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DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO 

TliULO 1 

Dis~osições Preliminares 

Cap(tulo 1 

DA SEDE 

Art. 1 Ç A Câmara dos Deputados, com sede na Capital da Repú-
blica, funciona no PaJácio do Congresso Nacional. 

Parágrafo único. Em caso de guerra, comoção intestina, calamidade 
pllblica ou ocorrência que impossibilite o seu funcionamento na Capital 
da República, a Câmara poderá reunir-se eventualmente, em ponto di-
verso do território do Pa(s, ou em outro ediHcio, por deliberação da 
Mesa, ad referendum da maioria absoluta dos Deputados. 

Cap(tulo li 

DAS SESSÕES PREPARATÓRIAS E ELEIÇÃO DA MESA 

Art. 2<? As dez horas do dia 1 Ç de fevereiro do primeiro ano de 
cada Legislatura, os candidatos diplomados Deputados Federais reunir-
se-ão em sessão preparatória, na sede da Câmara. 

§ 1<? Assumirá a direção dos trabalhos o último Presidente, se 
reeleito Deputado, e, na sua falta, sucessivamente, dentre os Deputados 
presentes, o que haja exercido mais recentemente e em caráter efetivo, a 
Presidência, a Vice-Presidência ou a Secretaria. Na falta de todos estes, 
a Presidência será ocupada pelo Deputado mais idoso, com maior núme-
ro de Legislaturas. 

§ 2'? Aberta a sessão, o Presidente convidará quatro Deputados, de 
preferência de Partidos diferentes, para servirem de Secretários, proce-
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derá ao recolhimento dos diplomas e suspenderá a sessão, pelo tempo 
necessário à organização da relação dos Deputados diplomados, que será 
feita por Estados e Territórios, de Norte a Sul, na ordem geográfica das 
suas capitais e, em cada unidade federativa, na sucessão alfabética dos 
seus nomes parlamentares, com as respectivas legendas partidárias. O 
nome parlamentar compor-se-á, salvo quando, a juízo do Presidente, 
devam ser evitadas confusões, apenas de dois elementos: o nome e um 
prenome; dois nomes; ou dois prenomes. 

§ 3<? Elaborada a relação a que se refere o parágrafo anterior, o Pre-
sidente reabrirá a sessão e proclamará os nomes dos Deputados diplo-
mados. 

§ 4<? O Presidente fará organizar, também, a relação, por Estados e 
Partidos, dos Suplentes diplomados. 

Art. 3q As quinze horas do dia 1 <?de fevereiro, realizar-se-á a segun-
da sessão preparatória, sempre que possível sob a mesma Presidência e 
com os mesmos Secretários da sessão anterior. 

§ 1 C? Examinada e decidida pelo Presidente qualquer reclamação 
atinente às relações a que se referem os §§ 2<? e 4<? do art. 2<?, será pres-
tado o compromisso. De pé todos os presentes, o Presidente proferirá a 
seguinte afirmação: "Prometo guardar a Constituição Federal, desempe-
nhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado e sustentar a 
união, a integridade e independência do Brasil." Ato contínuo, feita a 
chamada, cada Deputado, de pé, declarará: "Assim o prometo." O can-
didato diplomado não poderá modificar esta afirmação, nem apresen-
tar, no ato do compromisso, declaração de voto, oral ou escrita. Os 
demais Deputados permanecerão sentados, guardando absoluto silên-
cio. 

! 

§ 2<? O compromisso de que trata o parágrafo anterior será prestado 
também em sessão e junto à Presidência da Mesa, pelos Deputados 
empossados posteriormente, salvo durante o recesso do Congresso 
Nacional, caso em que se dará perante o Presidente da Camara." 

§ 3<? O prazo para o compromisso de investidura no mandato, na 
hipótese do parágrafo anterior e no caso da convocação de Suplente, 
corresponderá à terça parte da sessão legislativa ordinária. 

12 



§ 4<? Tendo prestado compromisso uma vez, é o Suplente de Depu-
tado dispensado de fazê-lo em convocações subseqüentes. 

§ 5<? Não se considera investido no mandato de Deputado Federal 
quem deixar de prestar o compromisso nos estritos termos regimentais. 

§ 6<? O Presidente fará publicar no Didrio do Congresso Nacional do 
dia seguinte a relação dos Deputados investidos no mandato, organizada 
de acordo com os critérios fixados no § 2<? do art. 2<?, a qual, com as 
modificações posteriores, servirá para o registro do comparecimento e 
verificação do quorum necessário â abertura da sessão, bem como para 
as votações nominais e por escrut(nio secreto. 

Art. 4<? Na terceira sessão preparatória, a 2 de fevereiro, sempre que 
poss(vel sob a direção da Mesa das sessões anteriores, realizar-se-á a elei-
ção do Presidente, dos demais membros da Mesa e dos Suplentes dos 
Secretários. 

Parágrafo único. Enquanto não for escolhido o Presidente, não se 
procederá â apuração da eleição para os demais cargos. 

Art. 5Q No terceiro ano de cada Legislatura, a primeira sessão pre-
paratória para a verificação do quorum necessário â eleição da Mesa 
será realizada durante o mês de fevereiro. 

§ 1 <? A convocação para a sessão preparatória a que se refere este 
artigo far-se-á antes de encerrada a segunda sessão legislativa ordinária 
de cada Legislatura. 

§ 2<? Observadas as normas deste Cap(tulo, na sessão preparatória 
se,guinte realizar-se-á a eleição do Presidente, dos demais membros da 
Mesa e dos Suplentes dos Secretários. 

§ 3<? Enquanto não eleito o novo Presidente, dirigirá os trabalhos 
da Camara a Mesa da sessão legislativa anterior. 

§ 4<? O Suplente de Deputado não poderá ser eleito para os cargos 
da Mesa, nem para Suplente dos Secretários. 

Art. 6<? A eleição da Mesa far-se-á por escrutínio secreto, com as 
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seguintes exigências e formalidades: 

- presença da maioria absoluta dos Deputados; 

11 - chamada dos Deputados; 

111 - cédulas impressas ou datilografadas, contendo cada uma 
somente o nome do votado e o cargo para que .é indi-
cado, embora seja um só o ato de votação para todos os 
cargos; 

1 V - colocação, em cabina indevassável, das cédulas em sobre-
cartas que resguardem o sigilo do voto; 

V - colocação das sobrecartas em duas urnas, à vista do Ple-
nário, uma destinada à eleição do Presidente e a outra à 
eleição dos demais membros da Mesa; 

VI - o Secretário designado pelo Presidente retirará as sobre-
cartas das urnas; em primeiro lugar, a destinada à eleição 
do Presidente, contá-las-é! e, verificada a coincidência do 
seu número com o dos votantes, do que será cientifi-
cado o Plenário, abri-las-á e separará as cédulas pelos car-
gos a preencher; 

VI 1 - leitura, pelo Presidente, dos nomes dos votados; 

VI 11 - proclamação dos votos, em voz alta, por um Secretário, 
e sua anotação por dois outros, à medida que apurados; 

IX - invalidação da cédula que não atenda ao disposto no 
inciso 111; 

X - redação, pelos Secretários, e leitura, pelo Presidente, do 
resultado de cada eleição, na ordem decrescente dos 
votados; 

XI- maioria absoluta dos votos dos Deputados presentes 
para eleição em primeiro escrutínio, salvo para a dos 
Suplentes dos Secretários; 
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XI 1 - realização de segundo escrut(nio, com os dois mais vota-
dos, quando, no primeiro, não se alcançar maioria abso-
luta; 

XI 11 - maioria simples, em segundo escrutínio; 

XIV - eleição do mais idoso, com maior número de Legislatu-
ras, em caso de empate; 

XV - proclamação, pelo Presidente, dos eleitos. 

Parágrafo único. O Presidente convidará dois ou mais Deputados, de 
Partidos diferentes, para acompanhar, junto à Mesa, os trabalhos da 
apuração. 

Art. 7q Se antes de três meses do término do respectivo mandato 
verificar-se qualquer vaga na Mesa, será ela preenchida mediante eleição, 
observadas as disposições do artigo anterior. 

Cap(tulo 111 

DOS UbERES 

Art. aq Os Deputados são agrupados por suas legendas partidárias, 
cabendo-lhes escolher um Líder, que ocasionalmente pode ser substi-
tu(do por Vice-Uder. 

§ 1 q Cada Uder poderá indicar Vice-Uderes, na proporção de um 
por oito Deputados, ou fração, que constituam a representação parti-
dária. 

§ 2q As representações partidárias deverão indicar os seus Uderes 
à Mesa, no dia seguinte à eleição, em documento subscrito pela maioria 
absoluta dos Deputados que as integram. 

Art. 9Q E da competência do Uder de Partido, além de outras atri-
buições regimentais, indicar à Mesa os membros de sua bancada para 
compor as Comissões da camara, ou, de qualquer forma, para represen-
tar a Casa. 
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Art. 10. Os líderes têm as seguintes prerrogativas: 

- falar, uma vez por sessão, em defesa da respectiva linha 
pol(tica, durante a Ordem do Dia, pelo per(odo de ses-
senta minutos, após discutida e votada a matéria incluí-
da em pauta, em regime especial, ou que tenha preferên-
cia solicitada pelos Líderes, conjuntamente; 

li - fazer comunicação considerada urgente à Câmara dos 
Deputados no in(cio da Ordem do Dia, pelo prazo de 
trinta minutos improrrogáveis, dividido entre a Maioria 
e a Minoria, igualmente, facultado o.fracionamento do 
tempo a critério dos respectivos Líderes, não sendo per-
mitidos apartes; 

111 - participar pessoalmente, ou por intermédio de seus Vice-
Uderes, dos trabalhos das Comissões, sem direito a 
voto, mas podendo requerer verificação de votação; 

IV - indicar, alternadamente, a inscrição de Deputados para 
falar durante a Ordem do Dia, após discutida e votada a 
matéria inclu(da na pauta, em regime especial ou que 
tenha preferência solicitada pelos Líderes conjunta-
mente, pelo per(odo de cento e vinte minutos, dividi-
dos igualmente entre a Maioria e a Minoria e proporcio-
nalmente distribu(dos entre os que as compuserem, asse-
gurada à Maioria a última parcela de tempo; 

V - indicar, alternadamente, a inscrição preferencial de ora-
dores para o horário destinado às comunicações parla-
mentares, desde que haja tempo e por período não exce-
dente a quinze minutos, para cada orador, não permiti-
dos apartes; 

VI - indicar à Mesa· a relação dos seus Vice-Líderes, que os 
substituirão na ordem da respectiva colocação. 

§ 1 Ç A prerrogativa prevista no inciso 1 deste artigo é deferida 
somente ao respectivo Uder titular do Partido. 
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§ 2~ Os Vice-Uderes, no exerci'cio da liderança, ou os Deputados 
que esta indicar, poderão falar durante a Ordem do Dia, nos termos do 
inciso IV deste artigo, quando houver expediente escrito enviado à Mesa 
pelo respectivo Uder. 

Art. 11. As representações de dois ou mais Partidos poderão consti-
tuir liderança comum, sem prejui'zo das funções dos respectivos Ude-
res, para formar a Maioria ou Minoria parlamentares. 

Art. 12. Constitui'da a Maioria por uma legenda ou composição 
partidária, a legenda de representação imediatamente inferior será con-
siderada a Minoria. 

TITULO 11 

Dos órgãos da Camara 

Cap(tulo 1 

DA MESA 

Seção 1 - Disposições Gerais 

Art. 13. A Mesa da Cé1mara compete a direção dos trabalhos legis-
lativos e a supervisão dos Serviços Administrativos da Casa. 

§ 1 q A Mesa compõe-se de Presidência e de Secretaria, constituin-
do-se, a primeira, do Presidente e de dois Vice-Presidentes e, a segunda, 
de quatro Secretários. Dispõe, também, de quatro Suplentes de Secre-
tários. 

§ 2<? A Mesa reunir-se...d, ordinariamente, uma vez por semana, em 
dia e hora prefixados. 

§ 3<? Perderá o lugar o membro da Mesa que deixar de comparecer 
a cinco reuniões ordinárias consecutivas, sem causa justificada. 

§ 4<? Os membros da Mesa não poderão fazer parte de qualquer 
Comissão Permanente. 
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§ 5<? O mandato dos membros da Mesa é de dois anos, proibida a 
reeleição para qualquer dos cargos na mesma Legislatura. 

Art. 14. A Mesa compete, além das atribuições consignadas em 
outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resultantes: 

- opinar sobre a elaboração do Regimento Interno da 
Gamara e suas modificações e tomar todas as providên-
cias necessárias â regularidade dos trabalhos legislativos; 

11 - dirigir todos os serviços da Gamara durante as sessões 
legislativas e nos seus interregnos; 

111 - apresentar â Câmara, na sessão de encerramento do ano 
legislativo, a 5 de dezembro, resenha dos trabalhos reali-
zados, precedida de sucinto relatório sobre o seu rendi-
mento; 

IV - propor, privativamente, â Gamara a criação e extinção 
de cargos e funções relativos a seus serviços, bem como a 
fixação de vencimentos e concessão de quaisquer van-
tagens aos seus servidores; 

V - prover os lugares dos Serviços Administrativos da Câ-
mara; 

VI - conceder licença, aposentadoria e vantagens previstas em 
lei aos servidores da Câmara, bem como colocá-los em 
disponibilidade; 

VI 1 - julgar concorrências e demais licitações; 

VIII - encaminhar ao Tribunal de Contas da União o balanço 
da receita e da despesa efetuadas em cada exercício 
financeiro; 

1 X - autorizar despesas, bem como a assinatura de convênios 
e de contratos de prestação de serviços; 

X - elaborar a proposta orçamentária da Câmara e encami-
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nhéf-la ao Poder Executivo; 

X 1 - propor â Câmara a criação ou modificações de seus servi-
ços, dar parecer sobre projetos a eles relativos e baixar 
os respectivos regulamentos; 

XI 1 - interpretar conclusivamente, em grau de recurso, os dis-
positivos do Regulamento dos Serviços Administrativos 
da camara; 

XI 11 - encaminhar ao Poder Executivo as solicitações de cré-
ditos adicionais necessários ao funcionamento da Ga-
mara e dos seus serviços; 

XIV - conceder licença a Deputados; 

XV - requisitar servidores de repartições públicas, autárquicas 
e de sociedades de economia mista, para quaisquer de 
seus serviços; 

XVI - declarar a perda do mandato de Deputado, nos casos 
previstos nos incisos 111, IV e V do art. 35 da Constitui-
ção, observado o disposto nos §§ 3<?·-e 4<? desse mesmo 
artigo; 

XVI 1 - aplicar a penalidade prevista no art. 262 deste Regimen-
to; 

XVIII - encaminhar, através da Presidência da República, reque-
rimento de informações, nos termos do art. 30, pará-
grafo único, al(nea d, da Constituição; 

XIX - promulgar, juntamente com a Mesa do Senado Federal, 
as emendas â Constituição; 

XX - autorizar o transito de veículos da Gamara fora dos limi-
tes do Distrito Federal; 

XXI - exercer fiscalização financeira sobre as entidades subven-
cionadas, total ou parcialmente, pela Camara, nos limi-
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tes das verbas que 1 hes forem destinadas; 

XXII - fixar, aos seus membros, competências referentes aos 
serviços legislativos e administrativos; 

XX 111 - autorizar a contratação de pessoal; 

XXIV - fixar, ao in(cio da Legislatura, o número de Deputados 
de cada Comissão Permanente; 

XXV - fixar os limites de competência para as autorizações de 
despesa; 

XXVI - aprovar o Orçamento Anal(tico da Câmara; 

XXVI 1 - aprovar o calendário anual de compras; 

XXVll I - tomar conhecimento das cr(ticas feitas à Câmara ou a 
qualquer de seus membros, pela imprensa, rádio e tele-
visão; 

XXIX - promover a realização de campanhas educativas e divul-
gações em caráter permanente, bem como adotar medi-
das adequadas para promoção e valorização do Poder 
Legislativo e consolidação do seu conceito perante a 
Nação, com objetivo inclusive de fortalecimento das ins-
tituições democráticas. 

Art. 15. Em caso de matéria relevante e inadiável, poderá qualquer 
membro da Mesa, observada a ordem de precedência dos cargos, decidir, 
ad referendum, sobre as atribuições de sua competência. 

Seção 11 - Da Presidência 

Art. 16. O Presidente é o representante da Câmara quando ela se 
pronuncia coletivamente, o supervisor dos seus trabalhos e da sua 
ordem, tudo na conformidade deste Regimento. 

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expres-
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sas neste Regimento, ou decorram da natureza de suas funções e prerro-
gativas: 

- quanto ~s sessões da Câmara: 

1) presidi-las; 

2) manter a ordem; 

3) cumprir e fazer cumprir o Regimento; 

4) conceder a palavra aos Deputados; 

5) convidar o orador a declarar, quando for o caso, se vai 
falar a favor de proposição ou contra ela; 

6) interromper o orador que se desviar da questão, falar 
contra o vencido, ou faltar à consideração à Câmara, 
ao Senado, ao Congresso ou a qualquer de seus mem-
bros, e, em geral, aos chefes e membros dos poderes 
públicos, advertindo-o e, em caso de insistência, reti-
rando-lhe a palavra; 

7) promulgar as resoluções da Câmara e assinar as da 
Mesa; 

8) resolver definitivamente recursos contra a decisão de 
Presidente de Comissão em questão de ordem; 

9) autorizar o Deputado a falar da bancada; 

10) determinar o não-apanhamento de discurso, ou apar-
te, pela taquigrafia; 

11) convidar o Deputado a retirar-se do recinto do Ple-
nário, quando perturbar a ordem; 

12) suspender ou levantar a sessão quando necessário; 

13) autorizar a publicação de informações ou documentos 
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em inteiro teor, em resumo ou apenas mediante refe-
réncia na Ata; 

14) nomear Comissão Especial prevista nos incisos 1, li e 
Ili doart.31easdosarts.32,35,234,§1C?e254; 

15) advertir o orador ou aparteante quanto ao tempo de 
que dispõe; 

16) não permitir que o orador ou aparteante ultrapasse o 
tempo regimental; 

17) decidir conclusivamente as questões de ordem e as 
reclamações; 

18) anunciar a Ordem do Dia e o número de Deputados 
presentes; 

19) submeter a discussão e a votação a matéria a isso des-
tinada; 

20) estabelecer o ponto da questão sobre o qual deva ser 
feita votação; 

21) anunciar o resultado da votação; 

22) designar a Ordem do Dia das sessões; 

23) dar conhecimento à Casa da pauta das matérias em 
condições de figurarem na Ordem do Dia; 

24) convocar as sessões da Câmara, nos termos deste Regi-
mento; 

25) desempatar as votações; 

26) autorizar a divulgação das sessões; 

27) aplicar a censura, como previsto nos arts. 260 a 262 
deste Regimento; 
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11 - quanto âs proposições: 

1) determinar a retirada de proposição da Ordem do Dia, 
nos termos deste Regimento; 

2) despachar requerimentos; 

3) determinar o seu arquivamento nos termos deste 
Regimento; 

4) devolver ao Autor a proposição que incorra no dispos-
to no art. 114, § 3<?, deste Regimento; 

111 - quanto âs Comissões: 

1) nomear ou designar seus membros, suplentes e subs-
titutos; 

2) declarar a perda de lugar, por motivo de faltas, nos 
termos do§ 2<? do art. 81; 

3) autorizar a realização, pelas Comissões, de reunião de 
audiência pública; 

4) presidir as reuniões dos Líderes e Presidentes de 
Comissões; 

5) convocar, periodicamente, os Presidentes das Comis-
sões Permanentes e os Líderes para procederem ao 
exame de matérias e â adoção de providências julga-
das necessárias ao bom andamento dos trabalhos; 

6) convidar o Relator, ou outro membro de Comissão, 
para esclarecimento de parecer ou suas partes; 

7) convocar os membros das Comissões Permanentes 
para a eleição do Presidente e Vice-Presidentes; 

IV - quanto âs reuniões da Mesa: 
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1) presidi-las; 

2) tomar parte nas discussões e deliberações, com direito 
de voto, e assinar os respectivos atos e resoluções; 

3) distribuir a matéria que dependa de parecer; 

4) executar as suas decisões quando tal incumbência não 
seja atribui'da a outro dos seus membros; 

V - quanto âs publicações e divulgação: 

1) não permitir a publicação de pronunciamentos que 
envolverem ofensas às Instituições Nacionais, propa-
ganda de guerra, de subversão da ordem pol i'tica ou 
soCial, de preconceito de raça, de religião ou de classe, 
configurarem crimes contra a honra ou contiverem 
incitamento â prática de crimes de qualquer natureza; 

2) determinar a publicação, no Diário do Congresso 
Nacional, da matéria referente â Câmara; 

3) fixar diretrizes sobre a divulgação das atividades da 
Gamara dos Deputados; 

VI - além de outras, conferidas neste Regimento ou~decor
rentes de sua função: 

1) dar posse aos Deputados, perante o Plenário da Câ-
mara; 

2) assinar a correspondt1ncia destinada: ao Presidente da 
República; ao Vice-Presidente da Repóblica; ao Presi-
dente do Senado Federal; ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal; aos Presidentes dos Tribunais Supe-
riores, entre estes incluído o Tribunal de Contas da 
União; aos Governadores dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios Federais; aos Chefes de 
Governos estrangeiros e seus representantes no Bra-
sil; às assembl~ias e5trangeiras; e às autoridades judi-
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c~rias, em resposta a pedidos de informações sobre 
assuntos pertinentes à camara, no curso de feitos 
judiciais; 

3) dirigir, com suprema autoridade, a pai ícia da Câ-
mara; 

4) zelar pelo prest(gio e o decoro da Gamara, bem como 
pela dignidade de seus membros, em todo o território 
nacional, assegurando a estes o respeito a suas prerro-
gativas; 

5) substituir, nos termos da Constituição, o Presidente 
da Repllblica; 

6) declarar a vacância, no caso previsto no art. 252 des-
te Regimento; 

7) determinar o arquivamento ou desarquivamento de 
documentos; 

8) autorizar a realização de conferências, exposições, 
palestras ou seminários, no edifício da Câmara, e 
fixar-lhes data, local e hora; 

9) constituir Comissão Permanente de Licitação, nomear 
e dispensar seus membros e respectivos suplentes. 

§ 1q O Presidente não poderá, senão na qualidade de membro da 
Mesa, oferecer projeto, indicação, ou requerimento, nem votar, exceto 
nos casos de empate, ou de escrut(nio secreto. 

§ 2<? Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente transmi-
tirá a Presidência ao seu substituto, e não a reassumirá enquanto se 
debater a matéria que se propôs discutir. 

§ 3<? O Presidente poderá, em qualquer momento, da sua cadeira, 
fazer ao Plenário comunicação de interesse da Câmara, ou do País. 

Art. 18. Sempre que tiver de se ausentar da Capital da República 
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por mais de quarenta e oito horas o Presidente passará o exercício da 
Presidência ao 1 <? Vice-Presidente, ou, na ausência deste, ao 2<? A hora 
do início dos trabalhos, não se achando o Presidente no recinto, será 
substitui'do, sucessivamente, pelos Vice-Presidentes ou Secretários, pro-
cedendo-se da mesma forma quando tiver necessidade de deixar a sua 
cadeira. 

Parágrafo único. O Presidente poderá delegar aos Vice-Presidentes 
competência que lhe é própria. 

Seçâ'o 11 J - Da Secretaria 

Art. 19. Os quatro Secretários terão as designações de Primeiro, 
Segundo, Terceiro e Quarto, cabendo ao primeiro superintender os Ser-
viços Administrativos da Câmara e, além das atribuições que decorram 
desta competência: 

- receber convites, representações, petições e memoriais 
dirigidos â Câmara; 

11 - receber e fazer a Correspondência oficial da Câmara; 

Ili -decidir, em primeira instância, recursos contra atos do 
Diretor-Geral da Câmara; 

1 V - interpretar o Regulamento dos Serviços Administrativos 
da Câmara e fazé-lo observar; 

V - dar posse ao Diretor-Geral e ao Secretário-Geral da 
Mesa. 

§ 1<? A Mesa, em ato que deverá ser publicado dentro de trinta ses-
sões após a sua constituição, fixará a competência de cada um dos seus 
membros, prevalecendo a da sessão legislativa anterior, enquanto não 
modificada. 

§ 2'? Os Secretários e os seus Suplentes substituir-se-ão conforme 
sua numeração ordinal e, assim, substituirão o Presidente, na falta dos 
Vice-~residentes. 
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§ 3C? Os Suplentes terão as designações de Primeiro, Segundo, Ter-
ceiro e Quarto, de acordo com a ordem decrescente da votação obtida. 

Capftulo li 

DAS COMISSÕES 

Seção 1 - Disposições Gerais 

Art. 20. As Comissões da Câmara são: 

1 - Permanentes; 

11 - Temporárias, as que se extinguem ao término da Legis-
latura, ou antes dele, quando preenchido o fim a que se 
destinam, ou ainda, quando criadas para apreciação de 
determinado assunto. 

Art. 21. Na constituição das Comissões assegurar-se-á, tanto quanto 
possível, a representação proporcional dos Partidos, incluindo-se sem-
pre um integrante do Partido da Minoria, ainda que a proporcionalidade 
não lhe dê representação. 

Parágrafo único. E vedada representação permanente ou temporária, 
em qualquer Comissão, que contrarie o princípio da proporcionalidade 
entre os Partidos da Câmara. 

Seção 11 - Das Comissões Permanentes 

Art. 22. A Câmara, depois de eleita a Mesa, iniciará os trabalhos de 
cada primeira Sessão Legislativa da Legislatura, organizando as Comis-
sões Permanentes, dentro do prazo improrrogável de quinze sessões. 

§ 1 <? As Comissões Permanentes poderão constituir Subcomissões 
Permanentes e Subcomissões Especiais. As primeiras, mediante proposta 
da maioria de seus membros; as últimas, mediante proposta de qualquer 
de seus membros. Em ambos os casos, a proposta deverá contar com a 
aprovação de, no mínimo, dois terços dos membros da Comissão. 

§ 29 Nenhuma Comissão Permanente poderá contar com mais de 
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quatro Subcomissões Permanentes e três Subcomissões Especiais em 
funcionamento simultâneo. 

§ 3<? O Plenário da Comissão, mediante proposta de seu Presi-
dente, fixará o número de membros de cada Subcomissão, designando-
os nominalmente, respeitada a proporcionalidade partidária, definindo, 
ainda, a competência das Subcomissões Permanentes e os objetivos das 
Subcomissões Especiais. 

§ 4<? Sempre que a proposição a ser relatada exija um conheci-
mento técnico específico da matéria, o Presidente da Comissão poderá 
distribuí-la à Subcomissão Permanente em cuja competência se insira. 

§ 5<? A pedido de qualquer membro da Comissão, no prazo de 
cinco sessões, e, em caso de tratar-se de matéria urgente por sua natu-
reza (art. 147) ou em regime de urgência, no prazo de uma sessão, a 
matéria apreciada em Subcomissão Permanénte poderá ser submetida 
ao Plenário da respectiva Comissão. 

§ 6<? Os estudos e levantamentos realizados por Subcomissões 
Especiais concluirão sempre, em prazo fixado pela respectiva Comis-
são, por um relatório sobre o assunto investigado, o qual será subme-
tido à apreciação do Plenário da Comissão para o exame das providên-
cias e sugestões cabíveis. 

§ 7<? No funcionamento das Subcomissões aplicar-se-ão, no que 
couber, as disposições deste Regimento relativas ao funcionamento das 
Comissões Permanentes. 

