respostas”.
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4.3 Portais Legislativos no Brasil
Como já discutido no item 2.3, os portais legislativos podem ser vistos como
instrumentos de democracia e cidadania e, considerando a facilidade de implantação e baixo
custo que suas ferramentas podem oferecer, o uso dele para as atividades de atendimento foi
uma consequência natural na Câmara dos Deputados.
4.3.1 O ranking no Brasil
Em sua pesquisa, Braga (2007, p. 44) realizou um levantamento sobre os websites
legislativos, avaliando 190 variáveis para criar um “índice de informatização”. As variáveis
foram agrupadas nas seguintes categorias: informações gerais / navegabilidade (existência de
mecanismos de busca, acesso rápido ao organograma da Casa, endereço e e-mail, entre
outros); centros decisórios (dados sobre a composição da Mesa e das Comissões,
funcionamento do Plenário, relatórios, atas e diários etc); parlamentares (bancadas e filiações
partidárias, fotografia, contato e proposições do parlamentar, votações nominais etc);
processos decisórios (íntegras de proposições, tramitação etc); relação com o público
(existência de ouvidoria, formulários para contato, fóruns ou chats, votação virtual,
programação de TV e rádio pela internet, notícias atualizadas etc); administração
(informações sobre editais, licitações, concursos e servidores) e integração em rede com
outros órgãos e atores (interligação com tribunais de conta, outras assembleias e câmaras
legislativas, tribunais eleitorais etc). O estudo detectou uma "acentuada correlação entre a
informatização dos legislativos nacionais e o grau de desenvolvimento socioeconômico das
diferentes regiões e unidades administrativas brasileiras" (BRAGA, 2007, p. 44), visto que os
websites cuja estrutura e conteúdo mais facilitam a pesquisa do usuário são dos parlamentos
dos estados mais ricos, notadamente os da Região Sudeste (v. Quadro 1).
Os critérios avaliados foram a existência de informações gerais e condições de
navegabilidade (NAV), informações sobre centros decisórios (CD), dados dos parlamentares
(PAR), informações e documentos do processo decisório (PD), existência de canais de relação
com o público (RP), informações sobre o dia-a-dia administrativo (ADM) e integração em
rede com outros órgãos (IR).
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Quadro n 1: Grau de Informatização dos Legislativos Brasileiros

NAV

CD

PAR

PD

Governo Federal

84,0

97,5

86,7 100,0

Norte

26,3

26,4

33,6

Nordeste

34,2

36,8

Centro-Oeste

52,5

Sudeste

RP

ADM

IR

Média
por
Região

84,5

90,0

82,5

89,3

27,9

7,3

12,5

18,3

21,7

39,4

30,2

23,0

14,4

34,7

30,4

39,1

44,2

16,0

23,3

15,0

22,5

30,4

77,0

69,5

54,2

82,5

57,8

57,0

47,5

63,6

Sul

59,3

69,0

56,1

59,1

42,0

53,3

47,7

55,2

Média (Item)

55,6

56,4

52,3

52,6

39,6

40,4

42,2

48,4

Fonte: BRAGA (2007, p. 44)

É interessante notar que a variável de relacionamento com o público, onde é
analisada a existência de mecanismos de comunicação com a sociedade (Ouvidoria e
Conselho de Ética; Atividades da Escola do Legislativo ou programa afim; Comunicação e
Mídia; Interatividade e Atividades Culturais) tem a menor média refletindo o grau de
“preocupação em interagir com o eleitor e o cidadão médio” (BRAGA, 2007, p. 40).
Em uma outra pesquisa recente, Raupp e Pinho (2012, p. 1498) analisaram a
possibilidade de participação nos legislativos municipais por meio de seus portais. Foram
analisados os 93 portais disponíveis no estado de Santa Catarina (das 293 Câmaras
Municipais existentes), avaliando a existência dos seguintes indicadores: e-mail da câmara, email de setores da câmara, e-mail do vereador, formulário eletrônico, home page do vereador,
Twitter, vídeo no YouTube, monitoramento das ações dos usuários, ouvidoria e indicativo de
retorno. Mais de 60% dos portais analisados apresentam baixa capacidade de promover a
participação. E, mesmo assim, dos pouco mais de 35% que apresentam média ou alta
capacidade de promover a participação, não há indícios de que a participação ocorra
efetivamente.
4.3.2 Limitações e Problemas
Em meio ao otimismo que as TICs em geral e a internet em particular trouxeram,
deve-se ter, no entanto, um cuidado: ao mesmo tempo em que é inegável haver um rol de
vantagens e possibilidades de inclusão e democratização por meio do uso das TICs nos
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parlamentos, também não se pode cair na armadilha de pensar que essas ferramentas poderão
resolver, por si só, os problemas da democracia e da representação parlamentar. Linguagem
inadequada para o público não-especializado, dados difíceis de localizar, uso dos portais para
marketing político, websites não interativos e estáticos, confirmação das diferenças sócioeconômicas pela seletividade do público (dificuldade de grande parte da população para
acessar computadores e internet) são algumas dentre outras tantas críticas - todas importantes
a se considerar diante das iniciativas e as perspectivas de aplicação das TICs, especialmente
nos portais legislativos.
Um dos riscos que costuma permear os websites parlamentares é a transformação
deles em “vitrines virtuais”, tendo sido, inclusive, já detectado em algumas Assembleias
Legislativas brasileiras, onde são disponibilizadas apenas “informações excessivamente
lacônicas e não sistematizadas sobre a trajetória pregressa dos atores nela presentes,
transformando os websites legislativos em instrumentos de divulgação genérica de
informações dos parlamentares” (BRAGA, 2007, p. 34). Braga (2007, p. 34) aponta também o
“fato pitoresco de que praticamente todos os parlamentos [estaduais brasileiros]
disponibilizam fotos dos parlamentares na rede”. Da mesma forma, a internet é uma
plataforma muito conveniente para a “política do escândalo”, baseada no apelo midiático para
a disseminação de informações com objetivos enviesados (CASTELLS, 2003, p. 130). Como
bem afirmou Arterton (1987 apud BRASSARD, 2006, p. 10), são as ideias e os pensamentos
das pessoas sobre democracia, e não a tecnologia, que importa para o sucessos das iniciativas.
4.3.3 Novas responsabilidades frente à LAI
Foi atingido um ponto em que não era mais possível dissociar a internet da
disseminação de informação do governo, não somente, mas especialmente na esfera federal.
Em 2003, 15 anos após a promulgação da Constituição, foi apresentado projeto de lei na
Câmara dos Deputados (PL 219/2003, do Deputado Reginaldo Lopes) destinado a
regulamentar incisos dos arts. 5º, 37 e 216, que garantem o acesso à informação. O projeto
tramitou lentamente até 2009, quando o Poder Executivo apresentou outro projeto (PL
5228/2009) com o mesmo objetivo, mas mais abrangente. A partir daí, com a participação da
sociedade civil, da academia e do próprio governo, o projeto foi aprovado nas duas Casas e
seguiu para a Sanção Presidencial em dois anos e meio.

46

Considerada uma das mais abrangentes do mundo, a Lei nº 12.527, apelidada de
Lei de Acesso à Informação - LAI, foi publicada em 18 de novembro de 2011 e entrou em
vigor 180 dias depois, em 16 de maio de 2012, quando foi publicado o Decreto nº 7.724,
regulamentando a Lei e determinando que todos os órgãos públicos (nas três esferas, nos três
poderes e incluindo autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades controladas pelo Poder Público e entidades privadas sem
fins lucrativos que recebam recursos públicos) estão obrigados a franquear o acesso às
informações sobre suas atividades a qualquer pessoa que solicite. No âmbito da Câmara dos
Deputados, a regulamentação foi publicada por meio do Ato da Mesa nº 45, de 16 de julho de
2012.
Logo no art. 3º, a LAI já estipula que “meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação”, afetando imediatamente todos portais do governo, inclusive, é
claro, os do Legislativo brasileiro. Ao enfatizar os portais do governo como ferramentas
fundamentais para o aumento da transparência, algumas mudanças já despontam como
necessárias, tanto no conteúdo quanto na forma. As exigências da LAI vão desde as
responsabilidades dos agentes públicos até os prazos de resposta para o cidadão, trazendo à
tona a necessidade de ajustes de sistemas e de processos organizacionais. Mas a mais
profunda e fundamental transformação é a da cultura administrativa para uma de
transparência e de abertura, onde a informação é vista como um bem público e onde o acesso
a ela é tido como um direito fundamental.
Mas, da mesma forma como se coloca o olhar crítico sobre a eficácia dos portais
como instrumentos de participação e interação, é necessário atentar permanentemente para os
usos que serão feitos desses novos direitos e obrigações. A preocupação não deve focar
somente no desempenho dos órgãos públicos para atender às demandas, mas também na
capacitação da sociedade para fazer um uso eficaz da LAI em benefício do interesse público.
Ter os canais de mediação abertos e não encontrar quem se interesse por usá-los torna todo o
esforço em vão.
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5 O atendimento ao cidadão e o Portal da Câmara dos Deputados
As demandas da sociedade viabilizadas pelo Portal da Câmara dos Deputados
encontram uma organização capaz de atendê-las?
Para responder a esta questão inicial, será necessário deitar o olhar com mais
atenção para o atendimento da Casa e o Portal, seus canais, estrutura, história e gestão.
5.1 A organização dos serviços de atendimento na estrutura da Câmara dos Deputados
Em linhas gerais, a estrutura organizacional da Casa se submete ao Plenário, que é
a instância mais alta dentro da estrutura da Câmara dos Deputados, seu órgão máximo de
deliberação. A ele se subordinam os demais órgãos, que podem ser divididos em duas grandes
áreas: a política e a técnico-administrativa (V. Figura 1). A área política é composta pelos
órgãos presididos por Deputados: a Mesa Diretora, Gabinetes Parlamentares (Deputados),
Comissões, Colégio de Líderes, Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Procuradoria
Parlamentar, Procuradoria Especial da Mulher, Ouvidoria Parlamentar e pelo Conselho de
Altos Estudos e Avaliação Tecnológica. Formam a área técnico-administrativa os órgãos
dirigidos por servidores efetivos, que estão subordinados diretamente à Mesa Diretora: a
Secretaria de Comunicação Social (Secom), a Secretaria de Controle Interno, a SecretariaGeral da Mesa (SGM) e a Diretoria-Geral a quem se subordinam a Diretoria de Recursos
Humanos, a Diretoria Administrativa e a Diretoria Legislativa. A Câmara dos Deputados tem
em seu quadro 3 3.377 Servidores Efetivos, 1.394 ocupantes de Cargos de Natureza Especial e
10.928 Secretários Parlamentares. A seguir, o foco da descrição da estrutura da Câmara dos
Deputados se volta com mais detalhes para as áreas envolvidas com as atividades de
atendimento4.
Nas últimas décadas pode se observar, pela aprovação de normas referentes ao
atendimento oferecido pela Câmara dos Deputados, uma preocupação maior com a abertura
de canais para a comunicação do cidadão com Câmara dos Deputados. Na verdade, estas
iniciativas foram, de certa forma, um reflexo do que acontecia na Administração Pública

3 Dados de 31 de agosto de 2012, publicado pelo Portal da Câmara dos Deputados em <http://www2.camara.leg.br/transparencia/recursoshumanos/quadro-remuneratorio>
4 Uma breve descrição das demais áreas da Câmara dos Deputados pode ser vista no Apêndice A.
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Brasileira quando esta, a partir da década de 90, se voltou também para o cidadão e não
somente para seus processos internos. Assim, a Câmara dos Deputados também passou a
discutir e aprovar normas sobre sua estrutura administrativa que atestam sua preocupação com
o atendimento ao cidadão, como os Atos da Mesa nº 86/1998, que cria a Seção de
Atendimento à População, na Secom, e o Ato da Mesa nº 70/2001, que cria a Central de
Atendimento no Cedi (Ceate). Mas foi somente em 2009 que se institucionalizou a vontade de
se organizar o atendimento de forma ampla e coordenada, com a realização de um workshop,
onde foi feito o levantamento da situação, a discussão dos problemas e soluções e onde se
concretizou a necessidade de se estabelecer uma política de atendimento para toda a Casa. Em
janeiro de 2013, como resultado desses anos de olhar e repensar seu atendimento, a Câmara
dos Deputados estabelece as diretrizes da Gestão de Relacionamento, por meio do Ato da
Mesa nº 58/2013, e transforma, no Centro de Documentação e Informaçao (Cedi), a Central
de Atendimento em Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação (Corpi).
As áreas que atualmente têm o atendimento como atividade fundamental ou muito
importante dentro de suas atribuições são a Ouvidoria Parlamentar, a Secom, o Departamento
de Comissões (Decom), o Cedi e o Departamento de Taquigrafia (Detaq):
A Ouvidoria Parlamentar, criada pela Resolução nº 19, de 14/3/2001, visa
ampliar o canal de comunicação e interação do cidadão com os Deputados, tornando a
Câmara uma instituição mais transparente (SOUZA, 2011, p. 57). O Ouvidor-Geral e seus
dois Ouvidores Substitutos são indicados pelo Presidente da Câmara e seus mandatos são de
dois anos. Entre suas atribuições estão a de receber reclamações e denúncias e propor medidas
para sanar violações e ilegalidades constatadas, incluindo a abertura de sindicâncias. A criação
da Ouvidoria Parlamentar na Câmara é resultado de uma nova visão sobre o Poder
Legislativo, onde o cidadão é visto como responsável por atuar “junto aos governantes na
construção de visão crítica sobre o processo político” (VOGEL, 2006, p. 9), tendo a
Ouvidoria como aliada no acompanhamento do trabalho dos Deputados. Como defende
Bastos (2001 apud PAIVA, 2009, p. 44), do cidadão é cada vez mais cobrada a participação na
vida pública, portanto “é natural que a ele também sejam conferidas todas as possibilidades de
informar-se sobre a condição da res publica”. Nesse contexto, a Ouvidoria Parlamentar pode
ser um instrumento viabilizador desta relação.
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A Secom resultou da transformação da antiga Assessoria de Divulgação e
Relações Públicas da Mesa. Criada pela Resolução nº 20, em 30 de novembro de 1971, com o
passar dos anos, suas atribuições e estrutura ficaram desfasados. A criação da Rádio e da TV
Câmara ampliou bastante suas tarefas, tornando necessária, assim, a modernização, que se deu
pelo Ato da Mesa nª 96, de 1998. Atualmente a competência básica da Secom é “informar a
opinião pública sobre as atividades da Câmara dos Deputados” (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, Organograma da Câmara dos Deputados, 2012h). Além dos veículos de
comunicação já citados, TV e Rádio Câmara, a Secom também conta com a Agência de
Notícias e Jornal da Câmara. Em sua estrutura existem ainda a Coordenação de Jornalismo, a
Assessoria de Imprensa e as áreas de Divulgação Institucional e de Relações Públicas, onde
está localizada a Central de Comunicação Interativa (Serviço 0800).
As Comissões
O número de proposições que demandam a apreciação da Câmara é alto e
aumenta a cada Legislatura. A título de exemplo, do início da 54ª Legislatura, em 2011, até o
final de 2012, foram apresentadas à Câmara dos Deputados 6.492 projetos e propostas5.
Tendo em vista a impossibilidade prática de se exigir a apreciação do Plenário para cada uma
delas, foram constituídas as Comissões, que são colegiados com número bem menor de
Deputados, constituindo órgão técnico onde o estudo detalhado e especializado das
proposições pode ser feito. Isso também deriva do “princípio quase universal de organização
parlamentar, fundado na necessidade da divisão e especialização do trabalho em face do
número geralmente grande de integrantes das assembléias” (PACHECO 2009, p. 19). Na
composição das Comissões, tenta-se manter, tanto quanto possível, a proporcionalidade entre
os Partidos e Blocos Parlamentares.
Há dois tipos de Comissões na Câmara dos Deputados: as permanentes e as
temporárias. As temporárias são criadas para examinar um assunto específico e, findo o seu

5 Pesquisa feita no Portal da Câmara dos Deputados (<http://www.camara.gov.br/sileg/default.asp>) em 3 de junho de 2012, com os
seguintes parâmetros: proposições apresentadas entre 2/2/2011 e 3/6/2012, dos tipos Projetos de Lei (da Câmara, do Senado e do Congresso
Nacional), de Lei Complementar, de Decreto Legislativo (do Congresso Nacional e do Senado), de Resolução (da Câmara, do Senado e do
Congresso Nacional), de Lei de Conversão e Proposta de Emenda à Constituição. Não foram aqui incluídos requerimentos, denúncias,
reclamações, emendas, mensagens e outras proposições também apreciadas pela Câmara dos Deputados.
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prazo, ao se alcançar o objetivo ou ao fim da Legislatura, são extintas (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 1989). As comissões temporárias ser criadas em três situações:
Comissões Especiais - com a finalidade de emitir pareceres
sobre proposições em situações especiais (PEC, Códigos etc.) ou oferecer
estudos sobre temas específicos;
Comissões Externas - para acompanhar assunto específico em
localidade situada fora da sede da Câmara;
Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) - destinadas a
investigar fato determinado e por prazo certo. (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 1989)

