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RESUMO

Este estudo avalia os controles sobre a integridade do texto da proposição inicial e dos
demais textos relacionados a ela, que são gerados e apreciados ao longo do processo
legislativo, restringindo-se aos projetos de lei ordinária sujeitos à apreciação conclusiva pelas
comissões, no âmbito da Câmara dos Deputados. O entendimento dos procedimentos
operacionais e de controle vigentes apóia-se em entrevistas e consultas a documentos
eletrônicos e impressos, referentes à tramitação de algumas proposições. Existe uma mistura
de procedimentos manuais que tratam e controlam documentos impressos, com rotinas
programadas em um sistema de computador que tratam e controlam a versão eletrônica desses
documentos. A avaliação é baseada na teoria de controles internos utilizada pela área de
auditoria. Os controles vigentes revelam-se mais dependentes das pessoas do que o desejável
e são mais fortes em momentos específicos da tramitação, como a publicação e a redação
final. Parece que a Câmara dos Deputados tem obtido bom desempenho legislativo e eficácia
administrativa principalmente por causa da capacitação e honestidade de seus servidores, e
que o sistema computadorizado pode facilitar a implantação de melhorias no fluxo de
controle, tornando-o mais impessoal, razão pela qual são apresentadas ao final algumas
sugestões.

Palavras-chave: Câmara dos Deputados. Processo legislativo. Projeto de lei ordinária.
Tramitação. Apreciação conclusiva. Poder conclusivo. Sistema de informações Legislativas.
Controle interno.
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1 INTRODUÇÃO
A questão sob análise é a possibilidade de que seja transformado em norma
jurídica um texto diferente do aprovado ao longo dos procedimentos legislativos. Neste
estudo não está em apreço se o devido processo legislativo (constitucional e regimental) é
seguido, não importando o controle de constitucionalidade da proposição e não se analisando
o uso que se faz das regras regimentais na tentativa de atingir esse ou aquele interesse político
(o que demandaria um outro estudo). Em outras palavras, os controles em apreciação não são
jurídicos, mas são sobre o conjunto de textos impressos e arquivos de computador,
denominados respectivamente, como documentos físicos e documentos eletrônicos, que
compõem a proposição ao longo de sua tramitação.

Trata-se, portanto, de uma avaliação dos controles existentes sobre a integridade
do texto da proposição inicial e dos demais textos relacionados a ela, que são gerados e
apreciados ao longo do processo legislativo. Vale lembrar que este não é um trabalho de
auditoria, mas, sim, um estudo acadêmico: o sistema de controle existente sobre o texto de
uma proposição foi identificado apenas com base nas informações colhidas e no entendimento
obtido por meio delas. Além disso, as conclusões da avaliação e as sugestões apresentadas
não tiveram seu custo-benefício discutido com as áreas envolvidas. Portanto, não foram
executados alguns procedimentos que terão lugar, em outro momento, em face de nova
pesquisa.
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2 PROBLEMA
Após as várias instâncias do processo legislativo, os textos aprovados de uma
proposição são compilados em um único documento, a Redação Final. A pergunta que se faz
é a seguinte: a Redação Final sempre reproduz exatamente o resultado das deliberações
realizadas? Em outras palavras: o texto final contém exatamente o que foi aprovado, nem
mais nem menos, e está sempre redigido de forma consistente?

Preliminarmente parece que é possível a existência de textos legislativos em
tramitação, já discutido e votado em alguma fase, e mesmo normas jurídicas, com conteúdo
diferente do que fora de fato deliberado. Se for assim, a Lei, que a todos obriga
indistintamente, não será a expressão da vontade nem do entendimento da maioria dos
representantes legislativos, o que é grave e pode trazer conseqüências drásticas para a
sociedade representada no Poder Legislativo.

2.1 Hipótese
O autógrafo da proposição legislativa apreciada pode conter matéria
estranha e não objetivada na deliberação, em face de ineficácia dos controles existentes.
A suposição que orientou esse estudo parte, portanto, da premissa de que é possível melhorar
os controles operacionais e os controles programados (utilizando-se a informática) que hoje
incidem sobre as proposições que tramitam na Câmara dos Deputados.
2.2 Objetivos
O objetivo geral é verificar a pertinência da hipótese, ou seja, se os procedimentos
legislativos contemplam atividades de controle sistemáticas e suficientes para minimizar a
ocorrência do problema sob análise. Outros objetivos, mais específicos, incluem verificar se
os controles existentes:
a) contemplam satisfatoriamente tanto os documentos físicos quanto os documentos
eletrônicos;
b) estabelecem um sistema de prevenção, detecção e correção de situações fora do esperado;
c) são executados de forma consistente e existem evidências de sua execução.
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Vale ressaltar que o foco está no processo de acompanhamento, no procedimento,
e, portanto, não é objetivo desse estudo avaliar a capacitação ou a integridade das pessoas que
trabalham nas várias etapas do processo legislativo na Câmara dos Deputados.

2.3 Delimitação
A questão aqui levantada perpassa todo o processo legislativo, nas duas Casas
Legislativas Federais. Pode-se aplicar o tema às Propostas de Emenda à Constituição, aos
Projetos de Lei, às Medidas Provisórias e demais tipos de proposições, tanto no rito ordinário
quanto no especial. Pode-se também contemplar os procedimentos de deliberação em
Plenário, que com seu dinamismo criam situações em que o controle precisa ser mais
rigoroso. Entretanto, o presente estudo restringirá a pesquisa à Câmara dos Deputados e ao
processo legislativo ordinário aplicável aos projetos de lei sujeitos à apreciação apenas das
Comissões Permanentes, pelo chamado poder conclusivo.

O motivo desta escolha é a representatividade que este tipo de proposição e de
tramitação tem na Câmara dos Deputados, conforme dados extraídos de gráficos do Anuário
Estatístico do Processo Legislativo de 2005 (ANUÁRIO, 2006, p.103):


87% das normas jurídicas de autoria de deputados são leis ordinárias;



91% das proposições que originaram normas jurídicas foram apreciadas conclusivamente
pelas Comissões;



A quantidade de projetos de lei apreciados conclusivamente pelas Comissões que
originaram normas jurídicas, é 53% maior que o número de projetos de lei cuja apreciação
se deu em Plenário.

2.4 Relevância
Devido à sua importância, o processo legislativo vem sendo estudado sob os mais
variados enfoques, e esse trabalho apresenta mais uma visão sobre o assunto. Dessa vez
optou-se por estudá-lo com uma lupa, para enxergar os controles aplicados ao seu fluxo
operacional, deixando um pouco de lado a reconhecida importância da Constituição Federal e
do Regimento Interno enquanto norma jurídica.

O presente trabalho, a despeito de todo um rol de regras regimentais existentes
para a elaboração da lei, pode ser importante à atividade fim da Câmara dos Deputados, ou
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seja, para o processo legislativo propriamente dito. Na realidade este estudo pode se mostrar
importante para a própria Administração da Casa, ao apontar que o registro das ações e
decisões legislativas, e sua posterior transcrição para o autógrafo, é um processo
eminentemente humano e talvez necessite de melhores controles, já que refletirá a decisão
política de uma instituição do porte da Câmara dos Deputados.
Existe um ditado que diz: contra fatos não existem argumentos. Nesse sentido a
decisão de desenvolver este trabalho se deu em função de que já ocorreram situações em que
foi publicado um texto diferente do que foi aprovado:
a) o jornal Folha de São Paulo de 19/10/2003 noticiou situações em que a Constituição
Federal de 1988 teve artigos incluídos ou alterados sem serem devidamente votados, e
também um parágrafo que, apesar de ter sido aprovado nos dois turnos, foi suprimido
entre a votação e a publicação (ALTERAÇÃO de texto..., 2003; BRAGON, 2003; PARA
deputados..., 2003);
b) o Diário Oficial de 26/05/1998 publicou a Lei n° 9.639/1998, que trouxe em seu artigo 11
um parágrafo único não aprovado pelo Congresso Nacional e que não constava do
autógrafo enviado ao Poder Executivo, o que forçou sua republicação no dia seguinte para
efetuar a correção (BRASIL, 1998);
c) no Distrito Federal, conforme matéria do jornal Correio Braziliense de 03/06/2006 (O
SUMIÇO..., 2006), a Lei n° 3.247/2003 não possui duas emendas que foram aprovadas
pelos parlamentares daquela Assembléia Legislativa;
d) na Câmara dos Deputados, a título de exemplo, podem ser citados dois casos: o PL nº
5.211/2001 teve um parecer publicado com uma palavra “não” no § 5º do art. 1 º, que não
fazia parte do texto, e o erro só foi percebido durante a elaboração da redação final.
Recentemente ocorreu outra situação: o PRC nº 321/2006, que trata dos cargos em
Comissão de Natureza Especial (CNE) na Câmara dos Deputados, foi promulgado com
erro em uma tabela de lotação.

2.5 Produtos Esperados
Espera-se que as sugestões de procedimento apresentadas ao final do trabalho
venham somar-se aos controles já existentes, de tal sorte que, juntos, contribuam para a
melhoria da transparência no processo de elaboração das leis. Se assim for, tais sugestões
poderão, com autorização dessa instituição universitária, ser encaminhadas à Secretaria-Geral
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da Mesa e à Diretoria Geral da Câmara dos Deputados, para examinar a possibilidade de sua
implantação.
Não existe, da parte do autor, nenhuma intenção de colocar em dúvida o trabalho
realizado atualmente. A intenção é apenas lançar uma nova visão sobre o assunto. Compete à
administração da Casa e aos demais órgãos envolvidos decidirem pela revisão dos controles
tratados aqui.
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3 METODOLOGIA
A presente pesquisa foi inicialmente desenvolvida a partir de respostas a questões
formuladas em um questionário desenvolvido especificamente para esse fim, disponível no
Anexo I – Questionário de levantamento de informações. O questionário norteou as
entrevistas feitas com as áreas envolvidas, a saber: Secretaria-Geral da Mesa, Departamento
de Comissões, Centro de Documentação e Informação e Centro de Informática. No total
foram ouvidas dezesseis pessoas, ocupantes de cargos de chefia ou executoras diretas dos
procedimentos de interesse. O número de entrevistas poderia ser muito maior, mas percebeuse que o procedimento não varia substancialmente, por exemplo, de uma Comissão para outra.
Em complementação às entrevistas, foram feitas consultas aleatórias à página do site da
Câmara dos Deputados relativa à tramitação de proposições, e também ao arquivo de
proposições cuja tramitação já foi encerrada.

Ainda como parte da metodologia foi realizada uma revisão da literatura sobre o
tema, passando não apenas pelas normas apropriadas que regem o procedimento legislativo,
mas também pelas peculiaridades do controle inerente ao processo avaliado. A avaliação que
se seguiu é fruto do tratamento dado a este conjunto de informações e permitiu ao pesquisador
obter respostas necessárias para a verificação da hipótese estabelecida.
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4 REVISÃO DA LITERATURA
Conforme a Constituição Federal vigente, “o Poder Legislativo é exercido pelo
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.”. Duas
das principais atribuições deste Poder são elaborar normas legais e fiscalizar os atos do Poder
Executivo. A função de legislar é realizada por meio do Processo Legislativo, que é
disciplinado principalmente por normas contidas nos arts. 59 e seguintes da Constituição
Federal, no Regimento Interno de cada uma das Casas e no Regimento Comum do Congresso
Nacional. Nesta revisão será abordada a tramitação da proposição, conforme a delimitação do
estudo, e também a teoria necessária para avaliar os controles sobre os procedimentos
vigentes.

4.1 Processo Legislativo Ordinário
A revisão que se segue está focada no Regimento Interno da Câmara dos
Deputados e contempla os procedimentos que devem ser seguidos quando da apreciação dos
projetos de lei ordinária, aqui denominados de proposição, com poder conclusivo das
Comissões. Para facilitar o entendimento, as atividades foram agrupadas em fases.