Art. 23. As Comissões Permanentes são: 

1 - Comissão de Agricultura e Política Rural; 
11 - Comissão de Ciência e Tecnologia; 

111 - Comissão de Comunicação; 
IV - Comissão de Constituição e Justiça; 
V - Comissão de Defesa do Consumidor; 

VI - Comissão de Economia, Indústria e Comércio; 
VI 1 - Comissão de Educação e Cultura; 

VI 11 - Comissão de Finanças; 
IX - Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de 

28 



Contas; 
X - Comissão do Interior; 

XI - Comissão de Minas e Energia; 
XI 1 - Comissão de Redação; 

XIII - Comissão de Relações Exteriores; 
XIV - Comissão de Saúde; 
XV - Comissão de Segurança Nacional; 

XVI - Comissão de Serviço Público; 
XVI 1 - Comissão de Trabalho e Legislação Social; 

XVI 11 - Comissão de Transportes. 

Art. 24. As Comissões Permanentes organizar-se-ão dividindo-se 
o número de membros da Câmara pelo número de membros de cada 
Comissão e o número de Deputados de cada Partido pelo quociente as-
sim obtido. O quociente final representará o número de membros do 
Partido, cujos nomes serão indicados pelo respectivo Líder. 

Parágrafo único. Os Partidos representados pelo quociente parti-
dário, cujo resto final for, pelo menos, um quarto do primeiro quocien-
te, concorrerão com os demais Partidos ainda não representados no pre-
enchimento das vagas porventura existentes. O preenchimento de tais 
vagas dar-se-á por acordo dos Partidos interessados, que, dentro em se-
tenta e duas horas, farão a indicação respectiva. Esgotado este prazo, 
sem indicação, o Presidente da Câmara procederá à designação. 

Art. 25. Quando a Bancada de um Partido não possuir o número re-
q1i.1erido para ter, pelo menos, um representante na constituição de uma 
Comissão, de acordo com o critério da proporcionalidade, é a ela facul-
tado, bem como a de Partidos em situação similar, que se reúnam para 
efeito de escolha de um representante comum, sendo para isto necessá-
rio alcançar o quorum que dé direito a um representante dentro da-
quele critério. 

Art. 26. O número de membros das Comissões Permanentes será fi-
xado, ao início de cada Legislatura, em ato da Mesa; 

§ 19 Cada Partido terá em cada Comissão tantos suplentes quan-
tos os seus membros efetivos. 

§ 29 Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro efe-
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tiva, de mais de uma Comissão Permanente, excetuando-se a Comissão 
de Redação. 

§ 39 O Suplente do Deputado não poderá ser eleito para a Pre-
sidência ou Vice-Presidência de Comissão. 

Art. 27. As Comissões Permanentes manterão, durante a Legisla-
tura, a mesma proporcionalidade partidária e a mesma composição, res-
salvadas as substituições de membros, que podem ocorrer a qualquer 
tempo, a pedido dos respectivos Líderes. 

Art. 28. A competência das Comissões Permanentes é a definida 
nos parágrafos deste artigo. 

§ 19 A Comissão de Agricultura e Política Rural compete opinar 
sobre assuntos relativos a agricultura, pecuária, caça e pesca; recursos 
renováveis; flora, fauna e solo; organização da vida rural e agrária; 
reforma agrária; estímulos financeiros e creditícios; meteorologia e cli-
matologia; pesquisa e experimentação; vigilância e defesa sanitária ani-
mal e vegetal; padronização e inspeção de produtos vegetais e animais 
ou de consumo nas atividades agropecuárias; política de insumos. 

§ 29 A Comissão de Ciência e Tecnologia compete opinar sobre 
os aspectos científicos e tecnológicos que informam as proposições sub-
metidas ao seu exame, bem como da oportunidade, dimensionamento, 
qualificação e custos deles. 

§ 39 A Comissão de Comunicação compete opinar sobre todas as 
proposições relativas a comunicações e a telecomunicações, em parti-
cular sobre serviços telegráficos, postais, telefônicos e de telex. 

§ 49 A Comissão de Constituição e Justiça compete opinar sobre 
o aspecto constitucional, legal, jurídico ou de técnica legislativa das ma-
térias que lhe forem distribuídas, bem assim sobre o mérito de todos os 
assuntos atinentes ao Poder Judiciário e ao Ministério Público e das pro-
posições que versem: a) - matéria de direito civil, comercial, penal, ad-
ministrativo, fiscal, processual, eleitoral e aeronáutico; b) - direitos po-
1 íticos, da pessoa humana e garantias constitucionais; e) - registros pll-
bl icos e juntas comerciais; d) - desapropriação; e) - naturalização; 
f) - entrada, extradição e expulsão de estrangeiros; g) - emigração e 
imigração; h) - administração penitenciária; i) - direitos e deveres do 
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mandato. Cabe-lhe, também, opinar sobre os recursos previstos neste 
Regimento, bem como atender a pedido de audiéncia oriundo da Mesa, 
sobre qualquer proposição ou consulta. 

Sempre que a Comissão de Constituição e Justiça, pór maioria abso-
luta dos seus membros, ou por dois terços de qualquer de suas turmas, 
aprovar parecer pela inconstitucionalidade de proposição, será esta ar-
quivada por despacho do Presidente da Câmara dos Deputados. O autor 
da proposição ou o Líder, até quinze sessões da publicação do despacho 
no Diário do Congresso Nacional, poderá requerer que o parecer seja 
submetido à apreciação do plenário. Será este enviado ao plenário, por 
intermédio da Mesa, para inclusão na Ordem do Dia, em discussão pré-
via. Adotar-se-á a mesma solução quando a declaração de inconstitucio-
nalidade, embora não se refira a todos, alcançar os preceitos fundamen-
tais da proposição. Se o plenário julgar constitucional a proposição, esta 
será encaminhada às outras Comissões, às quais tenha sido distribuída; 
se julgar inconstitucional, estará rejeitada. 

§ 5<? A Comissão de Defesa do Consumidor compete opinar so-
bre: a) - assuntos de interesse do consumidor; b) - alternativas de de-
fesa do consumidor; e) - composição, qualidade, apresentação e distri-
buição de bens e serviços, inclusive de concessionários públicos ou em-
presas de administração indireta; d) - perspectivas de interesse do con-
sumidor, inclusive como contribuintes do Erário Público. Compete-lhe, 
ainda, em caráter permanente, e em colaboração com as demais Comis-
sões da Câmara dos Deputados, quando for o caso: a) - receber e inves-
tigar denúncias sobre assuntos referidos neste artigo; b) - propor medi-
das legislativas de defesa do consumidor; e) - receber a colaboração das 
associações de defesa do consumidor. 

§ 69 A Comissão de Economia, Indústria e Comércio compete 
opinar, em geral, sobre assuntos relativos a problemas econômicos do 
País, a indústria e comércio, sistema monetário e regime de bancos, e, 
em especial, sobre: a) - proposição, mensagem ou documento que se 
refira a favores, subvenções ou isenções a quaisquer das atividades gerais 
acima mencionadas, ou a pessoas físicas ou jurídicas que delas partici-
pem; b) - importação e exportação em geral, acordos comerciais, tari-
fas e cotas de importação e assuntos correlatos; e) - câmbio; d) - segu-
ros privados e capitalização; e) - turismo; f) - utilização de terras da 
União; g) - organização ou reorganização de autarquias e empresas 
paraestatais destinadas a cumprir os objetivos anteri_ormente referidos. 
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§ 79 A Comissão de Educação e Cultura compete opinar sobre os 
assuntos relativos a educação e instrução, pública ou particulár, bem as-
sim sobre: a) - proposições que digam respeito ao desenvolvimento 
cultural, técnico ou científico do País; b) - problemas referentes ao 
patrimônio histórico, arqueológico e artístico nacional; e) - acordos 
culturais com outros países. 

§ 89 A Comissão de Finanças compete opinar sobre: a) - matéria 
financeira e fiscal; b) - tributação e arrecadação; e) - empréstimos 
públicos; d) - fixação dos subsídios dos congressistas, do Presidente e 
do Vice-Presidente da República; e) - proposições que importem em 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública; f) - quanto 
ao aspecto financeiro de quaisquer proposições, exceto as que se refe-
rirem a abertura de créditos adicionais. 

§ 9<? A Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas 
compete opinar sobre: a) - o processo de tomada de contas do Presi-
dente da República e os de entidades da administração indireta; b) -
projetos de abertura de créditos adicionais; e) - representações do Tri-
bunal de Contas e recursos de suas decisões; d) - planos e programas de 
desenvolvimento nacional ou regional, projetos de retificação de lei or-
çamentária e os referentes a abertura de créditos, após o exame, pelas 
demais Comissões Técnicas, dos programas que lhes disserem respeito; 
e) - requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as 
contas de órgãos e entidades da administração federal, nos termos da 
legislação em vigor. Compete-lhe, ainda, a adoção de sistemas visando 
ao cumprimento do processo de fiscalização previsto no art. 45 da 
Constituição. 

§ 10. A Comissão do Interior compete opinar sobre: a) - desen-
volvimento regional e organização municipal; b) - áreas metropoli-
tanas e urbanização; e) - migrações internas; d) - territórios federais; 
e) - saneamento básico; f) - beneficiamento de áreas e obras de prote-
ção contra secas e inundações; g) - irrigação; h) - assistência às popula-
ções atingidas por calamidades públicas; i) - assistência ao índio; j) -
habilitação;!) - sistema fundiário. 

~ 11. A Comissão de Minas e Energia compete opinar sobre assun-
tos e proposições referentes a: a) - recursos minerais e enérgicos, qual-
quer que seja a sua forma, inclusive energia nuclear e problemas correia-
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tos, sua pesquisa e exploração; b) - sistema de águas, seu aproveita-
mento e distribuição; e) - concessão, caducidade, encampação_e desa-
propriação de serviços que explorem riquezas minerais; d) - empresas 
públicas e privadas, autarquias e sociedades de economia mista que 
exerçam atividades relacionadas com minas e energia. 

§ 12. A Comissão de Redação compete preparar a redação final 
das proposições, observadas as exceções regimentais. 

§ 13. A Comissão de Relações Exteriores compete opinar sobre 
assuntos de política internacional, e, em particular, sobre: a) - atos 
internacionais de que a União houver participado, ou tenha de parti-
cipar; b) - proposição, mensagem ou documento que se refira a rela-
ções do Brasil com outras nações; e) - estabelecimento de fronteiras ou 
linhas divisórias; d) - fixação de limite do mar territorial; e) - prote-
ção de cidadãos brasileiros no exterior; f) - expatriação; g) - proble-
mas de neutralidade em face de conflitos internacionais; h) - inter-
venção em países estrangeiros; i) - remessas de tropas brasileiras para o 
exterior; j) - passagem de tropas estrangeiras pelo território nacional, 
ou sua permanéncia neste; /) - declaração de guerra e condições de ar-
mistício ou de paz; m) - arbitramento internacional; n) - medidas rela-
tivas ao serviço diplomático; o) - tratados, acordos e convênios interna-
cionais, inclusive os de natureza cultural e os que regularem intercâm-
bio comercial; p) - conferéncias e congressos internacionais; q) - Orga-
nização das Nações Unidas, Organização dos Estados Americanos e ou-
tros organismos internacionais; r) - organizações políticas, financeiras, 
monetárias, econômicas, comerciais, culturais e assistenciais de caráter 
internacional. 

§ 14. A Comissão de Saúde compete opinar sobre os assuntos de 
saúde pública, higiene, assisténcia sanitária, atividades médicas e para-
médicas, ação preventiva em geral, controle de drogas, medicamentos e 
alimentos, exercício da medicina e profissões afins. 

§ 15. A Comissão de Segurança Nacional compete opinar sobre: 
a) - assuntos atinentes às Forças Armadas, ao Conselho de Segurança 
Nacional e à pol (eia federal; b) - proposições referentes a organização, 
efetivos, instrução, justiça, garantia, mobilização e convocação das po-
1 feias militares; e) - proposições referentes a concessão de terras, aber-
tura de vias de comunicação e instalação de meios de transmissão .nas 
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zonas consideradas indispensáveis à defesa do País; d) - construção de 
pontes e estradas internacionais, ou vias de comunicação interior, de 
caráter estratégico; e) - estabelecimento, implantação ou exploração de 
indústrias que interessem à segurança do País; f) - assuntos inerentes à 
faixa de fronteiras. 

§ 16. A Comissão de Serviço Público compete opinar sobre cria-
ção e organização de serviços subordinados aos Ministérios não milita-
res e matérias relativas ao serviço público civil da União, de suas autar-
quias e entidades paraestatais, quer se refiram a servidores em atividade 
ou não, ou a seus beneficiários. 

§ 17. A Comissão de Trabalho e Legislação Social compete opinar 
sobre: a) - assuntos referentes à organização do trabalho e relações en-
tre este e o capital; b) - direito do trabalho; e) - organização profis-
sional e sindical; d) - política salarial; e) - regulamentação do exercí-
cio profissional; f) - previdéncia e assisténcia social. 

§ 18. A Comissão de Transportes compete opinar sobre: a) - as-
suntos relativos a viaçà'o em geral; b) - transportes aéreos, marítimos, 
aquaviários, ferroviários e rodoviários; e) - marinha mercante; d) -
portos e vias navegáveis; e) - coordenação dos transportes; f) - obras 
pllblicas em geral. 

Art. 29. As emendas do Senado a projetos originários da Câmara 
serão distribuídas, juntamente com estes, à Comissão ou, simultanea-
mente, às Comissões especificamente competentes para opinarem sobre 
a ma~ria de que tratam. 

§ 1 Ç O Relator terá o prazo de cinco sessões para dar parecer e a 
Comissão o de dez para opinar. 

§ 2'? Tratando-se de matéria urgente por sua natureza (art. 147) 
ou em regime de urgência, os prazos do Relator e da Comissão serão, 
respectivamente, de uma e duas sessões, e comuns a todas as Co-
missões. 

§ 3'? Os prazos de que cuidam os parágrafos anteriores serão con-
tados do recebimento do processo. 
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§ 4<? A prorrogação dos prazos fixados nos§§ 1<? e 2<? só poderá 
ser concedida nos termos do disposto no§ 39 do art. 49. 

§ 5<? Esgotados, sem apresentação do parecer, os prazos concedi-
dos ao relator, o Presidente da Comissão procederá na forma indicada 
na se~unda parte do § 39 do art. 49. 

§ 6<? Findos os prazos concedidos à Comissão, o processo passará, 
automaticamente, às Comissões que ainda não tenham opinado, ou será 
mandado a imprimir. 

Seção 111 - Das Comissões Temporárias 

Art. 30. As Comissões Temporárias são: 

1 - Especiais; 
li - de Inquérito; 

111 - Externas; 
IV - Mistas. 

Art. 31. As Comissões Especiais serão constituídas: 

1 - para dar parecer sobre projeto de código, caso em que 
sua organização e funcionamento obedecerão às normas 
fixadas no Título VI deste Regimento; 

11 - para dar parecer, após o processamento da representa-
ção, sobre perda de mandato de Deputado por falta de 
decoro parlamentar, ou por procedimento atentatório 
das instituições vigentes; 

111 - nos casos previstos nos arts. 32, 35, 234, § 19 e 254 
deste Regimento. 

Parágrafo único. As Comissões Especiais compor-se-ão do número 
de membros que for indicado no ato de sua constituição. 

Art. 32. A Câmara delegará poderes, de acordo com o art. 52 da 
Constituição, a Comissão Esµecial, organizada com observância do dis-
posto no art. 21 deste Regimento, para discussão e votação de projeto 
de lei. 
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§ 1 '? A outorga da delegação far-se-á através de projeto de resolu-
ção, que indicará o conteúdo, objeto e alcance da delegação e o número 
de membros de que deverá compor-se a Comissão Especial. 

§ 2'? O projeto de resolução considerar-se-á aprovado se obtiver, 
em votaçâ'o nominal, o voto da maioria absoluta dos membros da ca-
mara. 

§ 3<? Serão apreciados por Comissão Especial, nos termos deste 
-artigo, os prQjetos sobre: 

a) concessão de pensão especial; 
b) isenções específicas de imposto de importação e taxas alfande-

gárias. 

Art. 33. A discussão e votação da matéria objeto da delegação far-
se-ão, sob pena de caducidade da delegação, no prazo improrrogável de 
sessenta sessões, ressalvadas as exceções constitucionais. 

§ 1<? A Comissão Especial elegerá o Presidente e o Vice-Presi-
dente, designando aquele o relator da matéria, e também relatores par-
ciais, se necessário. 

§ 2'? A Comissão Especial estabelecerá normas para a apresen-
tação de emendas, discussão e votação da matéria. 

Art. 34. O projeto de lei aprovado pela Comissão será enviado ao 
Senado Federal, salvo se, no prazo de dez dias da sua publicação no 
Diário do Congresso Nacional e em avulso, a maioria dos membros da 
Comissão ou um quinto da Câmara requerer a sua votação pelo Plená-
rio, que o apreciará, vedada a apresentação de emendas. 

Art. 35. As proposições que versarem matéria da competência de 
três ou mais Comissões poderão ser submetidas ao exame de Comissão 
Especial, constituída por iniciativa do Presidente da Câmara ou a reque-
rimento do Uder da Maioria ou da Minoria, aprovado pelo Plenário. 

§ 1'? O requerimento de constituição de Comissão Especial, no 
caso deste artigo, fixar-lhe-á o número de membros e o prazo de dura-
ção. 
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§ 2<? As Comissões Especiais aqui referidas serão constituídas por 
designação do Presidente da Camara com membros das Comissões Per-
manentes que deveriam ser chamadas a opinar sobre a proposição em 
causa. 

§ 3<? O parecer oferecido pela Comissão Especial não dispensará 
audiência da Comissão de Constituição e Justiça, que opinará apenas 
sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico ou de técnica legislativa 
da proposição. 

Art. 36. A Câmara dos Deputados, mediante requerimento de um 
terço de seus membros, poderá criar Comissões de Inquérito sobre fato 
determinado e por prazo certo. 

§ 1<? Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante 
interesse para a vida constitucional, legal, econômica e social do País, 
que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição 
da Comissão. 

§ 2<? Recebido o requerimento, o Presidente o mandará a publica-
ção, desde que estejam preenchidos os requisitos do parágrafo anterior. 

§ 3<? Apresentado o requerimento à Mesa, não serão permitidas a 
retirada ou inclusão de assinaturas. 

§ 4<? O prazo para os trabalhos da Comissão será de até cento e 
vinte sessões, prorrogáveis por até sessenta sessões. 

§ 5<? Não se criará Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto 
estiverem funcionando pelo menos cinco, salvo deliberação da maioria 
da Câmara. 

Art. 37. A criação de Comissão Parlamentar de Inquérito dependerá 
de deliberação de Plenário, se não subscritas na forma do art. 36. 

Parágrafo único. O projeto, preenchidos os requisitos do§ 1'? do 
artigo anterior, será incluído na Ordem do Dia para votação em uma 
única discussão. 

Art. 38. O funcionamento das Comissões Parlamentares de lnqué-
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rito obedecerá às normas fixadas nos arts. 69 e 70. 

Art. 39. Poderão ser constituídas Comissões Externas, de ofício, 
pelo Presidente da Câmara, ou a requerimento de qualquer Deputado, 
aprovado pelo Plenário, para representar a Câmara nos atos para que 
tenha sido convidada ou a que haja de assistir. 

§ 19 Para os fins deste artigo, considera-se m1ssao autorizada 
aquela que implicar o afastamento do parlamentar pelo p·razo máximo 
de oito sessões, se exercida no País, e de trinta, se desempenhada no 
exterior. 

§ 29 As Comissões Externas serão constituídas de, no máximo, 
cinco membros, salvo as de missão a ser desempenhada no exterior. 

§ 39 As Comissões Externas com atribuições a serem exercidas 
no País serão constituídas sem ônus para a Câmara. 

§ 49 Aplicar-se-á, no que couber, para os efeitos deste artigo, o 
disposto na ai ínea g do parágrafo único do art. 30 da Constituição. 

Art. 40. As Comissões Mistas, que se distinguem das Comissões 
Mistas do Congresso Nacional e cujo funcionamento é regulado no Regi-
mento Comum, compõem-se de Deputados e Senadores e serão criadas 
por iniciativa da Câmara, através de projeto de resolução da Mesa, me-
diante prévio entendimento com o Senado, a requerimento escrito de 
qualquer Deputado, ou atendendo a convite da outra Casa do Con-
gresso. 

§ 1 <? As Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito serão criadas 
nos termos do Regimento Comum. 

§ 2<? Da Comissão Mista, destinada a elaborar ou a modificar o 
Regimento Comum do Congresso Nacional, fará parte um dos membros 
da Mesa da Câmara. 

Seção IV - Das Reuniões 

Art. 41. As Comissões reunir-se-ão, na sede da Câmara, em dias e 
horas prefixados. 
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§ 1<? Em caso nenhum, ainda que se trate de reunião extraordiná-
ria, o seu horário poderá coincidir com a Ordem do Dia das sessões ordi-
nárias da Camara. 

§ 29 As reuniões das Comissões Temporárias não deverão ser 
concomitantes com as reuniões ordinárias das Permanentes. 

§ 39 O Diário do Congresso Nacional publicará, em todos os seus 
números, a relação das Comissões Permanentes, Especiais ede Inquérito, 
com a designação das salas, dias e horas em que se realizam as reuniões. 

§ 4<? As reuniões extraordinárias das Comissões serão convocadas 
pelos respectivos Presidentes, de ofício, ou a requerimento de um terço 
de seus membros. 

§ 59 As reuniões extraordinárias serão anunciadas com a devida 
antecedência, designando-se, no aviso de sua convocação, dia, hora, 
local e objeto da reunião. Além da publicação da convocação, sempre 
que possfvel no Diário do Congresso Nacional, será comunicada aos 
membros da Comissão, por telegrama ou aviso protocolizado. Não se 
aplicam as normas deste parágrafo quando a convocação for feita em 
reunião da Comissão. 

§ 6Q As reuniões ordinárias ou extraordinárias das Comissões dura-
rão o tempo necessário aos seus fins, a juízo do Presidente, que as 
poderá interromper, quando julgar conveniente. 

§ 79 O Presidente de Comissão Permanente organizará a Ordem do 
Dia de suas reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo com os 
critérios fixados no § 1 <? do art. 103, e, finda a hora dos trabalhos, 
anunciará a Ordem do Dia da reunião seguinte. 

§ 89 A realização de conferências, exposições, palestras ou seminá-
rios, no edifício da Ctimara, somente poderá ser efetivada com autoriza-
ção prévia do Presidente da Ctimara, que lhe fixará data, local e hora. 

Art. 42. As reuniões das Comissões serão públicas, reservadas ou 
secretas. 

§ 19 Salvo deliberação em contrário, as reuniões serão públicas. 

39 



§ 2<? Serão reservadas, a ju(zo da Comissão, as reuniões em que haja 
matéria que deva ser debatida com a presença, apenas, dos jornalistas 
credenciados, funcionários a serviço da Comissão e técnicos ou autori-
dades convidados. 

§ 3<? Serão secretas as reuniões quando as Comissões tiverem de 
deliberar sobre: 

a) declaração de guerra, ou acordo sobre a paz; 
b) autorização ou negação de passagem de forças estrangeiras pelo 

território nacional para operações militares; 
e) perda de mandato. 

§ 4<? Nas reuniões secretas, servirá como Secretário da Comissão, 
por designação do Presidente, um de seus membros. 

§ 5<? Só os Deputados, os Senadores e Ministros de Estado, estes 
quando convocados, poderão assistir às reuniões secretas; as testemu-
nhas chamadas a depor participarão dessas reuniões apenas durante o 
seu depoimento. 

§ 6<? Deliberar-se-á, sempre, nas reuniões secretas, sobre a conve-
niência de os pareceres nelas assentados serem discutidos e votados em 
reunião pública, ou secreta. 

§ 7<? Os pareceres e emendas, que forem discutidos e votados em 
reunião secreta, bem como os votos em separado apresentados, depois 
de fechados em invólucro lacrado e rubricado pelo Presidente, pelo 
Secretário e membros dos diversos Partidos, com a data da reunião, 
serão enviados ao arquivo. 

Seção V - Dos Trabalhos 

Subseção 1 - Da sua Ordem 

Art. 43. As Comissões Permanentes poderão ser divididas em duas 
Turmas, exclu (do o Presidente, e terão dois Vice-Presidentes. 
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§ 1 Ç O Presidente será substitu (do pelo Vice-Presidente que per-
tencer à mesma legenda. 

§ 2Ç Na ausência do Presidente, presidirá a cada uma das Turmas 
um Vice-Presidente. 

§ 39 Os membros de uma Turma são suplentes preferenciais da 
outra, respeitada a proporcionalidade partidária. 

§ 49 A Comissão de Redação e as Temporárias terão apenas um 
Vice-Presidente, da mesma legenda do Presidente. 

Art. 44. As Turmas poderão discutir e votar os assuntos que lhes 
forem distribu (dos, salvo as proibições expressas neste Regimento, 
desde que presente mais de metade dos seus membros. 

Art. 45. Quando houver decisões contraditórias sobre a mesma 
matéria entre as Turmas de uma Comissão, a requerimento de qualquer 
Deputado a Comissão Plena se reunirá para resolver sobre qual das deli-
berações deva prevalecer. 

Parágrafo único. A reunião se verificará, tanto quanto possível, no 
dia imediato à apresentação do requerimento. 

Art. 46. Ao opinar sobre as contas do Presidente da República, a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas funcionará 
reunidas as suas Turmas. 

Art. 47. Os trabalhos das Comissões serão iniciados com a presença 
de, pelo menos, metade de seus membros e obedecerão a seguinte 
ordem: 

- leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; 

11 - leitura sumária do expediente; 

111 - comunicação das matérias distribufdas aos Relatores, 
que lhes deverão ser entregues pessoalmente, com os 
respectivos processos, dentro de duas sessões, mediante 
recibo; igualmente ao Relator-substituto será entregue 
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cópia autllntica da matéria distribuída; 

1 V - leitura dos pareceres cujas conclusões, votadas pela 
Comissão, em reunião anterior, não tenham ficado redi-
gidas; 

V - leitura, discussão e votação de requerimentos, relatórios 
e pareceres. 

§ 1 Ç Essa ordem poderá ser alterada pela Comissão para tratar de 
matéria em regime de urgllncia, em prioridade ou em tramitação ordiná-
ria, a requerimento de qualquer dos seus membros. 

§ 2Ç O Relator-Substituto será designado concomitantemente com 
o Relator e exercerá as atribuições previstas no§ 2Ç do art. 49. 

§ 39 A leitura a que se refere o inciso V será dispensada, se a 
Comissão assim o entender e determinar a distribuição da respectiva 
matéria a seus membros, em cópias. Na reunião em que o.assunto tiver 
de ser debatido, o Autor, Relator ou Relator-Substituto fará apenas uma 
exposição sumária. 

§ 4Q Tratando-se de proposição em regime de urgência, previsto.llo 
art. 147 e distribu (da a mais de uma Comissão, deverá ser discutida e 
votada ao mesmo tempo, em cada uma delas, desde que publicada com 
as proposições acessórias. 

§ 5Q As Comissões Permanentes poderão estabelecer regras e condi-
ções espec(ficas para o bom andamento dos seus trabalhos, observadas 
as normas fixadas neste Regimento, bem como ter Relatores e Relato-
res-Substitutos previamente designados por assuntos. 

§ 6Ç Para o fim previsto no caput deste artigo, o comparecimento 
dos Deputados verificar-se-á pelo livro próprio de assinatura, aberto 
trinta minutos antes do início da reunião. 

§ 79 Iniciados os trabalhos de uma Comissão, os Deputados que 
deles estiverem participando não poderão ser substituídos no curso da 
reunião, salvo por suplente. 
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Art. 48. As Comissões deliberarão por maioria de votos, presente a 
maioria absoluta dos seus membros, salvo quanto à aprovação da ata, 
que independerá de quorum. 