Atualmente6 existem dez Comissões Especiais para dar parecer sobre PECs e
outras vinte e uma Comissões Especiais para dar parecer sobre Projetos de Lei e temas como
documentos sigilosos, educação, ou para acompanhar a aplicação de leis de anistia.
Há onze Comissões Externas em funcionamento e os assuntos tratados por elas
incluem, por exemplo, o vazamento de óleo ocorrido na Bacia de Campos ou o legado da
Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos a ser deixado para a cidade
do Rio de Janeiro.
As Comissões Parlamentares de Inquérito são geralmente mais conhecidas, tendo
em vista tratarem de assuntos de grande relevância para o país e também pelos poderes de
investigação judiciais a elas conferido, tornando-as ativas na apuração de fatos e atraindo a
atenção da mídia. Atualmente estão em funcionamento três CPIs na Câmara dos Deputados:
do Trabalho Escravo, da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e do Tráfico de
Pessoas no Brasil.
No âmbito do Congresso Nacional, há também as Comissões Mistas de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização; da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul
e a Permanente sobre Mudanças Climáticas, além das Comissões Parlamentares Mistas de
Inquérito.
As Comissões Permanentes na Câmara dos Deputados são estabelecidas pelo
Regimento Interno e hoje totalizam vinte Comissões. A cada ano seus membros são renovados
e uma nova composição é indicada pelas Lideranças. Os membros das comissões devem
6 Conforme divulgado pelo Portal da Câmara dos Deputados em <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoestemporarias/especiaisl>. Acesso em: 31 de janeiro de 2012.
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eleger, também a cada ano, um Presidente e três Vice-Presidentes, sendo vedada a reeleição
(BRASIL, 2012, p. 54). Além do caráter técnico-legislativo, cabe a elas também exercer o
poder fiscalizatório sobre o orçamento da União, conforme o art. 22 do Regimento (BRASIL,
2012, p. 35). É no âmbito da Comissão Permanente que os Deputados podem descer “aos
detalhes técnicos e jurídicos, identificando os méritos e as falhas de cada um, ouvindo
autoridades e especialistas na matéria neles tratada, propondo-lhes eventuais alterações e
aperfeiçoamentos” (PACHECO, 2009, p. 19).
No Decom estão localizados os Núcleos de Gestão da Informação e do
Relacionamento e o de Democracia Digital, cujas atribuições são, respectivamente,
“promover e coordenar ações e projetos relativos ao atendimento ao público (gestão de
relacionamento), bem como a gestão da informação (intranet e internet) no Departamento de
Comissões” e “promover ações e projetos de interação entre parlamentares e sociedade, e de
participação dos cidadãos no processo legislativo, com foco na qualidade legislativa e nas
redes sociais digitais”.
Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação
Com taquígrafos fazendo apanhamento “dos pronunciamentos, dos debates, das
discussões e dos atos legislativos e administrativos da sessão […], desde o primeiro momento
de abertura da “Assembléa Geral, Constituinte e Legislativa, do Império do Brazil” (SILVA
NETO, 2003, p. 678), em janeiro de 1823, pode-se dizer que a Taquigrafia da Câmara dos
Deputados nasceu junto com o Parlamento.
A estrutura que existe hoje, no entanto, é baseada no que dispôs a Resolução nº
20/1971, bem como suas atribuições:
•Proceder ao registro taquigráfico, decifração, revisão, redação final, sumários e
indexação dos pronunciamentos e debates ocorridos no plenário principal da Câmara
dos Deputados, nas comissões e em outros eventos que envolvam assuntos
relacionados com as atividades legislativas da Câmara dos Deputados
•Disponibilizar as íntegras das sessões plenárias e das reuniões de Comissões no
portal da Câmara dos Deputados
•Proceder ao registro e à redação final dos pareceres proferidos oralmente em
Plenário e encaminhá-los à Secretaria-Geral da Mesa
•Encaminhar, por meio eletrônico, as notas taquigráficas das sessões para a
Secretaria-Geral da Mesa para publicação no Diário da Câmara dos Deputados e no
Diário do Congresso Nacional
•Atender às solicitações de pesquisa de usuários internos e internos relativas aos
discursos das sessões plenárias e aos debates das reuniões de Comissões
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•Manter Banco de Dados, com base em discursos, indexados com utilização de
vocabulário controlado, no Sistema de Taquigrafia - SITAQ, para armazenamento e
recuperação de informações relativas a pronunciamentos parlamentares, bem como
zelar pela sua segurança (Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/
estruturaadm/detaq>)

Centro de Documentação e Informação (Cedi)
Em 1823, quando a Assembléia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do
Brasil foi instalada, iniciaram-se também as atividades de arquivo e biblioteca da Câmara dos
Deputados (SILVA NETO, p. 7). No início o setor foi instalado precariamente e tinha funções
acumuladas do arquivo, biblioteca e demais serviços da secretaria (SILVA NETO, p. 7).
Algumas mudanças de sede, dissoluções da Câmara, o fim do Império e a mudança da capital
para Brasília, além de instalações improvisadas e não adequadas não foram suficientes para
afetar substancialmente a estrutura administrativa do Arquivo e da Biblioteca ou seu acervo
(SILVA NETO).
Em 1971, a Resolução no 20, de 30 de novembro, criou o Cedi, com a reunião
num só órgão das diversas atividades de suporte informacional espalhadas pela Casa (MAIA,
2009, p. 34). O art. 81 da Resolução, estipula que cabe ao Cedi “coordenar, controlar e dirigir
as atividades de informação, assessoramento técnico-parlamentar, registro de tramitação das
proposições, arquivo e avaliação de documentos, edição de publicações e de automação dos
serviços internos em geral” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1971). Sua estrutura se compõe
de sete Coordenações: de Arquivo; de Biblioteca; de Edições Câmara dos Deputados; de
Estudos Legislativos; de Gestão, Estratégia e Tecnologia; de Preservação de Bens Culturais; e
de Relacionamento, Pesquisa e Informação.
A partir do ano de 2000, iniciou-se no Cedi um movimento entre gerentes e
servidores no sentido de se centralizar os atendimentos e pesquisas de informação até então
espalhados entre diversos setores (MAIA, 2009, p. 36). No ano seguinte foi criada a Central
de Atendimento (Ceate) (MAIA, 2009, p. 37), unidade responsável em receber todas as
espécies de demandas dirigidas ao Cedi, bem como em realizar o atendimento às necessidades
informacionais de usuários internos e externos, seja por meio da orientação e treinamento
quanto ao uso das fontes bibliográficas e legislativas ou do fornecimento de resultados, além
do encaminhamento de solicitações aos demais setores do Cedi, quando fugissem do escopo
previamente estabelecido. Em janeiro de 2003, a Ceate iniciou suas atividades de
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atendimento. (CENTRAL DE ATENDIMENTO [da] CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2003)
Com o amadurecimento dos conceitos e das ações estratégicas para a implantação desta
Central, foi-se descobrindo que diversas demandas poderiam ser atendidas diretamente pela
própria Ceate. Esta nova perspectiva trouxe também a possibilidade de se agregar ainda maior
valor ao produto, com a elaboração de pesquisas que contemplassem tipos documentais dos
mais diversos, com a padronização das respostas, seja do ponto de vista formal ou de
conteúdo, o que resultaria em respostas que refletiriam de modo mais preciso e célere as
necessidades de informação, particularmente àquelas provenientes dos parlamentares ou de
setores diretamente ligados ao processo legislativo.
No início de 2006, as demandas de pesquisa passaram a ser também atribuição da
Coordenação e, nesta mesma época, foi criada a Seção de Atendimento Eletrônico - Satel, a
quem competia, além do atendimento por email, implementar e manter um sistema de
atendimento eletrônico, denominado Sistema de Atendimento (Siate), que passou a funcionar
em outubro de 2006 (MAIA, 2009, p. 37).
O Ato da Mesa nº 58/2013 transformou a Ceate em Coordenação de
Relacionamento, Pesquisa e Informação, que passou a ter como atribuição “planejar,
coordenar, administrar e supervisionar as atividades de atendimento e pesquisa de informação
dirigidas ao Centro de Documentação e Informação; centralizar, registrar e controlar o
recebimento de solicitação de informação e pesquisa; promover a resposta da solicitação;
gerir o atendimento; interagir com usuário; planejar e implementar ações de melhoria de
relacionamento com os clientes; contribuir para a adequação e avaliação das fontes de
pesquisa, acervos, produtos e serviços do Centro de Documentação e Informação, inclusive
com indicativos de uso das coleções e dos arranjos documentais; promover estudo de usuário;
planejar e conduzir visitas orientadas ao Centro de Documentação e Informação; acompanhar
e sugerir inovações dos recursos tecnológicos relacionados à adequação, recuperação e
disseminação da informação; identificar demandas de informação, junto às unidades
administrativas e Órgãos de representação parlamentar; planejar e desenvolver produtos e
serviços de informação; participar na disseminação dos serviços e produtos do Centro de
Documentação e Informação por meio de treinamento, palestra, material de divulgação e
outros.” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2013).
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Figura n 2: Organograma da Câmara dos Deputados

Fonte: Portal da Câmara dos Deputados (http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm)
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5.1.1 História do atendimento
Por sua natureza, a Câmara dos Deputados não poderia deixar de se preocupar,
desde o início, com a documentação e comunicação de suas ações para a população. É na
publicação que seus atos se consolidam e se investem da autoridade necessária para se
fazerem valer. Ao relatar a história do Diário da Câmara dos Deputados, Silva Neto (2003, p.
678) registra que desde a primeira reunião da Assembléa Geral, Constituinte e Legislativa, do
Império do Brazil, em janeiro de 1823, já houve o “apanhamento dos pronunciamentos, dos
debates, das discussões e dos atos legislativos e administrativos da sessão”. Ainda em 1823,
vários deputados se manifestaram em Plenário preocupados, oferecendo projetos e sugestões
para o registro taquigráfico e publicação dos documentos parlamentares.
Nesta época, empresas privadas eram pagas para a publicação de “portarias,
decretos, e extratos dos trabalhos da Assembléia Geral, Constituinte e Legislativa” (SILVA
NETO, 2003, p. 684). Em relação à administração da Casa, no dia 31 de maio de 1823 foi
aprovada proposta para a realização do primeiro concurso público da Câmara dos Deputados,
para a contratação de redatores, escriturários, taquígrafos e administradores para a venda dos
Diários (SILVA NETO, 2003, p. 682), mas, neste início da Casa parlamentar e também ao
longo de muitas décadas, em seu organograma não havia órgãos específicos ou estrutura
suficiente para o registro e publicação de todos os pronunciamentos, atos e debates. A
estrutura que existe atualmente para o registro e publicação da vida parlamentar da Câmara
dos Deputados se construiu ao longo de toda a história do Parlamento Brasileiro, com
mudanças e evoluções graduais e, ainda assim, nem sempre consegue atender às exigências
que lhe são feitas.
Nos Regulamentos que versavam sobre a estrutura administrativa da Câmara dos
Deputados em 1922, 1937 e 1951, até mesmo a Biblioteca era privativa para uso dos
Deputados e dos funcionários da Casa. O atendimento de pedidos de informação eram
franqueados expressamente à Mesa, às Comissões e aos Deputados (v. Apêndice B). Somente
nas últimas décadas é que se pode verificar ações da Câmara dos Deputados que se voltam
não apenas para a divulgação de suas atividades, mas também para ouvir a população,
recebendo suas demandas e manifestações. Na Resolução nº 20/1971 (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 1971), que reestruturou a organização administrativa de toda a Casa, já se
pôde verificar, em vários artigos, a preocupação com o atendimento a demandas de consultas,
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pesquisas e solicitações de informação. Ao descrever as atribuições dos diversos órgãos da
Casa, o legislador incluiu expressões como “atender a consultas e pesquisas”, “informar a
opinião pública” e “prestar informações” (v. Apêndice B). Nesta Resolução, embora em
muitos casos o legislador não tenha explicitado o público alvo dos atendimentos, também não
o limitou para uso exclusivo de Deputados e órgãos da Casa, como foi até 1951. Em 1988, foi
incluído na Constituição o direito ao acesso às informações dos órgãos governamentais7. A
partir de então, gradativamente, foram sendo aprovadas outras normas ainda mais específicas,
destacando-se a criação da Seção de Atendimento à População, em 1998, na Secom
(Resolução nº 86/1998) e, em 2001, da Ouvidoria Parlamentar (Resolução nº 19/2001) e da
Central de Atendimento do Cedi (Ato da Mesa nº 70/2001) (v. Apêndice B).
Em 2007, a Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados instituiu um projeto para
“desenvolver estudos e propor diretrizes para otimizar os canais de interação da Câmara dos
Deputados com a sociedade, disponibilizados no Portal: Fale Conosco, Fale com a Ouvidoria,
Fale com o Deputado; elaborar diagnóstico do modelo de atendimento e gestão de demandas
pelo canal web, levantando possíveis dificuldades encontradas pelos canais para assegurar a
credibilidade do serviço; identificar e desenhar os fluxos atuais de trâmite das demandas das
instâncias intermediárias e finalísticas de atendimento; propor linhas de ação macro para
solução dos possíveis problemas diagnosticados.” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007a)
Com a participação do Cedi, do Centro de Informática (Cenin), da Secom, do Decom e da
Ouvidoria Parlamentar, o projeto tinha como objetivo fazer um diagnóstico dos canais e
sugerir ações para sua melhoria. O relatório apresentado pela equipe constatou uma média
mensal de mais de 400.000 atendimentos realizados pelos três canais em avaliação. Entre os
problemas e dificuldades levantadas pela equipe, destacam-se:
• Sistemas com bases de dados inconsistentes ou incompletas e dificuldade para
utilizá-los na recuperação de informações;

7 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(…)
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado;” (BRASIL, Constituição Federal, 1988)
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• Falta de padronização nos sistemas e nos procedimentos de atendimento adotados
por cada órgão;
• Ferramentas de pesquisa limitadas e não padronizadas;
• A ferramenta Fale Conosco não era de fácil utilização pelo usuário, gerando
encaminhamentos errados, e não possuía um sistema que permitisse o acompanhamento
das solicitações pelo usuário (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007b).
As conclusões destas discussões e o conhecimento acumulado pelas diversas
outras iniciativas ao longo dos anos, levaram à criação, pela Diretoria-Geral, do projeto
estratégico corporativo de Gestão do Relacionamento, cuja finalidade foi “definir modelo de
governança corporativa para o relacionamento com público interno e externo da Câmara dos
Deputados” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011a) e cujo objetivo geral, conforme descrito
na justificativa da referida Portaria, era “definir e implantar sistema de gestão integrada de
relacionamento com o público interno e externo na Câmara dos Deputados, com vistas a
promover um atendimento de excelência, contribuir com a gestão da informação e do
conhecimento, com a promoção da cidadania e com a construção de uma imagem positiva do
Parlamento.”. Com isso, iniciou-se uma discussão para a elaboração de um modelo de gestão
corporativa para a Câmara dos Deputados, primeiramente com a participação dos órgãos mais
diretamente envolvidos com atividades de atendimento (SGM; Cedi; Ouvidoria Parlamentar;
Secom e Decom).
Foi levantado pela equipe do Projeto de Gestão do Relacionamento (CÂMARA
DOS DEPUTADOS, 2013, anexo) que ainda não havia sistematização nem padronização do
atendimento . Também foi detectado que não havia um conhecimento bem estabelecido sobre
os canais de comunicação com a sociedade e sobre o papel e as competências de cada órgão, o
que por sua vez se reflete nas diversas iniciativas não coordenadas adotadas pelos diversos
setores. Dentre as muitas consequências desses problemas, pode-se destacar:
• Re-encaminhamento excessivo das demandas, gerando demora e inconsistência nas
respostas para o cidadão. O setor que recebe a demanda nem sempre é o responsável pela
informação solicitada e muitas vezes não consegue descobrir para qual setor encaminhar a
demanda.
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• Muitas vezes, ocorre o envio de respostas diferentes e contraditórias para um mesmo
usuário, especialmente com relação às demandas sobre processo e atividades legislativas,
tendo em vista que os diversos setores tendem a ter apenas uma visão parcial de todo o
processo
• Necessidade de treinamento constante e experiência no uso dos sistemas e
ferramentas de informação para os pesquisadores, sobrecarregando-os e provocando o
acúmulo de solicitações de complexidade cada vez maior.
Durante o processo de discussão do Projeto de Gestão do Relacionamento e por
força de algumas exigências da LAI, muitas iniciativas já foram sendo implantadas. Por
exemplo, o Sistema Ouvidor (SisOuvidor), sistema originalmente adotado pela Ouvidoria, foi
implementado no Decom e no Detaq (O Cedi e a Secom já tinham adotado o SisOuvidor
complementarmente aos seus próprios sistemas antes mesmo do Projeto de Gestão do
Relacionamento ser instituído). Este sistema gera um número de protocolo que permite ao
cidadão acompanhar o andamento de sua demanda, direito promovido pela LAI. Alguns
órgãos fizeram uma revisão de sua estrutura e alteraram-na para incluir áreas com atribuições
específicas de atendimento, como o Decom, que em dezembro de 2012 criou o Núcleo de
Democracia Digital e o Núcleo de Gestão da Informação e do Relacionamento. Outra
alteração na estrutura administrativa da Câmara dos Deputados por força da LAI foi a criação
do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) (Ato da Mesa nº 45, de 2012).
No Ato da Mesa nº 58, de 2013, as atribuições dos órgãos foram enfim definidas
de forma clara e assim descritas:
Art. 7o As competências referentes à Gestão do Relacionamento dos órgãos
administrativos que prestam serviços de atendimento ao público externo, sem
prejuízo das competências estabelecidas em normas existentes, são as seguintes:
I - compete à Ouvidoria Parlamentar receber, examinar e encaminhar aos órgãos
competentes as reclamações e denúncias;
II - compete à Secretaria de Comunicação Social prestar atendimento e divulgar a
atividade legislativa e institucional da Câmara dos Deputados;
III - compete ao Centro de Documentação e Informação prestar atendimento e
realizar pesquisa bibliográfica e arquivística, bem como sobre a atividade
legislativa, parlamentar e administrativa da Câmara dos Deputados;
IV - compete ao Departamento de Comissões prestar informações sobre o
funcionamento das Comissões e proposições em andamento naqueles órgãos;
V - compete ao Departamento de Taquigrafia prestar informações sobre notas
taquigráficas, pronunciamentos e debates. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2013)
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5.1.2 Tipos de demandas da sociedade
No Relatório Canais Web de Interação com a Sociedade, de 2007 (CÂMARA
DOS DEPUTADOS, 2007b), foram levantados quatro tipos de demandas recebidas da
sociedade pela Câmara dos Deputados: sugestões, denúncias, desabafos/críticas e solicitações.
Já em 2013, o Ato da Mesa nº 58, que estabelece diretrizes para a Gestão do Relacionamento
da Câmara dos Deputados com a sociedade, de forma não presencial, e dá outras
providências, com a discussão um pouco mais avançada, é definido que demandas são todas
as “solicitações de informação, reclamações, denúncias, sugestões e elogios enviadas pela
sociedade à Câmara dos Deputados” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2013). São definidos
então cinco tipos de demanda:
denúncia - mensagem em que o cidadão comunica ilegalidades ou abuso de poder no
âmbito da Câmara dos Deputados, que não sejam de conhecimento público.
elogio - manifestação de apreço, reconhecimento ou satisfação para com as
atividades legislativas e administrativas da Câmara dos Deputados.
solicitação de informação - requerer consultas e pedidos de informação referentes às
atividades legislativas e/ou administrativas da Câmara dos Deputados.
sugestão - expressão de proposta ou ideia para o aprimoramento das atividades
legislativas e/ou administrativas da Câmara dos Deputados.
reclamação - mensagem em que o cidadão comunica irregularidades ou mau
funcionamento de atividades administrativas e serviços na Câmara dos Deputados.