4.1.1 Fase de Recepção da Proposição
Aqui começam os procedimentos legislativos. Ela compreende o recebimento da
proposição e a definição de sua distribuição e regime de tramitação.

4.1.1.1 Recebimento da Proposição
O Art. 101 do RICD - Regimento Interno da Câmara dos Deputados (BRASIL,
2006) determina que a proposição seja apresentada na forma e locais indicados por Ato da
Mesa, dependendo de sua natureza ou origem:
Art. 101. Ressalvadas as hipóteses enumeradas na alínea a do inciso I deste artigo, a
apresentação de proposição será feita por meio do sistema eletrônico de autenticação
de documentos, na forma e nos locais determinados por Ato da Mesa, ou:
I – em Plenário ou perante Comissão, quando se tratar de matéria constante da
Ordem do Dia:
[...]
II - à Mesa, quando se tratar de iniciativa do Senado Federal, de outro Poder, do
Procurador-Geral da República ou de cidadãos.

O sistema eletrônico de autenticação de documentos, conhecido como
Autenticador, está detalhado no capítulo 8 deste estudo. Ele gera um código de barras que
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garante a exata correspondência entre um documento eletrônico e suas cópias impressas. A
Câmara e o Senado dispõem do Autenticador, mas ele não está disponível nos órgãos dos
outros Poderes.

Para ser apresentada, a proposição precisa atender a alguns preceitos, fixados no
Art. 111 do RICD:
Art. 111. Os projetos deverão ser divididos em artigos numerados, redigidos de
forma concisa e clara, precedidos, sempre, da respectiva ementa.
§ 1º O projeto será apresentado em três vias:
I - uma, subscrita pelo Autor e demais signatários, se houver, destinada ao Arquivo
da Câmara;
II - uma, autenticada, em cada página, pelo Autor ou Autores, com as assinaturas,
por cópia, de todos os que o subscreveram, remetida à Comissão ou Comissões a
que tenha sido distribuído;
III - uma, nas mesmas condições da anterior, destinada a publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e em avulsos.

O Art. 137 do RICD descreve as atividades a serem realizadas quando do
recebimento de proposição, e as condições que resultarão em sua devolução ao Autor:
Art. 137. Toda proposição recebida pela Mesa será numerada, datada, despachada às
Comissões competentes e publicada no Diário da Câmara dos Deputados e em
avulsos, para serem distribuídos aos Deputados, às Lideranças e Comissões.
§ 1º Alem do que estabelece o art. 125, a Presidência devolverá ao Autor qualquer
proposição que:
I - não estiver devidamente formalizada e em termos;
II - versar sobre matéria:
a) alheia à competência da Câmara;
b) evidentemente inconstitucional;
c) anti-regimental.
[...]

4.1.1.2 Distribuição da Proposição
Uma vez recebida, e depois de verificada a adequação segundo o art. 137, a
proposição deve ser despachada às Comissões. Este despacho é feito pelo Presidente da
Câmara dos Deputados, obedecendo ao Art. 139 do RICD:
Art. 139. A distribuição de matéria às Comissões será feita por despacho do
Presidente, dentro em duas sessões depois de recebida na Mesa, observadas as
seguintes normas:
I - antes da distribuição, o Presidente mandará verificar se existe proposição em
trâmite que trate de matéria análoga ou conexa; em caso afirmativo, fará a
distribuição por dependência, determinando a sua apensação, após ser numerada,
aplicando-se à hipótese o que prescreve o parágrafo único do art. 142.
II - excetuadas as hipóteses contidas no art. 34, a proposição será distribuída:
a) às Comissões a cuja competência estiver relacionado o mérito da proposição;
b) quando envolver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, à Comissão de
Finanças e Tributação, para o exame da compatibilidade ou adequação
orçamentária;
c) obrigatoriamente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o
exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade
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e de técnica legislativa, e, juntamente com as Comissões técnicas, para pronunciarse sobre o seu mérito, quando for o caso;
[...]

Assim, a Secretaria-Geral da Mesa faz uma análise prévia de constitucionalidade
da proposição, verifica a possibilidade de sua apensação, define seu regime de tramitação e
para quais Comissões ela será designada. O Presidente, de posse dessas informações,
despacha a proposição. Nos casos em que houver uma definição pela apreciação conclusiva
das Comissões, escopo deste estudo, isso será indicado no despacho fazendo-se referência ao
art. 24, II do RICD, que diz:
Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às
demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe:
[...]
II - discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário, salvo o
disposto no § 2º do art. 132 e excetuados os projetos:
[...]

4.1.1.3 Legislação Citada
Se a proposição fizer referência a alguma legislação, sem transcrevê-la, ela não irá
de imediato para as Comissões. O Art. 112 do RICD determina que:
Art. 112. Os projetos que forem apresentados sem observância dos preceitos fixados
no artigo anterior e seus parágrafos, bem como os que, explícita ou implicitamente,
contenham referências a lei, artigo de lei, decreto ou regulamento, contrato ou
concessão, ou qualquer ato administrativo e não se façam acompanhar de sua
transcrição, ou, por qualquer modo, se demonstrem incompletos e sem
esclarecimentos, só serão enviados às Comissões, cientes os Autores do
retardamento, depois de completada sua instrução.

Quem executa este trabalho é o Centro de Documentação e Informação – CEDI.
Este cuidado se justifica porque acontecem casos em que o autor da proposição faz referência
a normas inexistentes ou revogadas, referencia artigos de normas que não têm relação com a
proposição, etc. Após a anexação do documento com a legislação citada, a proposição pode
ser enviada às Comissões.

4.1.2 Fase de Exame nas Comissões
As Comissões funcionam como um Plenário menor, mais especializado do que o
Plenário principal da Câmara dos Deputados, onde a proposição é examinada, aprimorada
tecnicamente e votada. O Art. 22 do RICD traz uma definição sobre as Comissões:
Art. 22. As Comissões da Câmara são:
I - Permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado integrantes da
estrutura institucional da Casa, co-partícipes e agentes do processo legiferante, que
têm por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu exame e
sobre eles deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos planos e programas
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governamentais e a fiscalização orçamentária da União, no âmbito dos respectivos
campos temáticos e áreas de atuação;
II - Temporárias, as criadas para apreciar determinado assunto, que se extinguem ao
término da legislatura, ou antes dele, quando alcançado o fim a que se destinam ou
expirado seu prazo de duração.

A tramitação da proposição no âmbito das Comissões se dá da seguinte forma: no caso
mais comum, o de tramitação ordinária, a proposição é encaminhada para a primeira
Comissão designada para apreciar a matéria. Se a matéria estiver em regime de urgência, são
geradas três cópias da proposição e cada uma é encaminhada a uma das Comissões
designadas, que trabalhará concorrentemente com as demais. Se for designada uma Comissão
Especial para tratar proposição que verse sobre matéria da competência de mais de três
Comissões quanto ao mérito, a proposição é enviada a ela quando de sua instalação. Estes
procedimentos estão definidos nos Arts. 139 e 142 do RICD:
Art. 139. [...]
II - excetuadas as hipóteses contidas no art. 34, a proposição será distribuída:
a) às Comissões a cuja competência estiver relacionado o mérito da proposição;
b) quando envolver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, à Comissão de
Finanças e Tributação, para o exame da compatibilidade ou adequação
orçamentária;
c) obrigatoriamente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o
exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade
e de técnica legislativa, e, juntamente com as Comissões técnicas, para pronunciarse sobre o seu mérito, quando for o caso;
d) diretamente à primeira Comissão que deva proferir parecer de mérito sobre a
matéria nos casos do § 2º do art. 129, sem prejuízo do que prescrevem as alíneas
anteriores;
III - a remessa de proposição às Comissões será feita por intermédio da SecretariaGeral da Mesa, devendo chegar ao seu destino até a sessão seguinte, ou
imediatamente, em caso de urgência, iniciando-se pela Comissão que, em primeiro
lugar, deva proferir parecer sobre o mérito;
IV - a remessa de processo distribuído a mais de uma Comissão será feita
diretamente de uma a outra, na ordem em que tiverem de manifestar-se, com os
necessários registros de acompanhamento, salvo matéria em regime de urgência, que
será apreciada conjuntamente pelas Comissões e encaminhada à Mesa;
V - nenhuma proposição será distribuída a mais do que três Comissões de mérito,
aplicando-se, quando for o caso, o art. 34, II;
VI - a proposição em regime de urgência, distribuída a mais de uma Comissão,
deverá ser discutida e votada ao mesmo tempo, em cada uma delas, desde que
publicada com as respectivas emendas, ou em reunião conjunta, aplicando-se à
hipótese o que prevê o art.49.
Art. 142. Estando em curso duas ou mais proposições da mesma espécie, que
regulem matéria idêntica ou correlata, é licito promover sua tramitação conjunta,
mediante requerimento de qualquer Comissão ou Deputado ao Presidente da
Câmara, observando-se que:
[...]

Com relação à publicação que ocorre após a conclusão dos trabalhos de cada
Comissão, tem-se que:
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Art. 107. A publicação de proposição no Diário da Câmara dos Deputados e em
avulsos, quando de volta das Comissões, assinalará, obrigatoriamente, após o
respectivo número:
I – o Autor e o número de Autores da iniciativa, que se seguirem ao primeiro, ou de
assinaturas de apoiamento;
II - os turnos a que está sujeita;
III - a ementa;
IV - a conclusão dos pareceres, se favoráveis ou contrários, e com emendas ou
substitutivos;
V - a existência, ou não, de votos em separado, ou vencidos, com os nomes de seus
Autores;
VI - a existência, ou não, de emendas, relacionadas por grupos, conforme os
respectivos pareceres;
VII - outras indicações que se fizerem necessárias.
§ 1º Deverão constar da publicação a proposição inicial, com a respectiva
justificação; os pareceres, com os respectivos votos em separado; as declarações de
voto e a indicação dos Deputados que votaram a favor e contra; as emendas na
íntegra, com as suas justificações e respectivos pareceres; as informações oficiais
porventura prestadas acerca da matéria e outros documentos que qualquer Comissão
tenha julgado indispensáveis à sua apreciação.
§ 2º Os projetos de lei aprovados conclusivamente pelas Comissões, na forma do art.
24, II, serão publicados com os documentos mencionados no parágrafo anterior,
ressaltando-se a fluência do prazo para eventual apresentação do recurso a que se
refere o art. 58, § 2º, I, da Constituição Federal.

Se algum deputado discordar do resultado da apreciação conclusiva, é possível
transferir a deliberação da matéria para o Plenário, por meio de aprovação de recurso nesse
sentido, conforme o § 2º do Art. 132 do RICD:
Art. 132.
[...]
§ 2º Não se dispensará a competência do Plenário para discutir e votar, globalmente
ou em parte, projeto de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões se, no prazo
de cinco sessões da publicação do respectivo anúncio no Diário da Câmara dos
Deputados e no avulso da Ordem do Dia, houver recurso nesse sentido, de um
décimo dos membros da Casa, apresentado em sessão e provido por decisão do
Plenário da Câmara.

Existem situações em que a proposição não tramita por todas as comissões
designadas. Uma delas é quando ocorre um parecer claramente divergente do de outra
Comissão. Nesse caso o Presidente transfere a tramitação da proposição ao Plenário, nos
termos da alínea g do inciso II do art. 24 do RICD. Outra situação que interrompe o fluxo de
tramitação é quando uma Comissão dá seu parecer pelo arquivamento da proposição, o que é
permitido pelo inciso IV do Art. 57 do RICD. Nesse caso é feita a publicação e abre-se o
prazo para recurso contra o arquivamento, conforme o § 2º do artigo 132 do RICD, citado
acima. Não sendo apresentado recurso, a tramitação acaba. Havendo recurso e ele sendo
deferido, a competência da apreciação é transferida ao Plenário, conforme o Art. 58 do RICD:
Art. 58.
[...]
§ 3º O recurso, dirigido ao Presidente da Câmara e assinado por um décimo, pelo
menos, dos membros da Casa, deverá indicar expressamente, dentre a matéria
apreciada pelas Comissões, o que será objeto de deliberação do Plenário.
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§ 4º Fluído o prazo sem interposição de recurso, ou improvido este, a matéria será
enviada à redação final ou arquivada, conforme o caso.
[...]