Art. 49. Distribuída a membro de Comissão qualquer matéria e 
constitu (do processo igual entregue ao Relator-Substituto, terá aquele, 
salvo expressa disposição regimental, para a apresentação do parecer, os 
seguintes prazos: 

- duas sessões, se se tratar de matéria em regime de urgên-
cia; 

11 - cinco sessões, se se tratar de matéria em regime de prio-
ridade; 

111 - dez sessões, se se tratar de matéria em regime de trami-
tação ordinária. 

§ 19 O Presidente da Comissão poderá, a requerimento fundamen-
tado do Relator, conceder-lhe prorrogação de até metade dos prazos 
previstos neste artigo, exceto se em regime de urgência a matéria. 

§ 29 Esgotado o prazo destinado ao Relator, passará o Relator-
substituto, automaticamente, a exercer as funções cometidas àquele, 
tendo para a apresentação do seu voto metade do prazo concedido,ao 
primeiro. 

§ 39 A dilatação dos prazos, fixado nos parágrafos anteriores, só 
poderá ser concedida pelo Plenário da Câmara, mediante requerimento 
de qualquer membro da Comissão em que estiver transitando a propo-
sição. Sem isso, o Presidente da Comissão, uma vez esgotados os 
prazos referidos nos incisos 1, li e Ili e§§ 19 e 29, avocará a propo-
sição para relatá-la no prazo improrrogável de uma sessão, se em regime 
de urgência, de trés sessões, se em regime de prioridade, e de dez ses-
sões, se em tramitação ordinária. 

§ 49 O Relator de proposição em regime de tramitação ordinária, a 
qual, pela sua complexidade ou relevância, deva merecer amplo debate 
geral, ou exija investigações, ou pesquisas de maior profundidade, terá 
um prazo especial para a apresentação do parecer, desde que solicitado 
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por Comissão a que esteja distribuída e concedido pelo Plenário. 

§ 5'? Ao apreciar qualquer matéria, a Comissão poderá propor a sua 
adoção ou a sua rejeição, total ou parcial, sugerir o seu arquivamento, 
formular projeto dela decorrente, dar-lhe substitutivos, e apresentar 
emendas ou subemendas. 

§ 69 A apresentação de substitutivo constitui atribuição da Comis-
são competente para opinar sobre o mérito da proposição, mas é lícito 
a qualquer Comissão Técnica oferecer substitutivo, se a do mérito, que 
anteriormente apreciou a proposição, se absteve de o fazer. 

§ 7ç E 1 ícito âs Comissões determinar o arquivamento de papéis 
enviados â sua apreciação, desde que não se trate de projeto de lei ou 
de mensagens de outro Poder, publicando-se o respectivo despacho na 
ata dos seus trabalhos, inserta no Didrio do Congresso Nacional. 

§ 89 Lido o parecer, que concluirá, quando se tratar de proposição 
legislativa, pela sua aprovação com substitutivo ou sem ele, ou pela sua 
rejeição, total ou parcial, ou dispensada a sua leitura se estiver impres-
so ou mimeografado, será de imediato submetido a discussão. 

§ 99 Durante a discussão na Comissão, podem usar da palavra o 
Autor do projeto, Líder de Partido e qualquer dos seus membros, 
durante vinte minutos improrrogáveis, e, por dez minutos, Deputados 
que a ela não pertençam. E facultada a apresentação de requerimento 
de encerramento da discussão após falarem dez Deputados. 

§ 10. Encerrada a discussão, será dada a palavra ao Relator, para 
réplica, se for o caso, por vinte minutos, procedendo-se, em seguida, à 
votação do parecer, sem encaminhamento. Se for aprovado o parecer 
em todos os seus termos, será tido como da Comissão e, desde logo, 
assinado pelo Presidente, pelo Relator ou Relator-Substituto e pelos 
autores de votos vencidos, em separada ou com restrições que manifes-
tem, na assentada, a intenção de fazé-lo. Constarão da conclusão os 
nomes dos que votaram, bem como cópia das atas das reuniões em que 
a matéria tenha sido apreciada. 

§ 11. Se ao voto do Relator forem sugeridas alterações, com as 
quais ele concorde, ser-lhe-á concedido prazo até a reunião seguinte 
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para a redação do vencido. 

§ 12. Se o voto do Relator não for adotado pela Comissão, o Presi-
dente designará outro Relator, assim como seu substituto para a reda-
ção do parecer. 

§ 13. A apresentaçlfo do parecer vencedor será feita até a reunião 
ordinária seguinte. 

§ 14. Na hipótese de aceitar a Comissão parecer diverso do voto do 
Relator, o deste constituirá voto em separado. 

§ 15. Ao membro da Comissão que pedir vista do processo, ser-lhe-
á concedida esta por cinco sessões, se se tratar de proposição em trami-
tação ordinária, e por uma sessão quando se tratar de matéria em regi-
me de urgéncia não expressamente prevista no Regimento (art. 147, 
inciso XII). Nos casos em que a urgéncia resultar de preceito expresso 
do Regimento (art. 147, incisos 1 a XI e XIII), não se concederá vista. 
Quando mais de um membro da Comissão, simultaneamente, pedir vis-
ta, ela será conjunta e na própria Comissão, não podendo haver atendi-' 
mento a pedidos sucessivos. Os processos de proposições em regime de 
urgéncia não podem sair da Comissão, sendo entregues diretamente em 
mãos dos Relatores e Relatores-Substitutos respectivos. 

§ 16. Para o efeito da contagem dos votos relativos ao parecer 
serão considerados: 

a) favoráveis - os "pelas conclusões", "com restrições" e "em sepa-
rado" não divergentes das conclusões; 

b) contrários - os "vencidos'' e os "em separado", divergentes das 
conclusões. 

§ 17. Sempre que adotar parecer com restrição, o membro da 
Comissão expressará em que consiste a sua divergéncia. Não o fazendo, 
o seu voto será considerado integralmente favorável. 

§ 18. A Comissão é lícito, para facilidade de estudo, dividir qual-
quer matéria, distribuindo-se cada parte, ou capítulo, a Relator ou 
Relator-Substituto parcial, mas escolhidos Relator e Relator-Substitu-
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to geral, de modo que seja enviado à Mesa um só parecer. 

§ 19. Quando diferentes matérias se encontrarem num mesmo pro-
jeto, poderão as Comissões dividi-las para constituírem proposições 
separadas. 

§ 20. Os pareceres e votos, os substitutivos e quaisquer pronuncia-
mentos escritos dos Relatores e demais membros da Comissão serão 
datilografados em duas vias, anexada a primeira ao processo e a outra 
destinada à impressão. 

§ 21. Será imediatamente publicado no Diário do Congresso Nacio-
nal o parecer aprovado pela Comissão. 

§ 22. Poderão ser publicadas as exposições escritas e resumo das 
orais, os extratos redigidos pelos próprios Autores, ou as notas taquigrá-
ficas, se assim entender a Comissão. 

§ 23. Se a Comissão não apresentar parecer dentro dos prazos con-
cedidos, o processo passará, automaticamente, a outra Comissão que 
ainda não tenha opinado, ou será mandado a imprimir. 

§ 24. Todos os processos terão suas páginas numeradas por ordem 
cronológica, rubricadas pelo secretário da Comissão onde foram inclu (-
das, e cosidas a cordel, na forma dos autos judiciais. 

§ 25. Os Autores de projeto terão cil!ncia, com prazo mínimo de 
três sessões, da data em que suas proposições serão discutidas em Co-
missão técnica. 

Art. 50. Quando algum membro de Comissão retiver em seu poder, 
após reclamação escrita de seu Presidente, papéis a ela pertencentes, 
será o fato comunicado à Mesa. 

§ 1<? O Presidente da camara fará apelo a esse membro da Comis-
são, no sentido de atender à reclamação, fixando-lhe para isso o prazo 
de duas sessões. 

§ 2<? Se, vencido o prazo, não houver sido atendido o apelo, o Pre-
sidente da Camara dará substituto na Comissão ao membro faltoso e 
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mandará proceder à restauração dos autos. 

Art. 51. As Comissões poderão requerer ao Presidente da Câmara a 
audiência ou colaboração de Ministro de Estado, ou dirigentes de autar-
quias e sociedades de economia mista ou de instituições culturais e 
órgãos de utilidade pública, para elucidação de matéria sujeita ao seu 
pronunciamento. A audiéncia não implica em dilação dos prazos. 

Art. 52. O convite ao comparecimento de Ministro de Estado às 
Comissões Permanentes e Especiais, resolvido pela Comissão, ser-lhe-
á comunicado, observadas as exigéncias regimentais, pelo Presidente da 
Câmara com a indicação das informações pretendidas, para que sejam 
estabelecidos o dia e a hora da reunião. 

§ 1 '? Não poderá ser marcado o mesmo horário para o compareci-
mento de mais um Ministro de Estado às Comissões, salvo em caráter 
excepcional, a critério do Presidente da Câmara. 

§ 2'? A presença de Ministro de Estado na Comissão não poderá 
ultrapassar o horário normal de uma sessão plenária da Câmara, e será 
destinada, corno melhor convier, à exposição do convidado e a pergun-
tas esclarecedoras feitas por Deputados presentes. 

§ 39 Ao Ministro é facultado requerer ao órgão técnico a prorroga-
ção de seu tempo, por prazo não superior a sessenta minutos. 

§ 49 Essas normas aplicar-se-ão, no que couber, quando do compa-
recimento de outras autoridades convidadas pelas Comissões. 

Art. 53. A emenda oferecida em Comissão somente será tida corno 
tal, para efeitos posteriores, se versar matéria de sua competência espe-
c (fica e for por ela aprovada. 

§ 19 O Autor do projeto poderá, a qualquer tempo, durante a sua 
tramitação pelas Comissões, oferecer emendas ou apresentar substitu-
tivo. 

§ 29 No caso em que a emenda ou o substitutivo inclua matéria 
alheia à cornpeténcia da Comissão, ou altere 0_ projeto em seu aspecto 
constitucional, legal ou jurídico, poderá qualquer Deputado solicitar 
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a audiência de outras Comissões, ou o retorno do processo à Comissão 
de Constituição e Justiça. 

§ 39 O processo que voltar à Comissão de Constituição e Justiça 
ficará, novamente, sujeito aos prazos de tramitação fixados no art. 49, 
inciso Ili e§§ 19, 29 e 39 

Art. 54. Somente por ordem do Presidente da Comissão poderá 
qualquer funcionário prestar informações a pessoas que nãoº sejam 
Deputados, sobre as proposições em andamento e os assuntos debati-
dos, ou mediante solicitação escrita daqueles. 

Art. 55. O membro de Comissão pode levantar questão de ordem 
sobre a ação ou omissão do órgão técnico que integra. Somente depois 
de resolvida, conclusivamente, pelo seu Presidente, poderá a questão ser 
levada, em grau de recurso, por escrito, ou oralmente, ao Presidente da 
camara. 

Art. 56. Nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita dos tra-
balhos das Comissões sem prévia autorização do Presidente da Camara. 

Subseção 11 - Do Assessoramento Legistivo 

Art. 57. As Comissões contarão, para o desempenho das suas atri-
buições, com um assessoramento técnico especializado, adequado a suas 
áreas de competência. 

Art. 58. Recebido o pedido do Deputado investido na condição de 
Relator, o órgão de assessoramento legislativo terá o prazo, fixado por 
este, de até dez dias, para entregar os estudos básicos de elaboração do 
parecer; quando a proposição tiver o caráter de urgência este prazo será 
de vinte e quatro horas. 

§ 19 Caso o pedido seja formulado por Presidente de Comissão, sal-
vo recomendação em contrário, o trabalho de pesquisa terá caráter de 
preferência, com prazo de entrega fixado em até cinco dias. 

§ 29 Na hipótese de os pedidos serem feitos por Deputado não 
investido na condição de Relator, os trabalhos de pesquisa obedecerão à 
ordem cronológica de recebimento. 
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Art. 59. O órgão de assessoramento legislativo manterá cadastro de 
pessoas físicas ou jurídicas que poderão, eventualmente, em caráter de 
consultores, ser contratadas pela Mesa da Câmara. 

Subseção 111 - Do Credenciamento de Entidades 

Art. 60. Poderão as entidades de classe de grau superior, de empre-
gados e empregadores, e órgão de profissionais liberais credenciar 
oficialmente junto â Mesa representantes que possam, eventualmente, 
prestar esclarecimentos específicos â Câmara, através de seus órgãos téc-
nicos. 

§ 19 Cada entidade poderá indicar apenas um representante que 
será responsável, perante a Câmara, por todas as informações e opiniões 
que emitir. 

§ 2<? Caberá a esses representantes fornecer subsídios ao Relator, 
aos membros da Comissão e ao órgão de assessoramento legislativo 
sobre proposição de seu interesse, em nível técnico e de caráter exclusi-
vamente documental, informativo e instrutivo. 

§ 3<? Caberá ao 19 Secretário expedir credenciais a fim de que os 
representantes indicados possam ter acesso às dependências da Câmara, 
exclu (das as privativas dos Deputados. 

§ 49 O credenciamento, previsto neste artigo, será exercido sem 
ônus para a Câmara. 

Subseção IV - Da Audiência Pública 

Art. 61. Cada Comissão Permanente poderá realizar, uma vez por 
mês, reunião de audiência pública para esclarecer assunto específico e 
de interesse legislativo, atinente a sua competência. 

§ 1 <? A reunião será instalada, por proposta da Comissão, mediante 
autorização prévia do Presidente da Gamara, que designará a respectiva 
data. 

§ 2<? Em hipótese nenhuma a reunião de audiência pública poderá 
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dilatar-se por período superior ao correspondente a três sessões ordiná-
rias da Câmara. 

Art. 62. Autorizada a reunião de audiência pública, a Comissão 
selecionará, para serem ouvidos, as pessoas interessadas e os especialis-
tas com qualificação, procedendo à indicação dos nomes ao Presidente 
da Câmara para expedição dos convites. 

§ 19 Na hipótese de haver defensores e opositores, relativamente 
à matéria objeto de exame, a Comissão procederá de forma que possi-
bilite a audiência de todas as partes interessadas. 

§ 29 Os interessados na matéria a ser debatida devem, previamente, 
e por escrito, apresentar à Comissão exposição conclusiva. 

Art. 63. O orador deverá limitar-se à leitura do seu pronunciamento 
sobre a questão em debate. 

§ 1<? Caso o orador se desvie da leitura do seu pronunciamento, 
conforme o previsto neste artigo, ou perturbe a ordem dos trabalhos, o 
Presidente da Comissão cassar-lhe-á a palavra ou determinará a sua reti-
rada do recinto. 

§ 29 O orador pode expor sua opinião por intermédio de represen-
tante credenciado, se para tal fim tiver obtido o consentimento do Pre-
sidente da Comissão. 

Art. 64. Os membros da Comissão poderão, terminada a leitura, 
interpelar o orador estritamente sobre a exposição lida, por prazoJlunca 
superior a trés minutos. 

Parágrafo único. O orador terá o mesmo prazo para responder a 
cada Deputado, sendo-lhe vedado interpelar os membros da Comissão. 

Art. 65. Dos pronunciamento feitos poderão ser fornecidas cópias 
aos interessados. 

Art. 66. Não poderão ser convidados a depor em reunião de audiên-
cia pública os Membros de Corpo Diplomático estrangeiro. 
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Art. 67. Quando convidadas para reumao de audiéncia pllblica, 
altas autoridades civis, militares ou eclesiásticas poderão manifestar seus 
pontos de vista sobre a matéria, por intermédio de representante ou 
comunicação escrita. 

Art. 68. Da reunião de audiéncia pública lavrar-se-á uma ata, arqui-
vando-se, no ambito de cada Comissão, os pronunciamentos escritos 
e documentos que os acompanharem. 

Parágrafo llnico. Será admitido, a qualquer tempo, a requerimento 
de Deputado, o traslado de peças. 

Subseção V - Das Comissões Parlamentares de Inquérito 

Art. 69. O trabalho das Comissões de Inquérito obedecerá às nor-
mas previstas na legislação específica (Lei n<? 1.579, de 18 de março de 
1952). 

§ 1<? Constituída a Comissão de Inquérito, cabe-lhe requisitar os 
funcionários dos Serviços Administrativos da Câmara, necessários aos 
seus trabalhos, bem como, em caráter transitório, nos termos da legisla-
ção em vigor, os de qualquer Ministério, ou departamento de qualquer 
natureza da administração, ou do Poder Judiciário, que possam coope-
rar no desempenho das suas funções. 

§ 2<? No exercício das suas atribuições, a Comissão Parlamentar de 
Inquérito poderá, observada a legislação especial, determinar diligências, 
ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar, de repartições pllbli-
cas e autárquicas, informações e documentos, requerer a audiéncia de 
Deputados e Ministros de Estado, e tomar depoimentos de autoridades 
federais, estaduais ou municipais. 

§ 3<? Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as 
prescrições estabelecidas na legislação penal. Em caso justificado, a inti-
mação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que resida ou se 
encontre o indiciado ou a testemunha, na forma do Código de Processo 
Penal. 

§ 4<? O Presidente da Comissão de Inquérito, por deliberação desta, 
poderá, dando conhecimento prévio à Mesa, incumbir qualquer dos seus 
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membros, ou funcionários dos Serviços Administrativos da Câmara, da 
realização de sindicância ou diligência necessária aos seus trabalhos. 

§ 5<? A Comissão de Inquérito redigirá relatório, que terminará por 
projeto de resolução, se a Câmara for competente para deliberar a res-
peito do assunto, ou por conclusões, em que assinalará os fundamentos 
pelos quais não apresenta projeto de resolução. 

§ 6C? Apurada a responsabilidade de alguém por falta verificada, a 
Comissão enviará o relatório, acompanhado da documentação respec-
tiva e com a indicação das provas que poderão ser produzidas, ao ju í-
zo criminal competente, para processo e julgamento dos indiciados. 

§ 7C? As Comissões de Inquérito terão como dispositivos subsidiá-
rios para sua atuação, no que for aplicável, os do Código de Processo 
Penal. 

§ 8<? Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a Comissão 
dirá, em separado, sobre cada um, pondendo fazê-lo antes mesmo de 
finda a investigação dos demais. 

§ 9<? Qualquer Deputado poderá participar dos debates nas Comis-
sões de Inquérito, sem direito a voto. 

Art. 70. As Comissões Parlamentares de Inquérito funcionarão na 
sede do Congresso Nacional. 

Seção VI - Da Distribuição 

Art. 71. A distribuição de matéria às Comissões será feita pela Pre-
sidéncia da Câmara, em nome da Mesa, dentro em duas sessões, depois 
de recebida; antes da distribuição, o Presidente da Câmara mandará veri-
ficar se existe proposição que trate de matéria análoga ou conexa e, em 
caso afirmativo, fará a distribuição por dependência, determinando a 
sua anexação, após ser numerado o projeto. 

§ 1 <? A remessa de matéria às Comissões será feita por intermédio 
do órgão competente, cujas atribuições serão definidas no Regulamento 
dos Serviços Administrativos da Câmara e deverá chegar a seu destino 
no prazo de duas sessões, ou imediatamente, em caso de urgência. 
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§ 2<? 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, registrada no protocolo da Comissão e comunicada, ime-
di!atamente, ao serviço competente, salvo a de processo em regime de 
urrgência, enviada pela Comissão à Mesa. 

§ 3<? Quando a matéria depender de pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças serão elas ouvidas, respectiva-
mente, em primeiro e em último lugar. 

§ 4Q Quando se tratar de matéria a que se refere o art. 147, inciso 
X, será ouvida em primeiro lugar a Comissão de Relações Exteriores. 

Art. 72. As Comissões a que for distribuída uma proposição pode-
rão estudá-la, em reunião conjunta, mediante assentimento da Presi-
dencia da Camara, com um só Relator ou Relator-Substituto. Os traba-
lhos serão dirigidos pelo Presidente mais idoso. 

Art. 73. Nenhuma proposição será distribuída a mais de três Comis-
sões, aplicando-se, quando for o caso, o art. 35. 

§ 1<? Quando qualquer Comissão, ou Deputado, pretender que 
outra Comissão se manifeste sobre determinada matéria, apresentará 
requerimento escrito nesse sentido ao Presidente da camara, com a 
indicação precisa da questão sobre a qual deseja o pronunciamento. Do 
despacho do Presidente cabe recurso para o plenário. 

§ 2<? O pronunciamento da Comissão, no caso do parágrafo ante-
rior, versará exclusivamente a questão formulada. 

§ 3<? O exerc (cio da faculdade prevista no § 1 <? deste artigo não 
implica a prorrogação dos prazos previstos no art. 49. 

Art. 74. Não cabe a qualquer Comissão manifestar-se: 

- sobre a constitucionalidade de proposição, contraria-
mente ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça; 

11 - sobre a conveniência, ou a oportunidade, de despesa, em 
oposição ao parecer da Comissão de Finanças; 
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111 - sobre o que não for de sua atribuição específica, ao 
apreciar as proposições. 

Parágrafo único. Considerar-se-á como não escrito o parecer, ou par-
te dele, que infringir o disposto neste artigo, o mesmo acontecendo em 
relação aos substitutivos elaborados com violação do art. 49, § 6<?, deste 
Regimento. 

Seção VI 1 - Da PresidOncia 

Art. 75. Logo depois de constituídas, no in (cio da primeira sessão 
legislativa da Legislatura, reunir-se-ão as Comissões, sob a presidência do 
último Presidente, se reeleito Deputado, e, na sua falta, sucessivamente, 
dentre os Deputados presentes, o que haja exercido mais recentemente, 
e em caráter efetivo, a Presidéncia ou a Vice-Presidência, e, na falta de 
todos estes, pelo Deputado mais idoso, por convocação do,Presidente 
da Câmara, para eleger seus Presidentes e Vice-Presidentes. 

Parágrafo único. Será de um ano o mandato de Presidente e Vice-
Presidente das Comissões, proibida a reeleição. 

Art. 76. O Presidente será, nos seus impedimentos, substituído por 
Vice-Presidente da mesma legenda partidária e, na ausência deste, suces-
sivamente, por Vice-Presidente de legenda diversa da do Presidente e 
pelo membro mais idoso da Comissão. 

§ 19 Se o Presidente deixar de fazer parte da Comissão, ou renun-
ciar ao cargo, proceder-se-á a nova eleição da escolha de seu sucessor, 
salvo se faltarem menos de trés meses para o término do seu mandato, 
caso em que será substitu (do na forma indicada no caput deste artigo. 

§ 29 A eleição do Presidente e Vice-Presidentes far-se-á mediante 
convocação do Presidente da Câmara, publicada no avulso da Ordem do 
Dia, com oito sessões de antecedéncia. 

Art. 77. Ao Presidente da Comissão compete, além do que lhe for 
atribu (do neste Regimento, ou no regulamento dos próprios trabalhos: 

- determinar fazer publicar no Diário do Congresso Nacio-
nal os dias das reuniões ordinárias da Comissão; 
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11 - convocar, de ofício, ou a requerimento dos membros da 
Comissão, reuniões extraordinárias; 

111 - presidir a todas as reuniões da Comissão e nelas manter a 
ordem e a solenidade necessárias; 

IV - fazer ler a ata da reunião anterior, submetê-la a discus-
são e votação; 

V - dar à Comissão conhecimento de toda a matéria recebi-
da e despachá-la; 

VI -designar Relatores e Relatores-Substitutos e distribuir-
lhes a matéria sujeita a parecer ou avocá-la, nas suas fal-
tas; 

VI 1 - conceder a palavra aos membros da Comissão, ou, nos 
termos do Regimento, aos Líderes e Deputados que a 
solicitarem; 

VI 11 - advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates, 
ou faltar à consideração à Camara, ao Senado, ao Con-
gresso Nacional, ou a qualquer de seus membros, e, em 
geral, aos chefes e membros dos poderes públicos, pro-
pondo ao Presidente da Camara, quando for o caso, a 
aplicação das medidas corretivas previstas neste Regi-
mento; 

IX - interromper o orador que estiver falando sobre o venci-
do, e retirar-lhe a palavra no caso de desobediência; 

X - submeter a votos as questões submetidas à Comissão e 
proclamar o resultado da votação; 

XI - conceder vista das proposições aos membros da Comis-
são, nos termos do § 15 do art. 49. 

XI 1 - assinar os pareceres juntamente com o Relator e, se pre-
sente, o Relator-Substituto, e convidar a fazê-lo os de-
mais membros da Comissão que assim o desejarem, nos 

55 



termos do Regimento; 

XI 11 - enviar ã Mesa toda a matéria destinada à leitura em ses-
são e â publicidade; 

XIV - determinar a publicação das atas das Comissões no Diá-
rio do Congresso Nacional; 

XV - representar a Comissão nas suas relações com a Mesa, 
com as outras Comissões e com os Líderes; 

XVI - solicitar, ao Presidente da Camara, substituto para o 
membro da Comissão faltoso, ou para o preenchimento 
de vaga; 

XVI 1 - resolver, de acordo com o Regimento, todas as questões 
de ordem suscitadas na Comissão; 

XVI 11 - remeter â Mesa, no início de cada mês, cópia das infor-
mações a que se refere o art. 82, § 19, alínea c; e, no 
fim de cada sessão legislativa, como subsídio para a 
sinopse dos trabalhos do ano, relatório sobre as propo-
sições que tiveram andamento na Comissão e sobre as 
que ficaram pendentes de parecer; 

XIX - comunicar ao Presidente da Camara a perda do lugar, 
nos termos do art. 81, § 29; 

XX - delegar, se assim o entender, aos Vice-Presidentes a dis-
tribuição das proposições; 

XXI - requerer, quando julgar necessário, ao Presidente da 
camara, a distribuição da matéria a outras Comissões, 
observados os limites do art. 73. 

XXI 1 - fazer publicar no Diário do Congresso Nacional e man-
dar afixar em quadro próprio da Comissão a matéria dis-
tribu fda, com o nome do Relator, data, prazo regimen-
tal para relatar, e respectivas alterações. 
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Parágrafo ónico. O Presidente poderá funcionar como Relator ou 
Relator-substituto, e terá voto em todas as deliberações da Comissão; 
em caso de empate, ficará adiada a decisão, até a reunião ordinária 
seguinte, salvo em se tratando de matéria urgente, ou sob prazo a expi-
rar, hipótese em que prevalecerá o voto do Relator. 

Art. 78. Os Presidentes das Comissões Permanentes reunir-se-ão, 
sempre que isso pareça conveniente, com os Uderes da Maioria e da 
Minoria, ou, mediante convocação do Presidente da Câmara, sob apre-
sidéncia deste, e com a presença dos Uderes de Partido, para o exame 
e assentamento de providencias relativas à eficiencia do trabalho legis-
lativo. 

Parágrafo ónico. Na reunião seguinte àquela prevista neste artigo, o 
Presidente comunicará ao Plenário o que dela tiver resultado. 

Art. 79. Nenhum Deputado poderá presidir reunião de Comissão 
quando se debater ou votar matéria da qual seja Autor ou Relator. 

Parágrafo ónico. Não poderá o Autor de proposição ser dela Rela-
tor. 

Seção VI li - Dos Impedimentos 

Art. 80. Sempre que um membro de Comissão não puder compare-
cer âs suas reuniões deverá comunicá-lo ao seu Presidente, que fará 
publicar em ata a escusa. 

§ 19 Sempre que, por falta de comparecimento de membro efetivo, 
ou de suplente preferencial, estiver sendo prejudicado o trabalho de qual-
quer Comissão, o Presidente da Camara, por intermédio do Uder do fal-
toso, ou a requerimento do Presidente da Comissão ou de qualquer 
Deputado, designará substituto interino para o referido membro. 

§ 2<? Cessará a substituição logo que o titular, ou o suplente prefe-
rencial, volte ao exerc(cio. 

Seção 1 X - Das Vagas 

Art. 81. As vagas nas Comissões verificar-se-ão: 
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- com a renúncia; 

11 - com a opção; 

111 - com a perda do lugar. 

§ 19 Quando um membro de Comissão Permanente, designado para 
outra, não optar por uma delas dentro de duas sessões, considerar-se-á 
ter preferido aquela em que já figurava. 