De acordo com o levantamento publicado pelo acima citado Relatório Canais Web
de Interação com a Sociedade (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007b), o cidadão entra em
contato com a Câmara dos Deputados por meio das seguintes áreas: Cedi, Presidência da
Câmara dos Deputados, Ouvidoria, Comissão de Legislação Participativa, Decom, Gabinetes
Parlamentares e Secom. O contato pode ser feito pelo Portal, por telefone, por carta ou
presencial:
• Via Portal (internet): Fale Conosco, Fale com o Deputado e Ouvidoria (todos por
meio de formulários).
• Via telefônica: Central de Comunicação Interativa (0800) e Seção de Telefonia.
• Presencial: O cidadão que se dirige pessoalmente às dependências da Câmara dos
Deputados pode ter informações básicas sobre a localização de órgãos e pessoas e sobre a
agenda da Câmara nos balcões das 13 entradas disponíveis. As pessoas que solicitam
informações nesses balcões e que demandam um atendimento mais específico são
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encaminhadas ao Cedi, onde são atendidas pelo balcão da Corpi. As Comissões também
dispõem de balcões de atendimento presencial.
• Balcão do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC: instituído pela Lei de Acesso à
Informação, o Balcão foi locado na entrada do Anexo II da Câmara dos Deputados.
Funciona sob a coordenação conjunta do Cedi e da Secom e presta o primeiro nível de
atendimento (as linhas e níveis de atendimento serão brevemente descritos abaixo),
fazendo a triagem e encaminhamento das solicitações ali registradas.
Essas solicitações podem ser atendidas pelo próprio setor que as recebeu ou serem
encaminhadas para outros que, conforme julgamento do recebedor da demanda, sejam
competentes para lidar com a questão.
Com as demandas sistematizadas em categorias e as competências definidas para
cada órgão, o atendimento foi organizado em duas “linhas” e três “níveis” de atendimento.
Na Primeira Linha de Atendimento, estão a Central de Atendimento Interativo (0800) e a
Seção de Telefonia, enquanto que na Segunda Linha estão todos os demais órgãos da Casa
que venham porventura se envolver para responder a alguma demanda. Já os níveis de
atendimento referem-se ao nível de complexidade das demandas, começando pelo primeiro
nível com as solicitações mais simples e chegando somente ao terceiro nível quando se torna
necessária a análise e decisão da Presidência, Primeira-Secretaria, Diretoria-Geral ou SGM.
5.2 O Portal da Câmara dos Deputados
Segue agora uma breve reconstituição da criação do Portal e suas modificações ao
longo do tempo, especialmente no que se refere aos canais de comunicação.
5.2.1 Histórico e evolução das ferramentas de atendimento do Portal
Em 1971, a Resolução nº 20/1971, no art. 81, atribuiu ao Cedi a competência de
automatizar os serviços internos e criou uma ‘Seção de Informática’ dentro de sua estrutura
administrativa. No Departamento de Material e Patrimônio (Demap), no final da década de
80, também houve iniciativas para “diminuir a quantidade de papel que circulava diariamente
na casa, tornar mais ágil os processos internos”. Até então dependente da Secretaria Especial
de Informática do Senado Federal (Prodasen) para os serviços de automatização, a Casa teve
que superar barreiras para sua informatização. Naqueles anos iniciais, teve que superar
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diversos problemas: desde o desinteresse dos Deputados até a dificuldade em se adaptar a
estrutura física dos edifícios que compõem o complexo da Câmara dos Deputados para a
passagem dos cabos necessários para interligar a rede de computadores.
Em março de 1990, o processo de informatização da Câmara dos Deputados teve
um marco importante quando a Portaria nº 108 do Diretor-Geral criou uma Comissão
Executiva “para exame, desenvolvimento, implantação e operação do Programa de
Informatização”. Este processo foi viabilizado em novembro do mesmo ano, com a criação do
Centro de Operações e Suporte Técnico de Informática e Automação (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 1990) e continuou ao longo de alguns anos, culminando com a criação de um
órgão específico de informática e automação na estrutura da Câmara dos Deputados, o Centro
de Informática, em 1997, ano no qual também é criado o sítio da Câmara dos Deputados
(PAIVA, 2009, p. 38). Esta primeira versão do sítio era mais simples, composta de “páginas
estáticas atualizadas pela área de tecnologia” (PAIVA, 2009, p. 38), mas, ao pé da primeira
página do website, já era divulgado um email para contato (internet@camara.gov.br), embora
sem qualquer descrição ou explicação auxiliar.
Figura n 3: Página sobre a Mesa Diretora no website da Câmara dos Deputados em 2 de maio de 1998:

Fonte: http://web.archive.org/web/19980502060351/http://www.camara.gov.br/
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A atenção da Casa com a informatização e com o uso do sítio, primeiramente, e
do Portal, posteriormente, pode ser verificada por meio das diversas normas editadas entre os
anos de 1990 e 2004 (v. Apêndice C), que versa sobre a infraestrutura de rede de dados, o uso
do correio eletrônico, criação de cargos para analistas de informática, a elaboração das
páginas dos parlamentares e a criação de vários comitês, subcomitês e grupos de trabalho para
lidar com as questões da informatização e da internet. Uma das normas mais significativas é o
Ato da Mesa nº 80, de 1998, que cria o Comitê Gestor Internet, a quem cabia gerenciar a
divulgação da Câmara dos Deputados pela sítio na internet. Supervisionado pelo DiretorGeral e coordenado pelo Assessor-Chefe da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas,
este comitê também contava com a participação da Primeira-Secretaria, da SGM; do Cedi; e
do Diretor do Cenin.
Em agosto de 1998 entrou em funcionamento o Atendimento ao Cidadão (Serviço
0800). Por meio deste serviço, “qualquer pessoa pode ligar para a Câmara dos Deputados para
pedir informações, fazer sugestões, reclamações ou qualquer outra observação sobre o
trabalho legislativo, da Casa como um todo, dos seus diversos departamentos ou de cada
parlamentar individualmente.” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2001c). O cidadão poderia
registrar sua demanda por meio de uma ligação gratuita (0800 619619) ou enviando um email
para cidadao@camara.gov.br.
Em 1999, novos analistas de informática foram empossados, e o sítio da Câmara
dos Deputados ganhou uma nova versão. Nela, apareceram pela primeira vez as notícias da
Agência Câmara e foi divulgado pela primeira vez o Serviço Fale Conosco, utilizando o
mesmo email (internet@camara.gov.br) divulgado nas versões anteriores do website.
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Figura n 4: Capa do website da Câmara dos Deputados em 2 de março de 2000:

Fonte: http://web.archive.org/web/20000302033926/http://www.camara.gov.br/

Paralelamente, foi desenvolvido o Sistema de Informações Legislativas (SILEG).
Em 1992, o Diretor-Geral cria o Comitê de Informatização das Atividades Legislativas
(Portaria nº 169, de 1992), cujas atribuições envolviam, entre outras, levantar a necessidade
de informatização e acompanhar a execução dos planos e programas. No final de 2001, esta
ferramenta foi disponibilizada no sítio da Câmara dos Deputados (BANDEIRA, ALMEIDA,
MAIA, 2009). Agora era possível para o cidadão pesquisar e acompanhar a tramitação de
milhares de proposições “bem como resultados de reuniões, discursos e votações, nas
comissões e no plenário.”
Em 2002, entra no ar uma nova versão do sítio da Câmara dos Deputados (Figura
n 5). Nele, o Fale Conosco deixa de ser apenas a indicação de um email e se transforma em
um formulário a ser preenchido pelo usuário (Figura n 6). Este formulário era
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contextualizado, ou seja, a demanda era distribuída a um dos diversos órgãos da Casa,
conforme a página em que o usuário estava quando acessou o Serviço Fale Conosco 8.
Figura n 5: Capa do website da Câmara dos Deputados em 27 de março de 2002

Fonte: http://wayback.archive.org/web/20020327124651/http://www.camara.gov.br/

8 Por exemplo, se o serviço Fale Conosco fosse acessado a partir da página da Comissão de Direitos Humanos, era esta a Comissão que
receberia a demanda, por email.
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Figura n 6: Fale Conosco do Portal da Câmara dos Deputados em 2 de junho de 2002

Fonte: http://wayback.archive.org/web/20020602011653/http://www.camara.gov.br/internet/faleconosco/
default.asp

Em novembro de 2004 foi criado o Comitê Gestor do Portal9 e então uma série de
modificações foram sendo feitas no website, que passou a ser concebido como um portal, com
ações coordenadas por um órgão central e a definição de políticas a serem adotada por todos
os outros órgãos da Casa. O modo como o sítio estava organizado foi totalmente revisto, bases
de dados foram integradas, novos sistemas foram incorporados e uma nova ferramenta para
gestão de conteúdo foi adotada. Esta nova ferramenta, o aplicativo Zope/Plone, permitiu que
cada unidade dentro da Câmara dos Deputados alimentasse as informações de seus
respectivas áreas que julgassem apropriadas, descentralizando e simplificando o processo de
gestão de conteúdo.
Uma nova versão do Portal entrou no ar em 2005 (Figura n 7), e o formulário do
Fale Conosco ganhou novos campos. O usuário passou a ter um campo de ‘assunto’ com uma
lista da qual deveria selecionar uma das opções disponíveis (Geral, Biblioteca e Arquivo,
Deputados, Leis Federais, Orçamento da União, Projetos de Lei e outras Proposições e
9 O Comitê Gestor do Portal será tratado mais a frente, no item 5.2.3.
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Publicações) e outro campo com o tipo de demanda (elogiar, dúvida, sugerir, solicitar e
reclamar). Conforme o preenchimento desses campos, a demanda era enviada para um órgão
diferente, na tentativa de automatizar o encaminhamento para a área mais competente para
respondê-la.
Figura n 7: Capa do Portal da Câmara dos Deputados em 6 de fevereiro de 2005

Fonte: http://wayback.archive.org/web/20050206002833/http://www2.camara.gov.br/
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Figura n 8: Fale Conosco do Portal da Câmara dos Deputados em 25 de novembro de 2005

Fonte: http://wayback.archive.org/web/20051125174515/http://www2.camara.gov.br/internet/faleconosco?
contexto=http://www2.camara.gov.br

Em novembro de 2007, com a intenção de otimizar os canais de interação com a
sociedade disponibilizados no Portal, a Diretoria-Geral criou um projeto para estudar como
estava o cenário de então e propor diretrizes. O projeto levantou quais eram os fluxos e as
quantidades de atendimento por setor, quais eram os canais de interação existentes e também
as dificuldades e limitações tanto para atividades de pesquisa no Portal quanto no processo de
atendimento (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007b). Neste Relatório foram detectados
problemas de “usabilidade, navegabilidade e clareza” na interface do formulário do Fale
Conosco, gerando dificuldades para o usuário na hora de selecionar a “combinação de campos
adequada à sua demanda” e, por consequência, erros de encaminhamento,
atendimento e, eventualmente, falta de resposta”.

“atraso no
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Mas, apesar dos problemas já apontados, o Portal tem sido considerado uma
referência como democracia digital não só no Brasil (BRAGA, 2007; MARQUES; MIOLA,
2007; MARQUES, 2008 apud MARQUES, 2010) como no mundo (UNITED NATIONS,
2008, apud MARQUES, 2010), haja vista o volume de informações disponíveis, incluindo
informações sobre os parlamentares e suas atividades, sobre as proposições tramitando e já
arquivadas, sobre a estrutura da Casa, transmissões ao vivo das sessões no plenário e das
reuniões na comissões, atas das sessões do Plenário, notas taquigráficas dos discursos e mais
um grande número de informações e materiais condizentes com a complexidade do processo
legislativo democrático. Pelo Portal também é possível acompanhar as decisões dos
deputados, bem como os gastos e ações da administração.
Em 2009, foi publicado um estudo para além da avaliação do Portal, mas
chegando ao impacto do uso das TICs pelos Portais Legislativos sobre as atividades de lobby
exercidas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo (CNC) e das
Federações do Comércio do Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Essas instituições
têm como principal fonte de informações os Portais Legislativos da Câmara, do Senado e das
Assembleias dos estados citados (AZEVEDO, 2009, p. 17). Neste estudo, Azevedo (2009, p.
22) criou um índice de “colaboração dos portais legislativos com as atividades dos grupos de
pressão” baseado na disponibilização, nos portais, das informações e/ou documentos
importantes para tais atividades:
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Quadro n 2: Variáveis utilizadas para construção do índice de colaboração dos portais legislativos com
atividades dos grupos de pressão

Variáveis da Instituição
Legislativa:

Variáveis do Processo
Legislativo:

Variáveis de Serviço
Prestados

Constituição

Pautas

Aviso sobre alterações nas
proposições

Regimento Interno

Audiências Públicas

Imagem e audio das reuniões e
sessões

Composição da Casa

Proposições novas

Acesso aos Órgãos da Casa

Partidos políticos

Avulso original

Acesso aos parlamentares

Lideranças

Autor

Agência de notícias

Blocos Parlamentares

Despacho

Frentes Parlamentares

Órgãos deliberativos

Parlamentares

Relatores

Comissões

Pareceres apresentados

Órgãos Administrativos

Pareceres aprovados

Institucional

Emendas

Indicadores de desempenho Votações
Legislaturas anteriores

Tramitação
Fonte: Azevedo, 2009, p. 22.

Ao consolidar as informações coletadas, o autor verifica que o Portal da Câmara
dos Deputados atende a 93,55% das variáveis, o do Senado, 90,32%, o do Rio de Janeiro,
83,87%, o do Rio Grande do Sul, 70,97% e o do Paraná, 12,90%. E, ao comparar com as
atividades exercidas por cada uma das assessorias parlamentares, Azevedo (2009, p. 102)
verifica que “o volume de projetos acompanhados e que tenham ação parlamentar, o número
de funcionários e custos operacionais, suas rotinas de trabalho e o modo de interlocução com
os Legislativos dependem da oferta de informação dos sítios das Casas Legislativas”,
detectando uma correlação direta entre a qualidade e a quantidade de informações nos portais
e a capacidade de monitoramento de proposições e até o sucesso das ações dos grupos de
pressão.
5.2.2 Ferramentas de atendimento no Portal atualmente
Além da diversidade e volume de informação disponíveis no Portal e já descritos
no item 5.2.1, foi também apontado em outros estudos (BRAGA, 2007; SILVA et al, 2009)
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que o Portal da Câmara dos Deputados também é referência na oferta de ferramentas de
atendimento e de interatividade entre a sociedade e o parlamentar. Pelo Portal, além das
enquetes e pesquisas eventualmente apresentadas, é possível se comunicar com os
parlamentares e com a administração da Casa por meio dos seguintes canais:
Interativos:
• Portal e-Democracia: para que os cidadãos e a sociedade civil organizada possam
participar de debates sobre temas importantes. É necessário cadastrar-se para participar, e
as discussões são organizadas em etapas, com diversos níveis possíveis de participação. No
e-Democracia é possível:
- “compartilhamento de informações, experiências e documentos úteis para a
discussão dos projetos de lei;
- participação nos fóruns e bate-papos;
- organização de redes sociais temáticas;
- apresentação de propostas de textos legislativos, construídos de forma
colaborativa, a fim de subsidiar o trabalho dos deputados na tomada de
decisão.” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011b).
As discussões em pauta podem ser vistas em http://edemocracia.camara.gov.br/
web/public/principal.
• Bate-Papo da Agência Câmara: Deputados são convidados para debater com os
cidadãos, por meio de uma ferramenta de chat, sobre assuntos polêmicos ou de interesse da
sociedade. Qualquer pessoa pode participar e falar livremente. Os Bate-Papos já realizados
podem ser vistos em http://www.camara.leg.br/internet/chatCP/chatsAnteriores/. Muitas
vezes, as dúvidas dos usuários são respondidas diretamente pelo Deputado convidado e,
em outras, as pessoas conversam entre si. Como os temas selecionados são normalmente
polêmicos, ocorrem debates acalorados entre os participantes, que expõem seus diferentes
pontos de vista.

71

• Redes Sociais: vários órgãos, programas e serviços da Casa têm perfis em redes
sociais abertas como o Twitter, o Facebook e blogs. A lista pode ser vista em: http://
www2.camara.leg.br/participe/redes-sociais
Atendimento:
• Fale com a Ouvidoria: recebe denúncias, opiniões, críticas e sugestões para melhorar
as atividades da Câmara dos Deputados. Os registros são feitos exclusivamente por meio
de um formulário no Portal (http://www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco/ouvidoria) e
podem acompanhados pelo cidadão que fez a solicitação. A resposta pode ser recebida por
carta ou e-mail.
• Fale com o Deputado: formulário para encaminhar denúncias, reclamações,
sugestões, elogios ou solicitações diretamente a um Deputado específico. O cidadão que
deseja usar este serviço deve ter um e-mail e enviar sua mensagem em http://
www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco/fale-com-o-deputado.
• Fale Conosco/Fale com a Comissão: é o serviço de solicitação de informações gerais,
de pesquisa e de relatos sobre problemas técnicos no Portal da Câmara dos Deputados. O
cidadão deve preencher um formulário no Portal e ter um e-mail para registrar sua
solicitação, mas pode receber a resposta também por outras vias de comunicação,
conforme sua solicitação e/ou a disponibilidade e possibilidade da Casa. No formulário,
dependendo das combinação de opções selecionadas, a demanda pode ser enviada para
qualquer uma das áreas de atendimento. No entanto, em alguns casos, o Fale Conosco
funciona de forma contextual, ou seja, dependendo da página a partir da qual o serviço foi
solicitado, o encaminhamento automatizado direciona para esta ou aquela área. Por
exemplo, se o serviço foi solicitado a partir da página de uma Comissão, o formulário será
enviado para esta Comissão: ao clicar em qualquer um dos links indicados pelas setas azuis
da Figura n 9, o cidadão é direcionado diretamente para a página do serviço da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania, como exemplificado na Figura n 10.
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Figura n 9: Página da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

Fonte: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ccjc.
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Figura n 10: Página do Fale com a Comissão

Fonte: http://www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco?contexto=http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ccjc/participe/fale-conosco.