Outra situação de exceção ocorre quando uma Comissão percebe um erro
cometido por outra. No caso de ser necessária nova apreciação pela Comissão que errou, é
feita uma reclamação para o Presidente da Câmara e ele ordenará a nova apreciação. Em
casos mais simples, a própria Comissão que detectou o erro pode saná-lo. Pode ainda ocorrer
o extravio do processo com os documentos relativos à proposição. Neste caso, solicita-se ao
Presidente da Câmara a sua reconstituição. Tal procedimento está previsto no Art. 106 do
RICD:
Art. 106. Quando, por extravio ou retenção indevida, não for possível o andamento
de qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a Mesa fará reconstituir o
respectivo processo pelos meios ao seu alcance para a tramitação ulterior.

4.1.3 Fase de Elaboração do Texto Definitivo
Esta fase compreende a elaboração da redação final e do Autógrafo. A redação
final da proposição que tramita com poder conclusivo das comissões é elaborada pela
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania (CCJC), e o Autógrafo é responsabilidade da
Secretaria-Geral da Mesa (SGM).

Após a publicação do encerramento da tramitação conclusiva pelas Comissões,
inicia-se a contagem do prazo para apresentação de recurso, conforme já visto (Art. 58 do
RICD). Findo este prazo, conforme o Art. 194 do RICD, não havendo recurso ou sendo ele
rejeitado, a matéria aprovada irá à Comissão de Constituição Justiça e Cidadania (CCJC),
para ser redigida a Redação Final.
Art. 194. Terminada a votação em primeiro turno, os projetos irão à Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania para redigir o vencido.
[...]

Se a CCJC constatar a divergência entre os pareceres das Comissões, a matéria é
enviada ao Plenário para a solução do conflito (alínea g, inciso II, Art. 24 do RICD). Quando
há necessidade de harmonizar o texto de emendas aprovadas em Comissões diferentes, isto é
feito em reunião conjunta, conforme o Art. 49 do RICD:
Art. 49. As Comissões a que for distribuída uma proposição poderão estudá-la em
reunião conjunta, por acordo dos respectivos Presidentes, com um só Relator ou
Relator substituto, devendo os trabalhos ser dirigidos pelo Presidente mais idoso
dentre os de maior número de legislaturas.
§ 1º Este procedimento será adotado nos casos de:
[...]
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II - proposição aprovada, com emendas, por mais de uma Comissão, a fim de
harmonizar o respectivo texto, na redação final, se necessário, por iniciativa da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Quando é o caso de apresentação, pela Câmara, de emendas a proposição oriunda
do Senado Federal, somente para aquelas é feita a redação final, ficando o texto não
emendado como veio da outra casa legislativa. Essa situação está tratada no Art. 195 do
RICD:
Art. 195. Ultimada a fase da votação, em turno único ou em segundo turno,
conforme o caso, será a proposta de emenda à Constituição ou o projeto, com as
respectivas emendas, se houver, enviado à Comissão competente para a redação
final, na conformidade do vencido, com a apresentação, se necessário, de emendas
de redação.
[...]
§ 4º Nas propostas de emenda à constituição e nos projetos do Senado emendados
pela Câmara, a redação final limitar-se-á às emendas, destacadamente, não as
incorporando ao texto da proposição, salvo quando apenas corrijam defeitos
evidentes de forma, sem atingir de qualquer maneira a substância do projeto.

Estando tudo correto, a redação final é tratada pela CCJC como uma proposição
normal que terá Relator, irá para a pauta, será votada. Depois de aprovada, a redação final e o
parecer da CCJC sobre ela são encaminhados à SGM para geração dos autógrafos, que são os
documentos físicos enviados ao Senado Federal ou ao Executivo. O art. 200 do RICD trata do
autógrafo, que é a própria redação final, formatada e impressa em papel especial, timbrado
com marca d’água, assinado pelo Presidente da Câmara dos Deputados.
Art. 200. A proposição aprovada em definitivo pela Câmara, ou por suas Comissões,
será encaminhada em autógrafos à sanção, à promulgação ou ao Senado, conforme o
caso, até a segunda sessão seguinte.
§ 1º Os autógrafos reproduzirão a redação final aprovada pelo Plenário, ou pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, se conclusiva, ou o texto do
Senado, não emendado.
[...].

Se, depois de enviado o autógrafo, for percebido algum erro antes da publicação, a
SGM envia a (s) folha(s) corrigida (s) para substituir a (s) errada (s). Se o texto já tiver sido
publicado, é necessária uma republicação.

Quando a matéria é enviada ao Senado Federal para revisão e não sofre
modificações, de lá ela segue para o Executivo. Se o projeto for emendado, ele retorna à
Câmara para apreciação das emendas, que são tratadas de forma análoga a uma nova
proposição, conforme a tramitação descrita neste capítulo.
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4.2 Sistema de Controle
As fontes acadêmicas sobre processo legislativo e tramitação de proposições
normalmente se detêm em aspectos jurídicos e procedimentos regimentais. Como o foco deste
trabalho está no controle sobre o texto, é necessário estudar o assunto sob outro prisma. A
seguir é apresentada parte da teoria relativa a controles internos, extraída de literatura voltada
para a área de auditoria, selecionando apenas os aspectos de interesse para o trabalho.

Conforme Halper (1985), o controle refere-se aos métodos, políticas e
procedimentos adotados para garantir a proteção dos bens da organização, a exatidão e
confiabilidade da informação, a promoção da eficiência administrativa e da aderência aos
padrões estabelecidos. Também procura evitar que empregados ou outras pessoas executem
ações indevidas ou não autorizadas, pois situações desta natureza geram crises, desconfianças
e outros cenários que interferem no caminhar suave dos trabalhos.

O termo controle tem significado muito amplo e existem muitas definições para
ele. Outra questão que não é fechada são as diversas classificações dadas ao controle, como
por exemplo, quanto à sua natureza, à categoria, aos objetivos e outros, sendo que nem
sempre a nomenclatura é padronizada. De acordo com Halper, os controles podem ser
divididos em dois grupos: os gerais e os básicos. O primeiro trata o ambiente como um todo.
Podemos entendê-lo como um guarda-chuva aberto, protegendo o ambiente das intempéries.
No presente estudo esses controles atuam, por exemplo, nas seguintes áreas: mudança nos
procedimentos (passos do processo legislativo) a serem seguidos; segurança física dos
documentos (eletrônicos ou não) com os textos da proposição, e acesso aos mesmos. O
segundo grupo está voltado para uma situação específica, neste caso, a proposição. O escopo
desses controles é o seguinte: a) totalidade e exatidão da entrada e da atualização dos
documentos físicos e eletrônicos; b) validade do texto processado; c) manutenção do texto nos
documentos (físicos e eletrônicos) ao longo do tempo.

Quanto à forma de aplicação, segundo Armando Andrade, os controles podem ser
independentes do fluxo operacional, estar inseridos no fluxo, ou ser estruturados de forma
paralela a ele. Os primeiros são executados de maneira periódica pelos órgãos responsáveis,
sem relação direta com a operação em andamento nem com a data em que a mesma ocorreu.
Um exemplo desses controles é verificar quantas e quais proposições estão em uma
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determinada situação. Os controles inseridos no fluxo operacional são partes integrantes da
operação sendo executada, que não será concluída se o controle não for exercido. Um
exemplo é a verificação do Secretário-Geral da Mesa sobre a distribuição das proposições,
sem a qual elas não são encaminhadas à Coordenação de Comissões Permanentes.
Finalmente, os controles estruturados de forma paralela capturam dados do sistema
operacional e os processam analiticamente, para avaliar o cumprimento de normas, as
informações resultantes da operação e os indicadores de desempenho. A comunicação
automática do recebimento da proposição via e-mail e a divulgação da tramitação na internet
são exemplos desse tipo de controle.

Outra classificação é dada por Rezende e Favero (2004): os controles que buscam
evitar que os erros, desperdícios ou irregularidades ocorram são controles preventivos. Os
projetados para detectar a ocorrência de desvios da situação esperada, no momento em que
eles ocorrem, são conhecidos como controles de detecção. Esses controles permitem a adoção
de medidas tempestivas de correção. Os controles corretivos, por sua vez, são projetados para
detectar as falhas depois que elas já ocorreram, permitindo a execução de ações corretivas
posteriores. Um sistema de controle bem projetado possui procedimentos que vão atuando de
forma sincronizada, considerando os três momentos de atuação do controle. Um bom exemplo
é o sistema de proteção de uma rede elétrica, começando em uma residência: os aparelhos
eletro/eletrônicos possuem um fusível cujo objetivo é interromper a corrente elétrica antes que
o aparelho seja queimado por um curto-circuito ou sobrecarga. Caso o fusível interno não
consiga evitar o problema, o disjuntor que protege aquele circuito elétrico desarma, para
evitar sua propagação. Os próximos passos, à medida do necessário, são os desligamentos
automáticos e sincronizados de toda a instalação elétrica, da residência até a central de
controle da concessionária de energia, onde fica o registro de que o sistema parou de
funcionar em uma determinada área. Nesse momento os técnicos entram em ação e trazem o
abastecimento de energia de volta à normalidade.

Ainda segundo Halper, para projetar e manter um sistema de controle é necessário
atender algumas condições:


algum grau de sistematização: os procedimentos devem estar definidos, suas interfaces e
seqüência de execução devem ser conhecidas, e devem prever situações normais e de
exceção;
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documentação: não é possível controlar um procedimento sem uma descrição completa do
que deveria acontecer ao longo de sua execução. Além disso, a documentação pode ser
usada com finalidade de controle, como na identificação dos responsáveis pela execução
do procedimento e localização de documentos;



pessoal competente e honesto: a sistematização e a documentação são praticamente inúteis
quando as pessoas que executam os procedimentos não o fazem de forma consistente e
com consciência. Cada pessoa deve ter capacidade para desempenhar tarefas adequadas ao
seu nível de conhecimento e possuir caráter para executá-la com responsabilidade;



recursos suficientes: pessoal, equipamentos e tempo são fundamentais para evitar erros na
execução e no controle da tarefa.

As disciplinas sobre os controles são as partes do sistema de controle desenhadas
para assegurar que os controles básicos estão operando apropriadamente e que os ativos, no
presente caso, os documentos físicos e eletrônicos, estão protegidos (HALPER, 1985). A
existência das disciplinas faz com que os passos dos controles básicos sejam cumpridos e que
haja uma segurança razoável de que eles estão funcionando tal como foram desenhados. Três
disciplinas são necessárias: a segregação de tarefas, a custódia e a supervisão. A segregação
implica atribuir a pessoas diferentes as tarefas de autorização, execução e controle. A custódia
restringe o acesso à informação que pode ser usada para iniciar ou processar a alteração. A
supervisão é qualquer outro controle que verifique a execução de um controle básico e é a
cola que mantém preso todo o sistema de controle.

A segregação de tarefas pode ser utilizada com objetivos variados: pode-se buscar
a eficiência administrativa, especializando uma pessoa em determinado trabalho; pode servir
como uma barreira para fraudes, já que é necessária a concordância de outra(s) pessoa(s) para
concluir uma transação; e pode também servir aos propósitos de controle, porque assim cada
pessoa serve como verificador da outra.

A custódia está normalmente relacionada à segurança física dos ativos tratados.
As medidas protetoras contemplam os documentos em papel, os arquivos eletrônicos e os
meios que podem ser utilizados para alterá-los. Além desse enfoque, a segurança física
procura preservar os itens protegidos contra extravio, deterioração e destruição (acidental ou
não).
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Principalmente nos momentos de maior carga de trabalho, os procedimentos e os
controles podem ser parcialmente ignorados, erros podem ficar sem correção, documentos
podem ser extraviados ou não serem tratados adequadamente. Se não houver uma efetiva
supervisão do trabalho sendo executado, o melhor dos sistemas corre o risco de se tornar
pouco confiável em pouco tempo. A supervisão se vale de recursos como listas de verificação,
relatórios de exceção, revisão dos controles, históricos de operações efetuadas e
procedimentos de reconciliação.