§ 29 Perderá automaticamente o lugar na Comissão o Deputado 
que não comparecer a cinco reuniões ordinárias consecutivas, salvo 
motivo de força maior, comunicado previamente, por escrito, à Comis-
são e por esta considerado como tal. A perda do lugar será declarada 
pelo Presidente da Gamara, de ofício, em virtude de comunicação ... do 
Presidente da Comissão, ou por provocação de qualquer Deputado. 

§ 39 A vaga em Comissão será preenchida por designação do Pre-
sidente da Gamara, no interregno de tn~s sessões, de acordo com a indi-
cação do Uder do Partido a que pertencer o lugar, ou independente-
mente dessa indicação, se não for feita naquele prazo. 

§ 49 O Deputado que perder o lugar numa Comissão a ela não 
poderá retomar na mesma sessão legislativa. 

Seção X - Dos Secretários e das A tas 

Art. 82. Toda Comissão terá como secretário um funcionário dos 
Serviços Administrativos da Gamara, a quem incumbirá a redação da ata 
e a supervisão dos trabalhos administrativos do órgão. 

§ 1<? O serviço da Secretaria da Comissão compreenderá: 

a) a organização do protocolo de entrada e saída de matéria; 

b) a sinopse dos trabalhos, com o andamento de todas as proposi-
çél>es em curso na Comissão; 

e) a remessa no último dia de cada mês, ao Presidente da Comissão, 
que enviará cópia à Mesa, de informações sucintas sobre as proposições 
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em andamento, com a relação, se for o caso, tanto das que dependem 
de parecer, quanto das que estejam com ele à espera de votação; 

d) o desempenho de outros encargos determinados pelo Presidente; 

e) a organização de pastas com cópia de todos os pareceres apresen-
tados e aprovados, com índice sumário, que permita sua imediata loca-
lização; 

f) a organização do processo a ser distribuído ao Relator-Substituto; 

g) a indicação em quadro próprio, da distribuição das proposições 
aos Relatores e Relatores-Substitutos, com a respectiva data, infor-
mando o Presidente daqueles que já tiverem excedido os prazos regi-
mentais; 

h) encaminhamento, à Seção de Sinopse, de cópia da ata das reu-
niões com as respectivas distribuições; 

i) o exercício da atribuição a que se refere o § 4<? do art. 86 deste 
Regimento. 

§ 2<? Lida e aprovada, no início de cada reunião, a ata da reunião 
ariterior será assinada pelo Presidente da Comissão e rubricada em todas 
as folhas. 

§ 3<? As atas das reuniões das Comissões obedecerão a padrão uni-
forme, serão datilografadas em folhas avulsas e encadernadas anual-
mente, com índice sumário das matérias nelas contidas. 

§ 4<? As atas das reuniões secretas serão lavradas pelo membro da 
Comissão designado pelo Presidente para servir de Secretário. 

§ 5<? A ata da reunião secreta, aprovada ao fim da mesma, será data-
da e assinada pelo Presidente e pelo Secretário e fechada em invólucro 
lacrado, que receberá a rubrica do Presidente, dos Secretários e mem-
bros dos diversos Partidos, sendo datado e recolhido ao Arquivo da 
C~mara. 

Art. 83. Das atas das reuniões, que serão publicadas no Diário do 
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Congresso Nacional, de prefer~ncia no dia seguinte, deverão constar: 

- hora e local da reunião; 

11 - nomes dos membros presentes e dos ausentes, com 
pressa referência às faltas justificadas; 

111 - resumo do expediente; 

IV - relação da matéria distribu(da por assuntos, Relatores e 
Relatores-Substitutos; 

V - registro das proposições apreciadas e as respectivas con-
clusões. 

Parágrafo único. Quando, pela importância da matéria, convier o 
registro taquigráfico dos debates, o Presidente tomará as providências 
necessárias. 

TliULO 111 

Das Sessões da Câmara 

Cap(tulo 1 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 84. As sessões da Câmara serão: 

- preparatórias, as que precedem a inauguração dos traba-
lhos do Congresso Nacional na primeira e na terceira ses-
sões legislativas de cada Legislatura; 

11 - ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas . 
apenas uma vez por dia, em todos os dias úteis, exceto 
aos sábados; 

111 - extraordinárias, as realizadas em dias ou.horas diversos 
dos prefixados para as ordinárias; 
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1 V - solenes, as realizadas para grandes comemorações ou 
homenagens especiais. 

Art. 85. As sessões ordinárias da Gamara dos Deputados terão dura-
ção normal de cinco horas, a partir das treze horas e trinta minutos e 
constarão de: 

- Pequeno Expediente, com duração de sessenta minu-
tos; 

11 - Grande Expediente, com duração de sessenta minutos, 
sendo trinta para cada orador; 

111 - Ordem do Dia, com duração de cento e oitenta minu-
tos; 

1 V - Comunicações Parlamentares, desde que haja tempo. 

§ 1Ç> Aberta a sessão, lidos a Ata e o Expediente, será dada a pala-
vra, de acordo com a inscrição feita, de próprio punho, em livro espe-
cial, aos Deputados que tenham comunicação a fazer, assegurada a 
preferência aos que não hajam falado nas cinco sessões anteriores. 

§ 2'? A inscrição de que trata o parágrafo anterior será feita diaria-
mente, a partir das oito horas, encerrando-se às treze horas e trinta 
minutos. Nenhum orador poderá falar por mais de cinco minutos, não 
sendo permitidos apartes. O Deputado que, chamado a ocupar o micro-
fone, não se apresentar, perderá a prerrogativa a que se refere o pará-
grafo anterior. A inscrição é pessoal e intransferível. 

§ 3<? A partir das quatorze horas e trinta minutos, será concedida a 
palavra, em rigorosa ordem cronológica, aos Deputados inscritos nos 
termos do art. 98, § 5<?, e pelo prazo máximo de trinta minutos para 
cada orador. 

§ 4<? As quinze horas e trinta minutos terá início a Ordem do Dia, 
com a discussão e votação das matérias em regime ·de urgência, priori-
dade e daquelas para as quais as lideranças tenham requerido preferên-
cia, seguindo-se os oradores inscritos nos termos do inciso IV do art. 10 
e, após, a discussão e votação da matéria em tramitação ordinária. Os 
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primeiros dez minutos da Ordem do Dia serão dedicados, exclusiva-
mente, à apresentação de projetos e matéria sujeita a votação . 

. § 5<? As homenagens somente serão prestadas durante prorrogação 
da sessão e por prazo não superior a trinta minutos. Tratando-se de con-
gressista da Legislatura, Chefe de um dos Poderes da República ou 
Chefe de Estado estrangeiro, com o qual o Brasil mantenha relações 
diplomáticas, as homenagens poderão ser prestadas no Grande Expe-
diente. 

Art. 86. A sessão extraordinária será convocada pelo Presidente, de 
ofício, ou por deliberação da Câmara, a requerimento de qualquer 
Deputado. 

§ 1 <? O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do Dia da ses-
são extraordinária, que serão comunicados à Câmara em sessão ou pelo 
Diário do Congresso Nacional, e, quando mediar tempo menor de vin-
te e quatro horas para a convocação, também por via telegráfica ou tele-
fônica, aos Deputados. 

§ 2<? A sessão extraordinária terá a duração de quatro horas, desti-
nadas exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes da 
Ordem do Dia. 

§ 3<? Nas sessões extraordinárias convocadas especialmente para tra-
balhos das Comissões Técnicas não haverá reunião do plenário. 

§ 4<? No caso do parágrafo anterior, a presença dos Deputados será 
apurada pelos secretários das Comissões respectivas, mediante o efetivo 
comparecimento e participação nas votações, sendo a seguir por eles 
atestada aos órgãos competentes da Casa. 

§ 5<? A requerimento das Lideranças da Maioria e da Minoria, o Pre-
sidente da Camara poderá convocar sessão extraordinária, uma vez por 
mês, designando para Ordem do Dia "Reunião das Bancadas Partidá-
rias''. 

§ 6<? Os Deputados integrantes da Mesa ou das Lideranças de Ban-
cada terão sua presença atestada, respectivamente, pelo 1 Ç Secretário 
da Mesa e pelo Uder de Bancada. 
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Art. 87. As sessões serão públicas, mas, excepcionalmente, pode-
rão ser secretas, quando assim deliberado pelo plenário. 

Art. 88. Poderá a sessão ser suspensa por falta de quorum para 
votação, se não houver matéria a discutir, e por conveniência da manu-
tenção da ordem, não se computando o tempo da suspensão no prazo 
regimental, previsto no art. 85 e § 2Q do art. 86. Se, decorridos sessen-
ta minutos, persistir a falta de quorum, será levantada a sessão. 

Art. 89. A sessão da Câmara só poderá ser levantada, antes de finda 
a hora a ela destinada, nestes casos: 

- tumulto grave; 

11 - falecimento de congressista da Legislatura, de Chefe de 
um dos Poderes da República ou quando for decretado 
luto oficial; 

111 - quando presentes aos debates menos de um décimo do 
número total de Deputados; 

1 V - na hipótese do art. 88, parte final. 

Art. 90. O prazo de duração da sessão será prorrogável, de ofício, 
pelo Presidente ou a requerimento de qualquer Deputado, por tempo 
nunca superior a uma hora, para continuação da discussão e votação da 
matéria da Ordem do Dia, audiência de Ministro de Estado e homena-
gens. 

§ 1 Q O requerimento de prorrogação, que poderá ser apresentado à 
Mesa até o momento de anunciar o Presidente a Ordem do Dia seguinte, 
será verbal, prefixará o seu prazo, não terá discussão, nem encaminha-
mento de votação, e será votado, sempre, pelo processo simbólico, com 
a presença de pelo menos cinqüenta Deputados, a menos que, havendo 
matéria urgente, o Presidente da Câmara entenda deferi-lo, cabendo-lhe 
outrossim, na mesma hipótese, determiná-la de of(cio. O esgotamento 
da hora não interrompe o processo de votação, ou o de sua verificação, 
do requerimento de prorrogação obstado pelo surgimento de questões 
de ordem. 

§ 2~ Quando a prorrogaç§o se destinar a votação de matéria da 
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Ordem do Dia, só poderá ser concedida com a presença da maioria abso-
luta dos Deputados. 

§ 39 Se, ao ser requerida prorrogação de sessão, houver orador na 
tribuna, o Presidente o interromperá para submeter a votos o requeri-
mento. 

§ 49 Aprovada a prorrogação, não lhe poderá.ser reduzido o prazo, 
salvo se encerrada a discussão e votação da matéria em debate. 

Art. 91. A Camara poderá destinar o Grande Expediente para 
comemorações de alta significação nacional, ou interromper os traba-
lhos para a recepçâ'o, em plenário, de altas personalidades, desde que 
assim resolva o Presidente, de of(cio, ou por deliberação do plenário. 

Art. 92. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das 
sessões, serão observadas as seguintes regras: 

- só Deputados e Senadores podem permanecer nas ban-
cadas, ressalvado o disposto no art. 278; 

11 - não será permitida conversação que perturbe a leitura de 
documento, chamada, comunicação da Mesa e debates; 

111 - o Deputado, com exceção do Presidente, falará de pé e 
só enfermo poderá obter permissão de falar sentado; 

1 V - salvo o disposto no inciso anterior, o orador usará da tri-
buna à hora do Grande Expediente, ou durante as dis-
cussões, podendo, porém, falar das bancadas· sempre 
que, no interesse da ordem, o Presidente a isto não se 
opuser; 

V - ao falar da bancada, o orador em nenhuma hipótese 
poderá fazê-lo de costas para a Mesa; 

VI - a nenhum Deputado será permitido falar sem pedir a 
palavra e sem que o Presidente a conceda; e somente 
após essa concessão, a taquigrafia iniciará o apanha-
mento do discurso; 
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VI 1 - se o Deputado pretender falar ou permanecer na tribuna 
anti-regimental mente, o Presidente adverti-lo-á; 

VI 11 - se, apesar dessa adverténcia, o Deputado insistir em 
falar, o Presidente dará o seu discurso por terminado; 

1 X - sempre que o Presidente der por terminado um discur-
so, os taqu (grafos deixarão de apanhá-lo; 

X - se o Deputado insistir em perturbar a ordem ou o anda-
mento regimental de qualquer proposição, o Presidente 
poderá propor à· Mesa a aplicação das sanções discipli-
nares previstas neste Regimento; 

XI - o Deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao Presidente, ou 
à Camara de modo geral; 

XI 1 - o Presidente poderá suspender a sessão sempre que jul-
gar conveniente, a bem da ordem dos trabalhos; 

XI 11 - referindo-se, em discurso, a colega, o Deputado deverá 
fazer preceder o seu nome do tratamento de senhor, ou 
de Deputado; 

XIV - dirigindo-se a qualquer colega, o Deputado dar-lhe-á o 
tratamento de Excelência; 

XV - nenhum Deputado poderá referir-se à Camara, ao 
Senado ou ao Congresso, ou a qualquer de seus mem-
bros, e, de modo geral, aos chefes e membros dos pode-
res pllblicos, de forma descortês, ou injuriosa; 

XVI - a qualquer Deputado é vedado fumar quando na tribuna 
ou ocupando lugar na Mesa. 

Art. 93. O Deputado só poderá falar, nos expressos termos deste 
Regimento: 

- para apresentar projeto, indicação, requerimento, ou 
para fazer comunicação; 
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11 - para versar assuntos diversos, â hora do Expediente; 

111 - sobre proposição em discussão; 

1 V - para questões de ordem; 

V - para reclamações; 

VI - para encaminhar a votação; 

VI 1 - em nome ou por delegação dos Líderes da Maioria, da 
Minoria ou de Partido a que pertencer; 

VI 11 - para contestar acusação pessoal à própria conduta, fei-
ta durante a discussão, ou para contradizer opinião que 
lhe for indevidamente atribuída, a juízo do Presidente. 

Art. 94. Nenhum discurso poderá ser interrompido ou transferido 
para outra sessão, salvo na hipótese prevista no art. 99, § 3<?. 

Art. 95. O Deputado não poderá falar mais de uma vez na mesma 
discussão, exceto para propor questões de ordem, que não poderão 
exceder de duas para cada orador. 

Art. 96. Nenhuma irra'diação ou gravação poderá ser feita dos tra-
b.alhos do plenário sem prévia autorização do Presidente da Câmara. 

Capitulo li 

DAS SESSOES POBLICAS 

Seção 1 - Do Expediente 

Art. 97. A hora do início da sessão, os membros da Mesa e os 
Deputados ocuparão os seus lugares. 

§ 19 O Presidente verificará, pelo painel eletrônico do plenário, o 
número de Deputados presentes. 

§ 2'? Achando-se presente o décimo do número total de Deputados, 
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desprezada a fração, o Presidente declarará aberta a sessão, proferindo 
as seguintes palavras: 

"Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos." 

§ 3<? Se não estiver presente esse décimo, o Presidente aguardará, 
durante meia hora, que se complete o número, deduzido o retardamen-
t<J> do prazo destinado ao Expediente. Se persistir a falta de número, o 
Presidente declarará que não pode haver sessão. 

Art. 98. O Expediente terá a duração de cento e vinte minutos 
improrrogáveis. 

§ 19 Abertos os trabalhos, o 2<? Secretário fará a leitura da ata da 
sessão anterior, que o Presidente considerará aprovada, independente-
mente de votação. 

§ 2<? O Deputado que pretender retificar a ata enviará à Mesa decla-
ração escrita. Essa declaração será inserta em ata, e o Presidente dará, se 
julgar conveniente, as necessárias explicações pelas quais a tenha consi-
derado procedente, ou não. 

§ 3<? Sempre que um Deputado tiver comunicação a fazer à Mesa, 
ou ao plenário, fá-lo-á oralmente, ou a redigirá para pu~licação no Diá-
rio do Congresso Nacional. A comunicação por escrito não pode ser 
feita com a transcrição de documentos. 

§ 49 Terminada a leitura da ata e depois das comunicações previs-
tas no art. 85, § 19, será concedida a palavra, às quatorze horas e trin-
ta minutos, ao primeiro orador do Grande Expediente, até às quinze 
horas, e, em seguida, ao segundo orador, até às quinze horas e trinta 
minutos, os quais poderão versar assunto de sua livre escolha. 

§ 59 As inscrições dos oradores do Grande Expediente serão feitas 
na Mesa, pelos Deputados, em livros especiais, destinados aos respec-
tivos Partidos. Prevalecerão durante um més, sendo publicadas no Diá-
rio do Congresso Nacional, diariamente, constando ainda do avulso_da 
Ordem do Dia a relação dos quinze primeiros inscritos, obedecidas as 
seguintes normas: 

67 



a) no mês da inauguração da sessão legislativa, ordinária ou .extraor-
dinária, na data de sua instalação e, nos dias subseqüentes, a partir das 
treze horas; 

b) nos meses seguintes, a partir do dltimo dia de sessão do mês ante-
rior, diariamente a partir das oito horas; 

e) diariamente, pela ordem de inscrição, serão chamados alterna-
damente, por Partidos, Deputados para falar, durante o Grande Expe-
diente, pelo prazo de trinta minutos cada um; 

d) o Deputado só poderá falar, no Grande Expediente, uma vez por 
mês, sendo-lhe facultado, porém, permutar a ordem de inscrição, atra-
vés de comunicação escrita. 

e) quando, por qualquer motivo, não haja sessão ou seja a mesma 
suspensa ou, ainda, quando o horário destinado ao Grande Expediente 
esteja reservado a homenagens especiais, fica assegurado aos Deputados 
prejudicados a automática inscrição, no mês seguinte, antecedente às 
inscrições a serem feitas de acordo com a ai ínea b deste parágrafo. 

Seção 11 - Da Ordem do Dia 

Art. 99. Finda a primeira parte da sessão, por esgotada a hora ou 
por falta de orador, tratar-se-á da matéria destinada à Ordem do Dia. 

§ 19 Presente a maioria absoluta dos Deputados, dar-se-á início 
à:> votações na seguinte ordem: 

a) redações finais; 

b) requerimentos de urgência; 

e) requerimentos de Comissão sujeitos a votação; 

d) requerimentos de Deputados dependentes de votação imediata; 

e) matérias da Ordem do Dia, de acordo com o § 49 do art. 85. 

§ 29 Não havendo matéria a ser votada, ou faltando número para 
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votação, o Presidente anunciará o debate das matérias em discussão, as-
segurando preferência às que tenham parecer favorável de todas as Co-
missões a que tenham sido distribuídas. 

§ 3<? Quando houver número legal para deliberar, proceder-se-á 
imediatamente à votação, interrompendo-se o. orador que estiver na 
tribuna. 

Art. 100. A ordem estabelecida no artigo anterior poderá ser alte-
rada ou interrompida: 

1 - para a posse de Deputado; 
11 - em caso de preferência; 

111 - em caso de adiamento; 
IV - em caso de retirada da Ordem do Dia. 

Parágrafo único. Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada 
questão de ordem atinente diretamente à matéria que nela figure. 

Art. 101. Se esgotada a Ordem do Dia, antes das dezoito horas e 
trinta minutos, o Presidente a declarará encerrada, assegurando a pala-
vra ao Deputado inscrito nos termos do art. 1 O, inciso V. 

Art. 102. O tempo reservado à Ordem do Dia poderá ser prorro-
gado pelo plenário, a requerimento verbal de qualquer Deputado, ou 
de ofício pelo Presidente, ou a por prazo nunca superior a uma hora. 

Art. 103. Finda a hora dos trabalhos, o Presidente anunciará a 
Ordem do Dia da sessão seguinte. 

§ 1 <? A Ordem do Dia será organizada pelo Presidente, colocadas 
em primeiro lugar as proposições em regime de urgência, seguidas das 
em prioridade e das em tramitação ordinária. 

§ 2<? Cada grupo será iniciado pelas proposições em votação. 

§ 3<? Entre as matérias de cada grupo, têm preferência, na coloca-
ção, as emendas do Senado a proposições da Câmara, seguidas pelas 
desta em discussão única, e, após, em segunda discussão. 
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§ 4<? Será permitido a qualquer Deputado, antes de iniciada a 
Ordem do Dia, requerer preferência para votação ou discussão de uma 
proposição sobre as do mesmo grupo, conforme previsto no § 1 <? deste 
artigo. 

Art. 104. A propos1çao entrará em Ordem do Dia desde que em 
condições regimentais e com os pareceres das Comissões a que foi dis-
tribuída. 

Parágrafo único. A proposição em urgência, incluída sem parecer na 
Ordem do Dia, será retirada se, ao ser anunciada a sua discussão, as Co-
missões, através dos respectivos relatores, não se declararem dispostas 
a dar parecer oralmente. Se até o início da Ordem do Dia não solicita-
rem as Comissões prazo para o seu pronunciamento, poderá o Presi-
dente designar um Deputado que as substituirá, para oferecer parecer 
oral, se o desejar, na sessão seguinte. 

Art. 105. O Presidente da Câmara poderá determinar, somente 
durante cinco sessões em cada mês, que a Ordem do Dia tenha início 
às treze horas e trinta minutos e ocupe toda a sessão, suprimindo-se o 
tempo destinado ao Expediente. 

Parágrafo único. Quando assim ficar resolvido, a Mesa dará aviso aos 
Deputados, com antecedência de pelo menos quarenta e oito horas. 

Art. 106. O Presidente da Câmara poderá determinar que a parte 
reservada à Ordem do Dia se destine ao trabalho das Comissões. 

Parágrafo único. Poderá, ainda, determinar que a Ordem do Dia de 
sessões extraordinárias matutinas seja destinada a trabalho das Comis-
sões. 

Art. 107. Na última sessão legislativa ordinária de cada Legisla-
tura, poderá a Mesa, no mês que precede as eleições com que se consti-
tuirá nova Legislatura do Congresso Nacional, por deliberação do plená-
rio, designar, por prazo certo, para Ordem do Dia - "Trabalho das 
Comissões". 
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Capítulo 111 

DAS SESSOES SECRETAS 

Art. 108. A Câmara poderá realizar sessão secreta, se assim resol-
ver, a requerimento escrito de, pelo menos, trinta Deputados, com a in-
dicação precisa do seu objetivo. 

§ 19 Esse requerimento, conservado em ·sigilo, será submetido 
pelo Presidente da Câmara à deliberação secreta dos Líderes de Partido, 
especialmente convocados para esse fim. 

§ 29 A essa reunião será admitido o Autor do requerimento, que 
poderá fundamentá-lo verbalmente. 

§ 39 Se rejeitado o requerimento, será permitída a sua renovação 
perante a Câmara, em sessão pública. 

§ 4<? A Sessão secreta, requerida pelo terço da totalidade dos 
Deputados, ou por alguma Comissão, para tratar de matéria de sua com-
petência, será convocada independentemente de consulta ou parecer. 

§ 59 Serão sempre secretas as sessões em que deva ser debatido 
projeto de fixação das Forças Armadas, ou modificação da respectiva 
lei. 

§ 69 Para iniciar-se a sessão secreta, o Presidente fará sair da sala 
das sessões, das tribunas, das galerias e demais dependências anexas ao 
recinto, as pessoas estranhas aos trabalhos, inclusive os funcionários da 
Casa. 

§ 79 Quando se tratar de assunto pertinente à segurança nacional, 
ou de importância equivalente, poderá a Câmara decidir a adoção de 
outras cautelas no sentido de resguardar o sigilo da sessão. 

§ 89 Reunida a Câmara em sessão secreta, deliberar·se-á, prelimi-
narmente, salvo na hipótese do § 3<?, se o assunto que motivou a con-
vocação deve ser tratado secreta, ou publicamente; tal debate, porém, 
não poderá exceder a primeira hora, nem cada Deputado ocupará a tri-
buna por mais de dez minutos. 
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§ 9C? Antes de encerrar-se a sessão secreta, a Câmara resolverá se 
deverão ficar secretos, no todo ou em parte, os seus debates e delibe-
rações, ou constar da ata pública, fixando-se o prazo em que deva ser 
mantido o sigilo. 

§ 10. Deliberará a Câmara, sem discussão, se os nomes dos reque-
rentes da sessão secreta deverão, ou não, ser dados à publicidade oficial. 

§ 11. A ata da sessão secreta será aprovada pela Câmara, antes de 
levantada a sessão, assinada pela Mesa, fechada em invólucro lacrado e 
rubricado por dois Secretários, com a data da sessão, e recolhida ao Ar-
quivo da Câmara. 

Art. 109. Será permitido, nas sessões secretas, ao Deputado e ao 
Ministro de Estado que houverem participado dos debates, reduzir seu 
discurso a escrito para ser arquivado com a ata e os documentos referen-
tes à sessão, num segundo envelope igualmente lacrado, que se anexará 
ao invólucro mencionado no art. 108, § 11, desde que o interessado o 
prnpare em prazo não excedente de uma sessão. 

Parágrafo único. Só os Deputados, Senadores e Ministros de Estado, 
estes quando convocados, poderão assistir às sessões secretas do plená-
rio; as testemunhas chamadas a depor participarão dessas sessões apenas 
durante o seu depoimento. 

Capítulo IV 

DA INTERPRETAÇÃO E OBSERVANCIA 
DO REGIMENTO 

Seção 1 - Das Questões de Ordem 

Art. 11 O. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a in-
terpretação deste Regimento, na sua prática, exclusiva ou relacionada 
com a Constituição. 

§ 19 Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de cinco minutos 
para formular uma ou mais questões de ordem. 

§ 29 No momento de votação, ou quando se discutir e votar re-
dação final, a palavra para formular questão de ordem só poderá ser 
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concedida uma vez ao Relator e uma vez a outro Deputado, de 
preferência o Autor da proposição, principal, ou acessória, em votação. 

§ 3<? As questões de ordem, claramente formuladas com a indi-
cação precisa das disposições regimentais, ou constitucionais, cuja ob-
servância se pretenda elucidar, depois de falar somente o Autor e outro 
Deputado que contra-argumente, serão resolvidas, conclusivamente, 
pelo Presidente da Câmara, não sendo 1 ícito ao Deputado opor-se à 
decisão ou criticá-la, na sessão em que for proferida. 

§ 4<? Quando a questão de ordem for relacionada com a Cons-
tituição, poderá o Deputado recorrer da decisão do Presidente para o 
plenário, sem efeito suspensivo, ouvida a Comissão de Constituição e 
Justiça. 

§ 5<? Só após a homologação pela Mesa, em sua primeira reunião, 
da decisão referida no parágrafo anterior, será encaminhado à Comissão 
de Constituição e Justiça o recurso sobre a mesma decisão. 

§ 6<? Publicado o parecer da Comissão de Cosntituição e Justiça 
sobre o recurso, a Mesa o apreciará, em sua primeira reunião ordinária 
após essa publicação; se não acolher o entendimento daquela Comissão, 
submeterá ao plenário o referido parecer. 

§ 7<? O Deputado que quiser comentar, criticar a decisão do Presi-
dente, ou contra ela protestar, poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo 
preferência para uso da palavra, durante quinze minutos, à hora do 
Expediente. 

§ 8<? Se o Deputado não indicar, inicialmente, as disposições em 
que assenta a questão de ordem, enunciando-as, o Presidente não permi-
tirá a sua permanência na tribuna e determinará a exclusão, da ata, das 
palavras por ele pronunciadas. 

§ 9<? Não se poderá interromper orador na tribuna, salvo conces-
são especial deste, para levantar questão de ordem. 

§ 1 O. As decisões do Presidente da Câmara sobre questões de or-
dem serão, juntamente com estas, registradas e indexadas em livro espe-
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cial e, ao final de cada sessão legislativa, publicadas em suplemento do 
Diário do Congresso Nacional. No mesmo livro serão registrados os pa-
receres da Comissão de Constituição e Justiça, a que se refere o § 6<.> 
deste artigo, com as decisões de plenário respectivas, quando for o caso. 

Seçâ'o 11 - Das Reclamações 

Art. 111. Em qualquer fase da sessão, exceto durante a Ordem do 
Dia, poderá ser usada a palavra ''para reclamaçãd'. 