5.2.3 Gestão do Portal e o Comitê Gestor
Em março de 2004, o Diretor-Geral criou um Grupo de Trabalho (BRASIL,
Portaria nº 35, de 2004) com o objetivo de avaliar o sítio da Câmara dos Deputados, tendo em
vista recomendações recebidas no Relatório de Auditoria nº 9 de 2004 da Secretaria de
Controle Interno e as diversas providências que já haviam sido solicitadas pela Secretaria de
Comunicação Social. Este grupo concluiu seus trabalhos seis meses depois com um relatório,
chamado “Salto Qualitativo do Sítio da Câmara dos Deputados” (CÂMARA DOS
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DEPUTADOS, 2004c), onde descreveu a profunda avaliação que realizou e onde também
foram elencadas diversas recomendações. Entre estas, estava a de se criar um comitê gestor
composto por servidores do Centro de Documentação e Informação, do Centro de
Informática, da Secretaria de Comunicação Social e da Diretoria-Geral. Ao comitê caberia
gerenciar o conteúdo, planejar e estabelecer metas e articular os interesses das diversas áreas.
Assim, em novembro do mesmo ano, o Comitê Gestor do Sítio da Câmara dos
Deputados foi criado pelo Diretor-Geral “destinado a promover e gerenciar as ações que
dizem respeito à estrutura de serviços e informações, à apresentação e à forma do sítio da
Câmara dos Deputados, nos ambientes Internet, Intranet e Extranet” (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2004b).
Estas e outras medidas de automatização das ferramentas existentes no Portal
foram discutidas e implementadas pelo Comitê Gestor do Portal. Fazem parte do Comitê
Gestor representantes do Cedi, da Secom, do Cenin, da Diretoria-Geral, da Diretoria
Administrativa, da Diretoria de Recursos Humanos e da Diretoria Legislativa, que se reúnem
pelo menos uma vez por semana para deliberar.
As atribuições do Comitê Gestor foram definidas pela Portaria nº 123, de 2004:
•planejar a organização e a arquitetura das informações;
•desenvolver critérios de apresentação visual, acessibilidade, usabilidade e
navegabilidade;
•zelar pela qualidade e atualização das informações disponibilizadas;
•definir critérios para inserção dos conteúdos publicados pelas áreas responsáveis de
forma descentralizada;
•promover a acessibilidade das informações e serviços aos portadores de deficiência;
•estudar e propor ações para promover, no ambiente virtual, a transparência da
Câmara dos Deputados junto à sociedade;
•favorecer mecanismos de interação com o público e usuários internos;
•efetuar a gestão da Caixa Postal do Comitê, estabelecendo canal direto de interação
com os usuários para receber sugestões e apontar soluções para problemas
identificados;
•conhecer as necessidades dos setores da Casa em relação ao Portal a fim de planejar
e priorizar o atendimento das demandas a serem implementadas;
•estimular a capacitação dos provedores de conteúdo sobre conceitos, padrões e
ferramentas de trabalho adotadas no Portal. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004b)

Atualmente é o Comitê Gestor quem define todas as ações relativas ao Portal. Sua
missão é “prover ao cidadão amplo acesso às informações do Legislativo e promover a
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participação popular no processo democrático.” (COMITÊ GESTOR DO PORTAL DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007b).
5.2.4 Estatísticas de acesso ao Portal e aos Serviços de Atendimento
O Portal parece refletir o esforço do Comitê para cumprir a primeira parte da
missão, que é fornecer acesso à informação. São mais de 30 mil páginas com “informações
técnicas, legislativas e jornalísticas, constituindo-se em relevante fonte de
pesquisa.” (COMITÊ GESTOR DO PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010d). É
evidente também o esforço para que as informações sobre o processo legislativo, em toda sua
complexidade, estejam organizadas, identificadas e disponíveis no Portal. Essa grande
disponibilização de documentos e informações se traduz em um acesso crescente às páginas
do Portal. Em 2004, a média mensal de visitantes ao Portal era de aproximadamente 16 mil
COMITÊ GESTOR DO PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010b), saltando para
quase 50 mil em 2007 e chegando a 142 mil, com 1,7 milhões de visitantes e 5 milhões de
páginas visualizadas em outubro de 2012 COMITÊ GESTOR DO PORTAL DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, 2010a).
Quadro n 3: Média de visitas mensais ao Portal da Câmara dos Deputados

Médias mensais de visitas ao Portal
142.301

150.000
112.500
75.000
37.500

49.321
16.961
2004

2007

2012

Fontes: Relatório Executivo 2007 do Comitê Gestor do Portal e Relatório de Estatísticas de Acesso ao Portal de
Outubro de 2012

No que tange à segunda parte da missão, de “promover a participação popular no
processo democrático”, é necessário uma avaliação mais cautelosa. Os serviços mais
acessados, conforme os Relatórios do Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados de
2009, 2010 e 2011, são:
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Quadro n 4: Serviços mais acessados em 2009

Nº

Serviços

1

Proposições

2

Agência Câmara

3

Deputados

4

Comissões

5

Busca

6

TV Câmara

7

Legislação

8

Rádio Câmara

9

Boletim Eletrônico

10

Discursos e Notas Taquigráficas

Fonte: Relatório Executivo do Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados de 2009
Quadro n 5: Serviços mais acessados em 2010

Nº

Serviços

1

Portal da Câmara

2

Projetos de Lei e Outras Proposições

3

Deputados

4

TV Câmara

5

Rádio Câmara

6

Plenário (Ordem do Dia)

7

Discursos e Notas Taquigráficas

8

Biblioteca e Arquivo

9

Orçamento Brasil

10

Jornal da Câmara

11

Agenda da Câmara

12

Publicações Livros Novos

13

Banco de Imagens

14

Como se faz um projeto de lei?

15

Legislação Interna Coleções

16

Reforma Ortográfica

17

Administração do tempo

18

Catálogo de Autoridades

Fonte: Relatório Executivo do Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados de 2010
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Quadro n 6: Serviços mais acessados em 2011

Nº

Serviços

1

Agência Câmara

2

Projetos de Lei e Outras Proposições

3

Deputados

4

TV Câmara

5

Comissões

6

Rádio Câmara

7

Transparência

8

Legislação

9

Boletim Eletrônico

10

Plenário (Ordem do Dia)

11

Fale Conosco

12

Discursos e Notas Taquigráficas

13

WebCâmara

14

Biblioteca e Arquivo

Fonte: Relatório Executivo do Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados de 2011

Existem serviços que oferecem a maior possibilidade de interação, como o EDemocracia ou as salas de Bate-Papo, mas, a rigor, não há na Câmara dos Deputados a oferta
de serviços que coloquem o cidadão em uma posição de participação direta no processo
legislativo ou no processo decisório da Câmara. O que se observa nestas listas de serviços é
que os mais acessados são mais voltados à consulta de informações. Porém, retoma-se aqui à
ideia de Bramam, já citada no capítulo 2.1, sobre o modelo democrático que atualmente
adotamos, que “requer que o indivíduo conheça sobre os processos e atividades do
governo” (BRAMAN, 2006, p. 314, tradução nossa) para poder participar ativamente da vida
democrática. Complementa-se isto com a afirmação de Suaiden (2005) que nos lembra que é
necessário que a informação seja mediada, traduzida para uma linguagem acessível, para
somente então o indivíduo poder conhecer as atividades do governo e, assim, estar capacitado
para participar do processo democrático. Desta forma, para que este segundo aspecto da
missão do Portal possa ser avaliado, faz-se necessária uma análise específica sobre a
influência do uso dos serviços disponíveis no Portal sobre o processo legislativo ou decisório
na Câmara dos Deputados, assim como no estudo já realizado por Azevedo em 2009, como
citado no capítulo 5.2.1.
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Destaca-se aqui a interessante exceção do Serviço Fale Conosco, que aparece pela
primeira vez na estatística de 2011. Esse é o único dos serviços listados que permite ir além
do acesso à informação imediato e interagir com a Câmara dos Deputados.
Embora não listados dentre os serviços mais acessados, há espaços para debate e
onde a opinião do cidadão é solicitada. No menu ‘Participe’, existem seções como Bate-Papo
e e-Democracia já descritas no capítulo 5.2.2. No entanto, como observado por Marques
(2010, p. 86), as salas de Bate-Papo disponíveis no Portal da Câmara dos Deputados não
proporciona as condições favoráveis para se “desenvolver ideias de maneira mais
aprofundada, visto que os agentes em interação têm apenas alguns instantes para se expressar,
sem a possibilidade de procurar informações adicionais para alicerçar reflexões”. No eDemocracia, manifestações direcionadas a parlamentares são deixadas sem resposta, bem
como as próprias reclamações sobre esse aparente abandono. Assim, uma das maiores queixas
é a falta de confiança na real aplicação, pelos deputados, das idéias e manifestações dos
usuários. Não há um “senso de eficácia política”. (MARQUES, 2010, p. 89). Marques (2010)
acredita que, por não encontrarem canais adequados para exprimirem suas ideias, anseios e
opiniões, os cidadãos acabam utilizando os que encontram, como os bate-papos ou fóruns
disponibilizados pelo Portal da Câmara dos Deputados, e, por isso, nem sempre o uso dessas
ferramentas seguem o curso planejado. De toda forma, não se tem como avaliar se a sugestão
de um cidadão foi ou não considerada, pois elas não são sistematicamente publicadas e não
podem ser acompanhadas. Também não pode ser verificado um entrelaçamento mais
elaborado entre as ferramentas de atendimento e as de interatividade.
A tabela abaixo traz alguns dados levantados pela equipe da Ceate/Corpi por meio
do Siate nos anos de 2003 e 2012 (de dezembro de 2011 a novembro de 2012). A quantidade
de demandas subiu de 1.569 para 18.477 neste período. Também é possível verificar que a
gestão dos registros foi refinada: se em 2003 os registros eram classificados em quatro tipos e
uma categoria “diversos”, em 2012 todo e qualquer registro recebe uma classificação
específica dentre as 14 estabelecidas. Em 2012, dos 18.477 atendimentos realizados, 15.239
(82%) foram recebidos de forma eletrônica.
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Quadro n 7: Atendimentos externos feitos pela Ceate / Corpi em 2003 e de dez/2011 a nov/2012

Tipo de Informação

2003

2011 - 2012

Bibliografia

308

4.984

Proposições

583

3.497

-

2.652

Publicações

74

2.112

Legislação

468

1.472

Manifestação

-

1.055

Outros

-

818

Deputados

-

817

Processo Legislativo

-

655

Constituinte

-

154

Orçamento

-

83

Normas Técnicas

-

71

Audiência Pública

-

70

Jurisprudência

-

37

136

-

1.569

18.477

Institucional

Outros
TOTAL

Fonte: Dados levantados pela Ceate/Corpi

Na Ouvidoria, de 2009 a 2012, os dados estatísticos de atendimento podem, num
primeiro momento, surpreender. Com a crescente facilidade de acesso à internet e a
computadores, bem como o aumento dos recursos oferecidos pelo Portal, podia-se esperar que
o número de demandas crescesse no mesmo ritmo. Mas o que se observa é uma queda
vertiginosa, chegando, em 2012, a um número quase três vezes menor. A grande queda na
quantidade de atendimentos realizados é, na análise do entrevistado da própria Ouvidoria,
reflexo da melhora na gestão das demandas. A partir do momento em que as atribuições de
atendimento de cada órgão ficaram estabelecidas com clareza e a organização dos processos
entre as áreas passou a ser mais eficiente, a Ouvidoria também passou a atender, cada vez
mais, somente as demandas que lhe competiam, encaminhando as demais para as áreas
correspondentes e, assim, podendo assim oferecer um atendimento mais especializado e
eficiente.
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Quadro n 8: Atendimentos realizados pela Ouvidoria

Ano

Atendimentos Realizados

2009

9846

2010

8208

2011

5406

2012

3597

Fonte: Dados levantados pela Ouvidoria

Um movimento semelhante ocorreu também na Central de Comunicação
Interativa (0800). Os emails respondidos crescem gradualmente até o ano de 2009, quando
subitamente caem para apenas um décimo de registros, correspondendo a 2-3% do total e
permanecendo nesta faixa até os dias de hoje.
Embora sem pretender analisar as causas, faz-se necessário pontuar mais dois
fatos significativos a respeito das demandas respondidas pela Central de Comunicação
Interativa (0800). Como pode se observar nos dados abaixo, os registros totais aumentam
enormemente em 2004, saltando de 59 para 455 mil. Talvez não coincidentemente, neste
mesmo ano foi publicado o já citado relatório do Salto Qualitativo (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2004c). Várias das sugestões oferecidas no Relatório foram implantadas e foi
criado o Comitê Gestor do Portal.
Em 2010 e 2011, houve também uma mudança substancial: a quantidade total de
registros (telefônicos + email) que estava estabilizada na faixa dos 400 a 500 mil desde 2004,
passa subitamente para a faixa acima dos 700 mil, retornando para a faixa dos 400 mil em
2012. Não se encontrou nenhuma análise sobre esses dados.
Quadro n 9: Atendimentos realizados pela Central de Comunicação Interativa
Ano

1999

2000

2001

2002

2003

9.800

71.537

83.820

87.815

89.420

59.648 455.013 467.309 490.766 419.628 372.199 456.880 710.033 720.631 413.072

Email

0

0

0

0

0

23.264

49.526

Email
%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,0

10,9

Total

1998

2004

2005

2006

2007

2008

2009

74.009 123.535 197.544 116.045 164.096
15,8

25,2

47,1

Fonte: Dados fornecidos pela Ouvidoria

31,2

35,9

2010

2011

2012

15.360

14.317

12.637

2,2

2,0

3,1
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5.3 Metodologia, avaliadores e questões
A reconstituição da evolução dos serviços de atendimento na Câmara dos
Deputados teve como fonte de informação a pesquisa documental (normas, proposições,
relatórios e dados estatísticos). No entanto, frente ao escasso registro documental da história
da administração da Câmara dos Deputados, foram também necessárias consultas com
servidores para que os vãos fossem um pouco melhor preenchidos e esta história, então, um
pouco melhor visualizada. Para isso, pude contar com a gentil e inestimável ajuda de quatro
colegas: Christiane Coelho, diretora da Corpi no Cedi; Maria de Jesus Bezerra, servidora
inicialmente do Demap e posteriormente do Cenin e aposentada em 2007; Fábio Surrage de
Medeiros, Chefe da Sessão de Desenvolvimento de Aplicações do Portal Institucional, no
Cenin; e Alessandra Müller, Coordenadora do Núcleo de Democracia Digital, no Decom.
Com o objetivo de avaliar qualitativamente a atual estrutura para o atendimento
das demandas registradas pelo Portal da Câmara dos Deputados e considerando o processo de
discussão e implantação do Projeto de Gestão do Relacionamento, foram ainda realizadas
entrevistas com quatro servidores: Jorge Henrique da Silva Junior, Chefe da Central de
Comunicação Interativa - 0800, na Secom; Mariana Brandt, Coordenadora do Núcleo de
Gestão da Informação e do Relacionamento, no Decom; Christiane Coelho, Diretora da Corpi,
no Cedi; e Vera Lúcia de Campos de Matos, Assessora Técnica e Substituta do Chefe de
Gabinete da Ouvidoria. As entrevistas foram realizadas pessoalmente nas instalações da
Câmara dos Deputados no período entre 17 de dezembro de 2012 e 14 de janeiro de 2013. A
escolha dos servidores deu-se pelas seguintes razões:
• Foram selecionadas as áreas que tinham o atendimento como uma de suas
atribuições;
• Foram selecionados servidores que ocupavam a posição de gerentes, dando portanto
uma visão que ia além das atividades operacionais de suas atividades;
• Dentre os gerentes das áreas de atendimento, foram selecionados os que tiveram
assento no Projeto de Gestão do Relacionamento;
• Era esperado que os servidores selecionados tivessem informações sobre como o
atendimento vinha sendo realizado em suas respectivas áreas, ao longo dos últimos anos.
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O questionário visou aprofundar aspectos sobre os recursos, a capacidade de
resposta e as dificuldades das áreas para atender às demandas; também tentou verificar se os
servidores perceberam algum impacto da criação do Portal sobre o serviço de atendimento. As
perguntas foram divididas em dois módulos: o primeiro teve como objetivo saber como os os
gerentes avaliavam a capacidade de atendimento de suas áreas; e o segundo, pretendeu
detectar a influência do Portal sobre as atividades de atendimento de cada área (v. Apêndice
D).
Em relação a capacidade de atendimento de cada área, a avaliação foi feita por
meio da seguinte questão:
1. Como você avalia a capacidade atual do seu setor (seção, coordenação,
departamento) para responder às solicitações de informação externas (da sociedade) que
recebe em termos de:
Quadro n 10: Capacidade para atender às solicitações de informação

Unidade
Central de Comunicação
Interativa - 0800 (Secom)
Decom
Corpi (Cedi)
Ouvidoria

Pessoal

Infraestrutura TI

Parcialmente
satisfatória
Parcialmente
satisfatória
Parcialmente
satisfatória
Parcialmente
satisfatória

Parcialmente
satisfatória
Parcialmente
satisfatória
Parcialmente
satisfatória
Não satisfatória

Organização dos
Processos

Completamente
satisfatória
Completamente
satisfatória
Parcialmente
satisfatória
Parcialmente
satisfatória

Fonte: Dados recuperados pela autora por entrevistas com servidores da Câmara dos Deputados

As respostas obtidas mostram que a atenção da Casa em relação ao atendimento
tem surtido progressos que, embora não globais, denotam um direcionamento concreto.
Inicialmente com aprimoramentos graduais e pontuais e, posteriormente à constituição do
Projeto de Gestão do Relacionamento, com iniciativas mais coordenadas, os setores têm se
adaptado para atender às demandas recebidas da sociedade. Embora com avanços visíveis, os
aspectos de pessoal e infraestrutura de TI ainda se mostraram deficitários nas entrevistas
realizadas.
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Na questão de pessoal, a revisão de atribuições discutidas durante o Projeto de
Gestão de Relacionamento provocou um momento de adaptação, tanto em quantidade quanto
em perfil dos servidores. Todos os entrevistados apontaram uma dificuldade em alocar
servidores com perfil, qualificações e quantidades necessárias, seja porque o próprio setor
ainda está processando como cumprir suas novas atribuições, seja porque as novas atribuições
exigem características diferentes para a equipe de atendimento. Mas a resposta dada pela
entrevistada do Decom reflete uma realidade que pôde ser observada também nas outras
entrevistas: “a valorização do atendimento ao cidadão mudou apenas recentemente, nos
últimos anos, e a própria cultura dos servidores tem mudado, assumindo a importância do
atendimento como um serviço à população e até mesmo, no caso das Comissões, como talvez
a atividade mais importante, que é mostrar para a população o que está sendo feito”. Assim,
da mesma forma como se detectou a dificuldade em termos de pessoal, também pôde ser
registrada a expectativa de melhora gradual da situação.
Quanto à infraestrutura de TI, o principal entrave parece derivar da grande
quantidade de sistemas isolados, sem padronização e com soluções muito específicas para
cada setor, o que traz enorme dificuldade técnica para a integração. Atualmente todas as áreas
entrevistadas adotam, como sistema complementar para a gestão do recebimento e resposta
das demandas, o SisOuvidor, sistema originalmente adotado pela Ouvidoria em setembro de
2007. Mas com o aumento do numero de áreas que o utilizam, chegou-se a um nível de
complexidade que o SisOuvidor não mais atende, tendo sido relatado por todos os
entrevistados as limitações e as dificuldades que derivam disso. Os entrevistados foram
unânimes em acreditar que apenas um novo sistema, desenvolvido sob os paradigmas da
arquitetura da informação10

e da hierarquia matricial11 , poderá trazer as ferramentas

10 Arquitetura da Informação pode ser definida como a disciplina que tem como foco elaborar um “projeto de estruturas para fornecer aos
usuários que procuram informação os recursos necessários para transformar suas necessidades informacionais em ações e atingir os objetivos
com sucesso” (AGNER, 2007, disponível em: <http://www.agner.com.br/2008/01/30/arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tesebaixe-na-integra/>. Acesso em: 3 fev 2013).
11 Segundo Rabechini Junior et al, “a estrutura matricial é uma maneira de as empresas se organizarem para fazer melhor proveito da
integração das diferentes áreas técnicas, condição cada vez mais necessária frente à complexidade tecnológica contemporânea, [buscando]
distribuir o projeto ao longo das divisões da empresa e, com isso, utilizar melhor a capacidade técnica da mesma [e usando] maior
racionalidade no uso dos recursos e do compartilhamento da autoridade e da responsabilidade”, com estruturas mais flexíveis, com
“multiplicidade de comando, diversificação elevada e comunicação horizontal e diagonal” (Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/gp/
v18n2/14.pdf>. Acesso: em 3 fev 2013).
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necessárias para atender tanto as particularidades de cada setor quanto para integrar as
atividades de todas as áreas. A fala da entrevistada do Cedi aponta o problema e uma
possibilidade de solução: “A gestão hierárquica não proporciona interseções entre as áreas e
entre as iniciativas, resultando em sistemas e procedimentos não integrados ou
compartilhados. É necessário criar uma área de gestão de arquitetura da informação, que terá
condições de conhecer todos os processos da Câmara dos Deputados e identificar as
possibilidades de integração e trabalho coordenado. Uma demonstração de que a Casa já sente
esta necessidade é a existência de vários projetos e comitês interdepartamentais em
funcionamento, que foi uma forma de se conseguir suprir a integração que falta à estrutura
hierárquica atual.”
O ponto que parece estar sendo melhor resolvido, neste primeiro momento, é a
questão da ‘Organização dos Processos’, que se refere ao modo como a Casa tem se
organizado para que, quando necessário, mais de um setor seja envolvido para atender a uma
demanda. Talvez este fato possa ser visto como reflexo direto desta primeira iniciativa da
Câmara dos Deputados em reunir todos os envolvidos com atendimento em torno do mesmo
objetivo, colocando ‘em torno da mesma mesa’ os diversos atores que, antes, atuavam
isoladamente.
As questões seguintes visaram identificar a existência de influência do Portal
sobre as atividades de atendimento:
2. O registro de solicitação de informação pelo Portal teve impacto sobre o atendimento
de seu setor:
Quadro n 11: Impacto do Portal sobre o registro de solicitações

Unidade

Em quantidade de
solicitações?