Quando o processamento eletrônico de dados é utilizado, entram em cena os controles
sobre a aplicação computadorizada. As preocupações de controle permanecem as mesmas,
modificando-se apenas a maneira que os controles são implementados.
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5 DOS PROCEDIMENTOS
O Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) define um procedimento
operacional que trata os documentos durante a tramitação. A seguir são apresentados detalhes
deste procedimento, considerando-se a delimitação imposta ao trabalho. Com a expansão do
uso da informática pela Câmara dos Deputados, parte dos passos regimentais (operacionais e
de controle) foi implantada em programas de computador, compondo o que hoje se chama de
Sistema de Informações Legislativas – Tramitação.

5.1 O Sistema de Informações Legislativas
O sistema de Informações Legislativas (SILEG) vem sendo aprimorado desde
2001. Em outubro daquele ano foi implantado o Autenticador e desde então muitas melhorias
foram feitas. Em 29/06/2006, por meio da Portaria nº 80, foi instituído o Grupo Gestor do
Programa de Informatização da Atividade Legislativa, cujas atribuições incluem manter e
atualizar o sistema conhecido como Sileg Tramitação.

5.1.1 O Autenticador
O Autenticador é um aplicativo desenvolvido pelo Centro de Informática
(CENIN). Sua maior finalidade é gerar um código de barras (uma identidade) a partir do
conteúdo de um documento eletrônico, para ser impresso em um documento físico (em
papel). O código de barras gerado é resultado de um cálculo matemático que considera
propriedades do documento eletrônico elaborado em processador de textos homologado pelo
CENIN. Dessa forma, pode-se afirmar que toda cópia impressa desse documento eletrônico
tem conteúdo idêntico a ele. Se um documento eletrônico autenticado sofrer qualquer
alteração, o seu código de barras mudará. O autenticador funciona como um carimbo de
autenticação de cópia de documentos.

Este aplicativo está disponível nos gabinetes, nas comissões, nas lideranças e nos
órgãos da Mesa. Quando o Autenticador é executado sobre um documento eletrônico, esse
documento é inserido na base de dados do Autenticador. A partir daí, qualquer impressão do
documento, a partir dessa base de dados, terá o código de barras. No momento em que o
documento físico autenticado for recebido (ou entregue), o sistema de Informações
Legislativas (SILEG) localiza o documento eletrônico correspondente na base de dados do
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Autenticador e o transfere para a sua própria base de dados. Desse ponto em diante o
documento eletrônico torna-se público e fica disponível na internet.

Os documentos que registram produção intelectual com relação à proposição
(emendas, pareceres, substitutivos, etc.), passam pelo Autenticador. Os documentos de apoio,
como, por exemplo, a Pauta e o Roteiro de uma sessão, não são autenticados, mas o SILEG
oferece a facilidade de gerá-los automaticamente. Em qualquer situação, o documento que
tem valor legal é o físico, assinado manualmente. Caso seja identificada uma divergência
entre o documento eletrônico e o documento físico correspondente, vale esse último.

5.1.2 O SILEG Tramitação
O sistema de Informações Legislativas, desenvolvido pelo Centro de Informática
(CENIN), trata várias atividades da Câmara dos Deputados. O sistema relacionado a este
trabalho é o Sileg Tramitação, que será identificado aqui simplesmente como SILEG. Ele tem
como objetivos: controlar os documentos físicos, no sentido de se saber onde estão e em qual
situação; manter uma cópia eletrônica de cada um deles; auxiliar na elaboração de
documentos administrativos e facilitar a divulgação da tramitação na internet.

O acesso ao SILEG é controlado com base no login da rede Câmara. Os direitos
de acesso são definidos por tipo/grupo de usuários e a cada uso é gerado um registro da
operação realizada, seu autor e horário. Cada usuário tem a visão relativa ao órgão onde
trabalha e acesso a consultas gerais. O gerenciamento do controle de acesso é feito pelo
CENIN, no setor de atendimento ao usuário.

É possível inserir documentos eletrônicos na base de dados do SILEG em vários
formatos, como imagem, pdf ou doc. Essa inserção pode se dar a partir da base de dados do
Autenticador, quando o documento foi autenticado, mas também é possível inseri-lo no
SILEG diretamente. Esta operação exige um perfil de uso restrito, mas está disponível. Existe
ainda o caso de proposições antigas ainda em tramitação, onde se cria um link para onde está
o documento, ao invés de inseri-lo na base de dados do SILEG. Um exemplo é o link das
proposições diretamente para o banco de imagens do Diário da Câmara dos Deputados.
Independente de como se deu a inserção, uma vez na base de dados do SILEG, os documentos
e links são mantidos por tempo indeterminado.
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No recebimento inicial, o documento eletrônico é inserido na base de dados em
uma das formas relatadas acima. A proposição então vai passando pelas etapas a serem
executadas e ao final ela é encaminhada para o próximo órgão, onde a tramitação terá
prosseguimento. Todas as etapas realizadas no órgão atual, o envio para o próximo órgão e o
recebimento dado por ele ficam registrados e podem ser consultados de diversas maneiras.
Além desse histórico do caminho percorrido pela proposição, o SILEG gera vários
documentos necessários ao seu trâmite como: atas de reunião, designações de Relator, pautas
de sessão e até os avulsos, que serão publicados. Outra funcionalidade do SILEG é que ele
segue as regras regimentais e já posiciona a proposição, automaticamente, na situação em que
se encontra a tramitação do documento físico. Um exemplo é quando a proposição é recebida
na Comissão: ela fica na situação “aguardando designação” e, quando o Relator é designado,
ela já passa para a situação “aguardando prazo de emendas”. Esse comportamento auxilia
bastante o trabalho operacional dos diversos órgãos envolvidos.

O encaminhamento para o próximo órgão é um procedimento padrão ao longo de
toda a tramitação: o remetente registra o encaminhamento no SILEG, que gera (imprime) a
Guia de Remessa. Para o sistema, a proposição fica tanto na caixa de saída do órgão atual,
quanto na de entrada do próximo. O remetente entrega pessoalmente os documentos físicos ao
destinatário, junto com a Guia de Remessa, que é assinada, devolvida e arquivada pelo
período considerado necessário. Quando o recebedor registra o recebimento no SILEG, a
proposição sai da caixa de saída do remetente e passa automaticamente da caixa de entrada
para a primeira situação do novo órgão, como por exemplo, “aguardando designação”.
Terminado o trabalho, a proposição é mais uma vez encaminhada para o próximo órgão,
dando início a um novo ciclo de envio – recebimento – tratamento.

Em termos de retenção dos dados, a rotina de cópia da base do SILEG está estruturada
de seguinte maneira: diariamente é realizada uma cópia incremental, ou seja, das ocorrências
do dia. No caso de ser necessária uma recuperação, usa-se a última cópia completa e aplicamse as cópias incrementais posteriores, uma a uma, até a data corrente. As cópias completas são
realizadas mensalmente, e ficam guardadas sempre as últimas seis.

O SILEG permite que se façam consultas variadas. A proposição pode ser
consultada pelo tipo, número, ano, autoria, ementa, em qual Comissão está, regime, data de
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entrada, decurso e situação. A atuação do parlamentar pode ser consultada por período e por
comissões em que participou. Também está disponível um conjunto de relatórios que
mostram as proposições aguardando designação, aguardando parecer, tramitando na
Comissão, apreciadas pela Comissão e como foi seu andamento. Essas informações ajudam
tanto no procedimento operacional quanto no gerenciamento dos trabalhos. À medida que os
documentos são gerados, é possível torná-los disponíveis na internet. Desta forma, o SILEG
auxilia também na divulgação da tramitação para a sociedade.

5.1.3 O Gerenciamento do SILEG
A Seção de Proposições Legislativas em Tramitação (SPLET) faz um
acompanhamento do uso do sistema. Seu pessoal tem acesso a toda a tramitação e possui um
perfil de acesso privilegiado. Com isso, uma das ações da SPLET é atuar como um suporte
inicial resolvendo situações de erro no uso do Sistema de Informações Legislativas, nos
diversos órgãos usuários do sistema. Outra atividade da seção é fazer uma revisão do que está
na pauta das comissões e do Plenário. Se um projeto for pautado, ele será revisto. Verificamse itens como: se foi aberto prazo, se tem parecer, se tem alguma informação inadequada ou
se está faltando alguma informação, se tem despacho, se a análise do parecer está correta, se
há emendas, se a emenda está disponível. No caso de ser encontrado algum problema, o órgão
responsável é comunicado e o erro sanado. Se o tratamento do erro exigir interferência da
SPLET, por conta de seu acesso privilegiado, o órgão envia um e-mail solicitando a correção
para justificar a ação da SPLET.
5.2 Os Fluxos Documentais
A seguir são apresentados detalhes de como são tratados os documentos físicos e
eletrônicos relativamente ao escopo deste estudo. Para facilitar o entendimento, foi seguida a
mesma organização dada ao capítulo de revisão da literatura.

5.2.1 Fase de Recepção da Proposição
5.2.1.1 Recebimento da Proposição
Na Secretaria Geral da Mesa, o recebimento é feito pela Seção de Protocolo
(SEPRO). Nos casos de proposição gerada no gabinete do deputado, o documento vem
autenticado via Autenticador. O código de barras será lido pelo Sistema de Informações
Legislativas (SILEG), que gera uma mensagem de correio eletrônico automática notificando
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ao gabinete do autor o recebimento da proposição. Quando a proposição é oriunda do Poder
Executivo ou dos Tribunais, recebe-se o documento sem o código de barras. Neste caso a
SEPRO fornece um comprovante do recebimento da proposição, por meio de assinatura em
um protocolo. O procedimento de receber uma proposição compreende ainda:


dar número ao projeto, como por exemplo: PL nº 1.234/2000;



conferir, visualmente, o documento eletrônico (que está no SILEG) com o documento
físico recebido. São checados o autor, data, ementa e tipo. Se for encontrada alguma
diferença entre alguma dessas partes do documento físico e o documento eletrônico, esse é
alterado para ficar igual ao documento impresso recebido.



tirar e distribuir cópias para outras áreas. Um exemplo é quando só existe o documento
físico, ou seja, a proposição não passou pelo Autenticador: uma dessas cópias vai para a
Seção de Proposições Legislativas em Tramitação (SPLET), via protocolo, para ser
digitalizada. Depois da digitalização, a SPLET insere o documento eletrônico na base de
dados do SILEG e descarta a cópia recebida, guardando cópia do protocolo solicitando a
digitalização;



comandar a publicação do avulso inicial.

Não existe uma separação dessas tarefas entre os servidores da SEPRO. Uma
mesma pessoa pode receber, conferir, alterar alguma informação no Sistema de Informações
Legislativas e encaminhar a proposição, sem supervisão. Pode também ocorrer de uma pessoa
fazer uma parte e outra pessoa fazer outra. Depende do ritmo de chegada de proposições e da
urgência dada às mesmas. Quando não é possível concluir o recebimento no mesmo dia, a
proposição é guardada em um armário e o trabalho é completado no dia seguinte. Ao seu
término, a proposição é encaminhada para o próximo órgão, conforme o procedimento padrão
já descrito quando se tratou do SILEG. No caso da SEPRO, o próximo órgão é a Seção de
Cadastro, Controle e Encaminhamento de Proposições.