§ 19 O uso da palavra, no caso deste artigo, destina-se, exclusiva-
mente, a reclamação quanto à observância de expressa disposição regi-
mental ou relacionada com o funcionamento dos Serviços Administra-
tivos da Câmara, na hipótese prevista no art. 285, in fine. 

§ 29 Aplicam-se às reclamações todas as normas referentes às 
questões de ordem. 

Cap(tulo V 

DAATA 

Art. 112. O Diário do Congresso Nacional publicará a ata da ses-
são do dia anterior, com todos os pormenores dos trabalhos. 

§ 19 Os discursos proferidos durante a sessão serão publicados 
por extenso na ata impressa, salvo as expressas restrições' regimentais. 
Não sâ'o permitidas as reproduções de discursos no Diário do Congresso 
Nacional com o fundamento de corrigir erros e omissões. As correções 
constarão da seção "Errata", existente no referido órgão. 

§ 29 Ao Deputado é lícito retirar na Taquigrafia o seu discurso 
para revisão, não permitindo sua publicação na ata respectiva. Caso o 
orador não devolva o discurso dentro de cinco sessões, a Taquigrafia 
fá-lo-á publicar. 

§ 39 Os discursos lidos serão publicados com esta declaração: 
"O Deputado F ... pronuncia o seguinte discurso." 

§ 49 Ao ser-lhe concedida a palavra, o Deputado que, inscrito 
nos termos do Regimento, não puder falar, poderá entregar à Mesa dis-
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curso escrito para ser publicado como se fora lido, observadas as seguin-
tes normas: 

a) se a inscrição houver sido para o Pequeno Expediente, somente 
serão admitidos, na conformidade deste parágrafo, até cinco discursos 
por dia, desde que não resulte em transcrição de qualquer matéria ou 
que não infrinja o disposto nos art. 17, inciso V, n9 1, e 92, inciso XV, 
e não ultrapasse, cada um, três laudas datilografadas em espaço dois; 

o) a publicação será feita pela ordem de entrega e o que exceder o 
limite fixado na ai (nea anterior será devolvido ao Autor. 

§ 59 Só será permitida a publicação de discurso, com a transcri-
ção de documentos, se forem estes integralmente lidos da tribuna. 

§ 6<? As informações e os documentos não oficiais serão somente 
indicados na ata, com a declaração do objeto a que se referirem, salvo se 
for a sua publicação integral determinada pelo Presidente, de ofício ou 
a requerimento. 

§ 7<? As informações enviadas à Câmara em virtude de solicitação 
desta, a requerimento de qualquer Deputado, ou de Comissão, serão, 
em regra, publicadas na ata impressa, antes de entregues, em cópia au-
têntica, ao solicitante, mas poderão sê-lo em resumo ou apenas mencio-
nadas a juízo do Presidente da Gamara, ficando, em qualquer hipótese, 
o original no Arquivo da Gamara, inclusive para o fornecimento de có-
pias aos demais Deputados interessados. 

§ 8<? Não se dará publicidade a informações e documentos ofi-
ciais de caráter reservado. As informações solicitadas por Comissões 
serão confiadas aos Presidentes destas pelo Presidente da Câmara, para 
que as leiam aos seus pares; as solicitadas por Deputados serão 1 idas a 
estes pelo Presidente da Câmara. Cumpridas essas formalidades, serão 
fechadas em invólucro lacrado, datado e rubricado por dois Secretários 
e assim arquivadas. 

§ 9<? Nenhum documento será publicado em ata, sem expressa 
permissão da Gamara ou da Mesa, por despacho do Presidente, salvo nos 
casos previstos neste Regimento. 
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§ 10. Não será autorizada a publicação de pronunciamentos que 
envolverem ofensas às Instituições Nacionais, propaganda de guerra, de 
subversão da ordem política ou social, de preconceito de raça, de reli-
gião ou de classe, configurarem crimes contra a honra, ou contiverem 
incitamento à prática de crimes de qualquer natureza. 

§ 11. Somente serão divulgados pelo programa Voz do Brasil as 
atividades das Comissões Técnicas e os pronunciamentos lidos ou profe-
ridos da tribuna da Câmara dos Deputados e desde que em termos regi-
mentais. 

§ 12. Caso o Deputado use da palavra mais de uma vez durante a 
Ordem do Dia, somente será divulgado pela Voz do Brasil o seu primei-
ro pronunciamento, salvo se for Líder, autor ou relator. 

§ 13. As atas impressas serão organizadas por ordem cronológica 
em Anais, ou em registros equivalentes, que serão distribuídos aos 
Deputados. 

Art. 113. Lavrar-se-á ata, impressa ou datilografada, com a sinopse 
dos trabalhos de cada sessão. 

§ 19 As atas impressas ou datilografadas serão encadernadas por 
sessão legislativa e recolhidas ao Arquivo da Câmara. 

§ 29 A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, 
será redigida, impressa ou datilografada, em resumo, e submetida à dis-
cussão e aprovação, presente qualquer número de Deputados, antes de 
se levantar a sessão. 

TITULO IV 

Capítulo 1 

DISPOSI ÇOES GERAIS 

Art. 114. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. 
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§ 19 As proposições poderão consistir em projetos, emendas, in-
dicações, requerimentos e pareceres. 

§ 29 Toda proposição deverá ser redigida com clareza, em termos 
explícitos e sintéticos, e apresentada em três vias, cuja destinação é a 
descrita no art. 124, para os projetos. 

§ 39 A Presidência devolverá ao seu Autor qualquer proposição que 
versar matéria: 

a) alheia à competência da Câmara; 
b) evidentemente inconstitucional; 
e) anti-regimental; 
d) com expressão ofensiva a quem quer que seja. 

§ 4<? Se o Autor da proposição, dada como inconstitucional, ou co-
mo anti-regimental, não se conformar com a decisão, poderá requerer 
ao Presidente a audiência da Comissão de Constituição e Justiça, que, 
se discordar da decisão, restituirá a proposição com parecer, o qual se-
rá votado pelo plenário. Caso seja aprovado, a proposição voltará a des-
p.acho do Presidente para o devido trâmite. 

§ 5<? Considera-se Autor de proposição, para efeitos regimentais, o 
seu primeiro signatário, quando não for de iniciativa de outro Poder, do 
Senado, da Mesa, ou de qualquer Comissão da Câmara. 

§ 6<? O Autor poderá fundamentar a proposição por escrito ou ver-
bal mente. 

§ 79 Sempre que a proposição não estiver formalizada, a Mesa, por 
intermédio da Presidência, restitu í-la-á ao Autor, para adaptá-la às de-
terminações regimentais. 

§ 89 São de simples apoiamento as assinaturas que se seguirem à 
primeira, exceto quando se tratar de proposição para a qual a Constitui-
ção, ou o Regimento, exija determinado número delas. 

§ 9<? O quorum de apoiamento das proposições, exigido pelo Regi-
mento, pode ser obtido através das assinaturas de cada Deputado, de Lí-
der ou Líderes, representando esses últimos exclusivamente o número 
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de Deputados de sua leganda partidária, na data da proposição. 

§ 1 O. Nos casos em que as assinaturas de uma proposição não repre-
sentem apenas apoiamente, não poderão ser retiradas após a respectiva 
publicação. 

Art. 115. A retirada de qualquer proposição, em qualquer fase do 
seu andamento, será requerida pelo Autor ao Presidente da Câmara, 
que, tendo obtido as informações necessárias, deferirá, ou não, o pedido 
com recurso para o plenário. Se a proposição já tiver parecer favorável 
da Comissão competente para opinar sobre o seu mérito, somente ao 
plenário cumpre deliberar. 

§ 19 A proposição de Comissão só poderá ser retirada a requeri-
mento de seu relator ou Presidente, com a declaração expressa de que 
assim procede devidamente autorizado. 

§ 29 A proposição retirada na forma deste artigo não pode ser rea-
presentada na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do plenário. 

§ 39 As proposições de iniciativa de outros Poderes aplicar-se-á a 
mesma regra. 

Art. 116. Finda a Legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições 
que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e 
ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito su-
plementar, com pareceres ou sem eles, salvo as: 

1 - oferecidas pelo Poder Executivo ou Judiciário; 
11 - com parecer favorável de todas as Comissões; 

Ili - já aprovadas em primeira discussão; 
IV ·-que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originá-

rias. 

§ 19 Serão automaticamente arquivadas as proposições que se en-
contrem em tramitação há duas Legislaturas. 

§ 29 O arquivamento a que se refere este artigo não significará re 
jeição, para os efeitos do art. 58, § 39, da Constituição. 
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§ 3<? Uma vez arquivada a proposição, nos termos deste artigo, não 
poderá ser desarquivada. 

Art. 117. O projeto que receber parecer contrário, quanto ao mé-
rito, de todas as Comissões será tido como rejeitado e, em consequên-
cia, arquivado. 

Art. 118. A requerimento do Autor ou Relator de proposição, o 
Presidente da Câmara, ou de Comissão, fará juntar ao respectivo proces-
so a justificação oral, extraída do Diário do Congresso Nacional. 

Art. 119. Quando, por extravio, ou retença'b indevida, não for possí-
vel o andamento de qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, 
a Mesa fará reconstituir o respectivo processo pelos meios ao seu al-
cance para a sua tramitação ulterior. 

Art. 120. A publicação de proposição, no Diário do Congresso Na-
cional e em avulsos, quando de volta das Comissões, assinalará, obriga-
t<J>riamente, após o respectivo número: 

- a iniciativa, se de Deputado, cujo nome será mencionado, 
de Comissão, do Senado, do Poder Executivo, do Poder 
Judiciário, ou de Comissões; 

11 - a discussão a que está sujeita; 

111 - a ementa; 

IV - a conclusão dos pareceres, se favoráveis, contrários, ou 
com 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 gru-
pos, conforme os respectivos pareceres; 

VII - outras indicações que se fizerem necessárias. 

§ 1<? A publicação constará da proposição inicial, com a respectiva 
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justificação; dos pareceres, com os respectivos votos em separado; das 
declarações de votos e da indicação dos Deputados que votaram a favor 
e contra; das emendas na íntegra com as suas justificações e respectivos 
pareceres; das informações oficiais porventura prestadas acerca da maté-
ria e de outros documentos que qualquer Comissão tenha julgado in-
dispensáveis ao esclarecimento do plenário. 

§ 29 Quando o Deputado não consignar na proposição de sua auto-
ria a data da apresentação, o órgã'o competente é obrigado a fazê-lo. 

Capítulo li 

DOS PROJETOS 

Art. 121. A Câmara dos Deputados exerce a sua função legislativa 
por via de projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução. 

Art. 122. A iniciativa de projetos, na Câmara, será, nos termos da 
Constituição e deste Regimento: 

1 - de Deputado; 
11 - de Comissão ou da Mesa; 

111 - do Senado; 
IV - do Presidente da República; 
V - dos Tribunais Federais com jurisdição em todo o territó-

rio nacional. 

§ 19 Os projetos são de duas espécies: 

a) de lei; 

b) de resolução. 

§ 29 Os projetos de lei são de duas categorias: 
a) os destinados a regular as matérias de competência do Poder Le-

gislativo, com a sanção do Presidente da República; 

b) os destinados a regular as matérias de exclusiva competência do 
Poder Legislativo, sem a sanção do Presidente da República (Constitui-
ção, art. 44), e que constituirão os decretos legislativos. 
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§ 3<? Os projetos, ultimada na Câmara a sua elaboração, serão en-
viados, no prazo de dez sessões, prorrogável até a metade, salvo se ur-
gentes, para os quais o prazo será de duas sessões: 

a) à sanção do Presidente da República para promulgaçaõ e publi-
cação, se referidos na ai ínea a do parágrafo anterior; 

b) ao Presidente do Senado ou da Câmara, para promulgação e pu-
blicação, se referidos na alínea b desse mesmo parágrafo. 

Art. 123. Destinam-se os projetos de resolução a regular as matérias 
de caráter político, administrativo ou processual legislativo, sobre que 
deva a Câmara pronunciar-se em casos concretos, tais como: 

1 - perda de mandato de Deputado; 
11 - concessão de 1 icença a Deputado para desempenhar mis-

são diplomática ou cultural, de caráter transitório; 
111 - criação de Comissão Especial, de Inquérito ou Mista; 
IV - conclusões de Comissão de Inquérito; 
V - matéria de natureza regimental; 

VI - assunto de sua economia interna, que não compreendido 
nos limites do simples ato administrativo, a respeito do 
qual se proverá no Regulamento dos seus serviços. 

Art. 124. Os projetos deverão ser divididos em artigos numerados, 
concisos e claros, e precedidos, sempre, de ementa enunciativa de seu 
objeto. 

§ 19 Os projetos serão apresentados em três vias: 

a) uma, subscrita pelo Autor e demais signatários, se houver, desti-
nada ao Arquivo da Câmara; 

b) uma, autenticada no alto de cada página pelo Autor, com as as-
sinaturas, por cópia, de todos os que subscreveram, remetida à Comis-
são ou Comissões, a que tenha sido distribuído o projeto; 

e) uma, nas mesmas condições da anterior, destinada a publicação 
no Diário do Congresso Nacional e em avulsos. 
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§ 29 Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação da 
vontade legislativa, de acordo com a respectiva ementa. 

§ 39 A Secretaria da Câmara providenciará para que seja sobreposta 
ementa aos projetos que não a contiverem. 

§ 49 Nenhum artigo de projeto poderá conter duas ou mais maté-
rias fundamentalmente diversas. 

§ 59 Os projetos que versem matéria análoga ou conexa à de outro 
ja em tramitação serão a ele anexados pelo Presidente da Câmara, de 
ofício, ou mediante requerimento de Comissão ou de Deputado. 

§ 69 Os projetos que forem apresentados sem observância dos pre-
CBitos fixados neste artigo e seus parágrafos, bem como os que, conten-
do, explícita ou implicitamente, referências a lei, artigo de lei, decreto 
ou regulamento, contrato ou concessão, ou qualquer ato administrati-
vo, não se façam acompanhar de sua transcrição, ou, por qualquer mo-
do, se demonstrem incompletos e sem esclarecimentos, só serâ'o envia-
dos às Comissões, cientes os seus Autores do retardamento, depois de 
c1ompletados. 

Capítulo 111 

DAS INDICAÇÕES 

Art. 125. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere a 
manifestação de uma ou mais Comissões, acerca de determinado assun-
to, visando à elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câma-
ra. 

§ 1 <? As indicações, recebidas pela Mesa e lidas em súmula, serão 
mandadas a publicação, no Diário do Congresso Nacional, e encaminha-
das às Comissões competentes sem dependerem de julgamento prelimi-
nar do plenário. 

§ 2<? Os pareceres referentes a indicações deverão ser proferidos no 
prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Presidência da Comissão. 

§ 39 Se qualquer Comissão, que tiver de opinar sobre indicação, 
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concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá a proposição conseqüen-
te os trâmites regimentais. 

§ 49 Se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente da 
Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arquivamento da 
indicação, a cujo Autor dará conhecimento para que este, se quiser, ofe-
reça projeto próprio à consideração do plenário. 

§ 59 Não serão aceitas, como indicação, as que objetivem: 

a) consulta a qualquer Comissão sobre interpretação e aplicação da 
lei; 

b) consulta a qualquer Comissão sobre ato de qualquer Poder, ou de 
seus órgãos; 

e) sugestão, ou conselho, a qualquer Poder, ou órgãos seus, no sen-
tido de motivar determinado ato, ou de efetuá-lo de determinada ma-
neira. 

Capítulo IV 

DOS REQUERIMENTOS 

Seção 1 - Sujeitos a Despacho Apenas do Presidente 

Art. 126. Serão verbais ou escritos, e imediatamente despachados 
pelo Presidente, os requerimentos que solicitem: 

- a palavra, ou sua desistência; 

11 - permissão para falar sentado; 

111 - posse de Deputado; 

IV - leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do 
plenário; 

V - observância de disposição regimental; 
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VI - retirada, pelo Autor, de requerimento; 

VI 1 - discussão de uma proposição por partes; 

VI 11 - votação destacada de emenda; 

IX - retirada, pelo Autor, de proposição com parecer contrá-
rio; 

X - verificação de votação, nos termos do art. 176, § 1 <?; 

XI - informações sobre a ordem dos trabalhos ou sobre a Or-
dem do Dia; 

XI 1 - prorrogação de prazo para o orador na tribuna; 

XI 11 - dispensa de interstício para que projeto, votado em pri-
meira discussão, entre na Ordem do Dia seguinte; 

XIV - dispensa do avulso para a imediata votação da redação 
final já publicada no Diário do Congresso Nacional; 

XV - audiência de Comissão, quando formulado por qualquer 
Deputado; 

XVI - designação do Relator para proposição com os prazos 
para pareceres esgotados nas Comissões; 

XVI 1 - requisição de documento, seja ele manuscrito, impresso 
ou encadernado; 

XVI 11 - preenchimento de lugar em Comissão; 

XIX - inclusão em Ordem do Dia de proposição com parecer 
em condições regimentais de nela figurar; 

XX - inclusão em Ordem do Dia de proposição em discussão 
prévia. 

Seção 11 - Sujeitos a Despacho do Presidente, Ouvida a Mesa 

84 



Art. 127. Serão escritos, despachados pelo Presidente, ouvida a Me-
sa, e publicados com a respectiva decisão no Diário do Congresso Nacio-
nal, os requerimentos que solicitem: 

- reabertura de discussão de projeto encerrada em sessão 
legislativa anterior; 

11 - informações oficiais; 

111 - licença a Deputado, nos termos do art. 244; 

IV - inserção, nos Anais da Câmara, de documentos ou discur-
so de representante de qualquer dos outros Poderes. 

Seção 111 - Sujeitos a Deliberação do Plenário 

Art. 128. Serão escritos, e dependerão de deliberação do plenário, 
os requerimentos que solicitem: 

- representação da Câmara por Comissão Externa; 

11 - retirada da Ordem do Dia de proposição com parecer 
favorável; 

111 - destaque de parte de proposição, principal, ou acessó-
ria, ou de proposição acessória integral, para ter anda-
mento como proposição independente; 

IV - votação por determinado processo; 

V - votação de proposição, artigo por artigo, ou de emendas, 
uma a uma; 

VI - prorrogação de prazo para a apresentação de parecer por 
qualquer Comissão; 

VI 1 - adiamento de discussão ou de votação; 

VI 11 - encerramento de discussão; 
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IX - dispensa de impressão para votação de redação final; 

X - urgência; 

X 1 - preferência; 

XII - prioridade; 

XI 11 - sessão extraordinária; 

XIV - constituição de Comissão Mista; 

XV - não realização de sessão em determinado dia; 

XVI - convocação de Ministro de Estado; 

XVII - sessão secreta; 

XVI 11 - voto de pesar; 

XIX - voto de regozijo ou louvor. 

Parágrafo único. Outros requerimentos, não especificados neste 
Regimento, dependerão também de deliberação do plenário. 

Seção IV - Disposições Especiais 

Art. 129. O requerimento a que se refere o inciso IV do art. 127 se-
rá despachado dentro em duas sessões. 

Parágrafo único. Dentro em duas sessões, a contar da publicação no 
Diário do Congresso Nacional, caberá recurso à Comissão de Constitui-
ção e Justiça, sobre cujo parecer se procederá na forma prevista do § 69 
do art. 110. 

Art. 130. Os requerimentos de informação somente poderão referir-
-se a fato relacionado com matéria legislativa em trâmite, ou a fato su-
jeito à fiscalização do Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados, 
e serão encaminhados ao Chefe do Gabinete Civil da Presidência da Re-
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pública pelo 19 Secretário da Câmara. 

§ 19 Por matéria legislativa em trâmite entende-se a que seja objeto 
de lei, proposta de emenda à Constituição, em tramitação, ou de decre-
to-lei em fase de apreciação pelo Congresso Nacional. 

§ 29 Constituem fatos sujeitos à fiscalização do Congresso Nacional 
ou da Câmara dos Deputados: 

a) os de fiscalização financeira e orçamentária, referidos no art. 70 
da Constituição; 

b) os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indire-
ta, que tenham seu processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputa-
dos, regulado em lei. 

e) atos do Presidente da República e Ministros de Estado que impor-
tem, tipicamente, crime de responsabilidade. 

§ 39 Quando pertinentes a fato relacionado com a matéria definida 
no § 19 deste artigo, os requerimentos de informação somente serão ad-
mitidos se contiverem expressa referência, inclusive numérica, à matéria 
legislativa em trâmite, anexados os respectivos avulsos. 

§ 49 Apresentado um requerimento de informação, se esta já tiver 
sido prestada em resposta a requerimento anterior, será entregue cópia, 
ao Deputado interessado, se não tiver sido publicada no Diário do Con-
gresso Nacional, considerando-se, em conseqüê.ncia, prejudicada a pro-
posição. 

§ 59 Não cabem, em requerimento de informação, providências a 
tomar, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos 
da autoridade a que se dirigem. 

§ 69 O Presidente tem a facu Idade, como órgão da Mesa, de negar 
a aceitação de requerimento de informação formulado de modo incon-
veniente, cabendo desta decisão recurso ao plenário. Este será decidido 
pelo processo simbólico, sem discussão, sendo permitido o encaminha-
mento de votação pelo Autor do requerimento. 
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§ 79 Se for indeferido requerimento de informação ou retardado o 
respectivo despacho, será lícito ao Deputado apresentá-lo diretamente 
ao plenário, por intermédio da Mesa, com pelo menos vinte e cinco 
assinaturas, só podendo falar a esse respeito, o Autor, os Líderes da 
Maioria e Minoria, e dois oradores, um a favor e outro contra, por cinco 
minutos. 

§ 89 Se, no prazo de duas sessões, tiverem chegado à Câmara, es-
pontaneamente prestados, os esclarecimentos pretendidos, deixará de 
ser encaminhado o requerimento de informação. 

§ 9'? Encaminhado um requerimento de informação, se esta não for 
prestada dentro em trinta dias, o Presidente da Câmara, sempre que so-
licitado pelo seu Autor, fará reiterar o pedido através de ofício, em que 
acentuará aquela circunstância. 

§ 1 O. Os requerimentos de informação, com fundamento em proje-
tos em tramitação, somente serão apreciados após o parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça, desde que conclua pela constitucionalida-
de da proposição, ou se ultrapassado o prazo regimental para a emissão 
do referido parecer. 

Art. 131. Os requerimentos previstos no art. 128 não sofrerão dis-
cussão e só poderão ser encaminhados a votação por quatro deputados, 
de preferência de Partidos diferentes, e pelos Líderes da Maioria e da 
Minoria, por cinco minutos cada um. 

§ 1 '? Só se admitem requerimentos de pesar pelo falecimento de 
congressistas de qualquer Legislatura, Chefe de Estado estrangeiro e 
pessoas que tenham exercido os cargos de Presidente e Vice-Presidente 
da República, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro de 
Estado, Governador de Estado ou de Território e Governador do Dis-
trito Federal, e como manifestação de luto nacional oficialmente de-
clarado. 

§ 2'? O requerimento que objetive manifestação de regozijo ou lou-
vor deve limitar-se a acontecimentos de alta significação nacional, ex-
cluídas as tomadas de posição relativas a outro Poder da República. 

§ 39 As manifestações de regozijo ou louvor concernentes a atos 
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ou acontecimentos internacionais só poderão ser objeto de requerimen-
to de autoria da Comissão de Relações Exteriores, previamente aprova-
do pela maioria absoluta de seus membros. 

Art. 132. O requerimento sobre proposição em Ordem do Dia terá 
votação preferencial, antes de iniciar-se a discussão ou votação da ma-
téria. 

Capítulo V 

DAS EMENDAS 

Art. 133. Emenda é a proposição apresentada como acessória de 
outra. 

§ 19 As emendas são supressivas, substitutivas, aditivas ou modi-
ficativas. 

§ 29 Emenda supressiva é a proposição que manda erradicar qual-
quer parte de outra. 

§ 3<? Emenda substitutiva é a proposição apresentada com sucedâ-
nea a outra, que tomará o nome de "substitutivo'', quando a alterar, 
substancialmente, em seu conjunto. 

§ 49 Emenda aditiva é a proposição que se acrescenta a outra. 

§ 59 Emenda modificativa é a que altera a proposição sem a modifi-
car substancialmente. 

§ 6<? Denomina-se subemenda a emenda apresentada em Comissão 
a outra emenda e que pode ser, por sua vez, substitutiva, aditiva ou mo-
dificativa. 

Art. 134. O Presidente tem a faculdade, como órgão da Mesa, de 
negar a aceitação de emenda formulada de modo inconveniente, que 
verse assunto estranho ao projeto em discussão ou contrarie prescrição 
regimental. No caso de reclamação, será consultado o plenário, sem dis-
cussão, sendo permitido o encaminhamento de votação pelo Autor da 
emenda. 
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§ 19 As emendas de segunda discussão só serão admitidas pela Me-
sa, quando subscritas por vinte e cinco Deputados ou por Líder de Par-
tido. 

§ 29 Todas as proposições compreendidas, quanto à inciativa, no 
âmbito da competência exclusiva dos outros Poderes, terão as emendas 
que lhes forem oferecidas no plenário, ou nas Comissões, sujeitas ao 
parecer da Comissão de Constituição e Justica, que se limitará a exami-
nar seus aspectos formais. O parecer será submetido à votação do plená-
rio, como preliminar da votação da proposição principal. 

Art. 135. As emendas apresentadas a qualquer proposição serão dis-
tribuídas, uma a uma, às Comissões, de acordo com sua competência. 

Art. 136. O projeto sujeito a discussão prévia não receberá emendas. 

Art. 137. A emenda destacada em qualquer discussão, para consti-
tuir projeto a parte, terá o destaque efetivado por determinação da Me-
sa e andamento imediato como proposição autônoma. 

Parágrafo único. Se for necessário proceder-se a outra redação, será 
a emenda destacada entregue ao Autor, para que o faça. 

Art. 138. A emenda à redação final só será admitida nos casos pre-
vistos no art. 188, § 69. 

Art. 139. As emendas a projetos que autorizem, criem ou aumen-
tem a despesa pública somente poderão ser apresentadas, nas Comis-
sões, até o encerramento da discussão dos respectivos pareceres. 

§ 19 Não serão objeto de deliberação emendas de que decorra au-
mento da despesa global ou de órgão, fundo, projeto ou programas, ou 
as que visem a modificar o seu montante, natureza e objetivo, salvo as 
que se refiram aos projetos que criem cargos nos quadros das Secretarias 
dos Tribunais Federais, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
se assinados pela metade, no mínimo, dos membros da Câmara. 

§ 29 A decisão das Comissões sobre as emendas referidas neste arti-
go é conclusiva, salvo se a terça parte dos membros da Câmara requerer ao 
Presidénte a vinda a plenário da emenda aprovada ou rejeitada, não se 
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admitindo, neste caso, discussão da respectiva matéria. 

Art. 140. As emendas a proposições, de iniciativa do Presidente da 
República, que tenham sido submetidas ao exame de Comissão Espe-
cial, nos termos do art. 35, serão apresentadas na Comissão, no prazo de 
cinco sessões, a contar da sua distribuição ao Relator. 

§ 19 Será publicado e distribuído, diariamente, aos Deputados, jun-
tamente com a Ordem do Dia, aviso sobre o projeto que, na Comissão 
Especial, aguarde decurso de prazo para apresentação de emendas. 

§ 29 E admitido requerimento de destéJque de emendas apreciadas 
pelo relator para o fim de serem votadas, separadamente, pelo plenário 
da Comissão. 

§ 3<? O Autor da emenda, parcial ou totalmente rejeitada na Comis-
são, poderá requerer o seu destaque para efeito de deliberação do plená-
rio, ressalvada a prejudicialidade. 

§ 4<? As emendas destacadas serão votadas em globo, salvo as que 
tiverem, para o destaque, anuência do Relator. 