Central de Comunicação
Interativa - 0800 (Secom)

No teor das solicitações
(assuntos)?

Não se aplica*

Decom

Sim

Não

Corpi (Cedi)

Sim

Sim

Ouvidoria

Não se aplica*

Fonte: Dados recuperados pela autora por entrevistas com servidores da Câmara dos Deputados
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*

Tanto a Central de Comunicação Interativa quanto a Ouvidoria foram criadas

após o Portal, em uma realidade onde o registro de demandas eletrônicas já existia, não sendo,
assim, possível fazer uma comparação.
3. Desde que as solicitações de informação passaram a ser também registradas pelo
Portal, houve necessidade de alguma ação para aprimorar o atendimento de seu setor? Se
sim, quais?
Quadro n 12: Necessidade de aprimoramento do atendimento após o Portal

Unidade
Central de Comunicação Interativa - 0800 (Secom)

Houve necessidade de
aprimoramentos?
Não se aplica*

Decom

Sim

Corpi (Cedi)

Sim

Ouvidoria

Não se aplica*

Fonte: Dados recuperados pela autora por entrevistas com servidores da Câmara dos Deputados

* Tanto a Central de Comunicação Interativa quanto a Ouvidoria foram criadas
após o Portal, em uma realidade onde o registro de demandas eletrônicas já existia, não
sendo, assim, possível fazer uma comparação.
No Decom foi necessário designar servidores para a atividade de atendimento.
Na Corpi sistemas tiveram que ser adaptados, os servidores reorganizados, foram
criados novos produtos e foram estabelecidos padrões e limites de atendimento.

86

4. Qual a maior dificuldade do seu setor para atender às solicitações de informação
registradas pelo Portal? Essa dificuldade difere das que enfrentam para atender às demais
solicitações (presenciais e telefônicas)?
Quadro n 13: Maiores dificuldades de atendimento

Unidade
Central de Comunicação
Interativa - 0800 (Secom)
Decom
Corpi (Cedi)
Ouvidoria

Maior dificuldade (demandas pelo
Portal)

Difere das
demandas
presenciais e
telefônicas?

Falta de integração dos sistemas de
gestão de demandas.

Não

Não soube informar

Não soube informar

Identificar o tipo de solicitação
Demandas fora da competência da
Ouvidoria.

Sim
Não

Fonte: Dados recuperados pela autora por entrevistas com servidores da Câmara dos Deputados

No Decom, em vista da inexistência de dados estatísticos ou análises, não foi
possível responder à questão. A gestão o acompanhamento das demandas se iniciaram apenas
recentemente, não havendo dados suficientes para análise.
Na Corpi, a dificuldade maior tem sido identificar em qual categoria certas
demandas se encaixam (denúncia, solicitação de informação, elogio, reclamação ou sugestão).
Esta classificação determina qual tratamento adequado e os procedimentos seguintes para
cada demanda.
O registro excessivo de demandas fora da competência da Ouvidoria é sua maior
dificuldade. É comum chegarem demandas de cunho assistencialista, as quais não só a
Ouvidoria, mas a própria Câmara não tem competência para atender.
5.3.1 Avaliação do impacto
As respostas dos entrevistados mostram que o Portal tem impacto significativo
sobre as áreas e as atividades de atendimento, especialmente no que diz respeito à estrutura
administrativa, como a distribuição de pessoal e desenvolvimento e aperfeiçoamento de
sistemas de TI. Em termos administrativos, nas duas áreas que já existiam anteriormente à
criação do Portal, o Decom e o Cedi, houve a percepção da necessidade de se re-estruturar,
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criando e alterando setores, redistribuindo atribuições e pessoal, buscando, dentro do corpo de
servidores da Casa, colaboradores com o perfil mais adequado a nova realidade e designando
servidores especificamente para as atividades de atendimento.
No Decom, cada Comissão designou pelo menos dois servidores para, além de
suas demais atribuições, realizarem o atendimento que, com a entrada do Portal, aumentou em
quantidade. Também a estrutura administrativa foi modificada, com a criação do Núcleo de
Gestão da Informação e do Relacionamento e do Núcleo de Democracia Digital. Mas o
grande ganho, foi a mudança cultural dos próprios servidores e parlamentares, que passaram a
perceber o atendimento das Comissões como uma atividade de grande importância e um canal
com a sociedade a ser explorado e cuidado. De maio, quando o Decom passou a gerir as
demandas por meio do SisOuvidor, a novembro de 2012, o Departamento respondeu a uma
média de 374 demandas por mês. No Decom não foi feito, até a presente data, um
levantamento ou análise sobre as dificuldades de atendimento das Comissões, não sendo
possível, assim, avaliar a questão número quatro. Por meio das entrevistas, foi possível
detectar que as demandas recebidas pelas Comissões não eram sistematicamente
acompanhadas, não havendo nenhum limite ou diretriz sobre a gestão que cada Comissão
dispensava a elas, ficando a cargo do Presidente ou da Secretaria da Comissão decidir sobre
que ações tomar.
O Cedi talvez tenha sido o órgão onde o impacto foi sentido com mais
profundidade, tendo sido necessárias ações mais abrangentes. Foi criada a Ceate
(posteriormente transformada em Corpi) com uma estrutura dedicada para o atendimento, e,
dentro da Central foi criada uma seção específica para o atendimento eletrônico (Satel),
conforme já citado no capítulo 5.1. Além disso, foi desenvolvido um sistema (Siate) para
gerenciar a quantidade e complexidade crescente das demandas que eram recebidas. Também
foi criado na Ceate um manual e definidos padrões e limites do atendimento. Outro reflexo foi
o aumento da estrutura organizacional com a adição de novas seções, coordenações e,
consequentemente, a alocação de mais servidores no quadro da Ceate. Esta é, no entanto, uma
questão que ainda carece de solução. A necessidade de um número maior de servidores com
perfil e qualificação para atendimento é sentida com intensidade pela atual Corpi.
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Outro impacto provocado pelo Portal e pela adoção das TICs em geral que afeta
todas as áreas entrevistadas foi a necessidade de integração de sistemas, de bases de dados
compartilhadas e o tratamento da informação. A estrutura fragmentada existente atualmente,
embora diversas vezes contornada com criatividade pelos servidores, pode comprometer a
qualidade do atendimento oferecido. Isso se reflete não só na questão gerencial, mas também
na própria disposição das informações no Portal e nos sistemas internos, provocando
inconsistência de dados (e, consequentemente, também nas respostas) e na dificuldade em se
localizar a informação nos diversos sistemas (não só do Portal) que usam bases de dados
isoladas e parâmetros diferentes. Davenport (1988, p. 17) já alertava para a importância das
abordagens não lineares e intuitivas para gerenciar a informação, em contraste com as
abordagens tradicionais, onde os “os atributos racionais, sequenciais e analíticos” são
predominantes. O Portal e os sistemas de informação da Casa refletem essa
compartimentalização que se observa na estrutura administrativa: os menus são rígidos e a
informação é fragmentada, dificultando o acesso. Nos últimos anos, no entanto, está sendo
cada vez mais comum a utilização de estruturas administrativas mais flexíveis, como os
comitês, compostos de servidores de diversas áreas que, estando reunidos em torno de um
objetivo, podem muitas vezes se ver diante da inversão da hierarquia tradicional.
Embora em diversos graus de intensidade, todos os entrevistados relataram a
dificuldade em se classificar as demandas. Primeiramente, porque muitas vezes um único
registro pode conter vários pedidos de tipos diferentes. Neste caso, cada área tem agindo
conforme suas necessidades, tanto para levantamentos estatístico quanto para os
procedimentos adequados a serem tomados. Por exemplo, no caso da Central de Comunicação
Interativa, uma única demanda pode ser desmembrada em várias outras, de forma que cada
uma possa ser classificada sob um tipo apenas. Uma segunda dificuldade relatada por todos
entrevistados para se classificar as demandas ocorre quando o próprio cidadão não tem
clareza sobre o que pode solicitar, sobre o que deseja exatamente ou sobre o assunto em si.
Como bem descreveu Choo (2003, p. 29), “descobrir necessidades de informação é um
processo de comunicação complexo e impreciso. A maioria das pessoas acha difícil expressar
suas necessidades informacionais”. Para exemplificar, no caso da Ceate/Corpi, quando a
demanda é feita pelo Portal e não há possibilidade de entrar em contato rapidamente com o
cidadão para maiores esclarecimentos, a diretriz é para que a demanda seja interpretada o
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mais fielmente possível, mas que sejam buscadas todas as oportunidades de envio de
informação. A intenção é dar ferramentas ao cidadão para ele seja capaz de fazer demandas
complementares. Muitas vezes, este tipo de resposta já se mostra suficiente. Essa dificuldade
aponta diretamente para os problemas da estrutura organizacional e de infraestrutura de TI, já
relatados.
Em relação à integração dos sistemas, alguns avanços já foram conquistados,
como a adoção do SisOuvidor por todas as áreas que prestam atendimento e o gradual
aperfeiçoamento de alguns sistemas e ferramentas de pesquisa. Mas essas melhorias foram
pontuais, não sendo suficientes para resolver a fragmentação, que, na opinião dos
entrevistados, só será superada com a adoção de um novo paradigma, sob a ótica do
atendimento sistematizado e integrado em toda a Casa, e que demandará também a
reorganização dos padrões e procedimentos adotados atualmente para o tratamento da
informação. Tendo sido o Comitê de Informatização das Atividades Legislativas e o Comitê
Gestor do Portal os dois primeiros a serem criados (em 1993 e 1998 respectivamente), não é
surpreendente, portanto, que o Portal seja também dos primeiros a exibir mais flexibilidade,
com sistemas gradualmente mais integrados, produzindo, assim, informações e ferramentas
com mais significado para o usuário.
Outra observação feita por todos os entrevistados foi sobre a quantidade de
solicitações que fogem ao escopo do atendimento da Câmara dos Deputados. São muito
comuns os pedidos de cunho assistencialista, solicitações de assistência jurídica, análises e
opiniões que não estão contempladas dentre as atividades ou atribuições da Câmara dos
Deputados 12. Em relação a este problema, os entrevistados da Ouvidoria e da Corpi acreditam
que o próprio Portal, nos formulários do Fale Conosco e Fale com a Ouvidoria não há clareza
12 O Ato da Mesa nº 58, de 2013, estabelece as competências de cada órgão de atendimento:
“Art. 7o As competências referentes à Gestão do Relacionamento dos órgãos administrativos que prestam serviços de atendimento ao público
externo, sem prejuízo das competências estabelecidas em normas existentes, são as seguintes:
I - compete à Ouvidoria Parlamentar receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações e denúncias;
II - compete à Secretaria de Comunicação Social prestar atendimento e divulgar a atividade legislativa e institucional da Câmara dos
Deputados;
III - compete ao Centro de Documentação e Informação prestar atendimento e realizar pesquisa bibliográfica e arquivística, bem como sobre
a atividade legislativa, parlamentar e administrativa da Câmara dos Deputados;
IV - compete ao Departamento de Comissões prestar informações sobre o funcionamento das Comissões e proposições em andamento
naqueles órgãos;
V - compete ao Departamento de Taquigrafia prestar informações sobre notas taquigráficas, pronunciamentos e debates.”
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e destaque suficientes sobre os limites do atendimento que pode ser prestado pela Câmara dos
Deputados. Nas ocasiões em que demandas deste tipo são recebidas, mesmo antes da LAI13,
os entrevistados da Corpi e da Ouvidoria afirmaram enxergar a situação, na palavras delas,
como uma oportunidade ‘didática’, o que pode ser visto na fala desta última: “Quando
recebemos demandas de cunho assistencialista (e recebemos muitas) tentamos orientar o
cidadão com informações sobre como e para quem poderá encaminhar seu pedido. Algumas
vezes, mesmo não sendo nosso papel, alguns colegas que são advogados usam seu
conhecimento jurídico para, por exemplo, escutar as demandas dos cidadãos e prestar algumas
informações básicas sobre para quais órgãos o cidadão poderia encaminhar sua demanda.”. A
entrevistada da Corpi ainda registra: “Mesmo quando foge à nossa alçada, nós tentamos
transformar o pedido em solicitação de informação. Ou seja, interpretamos a fala do cidadão e
procuramos por oportunidades de enviar informações que o ajudem a encontrar o que deseja.
Às vezes, por exemplo, detectamos que pode haver falta de conhecimento ou confusão por
parte do cidadão, então enviamos informações que o ajudem a entender melhor o assunto,
como normas, referências de textos ou indicação de websites. Temos recebido agradecimentos
de cidadãos muitas vezes emocionados, o que nos faz acreditar que esse tipo de iniciativa
nossa é positiva.”
O que se pode verificar objetivamente da relação do Portal com o atendimento da
Câmara dos Deputados é que as iniciativas se deram em um movimento paralelo,
entrelaçando-se por diversas vezes e seguindo um ritmo semelhante. Enquanto a tecnologia
ganhava espaço na Casa, também tomavam corpo as discussões sobre o atendimento
oferecido à sociedade. Inclusive, muitas das ferramentas de atendimento só foram criadas
porque o website/Portal ofereciam a oportunidade e o ambiente necessário, como o Serviço
Fale Conosco ou o Núcleo de Democracia Digital do Decom. O reflexo disso na estrutura da
Casa é o surgimento de áreas para lidar diretamente com o atendimento de demandas

13 “Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.
§ 1o Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo
não superior a 20 (vinte) dias:
[…]
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o
requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.” (BRASIL, 2011)
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registradas pelo Portal, como a Satel, e a adaptação de áreas já existentes, como ocorreu na
Secom e no Cedi, por exemplo.
E, em certos casos, como na Ouvidoria Parlamentar ou na Central de
Comunicação Interativa (0800) o surgimento da área deu-se num momento em que o Portal e
suas ferramentas já existiam, influenciando diretamente sobre suas atribuições, atividades e
objetivos.
LAI
Uma observação se faz necessária em relação ao impacto da LAI sobre as áreas de
atendimento. Em todas as entrevistas, a lei foi citada positivamente como catalisadora das
mudanças que já vinham ocorrendo na Câmara dos Deputados. Se, antes, a revisão e a
discussão sobre o atendimento na Casa era fruto de negociação e dependia da adesão
voluntária dos diversos setores, na visão de três dos entrevistados a LAI trouxe a obrigação
legal para que isso fosse feito em um prazo determinado, imprimindo mais celeridade às
discussões e à implantação das decisões.
No âmbito interno da Câmara dos Deputados, desde a publicação da LAI e mesmo
antes de sua regulamentação pela Casa Civil (pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012),
alguns efeitos sobre as demandas já foram sentidos. Ela alterou o teor de uma parte das
demandas tanto na Central de Comunicação Interativa quanto na Ceate/Corpi. Solicitações de
informação antes não usuais passaram a ser registradas, especialmente as ligadas à
transparência do uso de verba pela Casa, como remuneração de parlamentares, verbas
indenizatórias e de gabinete. Também foram registradas mais solicitações de jornalistas a
respeito da transparência na gestão da Câmara dos Deputados. Nas palavras da entrevistada da
Corpi, “embora ainda em pequeno número, frente ao volume atendido por nós, estas
solicitações têm gerado processos de alta complexidade e costumam chegar ao terceiro nível
de atendimento”14.