O documento que tem valor legal é o documento físico, impresso e assinado
manualmente. Por causa disso as alterações feitas pela Seção de Protocolo (SEPRO) visam a
deixar o documento eletrônico, acessível via SILEG, igual ao documento físico. Quando é o
documento entregue que está com problemas, o autor é notificado e precisa entregar um novo
documento, chamado “Substituição de Versão”. Ao passar pelo autenticador, o novo
documento receberá outro código de barras e será tratado como realmente é: uma outra
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proposição. O número do PL é mantido, mas fica associado ao novo documento entregue, ou
seja, relacionado ao novo código de barras. O usuário pode decidir manter um link com a
versão abandonada ou simplesmente excluí-la da base de dados do SILEG. Em uma situação
especial, se acontecer de um documento físico ser extraviado, ele será recuperado do SILEG.
Não existirá mais a assinatura original, mas a proposição estará sempre disponível.

5.2.1.2 Distribuição da Proposição
A participação da Seção de Cadastro, Controle e Encaminhamento de Proposições
(SECAP) começa quando ela recebe a via original da proposição, enviada pela Seção de
Protocolo (SEPRO). Assim como o encaminhamento, o recebimento é um procedimento
padrão ao longo de toda a tramitação: o recebedor assina a Guia de Remessa e a devolve ao
remetente. Em seguida, registra o recebimento no Sistema de Informações Legislativas
(SILEG). A partir daí os documentos eletrônicos daquela proposição ficam disponíveis para o
órgão do recebedor. Terminado o trabalho, a proposição é encaminhada para o próximo
órgão.

Pode acontecer de uma proposição ser entregue diretamente à SECAP, sem passar
pela SEPRO. Um caso típico é o de substituição de versão da proposição. A SECAP executa
uma rotina semelhante à da SEPRO e devolve ao parlamentar o documento físico anterior. A
versão eletrônica que estava na base de dados do SILEG é substituída pela nova versão, com
um novo código de barras.

A análise da proposição é realizada por qualquer pessoa da seção, sem
distribuição específica das tarefas. Entretanto, todo o trabalho executado passa pela revisão e
aprovação do Secretário-Geral da Mesa, antes que o Presidente da Câmara dos Deputados
assine o despacho encaminhando a proposição para arquivamento (se declarada
inconstitucional) ou para a Coordenação de Comissões Permanentes.

Este encaminhamento é feito via SILEG, conforme o encaminhamento padrão
descrito anteriormente. A Guia de Remessa assinada fica guardada durante um ano, conforme
tabela de temporalidade definida pelo Centro de Documentação e Informação. Junto com o
documento original do Projeto de Lei é enviada a chancela (assinatura eletrônica) do

31

Presidente da Câmara dos Deputados. A cada biênio, a (nova) Mesa Diretora edita um Ato
que delega ao Secretário-Geral o uso desta chancela.

5.2.1.3 Legislação Citada
Todas as proposições em tramitação, tendo ou não alguma legislação citada, são
encaminhadas à Seção de Instrumentação de Proposições (SINP) antes de irem para a
Coordenação de Comissões Permanentes (CCP). Neste caso específico é feito apenas o
encaminhamento do documento eletrônico, por meio do Sistema de Informações Legislativas
(SILEG), sem o correspondente encaminhamento do texto impresso. Se houver referência a
alguma legislação, ela será anexada à proposição em meio eletrônico. O trabalho da SINP é
importante porque uma legislação inconsistente com a proposição pode levar a um
embasamento ilegal e resultar inclusive no seu arquivamento.

As fontes de consulta são: a) bases de dados de legislação, como a LIS, fornecida
pela Saraiva, e o LEGIN, da própria Câmara dos Deputados; b) sites da internet, como o da
Presidência da República voltado para a Legislação federal; c) Diário da Câmara dos
Deputados, e outros. O documento eletrônico com a legislação citada precisa seguir as normas
de técnica legislativa e é gerado a partir de digitação e de cópia direta das fontes consultadas.
O trabalho é distribuído entre os funcionários e cada um trata as proposições que lhe foram
designadas, mas podem acontecer levantamentos em conjunto quando o trabalho se revela
maior que o previsto.

Quando o trabalho de pesquisa e geração do documento com a legislação citada é
concluído, ele passa por uma revisão. O revisor não participa do levantamento e atua como
um ponto de controle na seção. Após a aprovação do documento eletrônico com a legislação
citada, ele é inserido na base de dados do SILEG. A partir daí a proposição fica disponível
para a CCP.

5.2.2 Fase de exame nas Comissões
5.2.2.1 Coordenação das Comissões Permanentes
A proposição não é encaminhada diretamente à primeira Comissão designada para
apreciá-la. Quem a recebe, junto com o despacho do Presidente da Câmara dos Deputados, é
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a Coordenação de Comissões Permanentes (CCP). Também aqui é seguido o procedimento
padrão de recebimento, no início, e de encaminhamento, no final dos trabalhos.

A primeira coisa a fazer é montar as pastas, de originais e de tramitação. A
primeira fica na CCP e nela são guardados todos os documentos físicos originais, gerados
durante a tramitação. O tratamento dado à segunda pasta depende do regime de tramitação: se
for de urgência, é gerada uma cópia para cada Comissão, que trabalhará concorrentemente
com as demais. Se for designada uma Comissão Especial, a pasta é enviada a ela quando de
sua instalação. No caso mais comum, a pasta de tramitação é encaminhada para a primeira
Comissão designada para apreciar a matéria. A Guia de Remessa, assinada pela Comissão
que recebe a pasta, é arquivada na CCP por cinco anos.

A pasta de tramitação retorna à CCP para ficar aguardando o descarte, depois de
passar por todas as Comissões às quais foi designada. Se a tramitação for conjunta ou foi
instalada uma Comissão Especial, a Comissão devolve a pasta à CCP após concluir seu
parecer. No rito ordinário, a pasta de tramitação passa diretamente de uma Comissão para a
outra, até que a última a encaminhe à CCP. Em todos os casos, cada Comissão, ao encerrar
seus trabalhos, encaminha à CCP os documentos físicos originais que gerou. Todos esses
encaminhamentos e recebimentos seguem a rotina padrão de transferência de documentos do
Sistema de Informações Legislativas (SILEG).

Quando a CCP recebe os originais de uma Comissão, é feita uma verificação se
todos os documentos recebidos estão registrados no SILEG e vice-versa. Se for percebida a
falta de algum documento, a Comissão é comunicada e procede ao encaminhamento do
documento físico à CCP ou a inserção do documento eletrônico na base de dados do SILEG,
conforme o caso. Estando tudo correto, se a tramitação não for de Plenário, a CCP prepara e
comanda a publicação do avulso e do Diário da Câmara dos Deputados.

O trabalho de receber a proposição e demais documentos físicos, montar as pastas,
encaminhar a(s) pasta a(s) de tramitação, usar o SILEG, receber os originais, preparar a
publicação e conferir depois de publicado, é feito por qualquer pessoa da CCP. O preparo da
publicação contempla uma verificação sobre o conteúdo do avulso e do Diário da Câmara dos
Deputados. Quando a publicação fica pronta ela é conferida, para verificar se a gráfica
cometeu algum engano ao manusear os documentos eletrônicos que recebeu. Se houver algum
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erro, procede-se a uma nova publicação. A pasta de originais fica guardada em um armário
organizado por tipo de proposição, e todos do órgão têm acesso a ele.

Nos casos em que a proposição vai ao Plenário é feita uma publicação com a sua
situação atual, independente de ter ou não o parecer das comissões. No SILEG, a proposição
fica na situação “aguardando prazo recursal”. Se a deliberação do Plenário for concluída, o
projeto vai direto para o Senado Federal ou para o Poder Executivo, conforme o caso. Se
continuar faltando alguma coisa a deliberar é feita uma nova publicação, contemplando as
decisões do Plenário até o momento e preparando a proposição para a próxima sessão.
Durante esse período a pasta de originais continua com a CCP, a menos que a Secretaria
Geral da Mesa a solicite.

É possível que ocorra uma situação de erro na proposição, como por exemplo: foi
feita uma referência a um artigo inexistente, ou a uma lei que não tem a ver com a matéria. Se
o erro for percebido depois do encaminhamento a alguma Comissão, segue-se um dos dois
caminhos: republica-se, corrigindo o erro, ou apenas informa-se à Comissão qual alteração
deve ser feita e corrige-se na próxima publicação (quando sair da Comissão). Nesse segundo
caso é feita uma anotação manual no documento original e o erro é registrado em um campo
de observações do SILEG.

Quando a proposição passa por todas as comissões designadas e não há recurso
solicitando sua apreciação pelo Plenário, a Comissão de Constituição Justiça e Cidadania
solicita a pasta de originais para elaboração da redação final.

A carga de trabalho da CCP não é uniforme, ela depende do número de
proposições apresentadas e do desenvolvimento do trabalho nas comissões.

5.2.2.2 O Trabalho das Comissões Permanentes
A primeira Comissão listada no despacho do Presidente da Câmara dos Deputados
recebe a proposição da Coordenação de Comissões Permanentes (CCP). As demais a recebem
da Comissão anterior. O material que passa de uma Comissão para a outra é sempre a pasta de
tramitação, nos moldes do Sistema de Informações Legislativas (SILEG).
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Na comissão, tem início a etapa de designação do Relator pelo presidente da
Comissão. A designação é registrada no SILEG e a partir desse ponto o Relator já pode
aceitar a proposição via sistema. Quando a proposição está sujeita à apreciação conclusiva,
abre-se o prazo para apresentação de emendas pelos membros da Comissão e é encaminhada
ao Relator uma cópia da pasta de tramitação, junto com um ofício formalizando sua
designação. O Relator dá um recibo na cópia do ofício, que é guardado pela Comissão.

As emendas, se houver, são recebidas da mesma forma que a proposição é
recebida pela Seção de Protocolo: o documento físico vem autenticado, o código de barras é
lido pelo Autenticador, a emenda é inserida no Sistema de Informações Legislativas (SILEG)
e são feitas algumas conferências com o objetivo de deixar o documento eletrônico igual ao
documento físico recebido. Vale lembrar que nestas conferências o inteiro teor da emenda não
é modificado. Quando o prazo termina é feito um termo indicando se houve ou não emendas,
utilizando o SILEG. O Relator recebe então a pasta de tramitação com cópia das emendas,
pois os originais ficam na Comissão.

Caso o Relator devolva a proposição sem parecer, o fato é registrado no SILEG e
a carga dela volta para a Comissão. Será designado um outro Relator e a pasta de tramitação
será encaminhada a ele, de forma análoga ao encaminhamento anterior, não havendo mais
novo prazo de emendas. Nos casos em que o Relator apresenta seu parecer, este é inserido no
SILEG, via Autenticador, junto com o resultado da análise ou deliberação que a Comissão faz
sobre ele.

O Relator pode ou não aceitar alguma das emendas apresentadas, e no parecer
precisa manifestar-se sobre elas, incorporando-as ou não ao texto. Se na reunião o parecer for
rejeitado, é designado um novo Relator, que apresentará um novo parecer, acatando a posição
dos membros da comissão. Se algum membro da Comissão tiver apresentado um voto em
separado, é provável que ele seja o novo Relator designado para apresentar o novo parecer.
Existe ainda outra forma de alterar o parecer sem consentimento do Relator, por meio da
apresentação e aprovação de destaques. Neste caso não é designado novo Relator, mas ocorre
a recepção do destaque (documento físico) no SILEG e o parecer precisa ser novamente
redigido para contemplá-lo.
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Caso o Relator aceite alguma emenda, ele apresenta uma Complementação de
Voto, que é na realidade um novo parecer. Se apresentada na sessão corrente ela será oral,
devendo ser apresentada por escrito posteriormente. Se apresentada em outra sessão ela será
por escrito. No caso da Complementação de Voto oral, a matéria é votada antes que o novo
documento chegue à Comissão.

É possível receber no SILEG uma emenda ou parecer sem o seu inteiro teor. Um
exemplo dessa situação é o acolhimento de um parecer oral na sessão corrente. Até que o
documento físico seja entregue por seu autor, há apenas o registro eletrônico de que o
documento existirá.

No caso de ser detectada a possibilidade de apensação, a Comissão a requer ao
Presidente da Câmara dos Deputados. Havendo concordância, o despacho é refeito e a
proposição é apensada.