§ 59 O destaque da emenda aprovada pela Comissão só será permi-
tido quando o requeira o líder da Maioria ou da Minoria. 

§ 6<? Ultimada a votação, será o projeto enviado à Comissão Espe-
cial, para redação final, cuja publicação poderá ser dispensada pelo ple-
nário. 

Capítulo VI 

DOS PARECERES 

Art. 141. Parecer é a proposição com que uma Comissão se pronun-
cia sobre qualquer matéria sujeita a seu estudo 

§ 19 A Comissão que tiver de apresentar parecer sobre proposições, 
mensagens e demais papéis submetidos à sua apreciação, cingir-se-á à 
matéria de sua exclusiva competência, quer se trate de proposição prin-
cipal, de acessória, ou de matéria ainda não objetivada em proposição. 
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§ 29 O parecer por escrito constará de três partes: 

a) relatório, em que se fará exposição, tanto quanto possível expl í-
cita, da matéria em exame; 

b) voto do Relator em termos sintéticos, com a sua opinião sobre a 
conveniência da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da matéria, ou 
sobre a necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecer-lhe emendas; 

e) parecer da Comissão, com as conclusões desta e a indicação dos 
Deputados que votaram a favor e contra. 

§ 39 O parecer a emendas pode constar apenas das partes indicadas 
nas alíneas b e e, dispensado o relatório. 

§ 49 Sempre que houver parecer sobre qualquer documento, ou 
papel, que não seja projeto do Executivo ou do Judiciário, nem propo-
sição da Câmara ou do Senado, e desde que das suas conclusões deva 
resultar resolução, decreto legislativo ou lei, deverá ele conter a propo-
sição necessária, devidamente formulada. 

§ 59 Cada proposição terá parecer independente, salvo as anexa-
das na forma do art. 124, § 59, que terão um só parecer. 

§ 69 Os pareceres aprovados, depois de opinar a última Comissão a 
que tenha sido distribuído o processo, serão remetidos à Mesa, anuncia-
dos no Expediente e mandados à publicação. 

§ 790 Presidente da Câmara devolverá à Comissão o parecer formu-
lado em desacordo com as disposições regimentais, para redigi-lo na 
sua conformidade. 

Art. 142. Nenhuma proposição será submetida a discussão e vota-
ção sem parecer escrito da Comissão competente, exceto nos casos pre-
vistos neste Regimento. 

§ 19 Excepcionalmente, nos casos previstos neste Regimento, opa-
recer poderá ser verbal. 

§ 29 O Relator de parecer verbal, designado pelo Presidente da Co-
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m1ssao, indicará, sempre, os nomes dos membros favoráveis e os dos 
contrários à proposição. 

Art. 143. Esgotados os prazos regimentais, sem parecer da Comis-
são onde estiver tramitando a proposição, o processo passará, automati-
camente, a outra Comissão que ainda não tenha opinado, ou será man-
dado a imprimir. 

Parágrafo único. Verificando-se as hipóteses deste artigo, o Presi-
dente da Câmara designará Relator para oferecer parecer oral sobre a 
matéria. 

Art. 144. Sempre que o Presidente da Câmara julgar necessário, ou 
for solicitado a fazê-lo, convidará o Relator, o Relator-Substituto, ou 
outro membro da Comissão com a qual tiver mais pertinência a matéria, 
a esclarecer, em encaminhamento da votação, as razões do parecer. 

TITULO V 

Das Dei iberações 

Capítulo 1 

DA TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇOES 

Art. 145. Todo e qualquer projeto, recebido pela Mesa, numerado 
e publicado, será distribuído pela Presidência às Comissões competen-
tes. 

Art. 146. As proposições, quanto à natureza de sua tramitação, se-
rão: 

- urgentes; 

11 - com prioridade; 

111 - de tramitação ordinária. 

Art. 147. Serão urgentes as proposições: 
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- sobre declaração de guerra, celebração de paz, ou remes-
sa de forças brasileiras para o exterior; 

11 - sobre decretação, prorrogação, ou· suspensão de estado 
de sítio; 

111 - sobre requisição de civis e militares em tempo de guerra, 
ou quaisquer providências que interessem à defesa e à 
segurança do País; 

IV - sobre decretação de impostos, na iminência ou em caso 
de guerra externa; 

V - sobre medidas financeiras ou legais, em casos de guerra; 

VI - sobre transferência, temporariamente, da sede do Gover-
no Federal; 

VI 1 - sobre permissão para que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou, por motivos de guerra, nele 
permaneçam temporariamente; 

VI 11 - sobre intervenção federal, ou modificação das condições 
de intervenção em vigor; 

IX - sobre autorização ao Presidente ou ao Vice-Presidente 
da República para se ausentarem do País; 

X - oriundas de mensagem do Poder Executivo que versem 
acordos, tratados, convenções, pactos, convênios, pro-
tocolos e demais instrumentos de política internacional, 
a partir de sua aprovação, pelo órgão técnico específico, 
através de projeto de decreto legislativo ou de outra for-
ma apreciados conclusivamente; 

XI - reconhecidas, por deliberação do plenário, de caráter ur-
gente, ante a situação de calamidade pública e as que vi-
sem à prorrogação de prazos legais a se findarem, ou a 
adoção, ou alteração, definitiva de lei para aplicar-se em 
época certa e próxima; 
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XI 1 - de iniciativa do Presidente da República com tramitação 
em prazo determinado, trinta e cinco dias após a data de 
seu recebimento pela Câmara; 

XI 11 - constituídas pelas emendas do Senado Federal a proje-
tos de iniciativa do Presidente da República com trami-
tação em prazo determinado, sete dias após a data de 
seu recebimento pela Câmara. 

Art. 148. Serão considerados com prioridade os projetos de inicia-
tiva do Poder Executivo, do Judiciário, da Mesa, de Comissão Perma-
nente, ou do Senado. 

Art. 149. Os projetos não compreendidos nas hipóteses dos arts. 
147 e 148 serão de tramitação ordinária. 

Art. 150. Os projetos serão submetidos a duas discussões, exceto os 
seguintes, que só terão uma: 

- os em regime de urgência; 

11 - os que, tendo sido apreciados por duas ou mais Comis-
sões, tenham delas obtido pareceres favoráveis, aprova-
dos unaninemente; 

111 - os oriundos do Senado, ou ali emendados; 

IV - os de iniciativa do Poder Executivo; 

V - os de créditos suplementares ou especiais, solicitados pe-
lo Poder Executivo, ou pelos Tribunais Federais; 

VI - os relativos a decisões do Tribunal de Contas; 

VI 1 - os de resolução, a não ser quando visem a alterar o Regi-
mento Interno. 

Art. 151. Logo após encerrada a votação em discussão única de 
qualquer projeto, nas condições previstas nos incisos 1 ou 11 do artigo 
anterior, é 1 ícito a qualquer Deputado solicitar ao plenário uma segunda 
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discussão, desde que emendada a proposição. 

Art. 152. Logo que voltar das Comissões a que tenha sido remeti-
do, o projeto será publicado com os respectivos pareceres no Diário do 
Congresso Nacional e distribuído em avulsos. 

Art. 153. Não terá tramitação o projeto que vise à abertura de cré-
dito especial para atender a instituição de assistência já amparada pela 
Lei n<? 1.493, de 15 de dezembro de 1951. 

Art. 154. O Autor do projeto, decorridos os prazos previstos no 
Regimento para a sua tramitação nas Comissões, poderá requerer ao 
Presidente a inclusão imediata da proposição na Ordem do Dia, com o 
parecer das Comissões ou sem ele. 

Parágrafo único. Enquanto estiver na Ordem do Dia o projeto nela 
incluído com fundamento neste artigo, o Presidente poderá designar 
qualquer Deputado para emitir parecer em plenário. 

Capítulo 11 

DA D ISCUSSAO 

Seção 1 -Disposições Gerais 

Art. 155. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em 
plenário. 

Art. 156. A discussão será feita sobre o conjunto da proposição. 

Art. 157. O Presidente, aquiescendo o plenário, poderá anunciar o 
debate por títulos, capítulos, seções ou grupos de artigos. 

Art. 158. A proposição com a discussão encerrada na Legislatura 
anterior terá sempre a discussão reaberta para receber novas emendas. 

Art. 159. Os Deputados que desejarem falar numa discussão devem 
inscrever-se na Mesa da Presidência após a inclusão da matéria na Or-
dem do Dia. 
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§ 10 Os oradores terão a palavra na ordem de inscrição, alternada-
mente, a favor e contra. 

§ 29 E permitida a permuta de inscrição entre os Deputados, mas 
os que não se encontrarem presentes na hora da chamada perderão defi-
nitivamente a inscrição. 

Art. 160. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, simulta-
neamente, sobre o mesmo assunto, o Presidente deverá concedê-la na 
seguinte ordem, observadas as demais exigências regimentais: 

- ao Autor da proposição; 

11 - ao Relator; 

111 - ao Autor do voto em separado; 

IV - ao Autor da emenda; 

V - a Deputado contrário à matéria; 

VI - a Deputado favorável à matéria em discussão. 

§ 19 Os Deputados, ao se inscreverem para discussão, deverão de-
clarar-se favoráveis ou contrários à proposição em debate, para que a um 
orador favorável suceda, sempre que possível, um contrário, e vice-versa. 

§ 29 Na hipótese de todos os Deputados inscritos para á discussão 
de determinada proposição serem a favor dela, ou contra ela, ser-lhes-á 
dada a palavra pela ordem de inscrição, sem preju(zo do disposto nos in-
cisos 1 a 1 V deste artigo. 

§ 3<? A discussão de proposição com todos os pareceres favoráveis só 
poderá ser iniciada por orador que a combata; nesta hipótese, poderão 
falar a favor oradores em número igual ao dos que a ela se opuseram. 

Art. 161. Após a terceira sessão de discussão de uma matéria inscri-
ta na Ordem do Dia, a Câmara poderá, mediante proposta do Presiden-
te, ordenar a discussão. 

97 



§ 19 Aprovada a proposta, cuja votação obedecerá ao disposto no 
parágrafo único do art. 192, o Presidente fixará a reunião para estabele-
cer, ouvidos os deputados inscritos, a ordem dos que desejam intervir, 
com o número previsível das sessões necessárias e respectivas datas. Ne-
nhuma nova inscrição poderá ser admitida durante a discussão, ressal-
vadas as declarações de voto. 

§ 29 Ficam atribuídos todos os poderes ao Presidente para assegu-
rar o bom andamento dos trabalhos regulados neste artigo. 

Art. 162. O Deputado que usar a palavra sobre a proposição em dis-
cussão não poderá: 

- desviar-se da questão em debate; 

11 - falar sobre o vencido; 

111 - usar de linguagem imprópria; 

IV - ultrapassar o prazo regimental. 

Art. 163. Nenhum Deputado poderá solicitar a palavra quando 
houver orador na tribuna, exceto para solicitar a prorrogação de prazo, 
levantar questão de ordem, ou fazer comunicação de natureza urgentís-
sima, mas sempre com permissão dele, sendo, contudo, o tempo usado 
computado no de que dispõe o orador. 

Art. 164. O Presidente solicitará ao orador, que estiver debatendo 
matéria em discussão, que interrompa o seu discurso, nos seguintes ca-
sos: 

- quando houver número legal para deliberar, procedendo-
-se imediatamente à votação; 

11 - para leitura de requerimento de urgência, feito com ob-
servância das exigências regimentais; 

Ili - para comunicação importante à Câmara; 
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IV - para recepção de Chefe de qualquer Poder, Presidente de 
Câmara de país estrangeiro, ou personalidade de excep-
cional relevo, assim reconhecida pelo plenário; 

V - para votação de requerimento de prorrogação da sessão, 
ou da Ordem do Dia; 

VI - no caso de tumulto grave no recinto, ou no edifício da 
Câmara, que reclame a suspensão ou o levantamento da 
sessão. 

Art. 165. Haverá entre a votação em primeira discussão e a segunda 
discussão o interstício de duas sessões. 

Seção 11 - Do Aparte 

Art. 166. Aparte é a interrupção, breve e oportuna, do orador para 
indagação, ou esclarecimento, relativo à matéria em debate. 

§ 19 O Deputado só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obti-
ver permissão, devendo permanecer de pé ao fazê-lo. 

§ 29 Não será admitido aparte: 

a) à palavra do Presidente; 

b) paralelo a dircurso; 

e) a parecer oral; 

d) por ocasião do encaminhamento de votação; 

e) quando o orador declarar, de modo geral, que não o permite; 

f) quando o orador estiver suscitando questão de ordem, ou falando 
para reclamação; 

g) nas comunicações a que se refere o § 39 do art. 98 do Regimento. 

§ 39 Os apartes subordinam-se às disposições relativas aos debates, 
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em tudo que lhes for aplicável. 

§ 49 Não serão publicados os apartes proferidos em desacordo com 
os dispositivos regimentais. 

§ 59 Os apartes só estão sujeitos à revisão do Autor, se permitida 
pelo orador, que não poderá modificá-los. 

Seção 111 - Dos Prazos 

Art. 167. O Deputado, salvo expressa disposição regimental, só 
poderá falar uma vez, e pelo prazo de quinze minutos, na discussão de 
qualquer projeto, observadas, ainda, as restrições previstas nos parágra-
fos deste artigo. 

§ 19 O prazo será de dez minutos: 

a) em caso de urgência; 

b) em discussão prévia; 

e) tratando-se de indicação sujeita a discussão; 

d) tratando-se de parecer; 

e) tratando-se de proposição com todos os pareceres favoráveis, ou 
em segunda discussão; 

f) em prioridade; 

g) em razão de preferência das lideranças. 

§ 29 No caso da alínea b do§ 19 deste artigo, só poderão falar o 
Autor e o Relator do projeto e mais dois Deputados, um a favor e outro 
contra, desde que inscritos até o momento de ser anunciada a discussão. 

§ 39 O prazo será de dez minutos, e improrrogável, nos demais ca-
sos não regulados de modo especial. 
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§ 49 O Autor do projeto e o relator poderão falar duas vezes cada 
um, salvo proibição regimental expressa. 

§ 59 Qualquer prazo, salvo expressa proibição regimental, poderá 
ser prorrogado pelo Presidente, pela metade no máximo, se não se tratar 
de proposição em regime de urgência. 

§ 69 Quando a discussão da proposição se fizer por partes, o 
Deputado poderá falar, na discussão de cada uma, pela metade do prazo 
previsto para o projeto. 

§ 79 Havendo três ou mais oradores inscritos para discussão da mes-
ma proposição, não será concedida prorrogação de tempo. 

Seção 1 V - Do Adiamento da Discussão 

Art. 168. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será 
permitido o seu adiamento, mediante requerimento escrito, assinado 
por Líder, pelo Autor ou Relator dele, sempre por prazo nunca superior 
a dez sessões. 

§ 1C? Não admite adiamento de discussão a proposição em regi-
me de urgência, salvo se requerida em conjunto, por prazo não exceden-
te a duas sessões, pelos líderes da Maioria e da Minoria. 

§ 29 Quando para a mesma proposição forem apresentados dois ou 
mais requerimentos de adiamento, será votado em primeiro lugar o de 
prazo mais longo. 

§ 39 Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, só o 
será, novamente, ante a alegação, reconhecida pelo Presidente da Câma-
ra, de erro na publicação. 

Seção V - Do Encerramento da Discussão 

Art. 169. O encerramento da discussão dar-se-á pela ausência de 
oradores, ou pelo decurso dos prazos regimentais. 

§ 1 C? Se não houver orador inscrito, nos termos do Regimento, para 
a discussão, declarar-se-á esta encerrada. 
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§ 2<? O requerimento de encerramento de discussão será submetido 
pelo Presidente a votação, desde que o pedido seja subscrito por dez 
Deputados ou por Líder de Partido, tendo sido a proposição discutida 
pelo menos por quatro oradores, sendo permitido o encaminhamento 
da votação pelo prazo de cinco minutos, por dois oradores contra e um 
a favor. 

§ 3<? Encerrada a discussão, será facultada a palavra por cinco minu-
tos aos Deputados inscritos anteriormente, para uma explicação sucinta 
do próprio voto. 

§ 49 Se à discussão se proceder por partes, o encerramento de cada 
parte só poderá ser pedido depois de terem falado, no mínimo, dois ora-
dores. 

Capítulo 111 

DA VOTAÇÃO 

Seção 1 - Disposições Gerais 

Art. 170. A votação completa o turno regimental da discussão. 

§ 1 <? As votações das matérias com as discussões encerradas e das 
que se acharem sobre a Mesa serão realizadas em qualquer dia. 

§ 29 Durante o tempo destinado às votações, nenhum Deputado po-
derá deixar o recinto das sessões. 

§ 39 O Deputado poderá escusar-se de tomar parte na votação, re-
gistrando simplesmente "abstenção". 

§ 49 Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha inte-
resse individual, deverá o Deputado dar-se por impedido, fazendo comu-
nicação nesse sentido à Mesa. Para efeito do quorum, seu voto será con-
siderado em branco. 

§ 59 Proceder-se-á à imediata votação das proposições sujeitas à dis-
cussão, logo após o encerramento desta, se houver número na Casa, ou 
se não tiverem sido emendadas. Caso tenham recebido emendas, · re-

102 



tornarão às Comissões para parecer. 

§ 6<? Só se interromperá a votação de uma proposição por falta de 
número, ou por se ter esgotado o período destinado à Ordem do Dia. 
Nesse último caso, não tendo havido prorrogação, a votação ficará adia-
da, na parte em que se achar, para prosseguir na sessão seguinte. 

Art. 171. E 1 ícito ao Deputado, depois da votação, enviar à Mesa, 
para publicação, declaração escrita de voto, redigida em termos regi-
mentais, sem lhe ser permitido, todavia, lê-la, ou fazer, a seu respeito, 
qualquer comentário da tribuna. 

Art. 172. Salvo disposição constitucional ou regimental em contrá-
rio, as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, pre-
sente a maioria de seus membros. 

Art. 173. Os projetos de leis complementares da Constituição so-
mente serão aprovados se obtiverem maioria absoluta dos votos dos 
membros da Câmara, observadas, na sua tramitação, as demais normas 
regimentais para discussão e votação. 

Art. 174. Os projetos de lei que criem cargos nos quadros das Secre-
tarias dos Tribunais Federais, da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal somente serão aprovados se obtiverem os votos da maioria sb-
soluta dos membros da Câmara. 

Parágrafo único. Os projetos a que se refere este artigo serão vota-
dos em duas discussões, com intervalo mínimo de duas sessões entre 
elas. 

Seção 11 - Dos Processos de Votação 

Art. 175. Três são os processos de votação adotados na Câmara: 

--- o simbólico; 

li - o nominal; 

111 ::. o de escrutínio secreto. 
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Art. 176. Pelo processo simbólico, o Presidente, ao anunciar a vota-
ção de qualquer matéria, convidará os Deputados a favor a permanece-
rem sentados, e proclamará o resultado manifesto dos votos. A mani-
festação dos Líderes representará o voto de seus liderados, permitida a 
declaração de voto. 

§ 19 Se algum Deputado tiver dúvida quanto ao resultado procla-
mado, pedirá imediatamente verificação. 

§ 29 O Presidente convidará os Deputados a ocuparem os seus luga-
res, e solicitará ao plenário apoiamento ao pedido formulado de verifi-
cação. 

§ 39 Se vinte Deputados se levantarem, apoiando o pedido, proce-
der-se-á, então, à contagem dos votos, por filas contínuas de poltronas 
do recinto, uma a uma. O Presidente convidará a se levantarem os Depu-
tados que votaram a favor, enquanto um dos Secretários irá anuncian-
do, em voz alta, o resultado, à medida que se fizer a verificação de cada 
fila. Proceder-se-á do mesmo modo na contagem dos que votaram con-
tra, a menos que os votos favoráveis constituam, de logo, maioria abso-
luta. Finalmente, depois de apurados os votos da Mesa, o Presidente 
proclamará o resultado total apurado. 

§ 49 Havendo-se procedido a uma verificação de votação e compro-
vada a existência de número legal, não será permitida nova verificação 
antes do decurso de uma hora da proclamação do resultado. 

§ 59 Ocorrendo verificação de votação, se for notória a ausência de 
quorum no plenário, o Presidente poderá, desde logo, determinar avo-
tação pelo processo nominal. 

§ 69 Comprovada a falta de número legal, será permitida a reali-
zação, a requerimento ou ex-officio, de nova verificação, após o decurso 
de uma hora. 

§ 79 Far-se-á sempre a verificação de votação, quando a realizada 
por bancada indicar que não há número, salvo se, faltando apenas meia 
hora para o término da sessão, o Presidente a julgar dispensável. 

Art. 177. A votação nominal far-se-á pelo sistema eletrônico de 
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votos, obedecidas as seguintes normas: 

1 - os nomes dos Deputados constarão dos painéis instala-
dos, lateralmente, no plenário, onde serão registrados, 
individualmente: 

a) em sinal verde, os votos favoráveis; 

b) em sinal vermelho, os votos contrários; 

e) em sinal amarelo, as abstenções; 

11 -·-cada Deputado deverá ocupar o seu lugar; 

111 - os Líderes orientarão, inicialmente, o voto de suas ban-
cadas; 

IV - conhecida essa orientação, votarão os Deputados, inclu-
sive os Líderes; 

V - o Presidente somente votará em caso de empate; não 
ocorrendo empate, registrará o voto "abstenção"; 

VI - encerrada a votação, encaminhar-se-á, à Mesa, a respec-
tiva listagem que conterá os seguintes registros: 

a) data e hora em que se processou a votação; 

b) a matéria objeto da votação; 

e) nome de quem presidiu a votação; 

d) nomes dos Líderes em exercício presentes à votação; 

e) o resultado da votação; 

f) os nomes dos Deputados votantes, discriminando-se 
os que votaram a favor, contra e os que se abstiveram. 

VI 1 - a listagem da votação será publicada no Diário do Con-
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gresso Nacional no dia seguinte àqCJele em que se reali-
zou a votação. 

§ 1 Ç> O Presidente convidará os Deputados a registrarem, no mar-
cador, o seu número de ordem; em seguida, a acionarem a tecla própria 
de voto; e, afinal, a pressionarem o botão para registro do voto até que a 
luz se apague. 

§ 2Ç> O Presidente anunciará, logo após, o encerramento da vota-
ção e proclamará o seu resultado final. 

§ 3Ç> Proclamado o resultado final da votação, nenhum Deputado 
poderá ser admitido a votar. 

§ 4Ç> Só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao resul-
tado da votação antes de ser anunciada a discussão ou votação de nova 
matéria. 

§ 5<? Quando o sistema eletrônico não estiver em condições de fun-
cionar, a votação nominal será feita pela chamada dos Deputados, alter-
nadamente, do norte para o sul e vice-versa, cujos nomes serão enuncia-
dos, em voz alta, por um dos Secretários, os quais, levantando-se de suas 
respectivas cadeiras, responderão sim ou não, conforme aprovem ou 
rejeitem a matéria em votação; em caso de abstenção, tais votos serão 
anotados pelo Secretário. 

§ 6Ç> A votação por escrutínio secreto far-se-á nos termos deste 
artigo, somente aparecendo nos painéis o nome dos votantes e respec-
tivos resultados. 

Art. 178. Para se proceder à votação nominal, fora dos casos ex-
pressamente previstos neste Regimento, será mister que algum Depu-
tado a requeira, por escrito, e a Câmara a admita. 

Art. 179. Quando algum Deputado requerer votação nominal e a 
Câmara não a conceder, ser-lhe-á vedado requerê-la novamente para a 
mesma proposição, inclusive para as proposições que lhe forem aces-
sórias. 

Art. 180. Assentado, previamente, pela Câmara, determinado pro-
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cesso de votação para uma proposição, não será admitido para ela 
requerimento de outro. 

Art. 181. O requerimento verbal não admitirá votação nominal. 

Art. 182. Quando o sistema eletrônico de votação não estiver fun-
cionando, a votação por escrutínio secreto far-se-á mediante cédula im-
pressa, ou datilografada, recolhida em urna, ~vis.ta do plenário. 

§ 1<? A votação será realizada por escrutínio secreto nos seguintes 
casos: 

a) deliberação, durante o estado de sítio, sobre a suspensão de imu-
nidades de Deputado; 

b) pronunciamento sobre a perda do mandato de Deputado (art. 
' 35, incisos 1 e li, da Constituição); 

e) declaração de procedência de acusação contra o Presidente da 
República e os Ministros de Estado (art. 40, inciso 1, da Constituição). 

§ 2<? Não poderão, em hipótese alguma, ser objeto de deliberação 
por meio de escrutínio secreto: 

a) recursos sobre questões de ordem (art. 11 O, § 4<?); 

b) projetos de leis periódicas; 

e) declarações de incostitucionalidade, quando sujeitas a discussão 
prévia, nos termos do Regimento; 

d) proposições que visem à alteração das normas codificadas da 
legislação a que se refere o inciso XVI 1, ai ínea b, ou disponham sobre 
leis tributárias em geral, concessão de fav9res, privilégios, ou isenções, 
e qualquer das matérias compreendidas nos incisos 1, li, VI, VI 1, XV, 
XVI e ai íneas h, i, /, m e p do inciso XVI 1, do art. 8<? da Constituição. 

§ 3<? Sobre o requerimento de votação secreta, que só poderá 
ser formulado por Líder de Partido, ou por vinte e cinco Deputados, 
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antes da inclusão em Ordem do Dia da proposição a que se refere, será 
ouvida, dentro em cinco sessões, a Comissão de Constituição e Justiça. 

§ 49 Não haverá votação por escrutínio secreto, salvo determina-
ção constitucional, para matéria em regime de urgência. 

Seção 111 - Do Método de Votação 

Art. 183. Na discussão prévia, a proposição será votada sempre 
em globo. 

Art. 184. Na discussão única, ou na segunda discussão, serão vota-
das as emendas em grupos, conforme tenham parecer favorável, entre as 
quais se consideram as de Comissão, ou parecer contrário. 

§ 19 O plenário poderá conceder, a requerimento de qualquer 
Deputado, que a votação das emendas se faça destacadamente, ou .uma 
a uma. 

§ 29 Também poderá ser deferida pelo plenário a votação da pro-
posição por títulos, capítulos, seções, grupos de artigos, ou a,rtigos, ou 
de palavras. 

§ 39 Somente será permitida a votação parcelada a que se refe-
rem os parágrafos anteriores se solicitada durante a discussão, salvb 
quando o requerimento for de autoria do Relator, ou com a sua aqffies-
cência. - ' 

§ 49 O pedido de destaque de emenda, para ser votada, separada-
mente, ao final, deve ser feito antes de anunciada a votação. O Presi-
dente somente poderá recusar pedido de destaque por intempestivida-
de ou v(cio de forma. ' 

§ 59 O requerimento relativo a qualquer proposição precedê-la-á 
na votação, observadas as exigências regimentais. 

Art. 185. O substitutivo da Câmara a projeto do Senado será con-
siderado como série de emendas e votado em globo, exceto se qual-
quer Comissão em seu parecer se manifestar favoravelmente a uma ou 
mais e contrariamente a outra ou outras, caso em que a votação far-se-á 
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em grupos, segundo os pareceres, ou quando for aprovado requeri-
mento para a votação de qualquer emenda destacadamente. 

Parágrafo único. Proceder-se-á da mesma forma com relação a subs-
titutivo do Senado a projeto da Câmara. 

Seção IV - Do Encaminhamento 

Art. 186. Anunciada uma votação, poderá o Deputado, salvo dis-
posição regimental em contrário, encaminhá-la, ainda que se trate de 
matéria não sujeita a discussão, ou que esteja em regime de urgência. 

§ 1 <? Para encaminhar a votação, nenhum Deputado poderá fa-
lar por mais de dez minutos, reduzidos para cinco nos casos previstos 
no§ 1<? do art. 167. 

§ 2<? No encaminhamento da votação só poderão usar da palavra 
quatro oradores, desde que não tenham discutido a proposição, salvo na 
condição de Autor, Relator ou Líder. 