14 Sobre níveis de atendimento, v. Capítulo 5.2.1.
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6 Considerações finais
Para responder ao questionamento inicial desta pesquisa, a investigação e a
reflexão provocaram uma grande caminhada no tempo e no espaço. As trilhas escolhidas
descortinaram as paisagens da história do parlamento, das discussões sobre Estado,
democracia e informação, da tecnologia e da organização interna da Câmara dos Deputados.
Para entender a dinâmica do atendimento do cidadão na Câmara dos Deputados,
foi necessário entender também como ela se transformou ao longo do tempo. Ao entender que
o parlamento nasceu como um local para negociações entre o rei e aqueles que o sustentavam
política e financeiramente, pode-se vislumbrar a razão da Câmara dos Deputados hoje ser
vista por muitos como o espaço para negociações com o Poder Executivo. O seu papel,
porém, vai além disso: é na Câmara dos Deputados que a sociedade tem a oportunidade de
expor sua vontade, e onde os diversos grupos de pressão podem se organizar e agir.
No Brasil, o Parlamento também teve um início marcado pela preponderância da
vontade do “Rei” - no nosso caso, do Imperador. D. Pedro I utilizou-se das ferramentas que
tinha à sua disposição, desde alianças políticas até a força do exército, para descumprir os
acordos feitos com os parlamentares, impor uma Constituição (de 1824) sobre uma
assembleia impotente e até mesmo dissolver o Parlamento em 1830. Com D. Pedro II, assim
como no modelo inglês, foi iniciada uma fase de aumento do poder do Parlamento, o que
trouxe grandes avanços para o sistema jurídico do Brasil. No entanto, isso provocou também a
ruína do Império. Após a transformação do país em uma República, esta gangorra entre as
forças políticas continuou a balançar e atravessou governos ditatoriais, dissoluções do
Congresso, governos populistas e renúncias presidenciais. Até a década de 1980, com o fim
gradual da ditadura militar e, principalmente, a partir de 1988, com a promulgação da
Constituição Cidadã, esse movimentos foram muitas vezes violentos e traumáticos. No
entanto, desde então, embora o equilíbrio entre o Executivo e o Legislativo seja sempre muito
instável, o país tem vivido um período onde os valores democráticos e humanos são cada vez
mais respeitados, o que resulta num Parlamento mais presente e importante dentro do cenário
político como um todo e também para o cidadão.
Cabe aqui uma observação. Embora a discussão sobre a preponderância ou não do
Poder Executivo sobre o Legislativo seja sempre vista pela face do 'legislar', a outra
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importante atribuição do Parlamento não pode ser esquecida: a de fiscalizar. Uma das grandes
conquistas do Parlamento no modelo inglês foi o controle e a moderação do Rei - ferramentas
que, acreditamos, podem ser as mais importantes para estabelecer o equilíbrio e por meio das
quais o Parlamento pode ser efetivamente o local de exposição da vontade da sociedade.
A ideia de 'abertura' tem sido evocada em diversas ocasiões durante a história
recente do Brasil e do mundo. A ampliação de direitos do cidadão, combinados com
conscientização da sociedade sobre esses direitos e os clamores por transparência no governo
parecem embalar o fluxo de modificações políticas e administrativas ocorridas nas últimas
décadas na Câmara dos Deputados. Dentro de seu corpo de servidores, como pôde ser
observado nas entrevistas, há um sentimento de necessidade de dotar o cidadão de
instrumentos que lhe capacite participar ativamente do processo democrático, por meio de
uma sociedade civil organizada, grupos de interesse ou mesmo do próprio indivíduo que
procura a Casa.
Neste sentido, embora alguns autores defendam que a tecnologia permitiria a
participação direta de cada interessado no processo legislativo, com a institucionalização da
democracia participativa15 , entendemos que esta não seja a forma mais adequada para se
estabelecer a vontade da sociedade, em suas diversas fragmentações e em todo o espectro de
força política, como ingrediente fundamental para a elaboração de normas e para o equilíbrio
dos Poderes. Assim, em invés de simplesmente buscar a tecnologia capaz de permitir que
todos os eleitores votem ou se manifestem sobre todos e quaisquer assuntos em pauta
na Câmara dos Deputados, o caminho escolhido foi o do aperfeiçoamento dos canais de
comunicação de dentro para fora, e a abertura de novos canais de comunicação de fora para
dentro, em sintonia com a visão do processo democrático de Dahl, onde a informação é
fundamental para que o cidadão forme uma "compreensão esclarecida" (DAHL, 2001, p. 111)
e então formule suas preferências (DAHL, 1997, p. 26).

15 Para este trabalho, entende-se democracia participativa como aquela descrita por Dahl (2001), em que todos os cidadãos se reúnem em
assembleia para “discutir variadas questões e votar”, exercendo, assim, sua soberania diretamente.
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“A introdução das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs)
resulta em maior diálogo com a Câmara dos Deputados?”
Esta pergunta, inicialmente proposta, não tem uma resposta simples, mesmo
mantendo a avaliação dentro do campo de alcance das ações administrativas da Câmara dos
Deputados. As variáveis que afetam o relacionamento dela com a sociedade hoje certamente
passam pelo uso da tecnologia e, principalmente, da internet. Mas não se pode fazer uma
avaliação como esta sem considerar a estrutura que a Casa tem para responder ao cidadão.
Tecnologia e estrutura administrativa, na Câmara dos Deputados, nem sempre foram tratadas
como partes de um mesmo problema e, portanto, muitas deficiências têm sido apontadas ao
longo dos últimos anos por meio de relatórios e iniciativas para melhorar os sistemas e a
acomodação dos órgãos, atribuições e servidores. Assim, somente abrir canais de interação e
comunicação no Portal não será efetivo se não houver uma estrutura capaz de atender aos
anseios de diálogo do cidadão com celeridade, qualidade e respeito.
Para colocar uma necessidade de informação dentro de um contexto do mundo
real, somente os sistemas de informação não são suficientes (CHOO, 2003). O Portal sozinho
não resolve: apenas dispor as informações numa tela pode não fazer sentido para quem tem
necessidade de informação mas não tem conhecimento suficiente sobre o assunto. Muitas
vezes, o usuário não consegue localizar a informação ou mesmo não tem condições de saber
exatamente de qual informação precisa. Além disso, em pesquisas já realizadas, detectou-se
que apenas a disponibilização de informação não é suficiente para fazer com que o cidadão se
interesse em agir - para que isto ocorra, o cidadão precisa que a informação seja customizada
de acordo com suas necessidades (CORREIA, 2003).
E, como discutido no Capítulo 5, as TICs e a necessidade de ajustes
administrativos ganharam destaque internamente com o surgimento de uma nova postura
política, tanto dos parlamentares, quanto dos cidadãos e do corpo de servidores que,
conscientes das novas exigências da sociedade brasileira, fizeram grandes progressos,
inclusive com o reconhecimento dessas iniciativas perante a academia e a organizações
internacionais. Cabe aqui ressaltar que a estrutura formal e estrutura real da Casa nem sempre
estão em sincronia. Foram registradas várias ocasiões em que as áreas passaram por mudanças
organizacionais graduais que só foram incorporadas à estrutura oficial posteriormente, às
vezes com alguns anos de intervalo. Ou seja, a dinâmica das adaptações organizacionais
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exige, muitas vezes, a extrapolação dos limites formais da estrutura administrativa da Casa,
orientando e até mesmo determinando sua oficialização.
As novas exigências da sociedade por transparência e acesso à informação
colocaram um grande destaque sobre as atividades de atendimento. E talvez por meio destas
atividades é que a Câmara dos Deputados consiga, sob a luz de seu papel constitucional e dos
direitos do cidadão, se personificar, ter um “rosto”, se concretizar. O cidadão terá um
"alguém" com quem se relacionar, para quem dirigir sua fala e receber uma resposta.
Mas cabe também à Câmara dos Deputados 'educar' este novo cidadão que,
encontrando uma via de diálogo, deve também estar munido das ferramentas para conhecer os
seus direitos e o que a Casa pode lhe oferecer. Nas queixas comuns dos entrevistados, estão a
grande quantidade de demandas que fogem ao escopo de atuação de um Parlamento,
especialmente com demandas assistencialistas que, frente à inviabilidade de atendimento,
causam frustração dos 'dois lados do balcão'. Obviamente, o crônico problema educacional do
Brasil não cabe entre as ambições da Câmara dos Deputados, mas o encontro persistente com
esse tipo de demanda provocou, por parte das áreas de atendimento, uma reação 'didática'.
Mesmo antes da LAI, muitas vezes, essas oportunidades eram aproveitadas para munir o
cidadão das informações de que ele precisava para conseguir o que desejava.
Mesmo considerando que “a maioria dos Parlamentos é bem mais antiga do que
as tecnologias da atualidade e têm cumprido com suas responsabilidades sem elas” o World eParliament Report 2010 adverte que há uma possibilidade de que “aqueles que não se
adaptarem às mudanças trazidas pela Sociedade da Informação não [prosperem]”, podendo
inclusive ter sua relevância desprezada pela população e, portanto, também sua ter
legitimidade abalada (UNITED NATIONS, 2010, p. 188. Tradução nossa.).
"As demandas da sociedade viabilizadas pelo Portal encontram uma
organização capaz de atendê-las?"
Retomamos o problema proposto com a fala da entrevistada da Ouvidoria: "É
preciso informação e sensibilidade. Só um ou outro não resolve."
Assim, por todo o exposto, acredito que posso ver a Câmara dos Deputados em
um permanente exercício de autorreflexão e ação. Nem sempre evoluindo com regularidade,
porém avançando continuamente para dispor informações no Portal em um volume cada vez
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maior e mais acessíveis. E, mais recentemente, tornando-se mais sensível por meio do
atendimento, que fornece informações especializadas e, assim, mais significativas para o
cidadão.
O desafio que se vislumbra à frente é ainda maior. A atitude de cobrança da
sociedade perante o Parlamento, a transparência que a internet permite e a disposição da
Câmara dos Deputados em oferecer um atendimento de qualidade podem exigir mudanças
ainda mais profundas. Com uma estrutura ainda muito apoiada em hierarquias e
procedimentos rígidos, a Casa deverá permanecer atenta e disposta a corresponder ao que a
sociedade espera dela, na interminável busca por um país mais democrático e, adaptando a
fala de Barreto (2008), em última instância, na busca por termos no Brasil um povo mais
feliz.
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Apêndices
APÊNDICE A - ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
O Regimento Interno da Câmara dos Deputados (CÂMARA DOS DEPUTADOS,
1989) determina em seu art. 14 que a Mesa Diretora seja composta pela Presidência,
Primeira e Segunda Vice-Presidências e quatro Secretarias. Cada um dos sete cargos é
ocupado por um Deputado, eleito pelos seus pares, ao início da primeira e da terceira Sessão
Legislativa Ordinária (primeiro e terceiro anos da Legislatura), sendo assim de dois anos o
mandato nos cargos da Mesa Diretora, não sendo permitida a reeleição 16. Ressalta-se que a
composição da Mesa deve obedecer, tanto quanto possível, ao princípio de representação
proporcional dos Partidos ou Blocos Parlamentares, conforme estabelece o art. 8º do
Regimento Interno. Há ainda a eleição para quatro Suplentes, que não são considerados
membros da Mesa, substituindo os Secretários apenas em ocasiões específicas determinadas
pelo Regimento e com atribuições específicas, conforme art. 19-A.
Dentre as atribuições da Mesa Diretora listadas no art. 15 (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 1989) do Regimento, destacam-se a de dirigir todos os trabalhos legislativos e
administrativos da Câmara; promulgar, juntamente com a Mesa do Senado, as emendas à
Constituição Federal; propor ação de inconstitucionalidade; distribuir o número de Deputados
por Partido ou Bloco Parlamentar em cada Comissão Permanente; adotar medidas que
preservem e valorizem o Poder Legislativo perante a Nação; determinar as diretrizes que
nortearão a divulgação das atividades da Câmara; decidir conclusivamente sobre as matérias
alusivas aos serviços administrativos da Casa e ao ordenamento jurídico de pessoal, em grau
de recurso; propor projeto de resolução sobre “organização, funcionamento, polícia, regime
jurídico do pessoal, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1989) e cuidar do orçamento da
Câmara, encaminhando a proposta orçamentária para o Poder Executivo, autorizando

16 O §1º do art. 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados esclarece que só é considerada reeleição se a recondução ao cargo
acontecer dentro da mesma Legislatura.
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licitações e a assinatura de convênios e contratos, fiscalizando financeiramente as entidades
subvencionadas e encaminhando ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas.
Ao Presidente da Câmara dos Deputados o Regimento Interno reserva a atribuição
de representá-la quando se manifesta coletivamente, além de supervisor dos trabalhos e da
ordem da Casa (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1989). No art. 17, são listadas diversas das
atribuições do Presidente, que englobam as atividades
(a) decorrentes das sessões da Câmara;
(b)as relacionadas com as proposições;
(c) as relacionadas com as Comissões;
(d)as relativas à Mesa;
(e) as relativas às publicações e divulgação; e
(f) as relacionadas com sua competência geral. (FOSCHETE, 2005, p. 43)
Dentre as atribuições do Presidente da Câmara acima mencionadas, vale destacar,
entre as decorrentes das sessões da Câmara: as de presidi-las; conceder a palavra ao
Deputado, interrompê-la ou mesmo retirá-la; manter a ordem, podendo inclusive solicitar a
retirada de algum Deputado; determinar o não-apanhamento taquigráfico de discurso ou
aparte; “autorizar a publicação de informações ou documentos em inteiro teor, em resumo ou
apenas mediante referência na ata” da respectiva sessão; e desempatar as votações ostensivas.
Entre suas atribuições referentes às proposições, destaca-se a de distribuí-las entre as
Comissões Permanentes e, talvez a mais significativa atribuição do Presidente, a de organizar
a Ordem do Dia, selecionando quais proposições serão deliberadas pelo Plenário. Cabem
ainda algumas observações em relação ao Presidente da Câmara: ele não pode oferecer
proposição (a não ser como membro da Mesa) nem votar em Plenário (a não ser para
desempate ou em escrutínio secreto); e se desejar participar de discussão, deverá ceder a
presidência ao substituto durante todo o debate da matéria. Ele também deve ser brasileiro
nato, condição imposta pela linha de substituição do Presidente da República, tendo em vista
que, após o Vice-Presidente da República, e em sua ausência, é o Presidente da Câmara dos
Deputados que o substitui, situação já ocorrida diversas vezes nos últimos anos.
A Mesa Diretora conta com o auxílio da Secretaria, composta por quatro
Secretários, denominados ordinalmente, conforme número de votos recebidos durante a
eleição da Mesa. O Regimento Interno, em seu art. 19, designou o Primeiro Secretário como
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responsável pelos serviços administrativos da Câmara (CÂMARA DOS DEPUTADOS,
1989).
Conforme art. 9º do Regimento Interno (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1989),
todos os Partidos ou Blocos Parlamentares que tiverem mais de um centésimo do número total
de Deputados na Câmara pode escolher um Líder para representá-los. O Líder possui diversas
atribuições que lhe conferem papel especial no processo legislativo na Câmara dos
Deputados. Cabe a ele, por exemplo, encaminhar votações em Plenário e nas Comissões, usar
da palavra em Plenário, a qualquer tempo, para fazer comunicações sobre assuntos de
relevância nacional e também indicar e substituir os membros das Comissões Permanentes
relativos à sua bancada, recurso utilizado principalmente no momento da votação de matérias
importantes (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1989). Também têm direito a indicar um Líder
o Presidente da República, a Maioria e a Minoria.
O Colégio de Líderes, conforme estipulado pelo art. 20 (CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 1989), será composto dos Líderes da Maioria e da Minoria, dos Partidos e dos
Blocos Parlamentares e do Governo. Cabe ressaltar que o Presidente da Casa não faz parte
deste colegiado e, assim, as reuniões chamadas costumeiramente por “Reunião de Líderes”,
convocadas com frequência pelo Presidente da Câmara, não são exatamente reuniões do
Colégio de Líderes na forma regimental, pois nessas Reuniões de Líderes “todos

os

assuntos são pautados e intermediados pelo Presidente” (AMARAL, 2009, p. 126). De
toda forma, o que se costumou a chamar de “Lideranças” possui grande poder de influência
sobre o processo legislativo, pois representam perante à Câmara os interesses dos partidos
políticos e do Governo Federal, sendo normalmente ouvidas para a elaboração da pauta do
Plenário.
À Procuradoria Especial da Mulher compete “zelar pela participação mais
efetiva das Deputadas nos órgãos e nas atividades da Câmara” e, entre outras atribuições,
“receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e
discriminação contra a mulher”. Já a defesa da Câmara, de seus órgãos em suas funções
institucionais e de seus membros no exercício do mandato cabe à Procuradoria Parlamentar
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1989).
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Ao Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar, cabe examinar e aplicar
punições aos Deputados submetidos a processo disciplinar conforme previsto no Código de
Ética e Decoro Parlamentar. O Conselho é composto de 21 membros, distribuídos tanto
quanto possível proporcionalmente ao tamanho dos Partidos ou Blocos Parlamentares e seus
titulares são indicados pelas Lideranças Partidárias (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1989).
O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica faz parte, juntamente
com a Consultoria Legislativa, do Sistema de Consultoria e Assessoramento da Câmara dos
Deputados, cuja função, conforme art. 275 do Regimento Interno, é dar apoio técnicolegislativo e parlamentar à “Mesa, às Comissões, às Lideranças, aos Deputados e à
Administração da Casa, com o apoio dos sistemas de documentação e informação, de
informática e processamento de dados” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1989). O Conselho
tem uma “composição plenária variável, de que farão parte, ao lado de membros natos ou
representantes, técnicos, cientistas e especialistas de notoriedade profissional, não
permanentes” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1989). Atipicamente, este órgão possui em
sua composição tanto Deputados, membros políticos, quanto Consultores, servidores
administrativos, e pessoas não vinculadas diretamente à Câmara dos Deputados, como
cientistas ou especialistas.
Estrutura técnico-administrativa
Estão subordinadas diretamente à Mesa Diretora, a Secretaria de Comunicação
Social, a Secretaria de Controle Interno, a Secretaria-Geral da Mesa e a Diretoria-Geral.
A Secretaria de Controle Interno (Secin) acompanha e avalia a gestão e os
recursos da Câmara dos Deputados, auditando e fiscalizando os sistemas contábil,
orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial (CÂMARA DOS DEPUTADOS,
Organograma da Câmara dos Deputados). Sua estrutura possui quatro Coordenações,
responsáveis pelas áreas de assuntos parlamentares; contabilidade e operações
administrativas; licitações, contratos e patrimônio; e pessoal. A Secin também possui uma
Assessoria e um Serviço de Administração, que oferece apoio na gestão de documentos,
processos, material de expediente e patrimônio.
A Secretaria-Geral da Mesa (SGM) é um órgão de importância vital para os
trabalhos legislativos da Casa, pois a ela “compete assessorar a Mesa em todos os seus
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trabalhos legislativos e a Presidência nos atos oficiais” (CÂMARA DOS DEPUTADOS,
1971). Além disso, cabe a ela a direção das atividades legislativas e assessorar outros eventos
associados. A SGM também é responsável por registrar o comparecimento efetivo dos
Deputados às sessões da Câmara.
A estrutura da SGM conta com o Gabinete do Secretário; a Coordenação de Apoio
Administrativo; a Assessoria Técnico-Jurídica, que, entre outras atividades, organiza e prepara
as matérias para Ordem do Dia; o Núcleo de Assessoramento Jurídico, que prepara as
respostas a Ações Diretas de Inconstitucionalidade, Ações Populares e Mandados de
Segurança e Injução, além de outras atividades relacionadas à área jurídica, regimental e
constitucional; o Núcleo de Assessoramento Técnico, que controla as Medidas Provisórias,
organiza as sessões solenes e, entre outras atribuições, controla as matérias sobre a Mesa a
serem deliberadas pelo Plenário; Coordenação de Apoio ao Plenário, a quem compete
providenciar a publicação das matérias da Casa no Diário da Câmara dos Deputados e dos
avulsos das proposições sujeitas à deliberação; gerenciar as Questões de Ordem; preparar as
Atas e organizar as atividades das Sessões em Plenário; a Coordenação de Registro de
Comissões e Movimentação Parlamentar, que cuida das questões referentes às Comissões
Permanentes e Temporárias e dá apoio técnico sobre os sistemas de informática.
A Resolução, nº 20, de 1971, atribui à Diretoria-Geral (DG) o planejamento,
coordenação, orientação e direção de todas as atividades administrativas da Câmara dos
Deputados, mas subordinada às deliberações da Mesa. A estrutura da DG disponibilizada pelo
Portal da Câmara dos Deputados é formada por Gabinete do Diretor-Geral; uma Assessoria
Técnica e uma de Projetos e Gestão; a Coordenação de Habitação, a quem compete controlar
a manutenção e conservação dos imóveis funcionais da Câmara dos Deputados; o Espaço
Cultural, que tem por objetivo “expor o seu acervo e abrigar manifestações culturais de
interesse da instituição” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1993); o Departamento de Apoio
Parlamentar, que presta suporte administrativo e operacional aos Gabinetes Parlamentares,
inclusive controlando a verba utilizada para a contratação de servidores (secretários
parlamentares) e intermediando a relação com os demais órgãos da casa; e o Departamento de
Polícia Legislativa, que cuida da segurança e da ordem nas dependências da Câmara dos
Deputados, de seus servidores, Deputados e qualquer pessoa que esteja a serviço da Câmara.
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A DG também conta com três Diretorias: de Recursos Humanos, Administrativa e
Legislativas:
Diretoria de Recursos Humanos: sua atribuição inclui a gestão das pessoas e
“zelar pelo cumprimento das diretrizes e programas da política de pessoal”. Sua estrutura é
composta pelos Departamentos de Pessoal e Médico; pelo Centro de Formação, Treinamento
e Aperfeiçoamento; pela Coordenação de Apoio Técnico-Administrativo; pela SecretariaExecutiva do Pró-Saúde; e pela Secretaria-Executiva da Comissão do Pecúlio (CÂMARA
DOS DEPUTADOS, 2003).
Diretoria Administrativa: planeja, coordena e orienta as atividades de
orçamento, finanças, contabilidade, transporte, serviços gerais, obras, manutenção, material,
patrimônio, informática, segurança, higiene" (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1971). Sua
estrutura é formada pelos Departamentos Técnico; de Finanças, Orçamento e Contabilidade; e
de Material e Patrimônio; pelo Centro de Informática; e pelas Coordenações de Comunicação;
de Transportes e de Apoio Técnico-Administrativo.
Diretoria Legislativa: mais conexa com a área política da Casa, cujas atribuições
incluem planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades de suporte aos trabalhos
legislativos; de registro taquigráfico de Plenário e Comissões; das Comissões Permanentes e
Temporárias; da Consultoria e assessoramento técnico e institucional; e de produção e arquivo
de documentos legislativos. Para realizar cumprir suas atribuições, a estrutura da Diretoria
Legislativa conta com a Consultoria Legislativa (Conle), Consultoria de Orçamento e
Fiscalização Financeira, Departamento de Comissões (Decom), Departamento de Taquigrafia,
Revisão e Redação (Detaq) e com o Centro de Documentação e Informação (Cedi).
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APÊNDICE B - NORMAS SOBRE AS ÁREAS DE ATENDIMENTO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Ano