Outra situação de exceção é o extravio da pasta de tramitação. Isso ocorrendo,
solicita-se ao Presidente da Câmara a reconstituição e a CCP monta outra pasta, com
indicativo de que é uma reconstituição. Pode ainda ocorrer de uma Comissão perceber um
erro cometido por outra. No caso desse erro exigir nova apreciação pela Comissão, é feito
uma reclamação para o Presidente da Câmara e ele ordenará a nova apreciação. Em casos
mais simples a própria Comissão pode sanar o erro.

Concluída a votação no Plenário da Comissão, a proposição é preparada para sair
da Comissão. O primeiro passo é fazer uma cópia de todos os documentos gerados, como por
exemplo: Termo(s) de Designação, Termo(s) de Emenda(s), a(s) emenda(s) (se houver), o(s)
parecer(es) do(s) Relator(es), o(s) Voto(s) em Separado (se houver), o(s) Destaque(s) (se
houver) e o parecer da Comissão, que é um resumo do trabalho efetuado. Estas cópias vão
para a pasta de tramitação e os documentos originais são encaminhados para a CCP nos
moldes do procedimento do SILEG. Se a Comissão atual não for a última, a pasta de
tramitação é encaminhada à próxima. A exceção fica para o caso de quando a Comissão é a
única de mérito e seu parecer é pela rejeição. Nesta situação o destino da proposição é o
arquivamento e a pasta de tramitação é encaminhada para a CCP.
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O trabalho de receber a proposição, fazer a análise, montar a pasta de tramitação,
encaminhar documentos e usar o SILEG é feito pelos funcionários da Comissão. O envio da
pasta de tramitação, contudo, é responsabilidade do Secretário da Comissão, que às vezes
delega esta tarefa a uma determinada pessoa da equipe. Não é uma delegação rígida: se a
pessoa que recebeu a delegação não puder fazer o envio, outro o fará.

5.2.3 Fase de elaboração do texto definitivo
Após a publicação do parecer da Comissão de Constituição de Justiça e de
Cidadania (CCJC) sobre a proposição, o Serviço de Autógrafos (SERAU) começa a contar o
prazo recursal. Não havendo recurso, ele envia um ofício à CCJC informando que o prazo
acabou e solicita a elaboração da redação final.

Dando início aos trabalhos, a CCJC solicita a pasta de originais que está com a
Coordenação de Comissões Permanentes, recebe a proposição no Sistema de Informações
Legislativas (SILEG) e solicita também os avulsos. É feita a seguir uma análise dos pareceres,
que resulta na seleção de um deles como texto base, obedecendo a regra de preferência da
ordem inversa de apresentação. Se houve substitutivo, é feita a revisão da técnica legislativa e
da gramática. Se não houve, utiliza-se a proposta inicial mais as emendas das comissões.

O funcionário que elabora a Redação Final cria um documento eletrônico que
será, no final, o texto com a redação final da matéria. O conteúdo inicial desse arquivo é o
documento resultante da análise dos pareceres. Quando não é possível copiar do SILEG este
texto inicial, ele é digitado. Um ponto crítico é a utilização da legislação citada, que precisa
ser conferida para dar mais confiabilidade ao trabalho que está sendo executado.

Construir a redação final implica alterar a estrutura do texto, fazer correções
gramaticais e de técnica legislativa, tratar revogação de artigos, fazer remissão a outros, ou
seja, é construir um documento que precisa ser mais controlado do que a própria proposta
inicial. Todo o trabalho é dirigido por um roteiro documentado. O documento com a Redação
Final é feito por uma pessoa e conferido por quem fez e por mais outra pessoa da CCJC.
Juntas, elas verificam a legislação citada, a tramitação, a técnica legislativa e a gramática.
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Uma vez concluída, a Redação Final fica disponível para o SERAU em forma de
documento eletrônico “somente para leitura” e tem início sua segunda revisão. Essa revisão é
feita com base no avulso, por duas pessoas do SERAU, e o texto é lido integralmente. Faz
parte da revisão os aspectos gramaticais e de técnica legislativa, sempre comparando com o
avulso. Pequenos acertos são discutidos por telefone. Quando acontece um número maior de
correções, o SERAU envia para a CCJC os seus papéis de trabalho com as observações feitas.

Após a revisão da Redação Final pelo SERAU, a CCJC procede à sua tramitação.
Votada e aprovada, a Redação Final é enviada ao SERAU juntamente com a pasta de
originais e o parecer da CCJC sobre ela.

Para gerar o Autógrafo, o SERAU utiliza uma cópia eletrônica do arquivo de
computador com a Redação Final. Esta cópia é a própria Redação Final, sem o cabeçalho e as
assinaturas da CCJC, gerada em um diretório local do sistema de arquivo do Windows em que
todos do SERAU têm acesso.

5.3 Análise dos Controles
Na avaliação dos procedimentos vigentes foi verificado se era atendida a seguinte
estrutura: os dados são obtidos, inseridos e mantidos; alguém revisa e compara, alguém
investiga e reconcilia. Desta forma, a partir das respostas ao questionário, tem-se
resumidamente que:


O processo legislativo na Câmara dos Deputados possui um fluxo documental físico,
baseado nas pastas de originais e de tramitação, e outro de documentos eletrônicos,
suportado pelo Sistema de Informações Legislativas (SILEG). Eles fluem de forma
independente, mas possuem vários pontos de contato. Na prática, os dois fluxos
documentais constituem hoje um único sistema. A referência legal é o documento físico,
mas o sistema eletrônico oferece possibilidades variadas de consulta, comodidade de uso e
facilidades operacionais, o que leva à sua utilização natural.



Os procedimentos operacionais documentados são os estabelecidos pelo Regimento interno
da Câmara dos Deputados. Para outros procedimentos operacionais e principalmente para
os procedimentos de controle não foram identificadas regras legais ou institucionais que os
definam. Assim, cada órgão estabelece seu modo de controlar o trabalho realizado, com
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base na experiência, na tradição, e também, na confiança depositada nos colegas de
trabalho;


O envio e o recebimento de documentos físicos ficam registrados na Guia de Remessa. No
caso de documentos eletrônicos transacionados diretamente por meio do Sistema de
Informações Legislativas (SILEG), o próprio sistema mantém um histórico que identifica
os documentos e as pessoas envolvidas na operação. Entretanto, não existe registro de
quais controles são exercidos, particularmente de comparação entre o documento físico e
sua cópia eletrônica, para garantir que o conteúdo dos dois é exatamente o mesmo. Outra
situação em que fica evidente a relação de confiança entre as pessoas é quando se recebe
de volta a pasta de tramitação que foi entregue a um parlamentar: normalmente, os
documentos devolvidos não são conferidos;



Uma vez recebido em determinado órgão, o documento físico fica disponível a qualquer
pessoa que ali trabalha, sem controle de seu manuseio. Para o documento eletrônico existe
o registro de acesso, embora não tenha sido identificado nenhum procedimento sistemático
de utilizar essa informação para controle;



Se um documento físico original por extraviado ou destruído, e quem o assinou já não for
mais detentor de mandato eletivo, não há como restaurar a situação anterior. A solução é
imprimir o documento a partir do SILEG e ficar sem a assinatura que dava a ele o valor
legal. Essa situação aumenta a importância das disciplinas sobre o controle;



A inclusão de um documento eletrônico na base de dados do SILEG é feita sem
supervisão. Essa situação se torna mais crítica quando o documento não está na base de
dados do Autenticador e precisa ser enviado a outro órgão da Câmara para ser digitalizado
e inserido no sistema;



Nos pontos onde há supervisão do trabalho realizado, normalmente não existe o registro
dos itens de verificação. Assim, pode ser que o controle seja rigidamente exercido, como
também pode ocorrer de não ser efetuada a revisão;



Não existe um histórico formal de ocorrências. As situações de erro e seu tratamento
ficam apenas na memória das pessoas. Essa situação dificulta uma comprovação da
eficiência do processo operacional e da eficácia do controle.



Não existe uma autorização formal, emitida por quem revisou o trabalho executado, para
que os documentos relativos a uma proposição sejam encaminhados para o próximo órgão.
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6 AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
6.1 As Condições de Controle
A seqüência de execução dos procedimentos legislativos normais e de exceção
está definida no Regimento Interno da Câmara dos Deputados. A própria estrutura
organizacional dos órgãos envolvidos é conseqüência direta dele. O Regimento e vários atos
da Mesa definem também a competência de cada órgão e as interfaces entre eles são
conhecidas. Assim, existe na Câmara dos Deputados um grau de sistematização que contribui
para o estabelecimento de um sistema de controle.

Os procedimentos operacionais propriamente ditos não estão documentados, eles
são aprendidos com a prática. Como exemplos, citam-se a ausência de uma determinação
formal de como montar e atualizar as pastas de originais e de tramitação, e como conferir a
redação final. O Sistema de Informações Legislativas (SILEG) atenua situações como essas,
em termos de controle, porque existe um histórico de uso do sistema, mas uma descrição
completa do que deveria acontecer ao longo da execução de cada procedimento é importante.
O próprio SILEG não dispõe hoje de uma documentação atualizada, nem em relação ao
sistema nem em relação ao usuário.

O ponto alto da tramitação de proposições na Câmara dos Deputados é o quadro
de funcionários que trabalha com ela. As pessoas conhecem as tarefas que precisam ser
executadas, tanto manualmente quanto via SILEG, e as executam com responsabilidade,
reconhecendo a importância do trabalho que realizam. E isso foi percebido como um valor,
como parte da cultura da Câmara dos Deputados no tocante à tramitação de proposições.
Possivelmente esta seja a razão de não ser sentida a falta de alguns controles operacionais: as
pessoas confiam umas nas outras e sabem que todos querem fazer certo da primeira vez.

Em situações normais de carga de trabalho, os recursos disponíveis são suficientes
para sua execução. Existem computadores para uso individual, o ambiente físico de trabalho é
adequado e o número de pessoas alocadas atende às exigências da tramitação de proposições.
Quando ocorrem picos de trabalho, os órgãos da Câmara dos Deputados e os próprios
parlamentares ficam mais pressionados e sujeitos aos erros, e aí a necessidade de alguns
controles pode ser mais claramente percebida.
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6.2 As Disciplinas Sobre os Controles
Quase não existe preocupação em segregar as tarefas entre os funcionários de um
órgão. Normalmente, qualquer etapa do trabalho (ou todo ele) pode ser feito por qualquer
pessoa que esteja disponível. A estrutura de controle de acesso definida para o SILEG
também não cria barreiras entre os funcionários de uma mesma seção. Não ficou claro se a
segregação geraria ineficiência operacional ou se foi considerado um controle desnecessário.

A proposição inicial é o primeiro documento físico a compor os documentos de
uma tramitação. À medida que a tramitação segue seu curso, vão sendo adicionados outros
documentos ao primeiro, tanto administrativos quanto legislativos. Esses documentos são
gerados, recebidos, encaminhados, devolvidos, e no final do ciclo de cada um, arquivados. De
maneira geral, quando não está sobre a mesa de alguém, o documento físico está guardado em
um armário. O que vale ressaltar é que o acesso ao armário ou mesmo à mesa de outra pessoa
é livre, sem nenhum controle específico. Se ocorrer de um documento físico ser perdido,
substituído, alterado indevidamente, ou mesmo se desaparecer toda a pasta, não será possível
rastrear formalmente o seu manuseio dentro do órgão. Já ocorreu um caso concreto, em que
uma pasta com documentos físicos originais foi extraviada. Acredita-se que ela está no órgão,
mas apesar das buscas nos armários e das consultas aos funcionários, ela ainda não foi
encontrada. Nessa situação específica, se a pasta realmente não aparecer mais, os documentos
legais daquela proposição estarão irremediavelmente perdidos, pois vários parlamentares não
possuem mais o mandato eletivo, inclusive o autor da proposição inicial.