§ 3<? As matérias submetidas ao regime de urgência só poderão 
ter a sua votação encaminhada uma vez no máximo por um Deputado 
de cada Partido, fixado o prazo máximo de cinco minutos para cada 
orador. 

§ 4<? As questões de ordem e quaisquer incidentes supervenientes 
serão computados no prazo de encaminhamento do orador, se suscita-
dos por ele ou com a sua permissão. 

§ 59 Nenhum Deputado, salvo o Relator, poderá falar mais de 
uma vez para encaminhar a votação de proposição principal, de substi-
tutivo, ou de grupo de emendas. 

§ 69 Aprovado requerimento de votação de um projeto por par-
tes, será lícito ao Deputado, nos termos deste Capítulo, encaminhar a 
votação de cada parte, pela metade do prazo deferido ao encaminha-
mento do projeto. 

§ 79 No encaminhamento da votação de emenda destacada, so-
mente poderão falar o primeiro signatário, o Autor do requerimento de 
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destaque e o Relator. Quando houver mais de um requerimento de des-
taque, para a mesma emenda, só será assegurada a palavra ao Autor do 
requerimento apresentado em primeiro lugar. 

§ 8<? Em caso de mais de um requerimento de destaque, poderão 
os pedidos ser votados em globo, se requerido por Líder e aprovado 
pelo plenário. 

Seção V - Do Adiamento da Votação 

Art. 187. O adiamento da votação de qualquer proposição só pode 
ser requerido antes de seu início. 

§ 1<? O adiamento da votação só poderá ser concedido uma vez 
e por prazo previamente fixado não superior a cinco sessões. 

§ 2<? Solicitado, simultaneamente, mais de um adiamento, a ado-
ção de um requerimento prejudicará os demais. 

§ 39 A proposição de natureza urgente, ou em regime de urgên-
cia, não admite adiamento de votação, salvo se observados os requisitos 
do§ 19 do art. 168. 

Capítulo IV 

DA REDAÇÃO FINAL 

Art. 188. Ultimada a fase de votação, em discussão única, ou em 
segunda discussão, será o projeto, com as respectivas emendas, se hou-
ver, enviado à Comissão de Redação para a redação final, na conformi-
dade do vencedor, com a apresentaç§o, se necessário, de emendas de 
redação. 

§ 19 Excetuam-se do disposto neste artigo os projetos: de retifi-
cação da lei orçamentária, de crédito suplementar e de tomada de con-
tas do Presidente da República, enviados para redação final à Comissão 
de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas; de fixação das Forças 
Armadas, enviados à Comissão de Segurança Nacional; de assuntos 
relativos a economia, de códigos e os de que trata o art. 35, mandados 
às respectivas Comissões, Permanentes ou Especiais. 

110 



§ 2<? Os projetos de resolução, salvo os de reforma do Regimento 
1 nterno e os emendados, independem de redação final e vão, se aprova-
dos, à promulgação do Presidente da Câmara. 

§ 3<? A redação será elaborada dentro em cinco sessões para os 
projetos em regime de prioridade e dentro em dez sessões para os de 
tramitação ordinária. Em regime de urgência, o prazo será de uma ses-
são, prorrogável, excepcionalmente, por deliberação do plenário, para 
duas sessões. 

§ 4<? A redação final será votada depois de publicada no Diário 
do Congresso Nacional ou em avulsos. 

§ 5<? A Câmara poderá, quando a redação final estiver na Mesa, 
dispensar-lhe a impressão, para o fim de proceder-se à imediata votação, 
salvo se a proposição houver sido emendada na sua discussão final. 

§ 69 Somente será admitida emenda à redação final se assinada 
por Líder de Partido ou por Deputados em número superior a cinco, e 
para evitar incorreção de linguagem. 

§ 7<? A redação final emendada será sujeita a discussão depois de 
publicadas as emendas. 

§ 8<? Somente poderão tomar parte do debate, uma vez e apenas 
por dez minutos cada um, o Autor de emenda, o Relator e os Líderes 
da Maioria e da Minoria. 

§ 9<? A votação da redação final terá ini'cio pelas emendas. 

§ 10. Quando, após a aprovação de redação final, se verificar ine-
xatidão do texto, a Mesa procederá à respectiva correção, da qual dará 
conhecimento ao plenário, e fará a devida comunicação ao Senado, se 
já lhe houver enviado o autógrafo, ou ao Presidente da República, se o 
projeto já tiver subido à sanção. Não havendo impugnação, considerar-
se-á aceita a correção; em caso contrário, caberá decisão do plenário. 

§ 11. Quando a inexatidão, lapso ou erro manifesto do texto se 
verificar em autógrafo remetido pelo Senado, a Mesa o devolverá a este, 
para correção, do que dará comunicação ao plenário. 
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§ 12. As redações finais serão tidas como aprovadas pela Comissão 
de Redação desde que subscritas pela maioria absoluta de seus mem-
bros. 

Capítulo V 

DA PREFERENCIA 

Art. 189. Denomina-se preferência a primazia na discussão, ou na 
votação, de uma proposição sobre outra, ou outras. Os projetos em regi-
me de urgência gozam de preferência sobre os em prioridade, que, a seu 
turno, têm preferência sobre os de tramitação ordinária. 

§ 19 Haverá entre os projetos em regime de urgência a seguinte 
ordem de preferência: 

a) declaração de guerra e correlatos; 

b) estado de sítio e intervenção federal nos Estados; 

e) matéria considerada urgente; 

d) acordos internacionais; 

e) fixação das Forças Armadas. 

§ 29 Entre os projetos em prioridade, têm preferência os que 
devam ser apreciados, em caráter definitivo, no prazo de quarenta e 
cinco dias, e as proposições de iniciativa da Mesa ou de Comissões Per-
manentes têm preferência sobre as demais. 

§ 39 O substitutivo de Comissão tem preferência na votação 
sobre o projeto. 

§ 49 Na votação de projetos sem substitutivo serão votadas ini-
cialmente as emendas supressivas, depois as substitutivas, a seguir as 
modificativas, finalmente as aditivas e depois a proposição principal. 
Esta ordem será respeitada sempre que as emendas tenham sido apresen-
tadas ao substitutivo, que seja considerado proposição principal. Na hi-
pótese de rejeição deste, a proposição inicial será votada ao final. 
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§ 59 As subemendas substitutivas têm preferência na votação 
sobre as respectivas emendas. 

§ 69 O requerimento de adiamento de discussão, ou de votação, 
será votado antes da proposição a que se referir. 

§ 79 Quando ocorrer a apresentação de mais de um requeri-
mento, simultaneamente, o Presidente regulará a preferência pela maior 
importância das matérias a que se referirem. 

§ 89 Quando ocorrer a apresentação de mais de um requerimento 
sujeito a votação, o Presidente regulará a preferência pela ordem de 
apresentação. 

§ 99 Quando os requerimentos apresentados, na forma do pará-
grafo anterior, forem idênticos em seus fins, serão postos em discussão, 
conjuntamente, e a adoção de um prejudicará os demais. O mais amplo 
terá preferência sobre o mais restrito. 

Art. 190. Será permitido a qualquer Deputado, antes de iniciada a 
Ordem do Dia, requerer preferência para vota.ção ou discussão de uma 
proposição sobre as do mesmo grupo. 

§ 19 Quando os requerimentos de preferência excederem de cin-
co, o Presidente, desde que, a seu critério, entenda que isso pode tumul-
tuar a ordem dos trabalhos, verificará, por consulta prévia, se a Câmara 
admite modificação na Ordem do Dia. 

§ 29 Admitida a modificação, os requerimentos serão considera-
dos um a um, na ordem da sua apresentação. 

§ 39 Recusada a modificação na Ordem do Dia, considerar-se-ão 
prejudicados todos os requerimentos de preferência apresentados, não 
se recebendo nenhum outro na mesma sessão. 

Capítulo VI 

DA URGENCIA 

Art. 191. Urgência é a dispensa de exigências regimentais, salvo a 
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referida no parágrafo único deste artigo, para que determinada proposi-
ção, nas condições previstas no art. 147, seja de logo considerada, até 
sua decisão final. 

Parágrafo único. Não se dispensam as seguintes exigências: 

a) número legal; 

b) distribuição, em avulso, da proposição principal, e, se houver, das 
acessórias. 

Art. 192. O requerimento de urgência (art. 147, inciso XI) so-
mete poderá ser submetido à deliberação do plenário se for apresen-
tado: 

1 - pela Mesa, por dois terços dos seus membros; 

11 - pelo Líder da Maioria, ou da Minoria; 

111 - por um terço dos membros da Câmara; 

IV - por dois terços dos membros de Comissão competente 
para opinar sobre o mérito da proposição. 

Parágrafo único. O requerimento de urgência não tem discussão, 
mas a sua votação pode ser encaminhada pelo Autor e dois Deputados, 
no máximo, que lhe sejam contrários, cada um pelo prazo improrrogável 
de cinco minutos. Nos casos dos incisos 1 e IV deste artigo, considera-se 
Autor o membro da Mesa ou da Comissão para esse fim designado pelo 
respectivo Presidente. 

Art. 193. Aprovado requerimento de urgência, entrará a matéria 
em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar na Ordem 
do Dia. 

§ 19 Se não houver parecer, e a Comissão ou Comissões que tive-
rem de opinar sobre a matéria não se julgarem habilitadas a emiti-lo na 
referida sessão, poderão solicitar, para isso, prazo não excedente de qua-
renta e oito horas, que lhes será obrigatoriamente concedido pelo Presi-
dente e comunicado ao plenário. 
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§ 29 Se forem duas, ou mais, as Comissões que devam pronun-
ciar-se, será conjunto o prazo a que se refere o parágrafo anterior. 

§ 39 Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na Or-
dem do Dia para imediata discussão e votação, com parecer ou sem ele. 
Anunciada a discussão, sem parecer de qualquer Comissão, o Presidente 
designará Relator, que o dará verbalmente, no decorrer da sessão, ou 
na sessão seguinte. 

§ 49 Após falarem quatro oradores, encerrar-se-á, autbmatica-
mente, a discussão. 

§ 59 Encerrada a discussão com emendas, serão elas imediata-
mente distribuídas às Comissões respectivas e mandadas a imprimir. 
As Comissões têm o prazo de uma sessão, a contar do recebimento das 
emendas, para emitir parecer, e nenhuma emenda ou subemenda pode-
rá ser votada sem ser publicada no Diário do Congresso Nacional. Esse 
parecer pode ser dado verbalmente, respeitadas as normas regimentais. 

§ 69 O projeto em regime de urgência só receberá emendas de 
Comissão, de Líder da Maioria, da Minoria, ou da décima parte dos 
membros da Câmara. 

Art. 194. Poderá ser incluída na Ordem do Dia para discussão e 
i1otação imediata, ainda que iniciada a sessão em que for apresentada, 
:>roposição que verse matéria de relevante e inadiável interesse nacio-
nal, a requerimento do líder da Maioria ou da Minoria, aprovado pela 
maioria absoluta da Câmara, em votação nominal. 

Art. 195. Excetuado o disposto no artigo seguinte, não serão acei-
tos requerimentos de urgência, estando em tramitação duas matérias sob 
~ste regime. 

Art. 196. Nas últimas dez sessões de cada sessão legislativa, os pro-
ietos de leis periódicas poderão ser considerados urgentes, a requeri-
mento da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas ou 
:ta de Finanças, sujeitos diretamente à aprovação do plenário. 

Parágrafo único. Havendo duas matérias em regime de urgência em 
-azão de requerimentos votados pelo plenário, não se votará outra. 
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Capítulo VII 

DA PRIORIDADE 

Art. 197. Prioridade é a dispensa de exigências regimentais para 
que determinada proposição seja incluída na Ordem do Dia da sessão 
ordinária seguinte, logo após as em regime de urgência. 

Art. 198. Somente poderá ser admitida a prioridade para a pro-
posição: 

1 - numerada; 

11 - publicada no Diário do Congresso Nacional e em avul-
sos; 

Ili - distribuída em avulsos com pareceres sobre a proposi-
ção principal, pelo menos uma sessão antes. 

Art. 199. A prioridade poderá ser determinada: 

1 - de ofício, pela Mesa; 

11 - a requerimento: 

a) da Comissão específica que houver relatado a propo-
sição, por intermédio do seu Presidente, ou do Rela-
tor; 

b) do Líder da Maioria, ou da Minoria; 

e) do Autor da proposição juntamente com mais trinta 
Deputados. 

Capítulo VIII 

DA PREJUDICIALIDADE 

Art. 200. Consideram-se prejudicados: 
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1 - a discussão, ou a votação, de qualquer projeto idêntico a 
outro que já tenha sido aprovado, ou rejeitado, na mes-
ma sessão legislativa, ou transformado em diploma legal; 

11 - a discussão, ou a votação, de qualquer projeto, seme-
lhante a outro, considerado inconstitucional, de acordo 
com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça; 

111 - a discussão, ou a votação, de proposições anexas, quan-
do a aprovada, ou rejeitada, for idêntica, ou de finali-
dade oposta à anexada; 

IV - a proposição, com as respectivas emendas, que tiver 
substitutivo aprovado; 

V - a emenda de matéria idêntica à de outra já aprovada, ou 
rejeitada; 

VI - a emenda em sentido absolutamente contrário ao de 
outra, ou de dispositivo, já aprovados; 

VI 1 - o requerimento com a mesma, ou oposta, finalidade de 
outro já aprovado. 

TrruLO VI 

Dos Projetos Sujeitos a Disi:>osições Esi:>eciais 

Capítulo 1 

DOS PROJETOS DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA COM TRAMITAÇÃO EM PRAZO 

DETE RM 1 NADO 

Art. 201. Os projetos de iniciativa do Presidente da República que 
devam ser apreciados em caráter definitivo no prazo de quarenta e cinco 
dias, contados do seu recebimento, serão submetidos a discussão única. 

Art. 202. Recebido o projeto, será distribuído pelo Presidente às 
Comissões e irá à publicação. 
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Art. 203. No dia imediato ao do seu recebimento, será incluído 
na Ordem do Dia, na qual permanecerá durante cinco dias, para recebi-
mento de emendas de plenário. 

Parágrafo único. Findo o prazo previsto neste artigo, a Mesa provi-
denciará a remessa das emendas apresentadas às Comissões., 

Art. 204. As Comissões, para se manifestarem sobre o projeto e 
as emendas, terão o prazo comum e improrrogável de doze dias, findos 
os quais começará a correr o prazo de oito dias para o pronunciamento 
da Comissão de Consitutição e Justiça. 

Art. 205. A discussão não se prolongará por mais de duas sessões. 

Art. 206. Cada orador poderá, durante a discussão, usar da palavra 
por dez minutos improrrogáveis. 

Art. 207. Encerrada a discussão, proceder-se-á à votação. 

Art. 208. Para encaminhar a votação, só poderão falar, por cinco 
minutos improrrogáveis, os Líderes da Maioria, da Minoria e de Partido, 
bem como os Deputados inscritos pertencentes à mesma legenda parti-
dária, na proporção de um para cada grupo de cinqüenta ou fração. 

Art. 209. A redação final será elaborada pela Comissão de 
Redação no prazo máximo de três dias e submetida a votos independen-
temente de publicação. 

Parágrafo único. Será dispensada a redação final se o projeto houver 
sido aprovado sem emendas e o texto for considerado em condições de 
ser definitivamente aceito. 

Art. 210. Os projetos que estejam em tramitação na Câmara há 
mais de trinta e cinco dias entrarão automaticamente em regime de ur-
gência. 

Art. 211. Findo o prazo a que se refere o art. 201, sem deiibera-
ção da Câmara, o projeto será considerado aprovado e passará ao Sena-
do com a sua redação originária. 
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Art. 212. A apreciação das emendas do Senado pela Câmara, em 
função revisora, far-se-á no prazo de dez dias, findo o qual serão tidas 
como aprovadas, se não tiver havido deliberação. 

Parágrafo único. As emendas entrarão em regime de urgência decor-
rido o prazo de seis dias do seu recebimento. 

Art. 213. Os prazos previstos neste Capítulo não correm nos pe-
ríodos de recesso do Congresso Nacional. 

Art. 214. A tramitação dos projetos do Poder Executivo sem 
prazo prefixado é sujeita ao rito regimental previsto para os projetos em 
geral. 

Parágrafo único. Se o Presidente da República solicitar que o pro-
jeto nas condições deste artigo seja apreciado no prazo de quarenta e 
cinco dias, este será computado a partir do recebimento da solicitação 
na Câmara e a proposição passará, imediatamente, ao regime de tramita-
ção com prioridade. 

Capítulo 11 

DOS PROJETOS DE CôDIGO 

Art. 215. Recebido o projeto de código ou apresentado à Mesa, o 
Presidente comunicará o fato ao plenário e determinará a sua inclusão 
na Ordem do Dia seguinte, publicado e distribuído em avulsos para 
apresentação de emendas pelo prazo de trinta sessões consecutivas. 

Parágrafo único. No decurso da mesma sessão ou logo após, o Presi-
dente, mediante indicação dos Líderes, nomeará Comissão Especial 
composta de onze membros para emitir parecer sobre o projeto e 
emendas. 

Art. 216. Nomeada a Comissão, ela se reunirá dentro em duas ses-
sões para eleger seu Presidente e dois Vice-Presidentes. 

Parágrafo único. Eleito o Presidente, este nomeará um Relator-
Geral e tantos Relatores-Parciais quantos-forem necessários para as di-
versas partes do código. 
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Art. 217. As emendas, no prazo de que trata o art. 215, serão 
apresentadas diretamente na Comissão Especial. 

Parágrafo único. As emendas serão encaminhadas, à proporção que 
forem oferecidas, aos Relatores-Parciais das partes a que elas se referi-
rem. 

Art. 218. Após encerrado o período de apresentação de emendas, 
os Relatores-Parciais terão o prazo de quinze sessões para entregar sP.us 
pareceres sobre as partes e as emendas que a eles tiverem sido distri-
buídas. 

Art. 219. Os pareceres serão imediatamente encaminhados ao Re-
lator-Geral, que emitirá 1 parecer no prazo de quinze sessões, contados 
daquele em ·que se encerrar o dos Relatores-Parciais. 

Art. 220. A Comissão terá o prazo de dez sessões para discutir e 
votar o projeto, com parecer e emendas. 

Parágrafo único. A Comissão, na discussão e votação da matéria, 
obedecerá às seguintes normas: 

a) as emendas com parecer contrário serão votadas em globo, salvo 
os destaques requeridos pelo Autor, com apoiamento de vinte assinatu-
ras ou de Líder de Partido; 

b) as emendas com parecer favorável serão votadas em grupo para 
cada Relator-Parcial que as tiver relatado, salvo destaque requerido por 
membro da Comissão ou Líder de Partido. 

e) sobre cada emenda destacada, poderá falar o seu Autor por dez 
minutos improrrogáveis, e o Relator-Geral e o Relator-Parcial por igual 
prazo, bem como os demais membros da Comissão, por cinco minutos; 

d) o Relator-Geral e os Relatores-Parciais poderão oferecer, junta-
mente com seus pareceres, subemendas que serâ'o tidas como tais, para 
efeitos posteriores, somente se aprovadas pela Comissâ'o; 

e) concluída a votação do projeto e emendas, o Relator-Geral terá 
três sessões para apresentar o relatório do vencido na Comissão. 
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Art. 221. Publicados, dentro em duas sessões, em avulso, o proje-
to, emendas e pareceres, iniciar-se-á a discussão e votaçã'o no plenário. 

§ 19 A discussão e votação serão feitas num só turno. 

§ 29 As emendas serão votadas em globo, em primeiro lugar as com 
parecer favorável e depois aquelas com parecer contrário, salvo os desta-
ques requeridos por Líder, pelo Relator-Geral ou apoiados por um quin-
to dos membros da Câmara. 

§ 39 Na discussão do projeto, que será uma só para toda a matéria, 
poderão falar os oradores pelo prazo improrrogável de vinte minutos, 
salvo o Relator-Geral e Relatores-Parciais, que disporão de trinta minu-
tos. 

§ 49 As emendas só admitirão encaminhamento de votação e por 
tempo não superior a cinco minutos, e as destacadas somente terão a 
sua votação encaminhada pelo Autor e Relator-Geral. 

§ 59 O encaminhamento de votação será feito por Líder e por ora-
dor por este indicado, em número correspondente a grupos de vinte 
parlamentares pertencentes ao Partido. 

§ 69 Poder-se-á encerrar a discussão mediante requerimento de Lí-
der, depois de debatida a matéria em cinco sessões, se antes não for 
encerrada por falta de oradores. 

Art. 222. A Mesa destinará a realização de sessões exclusivamente 
para a discussão e votação dos projetos de código. 

Art. 223. Aprovados o projeto e emendas, a matéria será encami-
nhada à Comissão Especial, que terá cinco sessões para elaborar a reda-
ção final. 

Art. 224. Publicada, a redação final será votada independentemente 
de discussão. 

Parágrafo único. As emendas à redação final serão apresentadas na 
própria sessão e votadas imediatamente após parecer oral do Relator ou 
Relator-Parcial. 
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Art. 225. O projeto de código aprovado será enviado ao Senado 
Federal no prazo de até cinco sessões, acompanhado, se possível, da 
publicação de todos os pareceres, votos e discursos que o instruíram na 
tramitação. 

Art. 226. O projeto e emendas do Senado Federal irão à Comissão 
Especial, que terá dez sessões para oferecer parecer sobre as modifica-
ções propostas. 

Art. 227. Publicadas as emendas e o parecer, dentro em duas ses-
sões, o projeto será incluído na Ordem do Dia. 

§ 19 Nessa discussão, serão votadas somente as emendas do Sena-
do Federal. 

§ 29 Na votação, é lícito cindir as emendas do Senado Federal 
quando se tratar de artigos, parágrafos e alíneas. 

Art. 228. O projeto aprovado definitivamente será enviado à san-
ção no prazo improrrogável de três sessões. 

Art. 229. Não se fará a tramitação simultânea de mais de dois pro-
jetos de código regulados neste Capítulo. 

Art. 230. Os projetos de código encaminhados pelo Senado Fede-
ral, para revisão, à Câmara dos Deputados, obedecerâ'o às normas previs-
tas neste Capítulo. 

Art. 231. As disposições deste Capítulo serão aplicáveis exclusiva-
mente aos projetos de código elaborados por jurista, comissão de juris-
tas e que tenham sido antes amplamente divulgados. Os autores juris-
tas poderão ser convidados a participar dos debates, sem direito a voto. 

Art. 232. Os prazos previstos neste Capítulo poderão ser prorroga-
dos até o dobro e, em casos especiais, até o quádruplo, a critério do ple-
nário. 

Art. 233. Os prazos para os projetos de Códigos poderão ser sus-
pensos, conjunta ou separadamente, até cento e vinte sessões, sempre-
juízo dos trabalhos das respectivas Comissões. 
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§ 1<? Findo o prazo da suspensão, reiniciar-se-á a contagem dos pra-
zos regimentais da tramitação. 

§ 2<? Cabe ao plenário da Câmara dos Deputados a suspensão de 
prazos a que se refere este artigo, a requerimento da Comissão Especial. 

TliULO VII 

Dos Projetos de Leis Periódicas 

Capítulo 1 

DA TOMADA DE CONTAS 

Art. 234. Incumbe à Comissão de Fiscalização Financeira e Toma-
da de Contas opinar sobre o processo de tomada de contas do Presi-
dente da República, à vista do parecer prévio ou do relatório do Tribu-
nal de Contas. 

§ 1 <? Se, decorridos sessenta dias da inauguração dos trabalhos da 
Câmara, não houver esta recebido a prestação de contas do Presidente 
da República (Constituição, art. 70, § 2<?), a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Tomada de Contas dará parecer sobre o relatório do exer-
cício anterior, apresentado pelo Tribunal de Contas, e aguardará, para 
pronunciamento definitivo, a organização das contas, que deverá ser 
feita por uma Comissão Especial composta de nove membros (Consti-
tuição, art. 40, li). 

§ 2<? No caso de haver prestação de contas, o Relator designado 
terá o prazo de sessenta sessões para apresentar parecer. Se, dentro des-
se prazo, o Relator não tiver apresentado o seu parecer, passará a ser 
contado o prazo de quinze sessões para o Relator-Substituto, e, na falta 
deste, de mais quinze para o Presidente da Comissão. Não sendo aceito 
o voto do Relator, será designado novo Relator que terá o prazo de 
vinte e cinco sessões para a redação do vencedor. 

§ 3<? Se houver apenas o relatório do Tribunal de Contas, os prazos 
do parágrafo anterior serão de vinte, de três e cinco sessões, respectiva-
mente. 
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.Art. 235. Logo que o processo de prestação de contas chegue à 
Câmara, em qualquer hora de sessão, a Mesa, independentemente de 
leitura no Expediente, mandará publicar, dentre as suas peças, o balan-
ço geral das contas da União, organizado pela Inspetoria-Geral de Finan-
ças do Ministério da Fazenda, e o parecer do Tribunal de Contas, com o 
confronto entre as cifras constantes do balanço e as consignadas na sua 
escrituração. Em seguida, dentro do prazo máximo de oito sessões, 
balanço e parecer serão distribuídos, em avulsos, aos Deputados. 

§ 1 <? Durante seis sessões ordinárias, seguintes à distribuição dos 
avulsos, ficará a matéria na Ordem do Dia aguardando pedidos de infor-
mação à Comissão. 

§ 2<? Findo o prazo do parágrafo anterior, serão as emendas e os 
pedidos de informação, depois de classificados, mandados à publicação, 
pelo Presidente, dentro de duas sessões. 

§ 3Q O Presidente remeterá, em seguida, o parecer, as emendas e os 
pedidos de informação à Comissão, que os devolverá, dentro de quinze 
sessões, acompanhados de seu parecer, com os esclarecimentos solici-
tados. 

§ 49 Este parecer será publicado e distribuído em avulsos, no prazo 
máximo de oito sessões. 

§ 5<? Duas sessões após a publicação, o parecer com as emendas será 
incluído novamente na Ordem do Dia, para discussão única. 

§ 6<? A Comissão poderá, por intermédio do seu Presidente, reque-
rer ao Presidente da Câmara, por mais duas sessões, improrrogáveis, a 
dilatação do prazo do § 3<? para a apresentação de parecer às emendas. 

§ 79 Terminada a votação, voltará o processo à Comissão de Fisca-
lização Financeira e Tomada de Contas para a redação final. 

§ 8<? Se a prestação de contas, ou parte dessas contas, não for apro-
vada pelo plenário, será todo o processo, ou a parte referente às contas 
impugnadas, remetido à Comissão de Constituição e Justiça, para que, 
em parecer, que concluirá por projeto de resolução, indique as providên-
cias a serem tomadas pela Câmara. 
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§ 99 Se a Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas 
concluir propondo a punição dos culpados, a conseqüente proposição, 
se aprovada pelo plenário, deverá ser enviada à Comissão de Constitui-
ção e Justiça para estabelecer as providências que devam ser postas em 
prática. 

Capítulo li 

DOS SUBSf'DIOS E AJUDA DE CUSTO 

Art. 236. Compete à Comissão de Finanças elaborar, no último ano 
de cada Legislatura, o projeto de fixação do subsídio e da ajuda de 
custo dos membros do Congresso Nacional, a vigorar na Legislatura 
seguinte, bem assim o que fixará o subsídio do Presidente e do Vice-
Presidente da República para o mesmo período. 

§ 19 O projeto referido neste artigo deverá prever, se for o caso, o 
reajustamento anual às alterações ou modificações monetárias. 

§ 29 Se a Comissão não apresentar, durante o primeiro período da 
última sessão legislativa da Legislatura, os projetos de que trata este 
artigo, ou não o fizer nesse interregno qualquer Deputado, a Mesa 
incluirá na Ordem do Dia, na primeira sessão ordinária do segundo 
período, em forma de proposição, as disposições respectivas em vigor. 