Norma e ementa

1922 Regulamento de
10/02/1922.
Regulamento da
Secretaria da
Câmara dos
Deputados.

Artigos destacados
Art. 69. A bibliotheca será constituida pelas obras e periodicos,
relativos á legislação, ao direito e á economia social, e, tambem,
pelos que interessem á cultura historica, scientifica, philosophica
e litteraria.
§ 1o A bibliotheca será privativa dos Deputados e dos
empregados da Camara; mas, a juizo do bibliothecario, ou por
ordem do 1° Secretario, poderá ser franqueada a pessoas
extranhas.
Art. 126. Ao director incumbe:
[…]
14, attender a todos os pedidos de informações da Mesa, das
Commissões ou de qualquer Deputado;

1937 Regulamento de
16/10/1937.
Regulamento da
Secretaria da
Câmara dos
Deputados.

DA POLICIA
Art. 40. Para os exclusivos effeitos do policiamento, ficarão
subordinados ao Chefe de Segurança, recebendo e acatando suas
ordens, os continuos e serventes encarregados da guarda dos
portões, portas, passagens e elevadores, bem como os
incumbidos de atender ao publico.
Art. 35. A Bibliotheca, que se constituirá de obras e revistas
relativas á legislação, ao direito e á economia social e ainda das
que interessem á cultura historica, scientifica, philosophica e
litteraria, será privativa dos Deputados e funccionarios da
Camara, podendo, porém, a juizo do respectivo chefe, ou de
ordem do 1° Secretario, ser franqueada a pessoas estranhas.
Art. 74. Compete ao Director da Secretaria da Camara:
[...]
m) attender aos pedidos de informações da Mesa, das
Commissões ou de qualquer Deputado;

1951 Regulamento de
30/01/1951.
Regulamento da
Secretaria da
Câmara dos
Deputados.

Art. 9o Os serviços da Biblioteca consistem na conservação,
catalogação, permuta e consulta de obras e periódicos, relativos,
principalmente, ao direito, às finanças e à economia social.
§ 1o A Biblioteca, que se constituirá de obras e revistas relativas
à legislação, ao direito e à economia social e ainda das que
interessem à cultura histórica, científica, filosófica e literária,
será privativa dos Deputados e funcionários da Câmara,
podendo, porém, por ordem do 1o Secretário, ou a juízo do
respectivo Diretor, ser franqueada a pessoas estranhas.
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Ano

Norma e ementa

Artigos destacados
Art. 39. As atribuições dos funcionários da Secretaria da Câmara
é a que consta das disposições dêste Regulamento.
§ 1o Ao Diretor Geral da Secretaria da Câmara compete:
[…]
XIII atender aos pedidos de informações da Mesa, das
Comissões ou de qualquer deputado;

1971 Resolução nº 20.
Dispõe sobre a
organização
administrativa da
Câmara dos
Deputados e
determina outras
providências.

Art. 5o À Assessoria de Divulgação e Relações Públicas
compete informar e esclarecer a opinião pública a respeito das
atividades da Câmara dos Deputados, utilizando, para isso, os
veículos de divulgação e as técnicas de Relações Públicas, e
assessorar o Presidente em questões de cerimonial.
Art. 8o Ao Serviço de Divulgação compete informar e esclarecer
a opinião pública a respeito das atividades da Câmara dos
Deputados, através da imprensa, rádio, televisão e cinema e do
sistema próprio de radiodifusão; realizar, em caráter permanente,
campanhas educativas e divulgações, bem como adotar medidas
adequadas para promoção e valorização do Poder Legislativo e
consolidação do seu conceito perante a Nação, com objetivo
inclusive de fortalecimento das instituições democráticas, e
promover ampla divulgação sobre as atribuições da Câmara e do
Congresso Nacional conferidas pela Constituição, discriminando
aquelas de natureza legislativa, de fiscalização do Poder
Executivo e de cunho político.
Art. 13. À Seção de Recepção compete receber e acompanhar
visitantes; elaborar, de ordem superior, programas de
solenidades, comemorações e recepções; esclarecer e orientar as
agências de turismo e seus guias sobre as atividades da Câmara
dos Deputados.
Art. 83. À Divisão de Arquivo compete recolher, avaliar,
descrever, arranjar, custodiar e conservar os documentos de
caráter legislativo e administrativo de valor histórico e legal
ultimados; supervisionar as atividades de avaliação e destinação
dos documentos para efeito de preservação permanente,
temporária ou eliminação; manter sob contrôle os documentos
recolhidos; coordenar as atividades relativas aos arquivos
correntes da Câmara dos Deputados; atender a consultas;
proceder a pesquisas e levantamentos; fornecer certidões e
cópias de documentos; manter intercâmbio com Arquivos e
Centros de Documentação nacionais e estrangeiros; promover
exposições e preparar o material a ser divulgado.
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Ano

Norma e ementa

Artigos destacados
Art. 85. À Seção de Documentos Legislativos compete receber,
descrever, arranjar e custodiar os documentos legislativos
oficiais produzidos ou recebidos pela Câmara dos Deputados;
preparar e fornecer, quando devidamente autorizada, certidões e
cópias dos documentos sob sua custódia e proceder a eventuais
empréstimos; atender a consultas e prestar informações;
transferir os documentos do seu acervo à Seção de Documentos
Históricos através da Seção de Avaliação e Recolhimento; e
preparar o material a ser divulgado.
Art. 86. À Seção de Documentos Administrativos Compete
receber, descrever, arranjar e custodiar os documentos
administrativos oficiais produzidos ou recebidos pela Câmara
dos Deputados; preparar e fornecer, quando devidamente
autorizada, certidões e cópias dos documentos sob sua custódia;
proceder a eventuais empréstimos; atender a consultas e prestar
informações; transferir os documentos do seu acervo à Seção de
Documentos Históricos através da Seção de Avaliação e
Recolhimento; e preparar o material a ser divulgado.
Art. 87. À Seção de Documentos Audiovisuais compete receber,
descrever, arranjar, custodiar e conservar os documentos
sonoros, fotográficos e outros, produzidos ou recebidos pela
Câmara dos Deputados; preparar e fornecer, quando
devidamente autorizada, certidões e cópias de documentos do
seu acervo; atender a consultas e prestar informações; e preparar
o material a ser divulgado.
Art. 88. À Seção de Documentos Históricos compete receber,
classificar, arranjar e custodiar os documentos transferidos;
realizar pesquisas históricas, catalogando-as; elaborar e
organizar exposições; manter intercâmbio com Arquivos e
Centros de Documentação nacionais e estrangeiros; orientar as
consultas e pesquisas dos documentos históricos, no recinto da
Seção, com autorização superior; preparar e fornecer, quando
devidamente autorizada, certidões e cópias dos documentos
constantes do seu acervo; e preparar o material a ser divulgado.
Art. 93. À Seção de Referência compete atender a consultas;
orientar o leitor no uso das obras de referência e dos catálogos;
providenciar o encaminhamento à Divisão de Estudos
Legislativos das solicitações de pesquisas bibliográficas
especializadas, resumos, estudos e informes; sugerir aquisições;
examinar e familiarizar-se com as obras recém- adquiridas;
manter organizadas as coleções sob sua custódia; supervisionar o
funcionamento do salão de leitura e cabinas individuais; exercer
vigilância sobre o material em consulta no salão, a fim de evitar
danos; e fornecer cópias de textos para consultas.
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Ano

Norma e ementa

Artigos destacados
Art. 94. À Seção de Circulação e Supervisão das Coleções
compete atender, registrar e controlar os empréstimos,
devoluções, reservas e outras solicitações feitas por
parlamentares e demais pessoas autorizadas; controlar, registrar e
cobrar as obras extraviadas ou não devolvidas; supervisionar a
ordenação das novas aquisições nas estantes e a recolocação dos
documentos nos devidos lugares; providenciar substituição de
etiquêtas; zelar pela conservação do acervo, promovendo o
encaminhamento, aos setores responsáveis, dos documentos que
necessitem desinfecção, restauração e reencadernação; e
executar o inventário anual das coleções.
Art. 97. À Divisão de Estudos Legislativos compete elaborar, em
caráter preliminar, estudos e relatórios pertinentes às atividades
parlamentares; realizar pesquisas bibliográficas; preparar
resumos; manter atualizado sistema único de registro e arquivo
das solicitações e trabalhos executados pela Divisão; organizar e
manter atualizado catálogo de legislação; documentar as
atividades parlamentares; preparar resumos e índices que
facilitem a informação corrente; registrar a tramitação das
proposições; interpretar dados estatísticos; e promover estudos
de jurisprudência.
Art. 98. À Seção de Legislação Brasileira compete registrar,
analisar e indexar a legislação federal corrente; manter
atualizado o catálogo de atos legislativos, bem como a coleção
de ementários, índices e outras fontes de legislação federal,
estadual e municipal; organizar o arquivo selecionado dos textos
legislativos e das respectivas alterações e regulamentações;
atender a consultas, realizar pesquisas e levantamentos da
legislação vigente e retrospectiva; fornecer cópias de textos
legislativos; e elaborar o material a ser divulgado.
Art. 99. À Seção de Sinopse compete registrar a tramitação das
proposições em andamento na Câmara dos Deputados; atender a
consultas e prestar informações a respeito da tramitação das
proposições; e elaborar o material a ser divulgado.
Art. 100. À Seção de Documentação Parlamentar compete
indexar o Diário do Congresso Nacional , Seção I; reunir e
organizar avulsos; organizar a documentação da série
"Documentos Parlamentares"; atender a consultas; realizar
pesquisas e levantamentos relativos às atividades parlamentares;
prestar informações sobre jurisprudência parlamentar no tocante
às soluções adotadas pela Mesa e Comissões; e elaborar o
material a ser divulgado.
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Ano

Norma e ementa

Artigos destacados
Art. 106. Ao Serviço Técnico Auxiliar compete restaurar,
conservar e microfilmar documentos; encadernar os livros e
documentos de interêsse da Câmara dos Deputados; organizar e
manter arquivos e estatísticas; fornecer assistência técnica às
exposições realizadas pela Câmara dos Deputados e receber,
acompanhar e manter registros dos visitantes do Centro de
Documentação e Informação.
Art. 131. Compete ao Chefe de Gabinete do Presidente: […]
III - Atender a deputados, autoridades e outras pessoas que
solicitem audiência com o Presidente;
Art. 140. Compete ao Chefe do Serviço de Relações Públicas:
[...]
V - Manter treinado e atualizado grupo de recepcionistas para
acompanhar visitantes e prestar informações sobre o
funcionamento da Casa;
Art. 141. Compete ao Chefe da Seção de Recepção:
I - Acompanhar visitantes à Câmara e ao Congresso Nacional;
Art. 206. Compete ao Diretor da Divisão do Arquivo:
[...]
III - Fiscalizar o atendimento técnico e científico dos vários
órgãos da Câmara dos Deputados;
[...]
V - Estimular e fiscalizar o serviço de consultas e pesquisas aos
arquivos da Câmara dos Deputados;
[...]
IX - Autorizar, ou encaminhar a instância superior, as
solicitações de consultas e pesquisas aos arquivos por pessoas
estranhas à Câmara dos Deputados;
Art. 208. Compete ao Chefe da Seção de Documentos
Legislativos:
[…]
II - Permitir e orientar consultas aos documentos sob sua
custódia, observadas as normas de acesso aos documentos e
respectivas restrições;
[...]
VIII - Promover o preparo de outros meios de busca que se
façam necessários para maior facilidade de uso dos documentos;
Art. 209. Compete ao Chefe da Seção de Documentos
Administrativos:
[…]
II - Permitir e orientar consultas aos documentos sob sua
custódia, observadas as normas de acesso aos documentos e
respectivas restrições;
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Ano

Norma e ementa

Artigos destacados
Art. 210. Compete ao Chefe da Seção de Documentos
Audiovisuais:
[…]
II - Permitir e orientar consultas aos documentos sob sua
custódia, observadas as normas de acesso aos documentos e
respectivas restrições;
Art. 211. Compete ao Chefe da Seção de Documentos
Históricos:
[...]
IV - Supervisionar, estimular e orientar as consultas e pesquisas
de documentos históricos, mantendo os respectivos registros;
V - Manter registro de consulentes e pesquisadores;
Art. 212. Compete ao Diretor da Divisão de Biblioteca:
[…]
X - Supervisionar o atendimento a consultas, os serviços de
empréstimo e fornecimento de cópias de textos;
Art. 216. Compete ao Chefe da Seção de Referência:
I - Supervisionar a prestação imediata de serviços de referência
bibliográfica, por autor, título e assunto;
II - Orientar os leitores na consulta aos catálogos;
III - Encaminhar ao Diretor da Divisão de Estudos Legislativos
as consultas sôbre assuntos que não se enquadrem
na competência específica da Seção;
Art. 217. Compete ao Chefe da Seção de Circulação e
Supervisão das Coleções:
I - Controlar o serviço de empréstimo dos documentos
solicitados para consulta;
[…]
III - Assinar comunicações relativas a documentos colocados sob
reserva a pedido de leitores ou pesquisadores;
Art. 220. Compete ao Diretor da Divisão de Estudos
Legislativos:
[…]
I - Estabelecer prioridades para a realização de pesquisas,
elaboração de resumos, estudos e relatórios, supervisionando a
sua observância:
II - Supervisionar a distribuição das consultas e das solicitações
referentes a pesquisas, resumos, estudos e relatórios no âmbito
da Divisão;
III - Coordenar as pesquisas, resumos e relatórios preparados
pelas Seções da Divisão;
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Ano

Norma e ementa

Artigos destacados
Art. 221. Compete ao Chefe da Seção de Legislação Brasileira:
[...]
IV - Supervisionar o atendimento de consultas;
V - Distribuir e supervisionar os trabalhos de pesquisa, estudos e
elaboração de informes e resumos;
Art. 222. Compete ao Chefe da Seção de Sinopse:
[…]
II - Supervisionar o atendimento às consultas e o fornecimento
de informações;
Art. 223. Compete ao Chefe da Seção de Documentação
Parlamentar:
I - Distribuir e supervisionar os trabalhos de pesquisa, resumos,
ementários de projetos de lei, informes e relatórios;
[…]
IX - Informar e distribuir cópias, quando solicitadas;
[...]
XI - Supervisionar a realização de pesquisas e levantamentos das
atividades parlamentares;
[...]
XIV - Supervisionar as atividades referentes a informação;

1984 Ato da Mesa nº 45.
Especifica as
atribuições das
Categorias
Funcionais que
compõem o GrupoAtividades de Apoio
Legislativo.

Descrição sumária das atribuições da Categoria Funcional de
Técnico em Documentação e Informação Legislativa - Classes
Especial e "C".
[...]
Técnico em Documentação e Informação Legislativa Adjunto
Classes: “B” e “A”
[...]
16 - Atendimento, assistência e orientação do usuário;

1987 Ato da Mesa nº 18.
Fixa a lotação de
servidores nas
Comissões
Permanentes, dispõe
sobre a criação e
transformação de
funções e dá outras
providências.

Art. 3º As atribuições dos cargos de Secretaria, de apoio e de
atendimento de cada Comissão Permanente são estabelecidas no
Anexo III.
§1° O Secretário de Comissão Temporária cumprirá, no que
couber, as atribuições estabelecidas no Anexo III para o
Secretário de Comissão Permanente.
§ 2° A Diretoria Legislativa baixará normas regulamentando
as atividades de atendimento.
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1989 Resolução nº 19.
Altera para
Categoria de
Técnico em
Documentação e
Informação
Legislativa a
denominação da
Categoria Funcional
de Técnico em
Pesquisa
Legislativa, e dá
outras providências.