Os documentos eletrônicos possuem uma situação mais controlada. O SILEG
guarda um histórico de todas as operações efetuadas e é possível saber quem fez o quê e
quando. A ressalva é que não existe um controle de acesso específico para o sistema, pois o
SILEG utiliza o login da rede câmara para identificar seu usuário. Assim, quem ligou o
computador e se conectou na “rede câmara” será considerado o autor de qualquer operação
feita daquela máquina, mesmo que tenha saído e outra pessoa esteja utilizando o sistema.
Outro aspecto relacionado a esse ponto é que não existe um procedimento sistemático de
revisão do histórico de uso do SILEG. Ele só é utilizado em reação à detecção de algum erro.

Os perfis de acesso ao SILEG são definidos em função do órgão em que a pessoa
trabalha e existe um procedimento formal na área de atendimento do Centro de Informática
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para qualquer modificação, inclusão ou exclusão de usuário. Outro controle identificado é que
nenhum usuário pode alterar o inteiro teor de um documento eletrônico, no caso dele ser
relacionado à tramitação (proposição, emenda, parecer, substitutivo, voto em separado, etc.).
Além disso, ao usuário operacional, sem função de gerenciamento do sistema, também não é
permitido excluir um documento desse tipo. O usuário que possui esse tipo de acesso está em
um órgão sem dependência funcional com os demais envolvidos na tramitação. Ainda
relacionado à custódia dos documentos eletrônicos, existe também um programa de retenção
da base de dados do SILEG, que é mantida por tempo indeterminado e pode ser totalmente
recuperada, unicamente por meio eletrônico, até uma semana após a ocorrência de algum
problema.

Os procedimentos operacionais vigentes, conforme relatados, permitem identificar
a existência da disciplina de supervisão em seis momentos da tramitação. Em dois deles,
quando a proposição vai ser distribuída às comissões e quando a redação final vai ser votada,
a supervisão está inserida no fluxo operacional: o despacho presidencial não é emitido sem
aprovação do Secretário-Geral da Mesa e a redação final não é apreciada sem a aprovação do
Serviço de Autógrafos. É onde a supervisão é mais fortemente exercida. Nos outros
momentos, a supervisão está estruturada em paralelo ao fluxo operacional.

Quando a proposição é pautada, seja na Comissão ou no Plenário, a Seção de
Proposições Legislativas em Tramitação (SPLET) entra com seu papel de supervisão. A
intenção é evitar que qualquer inconsistência prejudique a deliberação sobre a proposição.
Aqui o controle tem o mérito de ser executado por um órgão sem dependência funcional com
os executores da tramitação.

A Coordenação de Comissões Permanentes (CCP) também faz o trabalho de
supervisão em dois momentos. O primeiro é quando a proposição deixou uma Comissão e vai
ser publicada. Nesse instante a preocupação é garantir que todos os documentos disponíveis e
necessários à publicação estão incluídos no arquivo eletrônico, e que a gráfica não cometeu
nenhum engano ao preparar as páginas para a publicação. O segundo momento de supervisão
da CCP é quando a proposição entra na pauta do Plenário. O objetivo agora é gerar uma
publicação, a mais atualizada possível, para não prejudicar a deliberação da matéria.
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O sexto momento em que ocorre uma supervisão do trabalho é quando a
proposição vai deixar uma Comissão. A preocupação é reconciliar os documentos eletrônicos
com os documentos físicos e avaliar se eles retratam fielmente o ocorrido na Comissão.

Concluindo a avaliação sobre a supervisão, excluindo o momento da distribuição,
é importante atentar para dois pontos que enfraquecem a eficácia da aplicação desta
disciplina: 1) não foi identificado nenhum registro de que ela seja feita sistematicamente,
inclusive na SPLET. Se acontecer de não ser feita, ou for feita parcialmente, a tramitação
continuará normalmente. 2) na CCP e nas Comissões, as supervisões são executadas por
alguém da própria equipe operacional, que inclusive pode ter participado da tramitação da
proposição.

6.3 Sugestões
São propostas a seguir algumas recomendações voltadas para o aperfeiçoamento
do controle de tão significativa rotina legislativa. Pela própria natureza seqüencial da
tramitação, um erro cometido em um órgão pode comprometer a atuação do outro. Com isso,
a “troca de mãos” é um ponto importante para o controle. Outra situação de destaque é
quando o projeto vai para a pauta; qualquer engano nesse momento pode ser desastroso. Vale
também ressaltar a importância da redação final, que compila todas as decisões e monta o
texto que expressará formalmente o entendimento da Câmara dos Deputados sobre a matéria.
Além desses pontos críticos, foram considerados outros momentos em que os documentos
físicos e eletrônicos são tratados. Procurou-se mostrar o resultado esperado, para facilitar a
comparação com a situação atual.

6.3.1 Recebimento de documento físico original
Quando um documento físico é recebido com autenticação, é exigida apenas a
assinatura do autor na última folha. Nas demais basta o código gerado pelo Autenticador. Nas
cópias do documento, essa situação enfraquece o controle: havendo dolo, a autenticação
poderia ser superposta a uma página interna que não faz parte do documento original. Uma
situação como essa só seria percebida por meio de comparação minuciosa entre o documento
físico e o documento eletrônico. Portanto, onde é recebido um documento em mais de uma
via, todas devem ser originais.
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Para os documentos originais não autenticados, a rubrica em todas as folhas pode
fazer o papel do código de barras. Em qualquer caso, é importante que as rubricas e
assinaturas sejam conferidas e que a conferência seja registrada.

Foi relatado que é feita uma comparação visual entre o documento físico e o
eletrônico importado da base de dados do Autenticador, mas esse procedimento não tem o
mesmo rigor em todos os órgãos. Além disso, não existe um registro que permita saber se e
em que nível o controle foi exercido (contagem de páginas, leitura do início de cada
parágrafo, início e fim de cada linha, etc.). Sobre este aspecto cabem duas observações: 1) a
comparação poderia ser minuciosa, validando visual ou eletronicamente o código de barras
em cada folha e totalizando o número de folhas conferidas; 2) a realização da comparação
poderia ser registrada no Sistema de Informações Legislativas (SILEG), como item
indispensável à conclusão do recebimento. O item 1 acima poderia ser executado pelo menos
no nível de linha do documento físico, quando é inserida no SILEG a versão eletrônica de um
documento original que é entregue sem autenticação.

Esse maior rigor no recebimento de documentos originais poderia ser
administrado com a criação do conceito de entrega, antes que se efetive o recebimento.
Seria um procedimento semelhante ao de um depósito em caixa eletrônico de um banco, onde
o usuário fica com o comprovante de entrega, mas a transação só é considerada realizada
depois da conferência e do lançamento na conta. Seguindo o mesmo raciocínio, quem entregar
a proposição fica com um recibo de entrega. Após as verificações o documento original será
considerado “recebido”.

6.3.2 Guarda de Documento Físico
Seja isoladamente, ou dentro de uma pasta, em cada órgão o documento físico fica
em um armário, em uma bancada, ou sobre a mesa de alguém, dependendo do tratamento que
já recebeu. O acesso ao documento físico é livre dentro do órgão e não existe controle quanto
ao seu manuseio. Como não existe o controle, também não há uma conciliação sistemática
desses registros com o documento físico em si. A falta desse tipo de controle e sua
conseqüente supervisão podem permitir que ocorram situações como o extravio da pasta com
originais, citado anteriormente. A sugestão aqui é um controle de utilização do documento
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físico que permita saber, por exemplo, quem o tirou do armário, quando o devolveu, quem o
está utilizando no momento.

6.3.3 Encaminhamento de Documento Físico para o Próximo Órgão
O encaminhamento é uma rotina padronizada, independente se o documento físico
que está sendo encaminhado é original ou cópia. No caso da via original, a Guia de Remessa
poderia trazer mais detalhes sobre cada documento que será entregue, tal como número
de páginas e o código de barras (se houver). Nos casos de encaminhamento de cópias, o
responsável pelo órgão remetente poderia apor sua assinatura em algo semelhante a um
carimbo de “confere com o original”, em todas as páginas, após a conferência entre os dois
documentos. Medidas como essas facilitariam, por exemplo, a conferência da pasta de
tramitação quando ela é devolvida pelo Relator.

6.3.4 Recebimento de Cópia de Documento Físico
Atualmente o recebimento é feito assinando a Guia de Remessa e recebendo via
Sistema de Informações Legislativas. Poderia ser incluída a verificação da autenticação
manual das cópias (item anterior) e, via sistema, a formalização da comparação feita entre
as versões impressa e eletrônica do documento, indicando em que nível foi feita (contagem
de páginas, leitura do início de cada parágrafo, início e fim de cada linha, etc.).

6.3.5 Inclusão de Documento Eletrônico no SILEG
Quando o documento físico passou pelo Autenticador e não é possível a leitura
eletrônica do código de barras, ele é digitado no Sistema de Informações Legislativas
(SILEG). Nesse caso poderia ser exigida a conferência visual de que o código é o mesmo em
todas as folhas e também que houvesse duas digitações do código de barras, para minimizar
a possibilidade de engano.

A Seção de Proposições Legislativas em Tramitação (SPLET) recebe uma cópia
impressa do documento físico não autenticado. Ela digitaliza o documento e o inclui na base
de dados do SILEG. Mudar esse procedimento para que a Seção de Protocolo (SEPRO)
importe para o SILEG o documento eletrônico gerado pela SPLET como se fosse um
documento autenticado, fortaleceria o controle sobre esse recebimento, pois assim a SEPRO
poderia confirmar que não houve nenhum erro durante a digitalização.
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6.3.6 Acesso ao SILEG
A preocupação nesse ponto é com a falta de um controle de acesso específico
para o Sistema de Informações Legislativas. Associá-lo apenas ao login do Windows
permite que outra pessoa utilize o sistema e o registro do autor da operação no sistema fica
sem utilidade.

6.3.7 Recebimento de Documento Eletrônico Vindo de Outro Órgão
Quando se recebe os documentos eletrônicos de uma proposição, fisicamente
podem ter sido entregues documentos originais, autenticados ou não, e também cópias de
outros documentos. Para manter a coerência com as propostas feitas em itens anteriores, o
recebimento poderia dar um tratamento específico a cada tipo de documento, conforme segue:


documento original autenticado: validar visual ou eletronicamente o código de barras em
cada folha, confirmando o número de folhas do documento. Condicionar a conclusão do
recebimento ao registro no Sistema de Informações Legislativas (SILEG) de como ele foi
feito;



documento original não autenticado: comparar minuciosamente os dois documentos,
verificando pelo menos as palavras iniciais e finais de cada linha. Condicionar a conclusão
do recebimento ao registro no SILEG de como ele foi feito;



cópia de documento: se o órgão remetente já recebeu a cópia e só está repassando, não há
necessidade de nova validação. Se o documento foi gerado no remetente e ele está
encaminhando a cópia, verificar se a autenticação manual foi registrada em cada folha e
então seguir um dos dois casos acima.

6.3.8 Interface com o Parlamentar
Para esse ponto não há sugestões. Assim como é hoje, o parlamentar cumpriria as
mesmas rotinas ao receber ou encaminhar documentos físicos e eletrônicos. Os novos
procedimentos exigiriam mais dele, mas um trabalho administrativo poderia gerar o
convencimento.
6.3.9 Envio de Documento Eletrônico para Publicação
Esse é um momento de muito trabalho para a Coordenação de Comissões
Permanentes e para a Seção de Proposições Legislativas em Tramitação (SPLET). É
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necessário que toda publicação, seja o Avulso, seja o Diário da Câmara dos Deputados, esteja
correta. Isto implica supervisionar todo o trabalho feito. A análise inclui até os passos
regimentais que não têm ligação direta com o texto da proposição, como, por exemplo,
verificar se foi aberto prazo para emendas. Na situação atual, se tiver ocorrido algum erro ao
longo do caminho, provavelmente é aqui que ele será encontrado. Essa supervisão procura
suprir a falta de controles como os sugeridos nos outros itens da avaliação. Na supervisão
feita hoje, a lógica é “verificar se alguém cometeu algum erro até aqui, e corrigir”. A
implantação de sugestões como as apresentadas nos outros pontos mudaria a lógica para
“confirmar que está tudo certo, e publicar”. A expectativa é que as correções, e
conseqüentemente o trabalho para liberar a publicação, seriam menores. Os benefícios podem
ser consideráveis, inclusive com relação ao horário de trabalho dos funcionários.