§ 39 Os projetos mencionados neste artigo figurarão na Ordem do 
Dia durante cinco sessões para recebimento de emendas, as quais serão 
enviadas à Comissão de Finanças, que, no prazo de cinco sessões, 
improrrogável, emitirá parecer. 

§ 49 Aprovado o projeto, a Comissão de Finanças providenciará 
para que as necessárias verbas orçamentárias lhe sejam conformes. 

Art. 237. Nos termos do art. 33, e seu § 39, da Constituição, o 
subsídio do Deputado será dividido em duas partes: uma fixa, que se 
pagará no decurso do ano em parcelas mensais, insuscetíveis de descon-
tos, a título de representação, e outra variável, calculada para cada ses-
são diária e da qual se deduzirão as faltas ao comparecimento efetivo e à 
participação nas votações, verificadas de acordo com o disposto neste 
Regimento. 
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§ 19 A parte fixa do subsídio será devida: 

a) a partir do início da Legislatura, aos Deputados diplomados antes 
da instalação da primeira sessão legislativa; 

b) a partir da expedição do diploma, aos Deputados diplomados 
posteriormente à instalação, ou eleitos durante a Legislatura; 

e) a partir da posse, aos Suplentes em exercício. 

§ 2<? O Deputado que, tendo comparecido à sessão, deixar de votar, 
a não ser que se tenha declarado impedido, terá a diária descontada. 

§ 39 Considera-se como presente, para os efeitos deste artigo, o 
Deputado que estiver fora da Câmara, a serviço desta, em Comissão 
Externa, constituída na forma regimental, ou a serviço da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Tomada de Contas. 

§ 49 Pelo comparecimento às sessões extraordinárias da Câmara e 
às do Congresso Nacional, ao Deputado será paga remuneração não 
excedente, por sessão, a um trinta avos da parte variável do subsídio 
mensal. 

§ 59 Não terá direito a subsídio: 

a) o Deputado afastado da Câmara na conformidade do art. 36, e 
respectivo § 2<?, da Constituição, se receber vencimentos do Poder Exe-
cutivo; 

b) o que for licenciado para tratar de interesses particulares. 

§ 6<? Considera-se missão autorizada, nos termos do art. 35, inciso 
111, inclusive para os efeitos do art. 33, § 3<?, da Constituição, a partici-
pação dos Deputados em campanha eleitoral, por período a ser fixado, 
na época própria, em resolução especial. 

Art. 238. Também fará jus à percepção integral dos subsídios o 
Deputado que se encontrar no desempenho de missão temporária de 
caráter diplomático ou cultural no País ou no exterior, autorizada pela 
Câmara ou pelo seu Presidente, desde que não ultrapasse uma sessão 
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legislativa. 

Art. 239. A ajuda de custo, estabelecida no fim de cada Legislatura 
para a subseqüente, será paga em duas parcelas, após a posse, somente 
podendo o Deputado receber a segunda se houver comparecido a dois 
terços da sessão legislativa ordinária ou de sessão legislativa extraordi-
nária. 

Art. 240. O Suplente convocado perceberá, a partir da posse, o 
subsídio e a ajuda de custo a que tiver direito o Deputado em exercí-
cio, observado, quanto a esta, no que couber, o disposto no artigo ante-
rior. 

TfiULO VIII 

Da ProRosta de Emenda à Constituição 

Art. 241. Considerar-se-á proposta emenda à Constituição se for 
apresentada pela terça parte, no mínimo, dos membros da Câmara dos 
Deputados e pela terça parte dos membros do Senado Federal, desde 
que não se esteja na vigência de estado de sítio e não proponha a aboli-
ção da Federação ou da República. 

Parágrafo único. A emenda à Constituição, proposta na forma des-
te artigo, será lida à hora do Expediente e enviada ao Presidente do 
Senado Federal para as providências previstas no Regimento Comum. 

Tl'iULO IX 

Do Regimento Interno 

Art. 242. O Regimento Interno poderá ser modificado, mediante a 
apresentação de projeto de resolução que o altere ou reforme. 

§ 19 Apresentado e publicado, o projeto de reforma permanecerá 
na Ordem do Dia, durante o prazo de quatro sessões ordinárias, para o 
recebimento de emendas. 

§ 29 Depois de publicado o parecer da Mesa e distribuído em avul-
sos, o projeto será incluído novamente na Ordem do Dia, em primeira 

_121 



discussão, que não poderá ser encerrada, mesmo por falta de oradores, 
antes de transcorridas duas sessões. 

§ 39 A segunda discussão, durante a qual só se admitirá a apresen-
tação de emendas, com, pelo menos, vinte e cinco assinaturas, não pode-
rá ser encerrada antes de transcorridas duas sessões. 

Art. 243. A Mesa fará, ao fim da segunda sessão legislativa de cada 
Legislatura e ao término desta, a consolidação de todas as alterações 
introduzidas no Regimento Interno, que, nesse caso, terá nova edição 
no interregno parlamentar. 

TfiULOX 

Dos De~utados 

Capítulo 1 

DA LICENÇA 

Art. 244. O Deputado poderá obter licença para: 

- desempenhar missões temporárias de caráter diplomá-
tico ou cultural; 

11 - tratamento de saúde; 

111 - tratar de interesses particulares. 

§ 1Q A licença será concedida pela Mesa, exceto nos casos previstos 
no inciso 1, quando dará parecer e apresentará projeto de resolução ao 
plenário. 

§ 29 A licença depende de requerimento fundamentado, dirigido ao 
Presidente da Câmara, e lido na primeira sessão após o seu recebimento. 
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§ 39 Não se concederá, no decorrer da Legislatura, mais de dezoito 
meses de licença, ainda que parceladamente, pra tratar de interesses par-
ticulares. 

Art. 245. Ao Deputado que, por motivo de doença comprovada, se 
encontre impossibilitado de comparecer às sessões da Câmara, ou de 
atender aos deveres do exercício do mandato, será concedida licença 
para tratamento de saúde. 

§ 19 O período da licença prevista neste artigo não poderá ser supe-
rior a noventa dias, renovável mediante comprovação atualizada da 
doença de que foi acometido o Deputado. 

§ 29 o requerimento para obtenção da licença será, sempre, instru ,_ 
do com laudo de inspeção médica, firmado por três médicos integrantes 
do respectivo serviço da Câmara, com a expressa indicação de que o 
doente não pode continuar no exerc feio ativo de seu mandato. 

Art. 246. Em caso de incapacidade civil absoluta, julgada por sen-
tença de interdição ou mediante laudo médico passado por junta no-
meada pela Mesa da Câmara, será o Deputado suspenso do mandato, 
sem perda dos subsídios, enquanto durar os seus efeitos. 

§ 19 No caso de o Deputado se negar a submeter-se ao exame pre-
visto neste artigo, poderá o plenário, em sessão secreta, por delibera-
ção de dois terços dos seus membros, aplicar-lhe a medida suspensiva. 

§ 29 A junta a que se refere este artigo deverá ser constituída, no 
mínimo, de três médicos, de reputada idoneidade profissional, não per-
tencentes aos serviços da Câmara ou do Senado. 

Art. 247. Para afastar-se do território nacional, o Deputado deverá 
dar prévia ciência à Câmara, por intermédio da Presidência. 

Capítulo li 

DAVACANCIA 

Art. 248. As vagas, na Câmara, verificar-se•ão em virtude de: 
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- falecimento; 

11 - renúncia; 

111 - perda de mandato. 

Art. 249. A renúncia do Deputado ao mandato deve ser dirigida 
por escrito à MêSai- com firma reconhecida, e independente de aprovação 
da Câmara, mas somente se tornará efetiva e irretratável depois de lida 
no Expediente e publicada no Diário do Congresso Nacional. 

Parágrafo único. E: lícito ao Deputado, ou ao Suplente em exercí-
cio, fazer em plenário, oralmente, a renúncia ao mandato, a qual setor-
nará efetiva e irretratável depois da sua publicação no Diário do Con-
gresso Nacional. 

Art. 250. Considera-se haver renunciado: 

1 - o Deputado que não prestar o compromisso no prazo 
estabelecido neste Regimento ou que for empossado em 
função ou cargo incompatível com o mandato; 

li - o Suplente que, convocado, não se apresentar para en-
trar em exercício no prazo estabelecido neste Regimento. 

Art. 251. O comparecimento efetivo do Deputado à sessão será 
verificado, no decurso de sua duração, mediante registro eletrônico. 

Art. 252. A vacância, nos casos de renúncia, será declarada, em ses-
são, pelo Presidente. 

Parágrafo único. Na sessão seguinte à publicação da declaração de 
vacância, qualquer Deputado dela poderá interpor recurso para o plená-
rio, que deliberará, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. 

Art. 253. Perde o mandato o Deputado: 

- que infringir qualquer das proibições constantes do 
art. 34 da Constituição; 
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11 - cujo procedimento for declarado incompatível com o 
decoro parlamentar ou atentatório das instituições 
vigentes; 

111 - que deixar de comparecer à terça parte das sessões ordi-
nárias da Câmara, em cada sessão legislativa anual, salvo 
doença comprovada, licença ou missão autorizada; 

1 V - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 

V - que, por atitudes ou pelo voto, se opuser às diretrizes 
legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção par-
tidária ou deixar o Partido sob cuja legenda foi eleito 
(Constituição, art. 152, parágrafo único). 

§ 1 <? Nos casos dos incisos 1 e li, a perda do mandato poderá ser 
provocada por iniciativa de qualquer Deputado, da Mesa ou de partido 
pai ítico, mediante representação documentada, e dependerá do voto da 
Casa, em escrutínio secreto. 

§ 29 No caso do inciso 111, a representação poderá ser de iniciativa 
de qualquer Deputado, de partido político ou do primeiro Suplente do 
Partido, e a perda do mandato será declarada pela Mesa, assegurada ao 
representado plena defesa, podendo a decisão ser objeto de apreciação 
judicial. 

§ 39 No caso do inciso IV, a perda é automática e declarada pela 
Mesa. 

§ 49 No caso do inciso V, decretada pela Justiça Eleitoral, a perda 
do mandato será declarada pela Mesa. 

§ 59 A representação será encaminhada à Comissão de Constituição 
e Justiça, que proferirá seu parecer em quinze sessões, concluindo: 

a) nos casos dos incisos 1 e 11, pela aceitação da representação para 
melhor exame ou pelo seu arquivamento; 

b) no caso do inciso 111, pela procedência, ou não, da representação. 
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§ 69 O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, uma vez lido 
no Expediente, publicado no Diário do Congresso Nacional e em avul-
sos, será: 

a) nos casos dos incisos 1 e 11, incluído em Ordem do Dia; 

b) nos casos do inciso 111, encaminhado à Mesa para decisão. 

Art. 254. Admitida a representação pelo voto do plenário, o Presi-
dente designará Comissão composta de nove membros para instrução da 
matéria. 

§ 19 Recebida e processada, será fornecida cópia da representação 
ao acusado, que terá o prazo de quinze sessões, prorrogável por mais 
quinze, para apresentar, à Comissão, defesa escrita. 

§ 29 Apresentada ou não a defesa, a Comissã'o, após proceder às 
diligências que entender necessárias, emitirá parecer, concluindo por 
projeto de resolução, no sentido da perda do mandato ou do arquiva-
mento definitivo do processo. 

§ 39 Para falar sobre o parecer, será concedida vista do processo ao 
acusado pelo prazo de dez sessões. 

Art. 255 .. O mandato de Deputado é incompatível com o exercício 
de qualquer função efetiva da União, dos Estados e dos Municípios, 
importando em renúncia do mandato a inobservância desta norma. 

Art. 256. As prerrogativas processuais dos Deputados arrolados 
como testemunhas não subsistirão se deixarem de atender, sem justa 
causa, no prazo de trinta dias, ao convite judicial. 

Capítulo 111 

DA CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE 

Art. 257. A Mesa convocará, imediatamente, o Suplente de Depu-
tado, nos casos de ocorrência de vaga (art. 248) ou quando da investi-
dura na função de Ministro de Estado, Secretário de Estado ou Prefeito 
de Capital, nos termos do art. 36, § 19, da Constituição. 
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Parágrafo único. A Mesa convocará, igualmente, o Suplente do 
)eputado que não tenha prestado o compromisso no perf~do corres-
>ondente, na respectiva sessão legislativa, à terça parte das sessões ordi-
1árias da Câmara, contadas do início da Legislatura, ou da diplomação. 

Art. 258. Assiste ao Suplente, que for convocado, o direito de se 
:leclarar impossibilitado para assumir o exercício do mandato, devendo, 
ieste caso, dar ciência, por escrito, à Mesa, que convocará, imedi.ata~ 
Tiente, o Suplente seguinte. 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese de doença comprovada, o 
Suplente que, convocado, não assumir o mandato no período corres-
pondente, na respectiva sessão legislativa, à terça parte das sessões ordi-
nárias da Câmara, contadas da convocação, perde o direito à suplência, 
sendo convocado o Suplente imediato. 

Art. 259. Ao Suplente impedido de assumir o mandato aplicar-se-á 
o disposto no art. 36, § 19, da Constituição. 

Capítulo IV 

DO DECORO PARLAMENTAR 

Art. 260. O Deputado que abusar das prerrogativas inerentes a seu 
mandato, ou praticar ato que afete a sua dignidade, está sujeito às segu in-
tes medidas: 

- ~ensura; 

11 - suspensão do exercício do mandato; 

111 - perda do mandato. 

Art. 261. A censura constituir-se-á em: 

- verbal; 

11 - escrita. 

Art. 262. A censura será aplicada aos que: 

133 



1 - praticarem transgressão reiterada aos preceitos do Regi-
mento Interno; 

11 - perturbarem a ordem das sess6es da Câmara, ou das reu-
niões das Comissões; 

111 - usarem, nos discursos ou pareceres, de expressões ofen-
sivas a membros do Poder Legislativo ou às autoridades 
constituídas dos demais Poderes da República. 

Art. 263. Incorrem em suspensâ'o os que: 

- reincidirem nas hipóteses previstas no artigo anterior; 

li - revelarem debates e deliberações que a Câmara ou as 
Comissões hajam resolvido devam ficar secretos. 

Art. 264. A penalidade de suspensâ'o, que nâ'o poderá exceder a 
quinze dias, será aplicada pelo plenário, aberta ao acusado a oportuni-
dade de ampla defesa. 

Art. 265. A perda do mandato aplicar-se-á nos casos e na forma 
previstos no art. 253 e respectivos parágrafos. 

Parágrafo único. A decislo do plenário, nas hipóteses dos incisos 1 
e 11 do referido art. 253, se afirmativa, dependerá do voto da maioria 
absoluta de seus membros. 

Art. 266. Quando no curso de uma discussã'o um Deputado for 
acusado de ato que ofenda a sua honorabilidade, pode pedir ao Presi-
dente da Câmara que designe uma Comissã'o que julgue dentro de prazo 
breve a veracidade da acusação, podendo concluir pela proposta de cen-
sura ao ofensor, no caso de improcedência da acusaçâ'o. 

TfiULO XI 

Do Comgarecimento de Ministro de Estado 

Art. 267. A convocação de Ministro de Estado, resolvida pela Câ-
mara, por deliberação da maioria, ser-lhe-á comunicada, observadas as 
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~xigências regimentais, mediante of reio do 19 Secretário, com a indica-
;ão das informações pretendidas, para que escolha, dentro do prazo que 
rião pode ser superior a vinte sessões, salvo deliberação de plenário, o 
::Ha e a hora da sessão a que deva comparecer. 

Parágrafo único. Convocado Ministro de Estado, deverá o Depu-
tado, até cinco sessões antes do comparecimento, apresentar quesitos 
sobre a matéria da convocação. 

Art. 268. A Câmara reunir-se-á em Comissão Geral, sob a direção 
do seu Presidente, toda vez que perante ela comparecer Ministro convo-
cado. 

Art. 269. O Ministro de Estado que comparecer perante a camara 
terá assento na primeira bancada, até o momento de ocupar a tribuna. 

Parágrafo único. No caso de comparecimento perante Comissão, 
ocupará o Ministro o lugar à direita do Presidente. 

Art. 270. No caso dos arts. 267 e 271, o Ministro encaminhará à 
Câmara dos Deputados, por intermédio do Presidente da Câmara, até a 
sessão da véspera do seu comparecimento, relatório ou exposição da 
matéria de que virá tratar, para distribuição aos Deputados. 

§ 19 O Ministro, ao iniciar o debate, poderá falar até trinta minu-
tos, prorrogáveis por mais trinta, pelo plenário, quando serão admiti-
das interpelações, até três minutos, sobre assunto objeto de sua expo-
sição. 

§ 2<? Os interpelantes previstos no parágrafo anterior serão inscritos 
pelos respectivos Líderes, até o máximo de três por Partido, sem pre-
juízo do tempo deferido ao Ministro. 

§ 39 Encerrada a exposição do Ministro, poderão ser-lhe formula-
das perguntas esclarecedoras, pelos Deputados, não podendo cada um 
fazê-lo por mais de dez minutos, exceto o autor do requerimento, que 
terá o prazo de quinze minutos. 

§ 49 O Deputado que desejar formular as perguntas previstas no 
parágrafo anterior deverá inscrever-se em livro próprio, por intermédio 
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da respectiva liderança, até a sessão da véspera do comparecimento do 
Ministro. 

§ 59 O Ministro terá o mesmo tempo que o Deputado para o escla-
recimento que lhe for solicitado, sendo-lhe lícito não responder, com a 
declaração de que o faz por não ter o pedido pertinência com a matéria 
da convocação. 

§ 69 Ao se iniciarem os debates, o Presidente da Câmara consultará 
o Ministro sobre se vai aceitar apartes, não os permitindo em caso de 
resposta negativa. 

§ 79 A inscrição prevista no § 49 far-se-á alternadamente entre os 
Partidos representados na Câmara. 

§ 89 E lícito aos Líderes, após o término dos debates, usarem da 
palavra por dez minutos, sem apartes. 

Art. 271. Os Ministros de Estado, a seu pedido, poderão compare-
cer ao plenário da Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas Comis-
sões, a fim de prestar esclarecimentos, solicitar providências legislativas, 
discutir proposições relacionadas com o Ministério sob sua direção, 
assistir aos debates ou neles tomar parte, sem direito a voto, de assunto 
liga'do ao seu Ministério ou ao Governo, em geral. 

Art. 272. No caso do artigo anterior, o Ministro de Estado usará da 
palavra durante o Grande Expediente, se para discutir assuntos do inte-
resse da Casa e do País, ou na Ordem do Dia, se para falar de proposi-
ção legislativa em trâmite e acerca da qual o Governo deseje manifestar 
sua opinião. 

§ 19 Ser-lhe-á concedida a palavra pelo Presidente durante uma 
hora, podendo o prazo ser prorrogado por mais meia hora, por delibe-
ração dos Deputados presentes, não sendo permitidos apartes na primei-
ra hora, salvo consentimento do Ministro de Estado. 

§ 29 Findo o discurso do Ministro de Estado, o Presidente. conce-
derá a palavra aos Deputados, respeitada a ordem de inscrição, para, no 
prazo de três minutos, cada um formular suas interpelações, dispondo o 
Ministro, para a resposta, do dobro do tempo. 

136 



§ 39 O Ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou inter-
pelado sobre assunto objeto de sua exposição. 

§ 4Q Em qualquer hipótese, todavia, a presença do Ministro de 
Estado não poderá ultrapassar o horário normal da sessão. 

Art. 273. Os Deputados poderão formular requerimentos de con-
vocação aos Ministros para respostas sumárias sobre assuntos de interes-
se nacional de suas respectivas pastas, os quais ficam sujeitos à aprova-
ção prévia da Mesa. Uma vez aprovados pelo plenário e enviados aos 
Ministros, estes comunicarão ao Presidente o dia do seu comparecimen-
to para resposta, que deverá ocorrer dentro de quinze sessões ordinárias. 

§ 1<? Fica destinado, preferencialmente, o horário de quatorze 
horas e trinta minutos às quinze horas das sessões para respostas aos 
requerimentos por parte dos Ministros de Estado. 

§ 2<.> O Ministro terá até cinco minutos para responder; o Deputado 
interpelante poderá fazer considerações ou pedidos adicionais de escla-
recimentos em três minutos, tendo o Ministro mais dois minutos para 
completar sua resposta. 

§ 39 O Ministro de Estado que tiver mais de um requerimento a res-
ponder ocupará o horário seguinte para fazê-lo. 

TfTULO XII 

Da_Sessão Legislativa Extraordinária 

Art. 274. Quando convocada extraordinariamente, nos termos do 
§ 1 <.> do art. 29 da Constituição, a Câmara dos Deputados somente dei i-
berará sobre a matéria objeto da convocação. 

TITULO XIII 

Da Polícia da Câmara 

Art. 275. O policiamento do edifício da Câmara e de suas depen-
dências externas compete, privativamente, à Mesa, sob a suprema dire-
ção do Presidente, sem intervenção de qualquer outro Poder. 
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Parágrafo único. Este serviço será feito, ordinariamente, com a pol í-
cia privativa da Câmara, e, se necessário, ou na falta dela, por força pú-
blica e agentes da pol (cia comum, requisitados ao Executivo, postos à 
inteira e exclusiva disposição da Mesa e dirigidos por pessoas que ela 
designar. 

Art. 276. i: proibido o porte de arma, de qualquer espécie, no edi-
fício da Câmara. 

Art. 277. A Mesa da Câmara designará, no início de cada sessã'o 
legislativa, dois de seus membros efetivos para, como Corregedor e Cor-
regedor-Substituto, se responsabilizarem pela supervisão da proibição 
do porte de armas. 

Parágrafo único. O poder de supervisionar inclui o de revistar e 
desarmar. 

Art. 278. Nas sessões solenes, quando permitido o ingresso de auto-
ridades no plenário, os convites serão feitos de maneira a assegurar, tan-
to aos convidados como aos Deputados, lugares determinados. 

Art. 279. Ressalvada a hipótese prevista no artigo anterior, no recin-
to da Câmara, durante as sessões, só serã'o admitidos os Deputados e 
Senadores da própria Legislatura, os funcionários da Secretaria, em ser-
viço no plenário, e os jornalistas credenciados. 

Parágrafo único. Será também admitido no recinto parlamentar 
estrangeiro, desde que no respectivo parlamento se adote igual medida. 

Art. 280. Será permitido a qualquer pessoa, convenientemente ves-
tida, assistir das galerias às sessões, desde que nã'o porte qualquer tipo 
ele arma. 

§ 19 Haverá tribunas reservadas para senhoras, convidados, Mem-
bros do Corpo Diplomático e para os jornalistas credenciados. 

§ 29 Os espectadores que se comportarem de forma inconveniente, 
a juízo do Presidente, serã'o compelidos a sair, imediatamente, do edifí-
cio da Câmara. 
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Art. 281. E proibido o exercício de comércio nas dependências da 
Câmara, salvo em caso de expressa autorização da Mesa. 

Art. 282. Se algum Deputado, dentro do edifício da Câmara, come-
ter qualquer excesso, que deva ter repressão, a Mesa conhecerá do fato 
e abrirá inquérito, expondo-o à Câmara, que deliberará a esse respeito 
em sessão secreta. 

Art. 283. Quando no edifício da Câmara se cometer algum delito, 
realizar-se-á a prisão do agente da infração, seguida de inquérito instau-
rado e presidido pelo Diretor do Serviço de Segurança ou pelo Correge-
dor ou Corregedor-Substituto. 

§ 19 Serão observados, no inquérito, as leis de processo e os regula-
mentos policiais do Distrito Federal, no que forem aplicáveis. 

§ 2<? Servirá de escrivão, no inquérito, o funcionário da Secretaria 
designado pelo Presidente. 

§ 39 O inquérito terá rápido andamento e será enviado com o 
acusado à autoridade judiciária. 

TfiULO XIV 

Dos Serviços Administrativos 

Capítulo 1 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 284. Os Serviços Administrativos da Câmara reger-se-ão por 
regulamentos especiais, considerados partes integrantes deste Regimen-
to, e serão superintendidos pela Mesa, que expedirá as normas ou ins-
truções complementares necessárias. 

§ 19 Nenhuma proposição que modifique os Serviços Administra-
tivos da Câmara poderá ser submetida à deliberação do plenário sem 
parecer da Mesa. 
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§ 29 As despesas realizadas pela Câmara por conta de dotações 
orçamentárias e de créditos adicionais estão sujeitas a prestação anual 
de contas. 

§ 3<? Até 30 de junho de cada, ano, a Mesa da Câmara encaminhará 
ao Tribunal de Contas da União o balanço geral da receita e despesa, 
efetuadas no exercício anterior. 

Art. 285. As reclamações sobre irregularidades nos Serviços Admi-
nistrativos deverão ser encaminhadas à Mesa, para providências dentro 
de quarenta e oito horas. Decorrido esse prazo, poderão ser levadas ao 
plenário. 

Capítulo 11 

DA DELEGAÇAO DE COMPETENCIA 

Art. 286. A delegação de competência será utilizada como instru-
mento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar 
maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade 
dos fatos, pessoas ou problemas a atender. 

§ 1 <? E facultado à Mesa, a quaisquer de seus membros, ao Diretor-
Geral, ao Secretário-Geral da Mesa e às demais autoridades dos Serviços 
Administrativos da Câmara delegar competência para a prática de atos 
administrativos. 

§ 29 O ato de delegação indicará, com precisão, a autoridade dele-
gante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação. 

TITULO XV 

Das DisRosições Finais e Transitórias 

Art. 287. O Presidente da Câmara dos Deputados determinará o 
arquivamento das proposições mandadas arquivar pelas Comissões e 
dos projetos de abertura de créditos suplementares ou retificações orça-
mentárias de exercícios anteriores. 
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Art. 288. O Presidente da Câmara determinará o exame dos do-
cumentos de caráter secreto, sigilosos e confidenciais e das atas de ses-
sões ou reuniões secretas que contem mais de trinta ânos, opinando pela 
liberação dos mesmos ou pela manutenção desse caráter por novo 
prazo. 

Art. 289. A Mesa, na designação da Legislatura, pelo respectivo 
número de ordem, tomará por base a que se iniciou em 1826, de modo 
a ser mantida a continuidade histórica da instituição parlamentar no 
Brasil. 

Art. 290. Cabe à Mesa promover, em caráter experimental, está-
gios de trabalho em seus serviços legislativos, para universitários de todo 
o País. 

§ 19 A inscrição será feita atendendo a regulamentação baixada 
pela Mesa. 

§ 29 O número de estagiários e a duração do estágio reger-se-ão por 
Regulamento baixado pela Mesa. 

§ 39 Os estagiários estarão sujeitos ao regime disciplinar dos funcio-
nários da Secretaria da Câmara e obedecerão a normas fixadas pela Mesa 
quanto aos locais e horários de trabalho. 

§ 49 As despesas decorrentes do disposto neste artigo constarão do 
Orçamento. 

§ 59 Ao término do estágio, cada estagiário apresentará um relató-
rio escrito e receberá um certificado nos termos do Regulamento bai-
xado pela Mesa. 

Art. 291. O Comitê de Imprensa é o órgão representativo dos jorna-
listas credenciados pela Câmara. 

Parágrafo único. Somente terão acesso às dependências privativas 
da Câmara os jornalistas credenciados, salvo nos casos previstos em 
Regulamento. 
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Art. 292. O Comitê de Imprensa reger-se-á por Regulamento bai-
xado pela Mesa e considerado parte integrante deste Regimento. 

Art. 293. Este texto, consolidado em 1982 pela Mesa da Câmara 
dos Deputados (conforme alterações aprovadas pelas Resoluções 
n<?s 5, 11, fa/75; 51, 58/77; 1, 37, 42, 54/79; 2, 4, 13, 15/81e2/82) 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Câmara dos Deputados, 25 de novembro de 1982. 

Deputado Nelson Marchezan 
Presidente 
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