Técnicos em Documentação e Informação Legislativa Adjunto Classes "B" e "A".
[...]
16 - Atendimento, assistência e orientação do usuário;

1991 Ato da Mesa nº 10.
Transforma funções
gratificadas que
discrimina, em
cargos do GrupoDireção e
Assessoramento
Superiores e dá
outras providências.

Considerando que, além dos trabalhos administrativos de rotina,
são deferidas à Diretoria-Geral outras atribuições de
atendimentos diversos, inclusive o relacionamento com os
Poderes Executivo e Judiciário, Tribunal de Contas da União,
Governos de Estado e do Distrito Federal e o público em geral;

1996 Ato da Mesa nº 45.
Estabelece
atribuições de
cargos em comissão
e funções
comissionadas e dá
outras providências.

Auxiliar:
[...]
VII - atender telefones;
[...]
Auxiliar de Comissão:
[...]
III - atender telefonemas, anotar e transmitir recados;
[...]
Ajudante "A":
[...]
III - atender telefones;

1997 Ato da Mesa nº 72.
Dispõe sobre os
cargos em comissão
de Secretariado
Parlamentar do
Quadro de Pessoal
da Câmara dos
Deputados.

Art. 8º Os cargos de que trata este Ato serão exercidos em 25
(vinte e cinco) níveis diferentes de remuneração, complexidade e
responsabilidade e terão as seguintes atribuições básicas: redação
de correspondência, discurso e pareceres do Parlamentar;
atendimento às pessoas encaminhadas ao gabinete; execução de
serviços de secretaria e datilográficos; pesquisas;
acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do
Parlamentar; condução de veículo de propriedade do
Parlamentar; recebimento e entrega de correspondência; outras
atividades afins inerentes ao respectivo gabinete.
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1998 Ato da Mesa nº 86.
Dispõe sobre a
estrutura
administrativa da
TV Câmara dos
Deputados e dá
outras providências.

ANEXO II
FUNÇÕES COMISSIONADAS – ATRIBUIÇÕES
[...]
- Chefe da Seção de Atendimento à População: supervisionar o
Sistema 0800 de atendimento aos telespectadores da TV Câmara
dos Deputados e ao público em geral no seu relacionamento com
a Instituição;

1998 Ato da Mesa nº 101.
Cria na Câmara dos
Deputados o
Sistema de
Atendimento ao
Cidadão e dá outras
providências.

Art. 1o Fica criado, na Câmara dos Deputados, o Sistema de
Atendimento ao Cidadão, vinculado à Secretaria de
Comunicação Social, na Seção de Atendimento à População da
Coordenação TV Câmara dos Deputados.

2000 Ato da Mesa nº 37.
Dispõe sobre a
estrutura
administrativa da
Câmara dos
Deputados e dá
outras providências.

Art. 4º Ficam alteradas, no Departamento de Apoio Parlamentar,
as seguintes denominações de seções:
[...]II - A Seção de Distribuição, Atendimento e Informação,
criada pela Resolução nº 5, de 15 de maio de 1984, fica
transformada em Seção de Atendimento; [atendimento prestado
ao parlamentar]

2001 Resolução nº 19.
Cria a Ouvidoria
Parlamentar e dá
outras providências.

Art. 1o É acrescido o seguinte Capítulo III-A no Título II do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados: "CAPÍTULO IIIA
DA OUVIDORIA PARLAMENTAR
Art. 21-A. Compete à Ouvidoria Parlamentar:
I - receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as
reclamações ou representações de pessoas físicas ou jurídicas
sobre:
a) violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais;
b) ilegalidades ou abuso de poder;
c) mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos
da Casa;
d) assuntos recebidos pelo sistema 0800 de atendimento à
população;
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Art. 2o O art. 253 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 253. As petições, reclamações, representações ou queixas
apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas contra atos ou
omissões das autoridades ou entidades públicas, ou imputados a
membros da Casa, serão recebidas e examinadas pela Ouvidoria
Parlamentar, pelas Comissões ou pela Mesa, conforme o caso,
desde que:
I - encaminhadas por escrito ou por meio eletrônico,
devidamente identificadas em formulário próprio, ou por
telefone, com a identificação do autor;
II - o assunto envolva matéria de competência da Câmara dos
Deputados."

2001 Ato da Mesa nº 70. Art. 4º Fica criada, no Centro de Documentação e Informação, a
Dispõe sobre a
Central de Atendimento do CEDI.
criação e
transformação de
funções
comissionadas e de
cargos em comissão
e dá outras
providências.
2004 Portaria da DG nº
35. Constitui Grupo
de Trabalho para
estudar e propor
soluções de
aprimoramento para
o site da Câmara dos
Deputados.

1. Constituir Grupo de Trabalho para estudar e propor ações
capazes de promover salto qualitativo no conteúdo, na estrutura
de serviços e informações, na apresentação e na forma do site da
Câmara dos Deputados nos ambientes Internet, Intranet e
Extranet, com as seguintes atribuições:
estudar e propor ações relacionadas à acessibilidade,
navegabilidade e utilidade do site da Câmara dos Deputados,
considerando as recomendações apresentadas à Diretoria-Geral
no Relatório de Auditoria no 009, de 2004, da Secretaria de
Controle Interno, e as providências requeridas no Processo no
126.699/2003, da Secretaria de Comunicação Social;
atuar como núcleo de planejamento que deverá coordenar ações
e providências específicas
b) tendentes ao desenvolvimento de novos conteúdos e formas
de apresentação, bem como à
reformulação de serviços e à introdução de novas
funcionalidades;
propor a constituição de estrutura permanente de avaliação de
conteúdos, informações e serviços,
c) com o propósito de garantir a harmonia, a qualidade, a
atualidade e a acessibilidade do site da
Câmara dos Deputados.
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2006 Ordem de Serviço nº
3. Cria o Grupo de
Trabalho para
acompanhar o
Projeto de
Ampliação da
Central de
Comunicação
Interativa (Serviço
0800) da Câmara
dos Deputados.
2007 Portaria da DG nº
139. Aprova Termo
de Abertura de
projeto destinado a
desenvolver estudos
e propor diretrizes
para a otimização
dos canais de
interação da Câmara
dos Deputados com
a sociedade,
disponibilizados no
Portal.

Art. 1o Constituir projeto destinado a desenvolver estudos e
propor diretrizes para a otimização dos canais de interação com a
sociedade Fale Conosco, Fale com a Ouvidoria e Fale com o
Deputado, na forma do Termo de Abertura anexo.
[...]
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO "Canais Web de
Interação com a Sociedade"
1. Objetivos
O objetivo geral deste projeto é desenvolver estudos e propor
diretrizes para a otimização dos canais de interação da Câmara
dos Deputados com a sociedade, por meio disponibilizados no
Portal: Fale Conosco, Fale com a Ouvidoria e Fale com o
Deputado.
Objetivos específicos:
- Elaborar diagnóstico do modelo de atendimento e gestão de
demandas pelo canal web, levantando possíveis dificuldades
encontradas pelos canais para assegurar a credibilidade do
serviço;
- Identificar e desenhar os fluxos atuais de trâmite das demandas
das instâncias intermediárias e finalísticas de atendimento.
- Propor linhas de ação macro para solução dos possíveis
problemas diagnosticados.
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2. Justificativa do projeto
O Comitê Gestor do Sítio da Câmara dos Deputados foi criado
pela Portaria DG no 123, de 24/11/2004, com o objetivo de
estudar e propor ações visando ao desenvolvimento e
aperfeiçoamento de produtos e serviços disponibilizados no
Portal da Câmara nos ambientes da Intranet, Internet e Extranet.
Desde então, o Comitê tem trabalhado em constante interação
com os diversos órgãos da Casa para garantir a qualidade dos
serviços prestados aos usuários internos e externos do Portal,
bem como facilitar o acesso às informações e a interatividade
com o público.
Destaca-se que é parte fundamental de sua missão promover a
melhoria contínua dos canais de interação com a sociedade.
Nesse sentido, e tendo em vista o aumento da demanda dos
usuários externos por meio do Portal, sugere-se a análise e a
reestruturação dos canais Fale Conosco, Fale com a Ouvidoria e
Fale com o Deputado, de forma a fornecer subsídios para o
constante monitoramento dos dados pelos provedores internos,
facilitar o atendimento aos usuários externos, assegurando a
credibilidade desses serviços junto à sociedade.

2011 Portaria da DG nº
56. Institui a Política
de Acessibilidade da
Câmara dos
Deputados.

Anexo
Diretrizes e Objetivos da Política de Acessibilidade da Câmara
dos Deputados
[...]
Art. 2o A Política de Acessibilidade da Câmara dos Deputados
tem como objetivos :
[...]
II - incorporar transversalmente os conceitos e princípios da
acessibilidade em todas as ações, projetos, processos de
trabalhos e aquisições realizados na Casa, para atendimento das
demandas internas e da sociedade;
[...]
V - facilitar o acesso das pessoas com deficiência aos
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação,
eliminando barreiras tecnológicas e de comunicação,
promovendo a percepção, capacidade de operação, compreensão
e robustez daqueles meios;
VI - promover ações de capacitação de funcionários, para que
possam conhecer e adotar novas práticas e tecnologias, a fim de
garantir atendimento adequado às pessoas com deficiência;
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2011 Portaria da DG nº
208. Constitui
projeto estratégico
corporativo Gestão
do Relacionamento.

Art. 1o Constituir projeto estratégico corporativo Gestão do
Relacionamento com a finalidade de definir modelo de
governança corporativa para o relacionamento com público
interno e externo da Câmara dos Deputados, na forma do Termo
de Abertura anexo.
[...]
Projeto Gestão do Relacionamento
Nesse sentido, o objetivo geral do projeto estruturante Gestão do
Relacionamento é definir e implantar sistema de gestão integrada
de relacionamento com o público interno e externo na Câmara
dos Deputados, com vistas a promover um atendimento de
excelência, contribuir com a gestão da informação e do
conhecimento, com a promoção da cidadania e com a construção
de uma imagem positiva do Parlamento.

2012 Ato da Mesa nº 45.
Dispõe sobre a
aplicação, no âmbito
da Câmara dos
Deputados, da Lei
de Acesso à
Informação - Lei no
12.527, de 18 de
novembro de 2011,
e dá outras
providências.

CAPÍTULO II
DO ACESSO À INFORMAÇÃO E DE SUA DIVULGAÇÃO
Art. 3o Cabe aos órgãos da Câmara dos Deputados, observado o
disposto neste Ato e nas demais normas aplicáveis, assegurar a:
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso
a ela e sua divulgação;
II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade,
autenticidade e integridade; e
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal,
observada a sua disponibilidade, autenticidade,
integridade e eventual restrição de acesso.
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Art. 4o O acesso à informação de que trata este Ato compreende,
entre outros, os direitos de obter:
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de
acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou
obtida a informação almejada;
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos
ou acumulados pela Câmara dos Deputados, transferidos ou não
a seus arquivos;
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou
entidade privada decorrente de qualquer vínculo com a Câmara
dos Deputados, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
V - informação sobre atividades inerentes às competências
constitucionais da Câmara dos Deputados, inclusive as relativas
à sua política, organização e serviços;
VI - informação pertinente à administração do patrimônio da
Câmara dos Deputados, à utilização de seus recursos, às
licitações, aos contratos administrativos; e
VII - informação relativa:
à implementação, acompanhamento e resultados dos programas,
projetos e ações da Câmara dos Deputados, bem como metas e
indicadores propostos;
ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de
contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo,
incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.
§ 1o O acesso à informação previsto no caput não compreende as
informações referentes a matérias cujo sigilo decorra de lei, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, do Regimento
Comum do Congresso Nacional ou de resolução, ou que seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
§ 2o Quando não for autorizado acesso integral à informação por
ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não
sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da
parte sob sigilo.
§ 3o O direito de acesso aos documentos ou às informações neles
contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do
ato administrativo será assegurado a partir da edição do ato
decisório respectivo.
§ 4o O acesso total ou parcial aos documentos referidos no § 3o
ou das informações neles contidas poderá ser autorizado
anteriormente à prolação do ato decisório, a critério da
autoridade competente.
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§ 5o A negativa de acesso às informações objeto de pedido
formulado aos órgãos da Câmara dos Deputados, quando não
fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares,
nos termos do art. 28 deste ato.

2012 Portaria da DG nº
22. Constitui projeto
com a finalidade de
analisar os impactos
e implantar a Lei no
12.527/11 na
Câmara dos
Deputados, que
regula o acesso a
informações
previsto em
dispositivos da
Constituição
Federal.

§ 6o Informado do extravio da informação solicitada, poderá o
interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura
de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva
documentação.

§ 7o Verificada a hipótese prevista no § 6o deste artigo, o
responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no
prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas ou
outros elementos que comprovem sua alegação.
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APÊNDICE C - NORMAS INTERNAS PUBLICADAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS ENTRE OS ANOS DE 1990 E 2004 SOBRE “INFORMÁTICA”,
“AUTOMAÇÃO”, “CENTRO DE INFORMÁTICA” E “PORTAL”.
Data

Norma

15/03/1990 Portaria 108
Cria Comissão Executiva para exame, desenvolvimento, implantação e
operação do Programa de Informatização da Câmara dos Deputados.
29/11/1990 Portaria 669
Cria o Centro de Operações e Suporte Técnico de Informática e Automação, da
Câmara dos Deputados.
11/09/1991 Ato do Presidente
Constitui Grupo de Trabalho para Informatização da Câmara dos Deputados
05/05/1992 Portaria nº 169
Cria o Comitê de Informatização das Atividades Legislativas (apoio ao GT de
Informatização da CD)
12/06/1992 Portaria nº 251
Constitui grupo de trabalho de comunicação de dados e dá outras providências.
31/03/1993 Portaria nº 109
Cria o Comitê de Informatização das Atividades Administrativas (apoio ao GT
de Informatização da CD)
23/10/1995 Portaria nº 1177
Cria Comissão Consultiva para a Área de Informática.
22/01/1997 Resolução da Câmara dos Deputados nº 16
Cria o Centro de Informática e dá outras providências.
12/02/1998 Ato da Mesa nº 80
Dispõe sobre a constituição do Comitê Gestor Internet.
01/07/1998 Ato da Mesa nº 99
Dispõe sobre as diretrizes de elaboração das páginas de informação de
natureza privada dos Senhores Deputados e institucional das Comissões e das
Lideranças Partidárias da Casa, a serem desenvolvidas, implementadas e
mantidas no ambiente Internet da Câmara dos Deputados.
19/04/1999 Ordem de Serviço nº 1
Designa grupo de trabalho para compor o subcomitê de informática do CeDI.
07/05/1999 Portaria nº 70
Regulamenta o emprego dos equipamentos de informática, sistemas e das
conexões das estações de trabalho à Rede de Dados da Câmara dos Deputados,
bem como do uso dos serviços de correio eletrônico da Casa
10/08/1999 Portaria nº 94
Dispõe sobre o Comitê de Informatização das Atividades Legislativas.
09/11/2000 Ato da Mesa nº 44
Dispõe sobre a transformação de cargos.
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13/12/2000 Ato da Mesa nº 49, de 13/12/2000
Dispõe sobre entrega de proposições em meio eletrônico no âmbito da Câmara
dos Deputados e dá outras providências
21/10/2002 Portaria nº 111, de 21/10/2002
Designa os gestores do Portal do Servidor e disciplina suas atribuições.
26/02/2003 Ordem de Serviço nº 1, de 26/02/2003
Institui o Comitê de Processo de Desenvolvimento do Centro de Informática e
designa seus integrantes.
15/05/2003 Ordem de Serviço nº 4, de 15/05/2003
Institui o Grupo de Trabalho de planejamento da implantação do processo de
desenvolvimento de sistemas para o CENIN e designa seus integrantes.
15/05/2003 Ordem de Serviço nº 3, de 15/05/2003
Institui o Grupo de Trabalho de seleção das ferramentas de desenvolvimento
de sistemas para o CENIN e designa seus integrantes.
27/06/2003 Ordem de Serviço nº 6, de 27/06/2003
Institui o Grupo de Trabalho de execução do projeto-piloto de implantação do
processo de desenvolvimento de sistemas para o CENIN e designa seus
integrantes.
27/06/2003 Ordem de Serviço nº 5, de 27/06/2003
Institui o Grupo de Trabalho de implantação do processo de desenvolvimento
de sistemas para o CENIN e designa seus integrantes.
20/08/2003 Ato da Mesa nº 25, de 20/8/2003
Dispõe sobre a criação do Comitê de Sistematização de Informações Digitais
na Câmara dos Deputados.
17/12/2003 Ato da Mesa nº 36, de 17/12/2003
Altera o Ato da Mesa nº 25, de 2003.
03/02/2004 Ordem de Serviço nº 1, de 03/02/2004
Cria Grupo de Trabalho destinado a gerenciar a página da Consultoria
Legislativa na INTRANET.
19/03/2004 Portaria nº 35, de 19/03/2004
Constitui Grupo de Trabalho para estudar e propor soluções de aprimoramento
para o site da Câmara dos Deputados.
24/11/2004 Portaria nº 123, de 2004
Dispõe sobre a criação do Comitê Gestor do Sítio da Câmara dos Deputados,
nos ambientes Internet, Intranet e Extranet.
Fonte: Tabela criada a partir de pesquisa realizada pelo Sistema de Legislação disponível no Portal da Câmara
dos Deputados em 14 de setembro de 2012.
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO APLICADO NAS ENTREVISTAS
1. Como você avalia a capacidade atual do seu setor (seção, coordenação, departamento) para
responder às solicitações de informação externas (da sociedade) que recebe em termos de:
1.1.

Pessoal (tamanho da equipe, treinamento, perfil etc)
Completamente satisfatória
Parcialmente satisfatória
Não satisfatória

Justificar (opcional): ……………………………………………………………………………
1.2.

Infraestrutura de TI (equipamentos, sistemas etc)
Completamente satisfatória
Parcialmente satisfatória
Não satisfatória

Justificar (opcional): ……………………………………………………………………………
1.3.

Organização dos processos necessários para o atendimento
Completamente satisfatória
Parcialmente satisfatória
Não satisfatória

Justificar (opcional): ……………………………………………………………………………
2. O registro de solicitação de informação pelo Portal teve impacto sobre o atendimento de
seu setor:
2.1.Em quantidade de solicitações?
Sim
Não
2.2.Em teor das solicitações (assuntos)?
Sim
Não
3. Desde que as solicitações de informação passaram a ser também registradas pelo Portal,
houve necessidade de alguma ação para aprimorar o atendimento de seu setor? Se sim,
quais?
……………………………………………………………………………………………
4. Qual a maior dificuldade do seu setor para atender às solicitações de informação
registradas pelo Portal? Essa dificuldade difere das que enfrentam para atender às demais
solicitações (presenciais e telefônicas)?
……………………………………………………………………………………………