A consideração sobre esse momento é a seguinte: a verificação poderia ser feita
com base em um formulário do Sistema de Informações Legislativas (SILEG) que teria
todos os itens a cumprir. O executor da supervisão registraria a conclusão da conferência,
após marcar o que foi feito. Antes de o arquivo ser liberado para a publicação seria
necessário que houvesse o “de acordo” da SPLET, via SILEG. Isso diminuiria o risco, por
exemplo, da verificação não ser feita por completo devido a pressões de tempo.

A revisão posterior à publicação, antes da liberação dos avulsos, por exemplo,
poderia passar por um procedimento semelhante ao de receber um documento físico original
(subitem 10.1 acima).

6.3.10 Envio de Documento Original da Comissão para a CCP
Antes que os documentos sejam enviados, cada Comissão faz uma verificação do
trabalho que executou, semelhante à da Coordenação de Comissões Permanentes (CCP)
quando da publicação. Cabe aqui a seguinte sugestão: gerar um relatório, se possível via
Sistema de Informações Legislativas, que identifique e totalize os documentos originais
que serão encaminhados, listando também o número de folhas de cada um. Esse
relatório, que seria anexado ao ofício de remessa, facilitaria a conciliação entre os documentos
físicos e eletrônicos tanto no âmbito da Comissão como no da CCP.
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6.3.11 Recebimento de Documento Original da Comissão na CCP
A Coordenação de Comissões Permanentes faz hoje uma conferência entre os
originais recebidos e o que existe no Sistema de Informações Legislativas. Sendo possível
utilizar o relatório proposto no subitem acima, ficaria registrado o que existia na data do envio
e a confirmação de que tudo foi recebido, ao ser feita essa anotação no relatório ou no próprio
ofício recebido.

6.3.12 Anexação da Legislação Citada
A legislação citada já passa por uma revisão antes de ser anexada e liberada para a
Coordenação de Comissões Permanentes. Dada a sua relevância poderia ser feito um
registro, no Sistema de Informações Legislativas, dos passos seguidos na sua elaboração,
tais como: de qual fonte cada parte foi extraída, quais foram as decisões tomadas (quando
necessário ao entendimento), qual foi o histórico de atualizações e revogações percorrido.
Este histórico facilitaria uma supervisão posterior, que não existe hoje, mas que deveria ser
realizada antes que a proposição seja encaminhada à primeira Comissão. O objetivo é
minimizar a possibilidade de um Relator se apoiar em uma legislação inconsistente e provocar
até situações extremas, como a rejeição da matéria.

Outro aspecto a considerar é que a anexação da legislação citada pode gerar
alteração na proposta inicial. Nesse sentido ela poderia ser considerada parte do recebimento
da proposição e, portanto, o recebimento só estaria concluído com sua aprovação (ver o
conceito de entrega no item “Recebimento de documentos físicos originais”).

6.3.13 Geração da Redação Final e do Autógrafo
A redação final é feita sob o controle de uma lista de checagem de procedimentos,
que fica interna à Comissão de Constituição Justiça e Cidadania. A sugestão aqui é
semelhante à da legislação citada: poderia ser feito um registro no Sistema de Informações
Legislativas (SILEG) dos passos seguidos na sua elaboração, como por exemplo: qual
substitutivo foi escolhido (se for o caso), se a proposta inicial foi digitada ou não, quais foram
as necessidades de ajuste por conta de remissão e revogação de artigos, etc. Este registro
guardaria a memória do trabalho executado e seria útil para esclarecer dúvidas futuras e
facilitar a supervisão do Serviço de Autógrafos (SERAU).
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A supervisão realizada pelo SERAU sobre a redação final é muito importante. Ela
minimiza a possibilidade de erros no texto final, desde que os textos utilizados como fontes
estejam corretos. Poderia ser criada aqui uma lista de checagem de verificação,
preferencialmente no SILEG, com itens como:


verificar se os artigos, parágrafos, incisos e alíneas estão com numeração seqüencial, sem
intervalos não utilizados;



verificar se todas as remissões foram seguidas e se apontam para artigos existentes;



verificar se as revogações não deixaram o texto inconsistente.

Esta lista de checagem pode ser um documento impresso, que seria anexado aos documentos
e guardado enquanto necessário.

Com relação à cópia da redação final que é transformada em autógrafo, mantê-la
em uma pasta local de uma estação de trabalho não é um procedimento condizente com sua
importância. Ficam as sugestões de que ela seja armazenada em um servidor de arquivos
com controle de acesso e procedimentos de backup, e que os arquivos sejam mantidos em
um software de controle de versão de documentos, como, por exemplo, o Source Safe da
Microsoft. Dessa maneira haveria um cuidado maior com a integridade física do autógrafo e
seria possível controlar suas versões, registrar a justificativa de cada uma delas, e fazer um
registro de seu uso.

6.4 Proposta: um Caminho a Percorrer
Parte da dificuldade em exercer um controle prévio ou em tempo real com a
operação é causada pela inconveniência de se controlar documentos físicos que mudam de
mãos muitas vezes e podem ser combinados aleatoriamente em momentos distintos. Em um
sistema contábil, por exemplo, seria possível estruturar os lançamentos em um plano de
contas, totalizar valores e comparar saldos. No caso do texto, em que uma vírgula pode fazer
diferença e não existem regras estruturadas de sua modificação nem validação, há que se
reconhecer a dificuldade. A conclusão que se obtém é que seria mais simples e eficaz reforçar
os controles no Sistema de Informações Legislativas (SILEG), por exemplo, tornando
obrigatório o registro das validações dos documentos fonte, gerando relatórios de exceção ou
de alerta para situações específicas, permitindo comparação eletrônica entre dois documentos,
sempre buscando trazer o controle para o momento em que a operação é executada. Os
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registros e relatórios sugeridos para o SILEG seriam para uso apenas da Câmara dos
Deputados e não seriam divulgados, por exemplo, na internet.

O SILEG funciona hoje como um apoio à tramitação dos documentos físicos e por
esse motivo não foi verificado o funcionamento dos programas que o compõem. Essa
avaliação será mais importante na medida em que novos controles forem incorporados ao
sistema ou se torne possível transferir para o documento eletrônico o valor legal que hoje está
com o documento assinado manualmente. Mudar esse paradigma não é simples: conforme o
relato obtido é preciso mudar a cultura de se confiar mais em um documento assinado
manualmente do que em um arquivo no computador, é necessário implantar um sistema de
assinatura eletrônica válido legalmente, e também se deve garantir a guarda do documento
eletrônico pelo tempo necessário para que seja aceita a substituição do documento em papel.

Enquanto essas condições não são atingidas em sua totalidade, o caminho que se
apresenta mais viável é fazer uma transição gradual. Hoje já acontecem situações em que o
documento eletrônico é utilizado sem consulta ao documento físico e um exemplo são os
arquivos de computador que são enviados para a publicação. Outra situação é que um Voto
em Separado entregue na Comissão com pouca antecedência da sessão só será de
conhecimento dos deputados pela internet, e é esse documento eletrônico que será utilizado
até que o documento físico seja incorporado à pasta de tramitação. Melhorar continuamente o
nível de controle sobre a tramitação por meio do SILEG pode torná-lo tão confiável, que as
barreiras

irão

caindo

quase

que

naturalmente.
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7 CONCLUSÕES
Ainda que a rotina de tramitação descrita não contemple todas as situações
possíveis, pode-se perceber que os procedimentos operacionais seguidos na Câmara dos
Deputados ao longo da tramitação de uma proposição são conseqüências diretas da
observância dos preceitos regimentais. As “regras do jogo” são definidas pelas normas,
competências, ressalvas, situações de exceção e definições de prazos existentes no Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. A questão a ser colocada é que o Regimento Interno não se
preocupa com os controles relacionados aos procedimentos operacionais resultantes dessas
regras. Seu enfoque é estabelecer um processo transparente de formação de leis que obedeça à
Constituição, que garanta a possibilidade de diferentes linhas de pensamento sobre a matéria
serem ouvidas, que permita revisão de decisões, que o processo não seja indevidamente
interrompido.
Assim, conclui-se pela confirmação parcial da hipótese, uma vez que fica patente
a existência de espaço para melhor cuidar dos controles sobre o procedimento manual, sobre a
migração do conteúdo do documento físico para o eletrônico, e deste para o autógrafo
respectivo. Mais especificamente, em relação aos objetivos específicos assinalados, tem-se
que:
a) a maioria dos controles manuais sobre os documentos físicos gera ações de natureza
corretiva, havendo poucas oportunidades de evitar o erro ou detectá-lo de imediato. O
número de procedimentos de controle manual é pequeno, considerando-se a dinâmica e a
extensão dos procedimentos legislativos. Os controles embutidos no SILEG estão mais
bem posicionados, tanto em termos de situações cobertas quanto ao momento de sua
aplicação, mas também são sujeitos a ausências de supervisão, o que enfraquece o
controle;
b) não se pode dizer que exista um sistema de controle sobre os procedimentos vigentes, em
função da fragilidade dos poucos controles de prevenção e detecção que incidem
principalmente sobre os documentos físicos;
c) Os procedimentos vigentes trazem consigo uma cultura de confiança na capacitação, na
integridade e no trabalho dos funcionários. A falta de uma determinação superior
relativamente ao estabelecimento, à execução e ao registro formal de que o controle foi
exercido, possibilitam que ele seja executado de forma inconsistente e haja pouca
evidência de sua execução. Essa situação torna o controle mais dependente das pessoas
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que o desejável. Mesmo assim, não é o caso de se condenar o procedimento atual. A
cultura da Câmara dos Deputados e o valor de seu pessoal têm permitido à Casa eficácia
administrativa e legislativa.

Finalizando, estabelecer procedimentos de controle eficientes requer um alto nível
de conhecimento técnico. Essa tarefa requer atenção, conhecimento de métodos operacionais
alternativos e foco nos resultados desejados, para julgar qual a opção mais apropriada.
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ANEXO I – Questionário para levantamento de informações

Data

Entrevistado

Local de trabalho

I. Rotina operacional
1. O que você recebe?
2. Quem envia e quem entrega para você?
3. Como é o procedimento de recebimento?
4. Como é o procedimento de transferência para o próximo passo?
5. Qual a sua participação na atualização do texto da proposição?
6. O que você usa como fonte para atualizar o texto da proposição?
7. A atualização do texto é literal ou existe alguma interpretação ou adaptação?
8. Que documentos eletrônicos ou impressos são atualizados?
9. Qual é o resultado do seu trabalho?
10. Para quem você envia?

II. Procedimentos de controle
1. Como é possível saber o que você recebeu de outro órgão e o que entregou? Onde está
disponível esta informação?
2. Como se dá a divisão de trabalho entre os funcionários? Qual é a informação existente
sobre o autor de cada tarefa?
3. As movimentações do processo entre os órgãos são previamente autorizadas? Por quem?
4. O seu trabalho é regido por alguma norma (C.F., R.I.)?
5. O procedimento operacional está documentado?
6. Existe algum registro dos erros ocorridos? Existem instruções para o seu tratamento?
7. Quem tem acesso físico ao processo e arquivos magnéticos, em cada passo?
8. Se o processo for extraviado ou destruído é possível reconstruí-lo?
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9. A alteração a ser feita em um documento é autorizada antes de ser executada? O texto
alterado é revisto? Por quem?
10. É possível identificar as mudanças sofridas pelo texto? Existe algum registro delas em
separado?
11. Existe acompanhamento gerencial, monitoração das atividades ou segregação de funções
na sua área, com relação à atualização da proposição?

