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A Constituição Federal de 1988 introduziu em seu texto a possibilidade de as Comissões da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal apreciarem, conclusivamente, projetos de Lei, 
dispensada a competência dos respectivos plenários, observadas as exceções previstas a essa 
regra. A inovação acima referida buscou, em sua essência: desconcentrar o processo legislativo 
brasileiro, deixando mais espaço para que o Plenário se debruçasse sobre matérias mais 
polêmicas e de maior relevância; proporcionar um debate mais técnico e aprofundado sobre as 
matérias que tramitam nessas Comissões; e racionalizar e agilizar os trabalhos administrativos. 
Dessa forma, o presente trabalho buscou realizar uma análise qualitativa dos principais pontos 
de dor relacionados às atividades das Comissões permanentes da Casa, a partir das diversas 
contribuições recebidas dos principais atores que atuam no processo (Parlamentares, Chefes de 
Gabinete de Lideranças Partidárias, servidores e Secretários de Comissões). A partir dessas 
contribuições e de uma reavaliação dos normativos em vigor foram enumerados os principais 
problemas existentes no processo, avaliadas alternativas que possam soluciona-los, ou, pelo 
menos, minimizar seus efeitos, sem deixar de considerar as relações de custo e benefício das 
alternativas propostas, bem como sua viabilidade de implementação, tendo em conta a 
quantidade de stakeholders envolvidos no processo e as diferentes visões e interesses de cada 
um.  

Palavras-chave: Processo Legislativo. Sistema de comissões. Poder conclusivo. Projetos de 
lei. Produção legislativa. 
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1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 Conceito de Processo Legislativo 

Os conceitos de processo legislativo podem desdobrar-se em diferentes abordagens. 

Conforme nos ensina Morais (2001), o processo legislativo, sob a abordagem jurídica, é um 

conjunto coordenado de disposições que disciplinam os procedimentos a serem observados 

pelos órgãos competentes na produção de leis e atos normativos. 

Nesse sentido, de que o processo legislativo só existe por uma razão, a de produzir leis 

efetivas para a sociedade, é que Horta (1995) traz à baila a seguinte afirmação:  

O processo legislativo não existe autonomamente, como valor em si, pois é técnica a 
serviço de concepções políticas, realizando fins do poder. Daí sua mutabilidade no 
tempo e sua compreensão variada, refletindo a organização social, as formas de 
Governo e de Estado, a estrutura partidária e o sistema político.    

                

A Constituição Federal (1988), em seu artigo 59, lista quais os tipos normativos que 

compõem o processo legislativo:  Emendas à Constituição, Leis complementares, Leis 

ordinárias, Leis delegadas, Medidas provisórias, Decretos legislativos e Resoluções. A cada 

tipo normativo mencionado corresponde uma proposição legislativa e um procedimento 

legislativo próprio. 

Cabe destacar aqui, que existem, dentro do processo legislativo, teorias que explicam o 

comportamento dos parlamentares e dos partidos, como a teoria distributivista, a informacional 

e a partidária, conforme nos ensina Muller (2008). 

  A teoria distributivista busca explicar o comportamento legislativo a partir do interesse 

individual de cada parlamentar objetivando sua reeleição. Dentro da concepção distributivista, 

os parlamentares escolheriam as comissões tendo por objetivo o atendimento às suas bases 

eleitorais.  

A teoria informacional, por sua vez, surge como uma derivação do modelo 

distributivista e atribui maior importância ao papel das comissões no processo legislativo. A 

partir do pressuposto informacional, a permanência em determinada comissão geraria 

parlamentares especializados nos temas e discussões nela propostos, reforçando o poder das 

comissões em relação ao plenário. 
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 Por fim, a teoria partidária ressalta o papel central do partido como instrumento de 

dissolução de conflitos. Baseada em prerrogativas regimentais, essa teoria explica o poder que 

detém os líderes dos partidos sobre o controle das indicações para as comissões e o poder de 

agenda no processo legislativo. 

1.2 Princípios do Processo Legislativo  

Ressalte-se, também, que são citados cinco princípios que orientam a condução do 

processo legislativo. São eles, como nos ensina Silva (2006): a publicidade, a oralidade, a 

separação da discussão e da votação, a unidade da legislatura e o exame prévio por comissões 

parlamentares.  

De acordo com Carneiro (2012), o princípio da publicidade refere-se à necessidade de 

as deliberações das Casas Legislativas serem públicas. Sobre essa publicidade, podemos 

observá-la sob três aspectos: a possibilidade efetiva de o público poder assistir às deliberações 

das Câmaras; a disponibilidade ao público em geral de atas das sessões e reuniões 

aprovadas pela própria Câmara e suas comissões; e a publicação pela imprensa de resumos ou 

extratos de suas atas e da livre informação do ocorrido em suas sessões e reuniões.  

No Brasil, a publicidade oficial dos atos legislativos no âmbito federal realiza-se por 

meio do Diário do Congresso Nacional, do Diário da Câmara dos Deputados e do Diário do 

Senado Federal.  

Também dão publicidade dos atos e dos trabalhos das duas Casas do Congresso 

Nacional as emissoras TV Câmara e TV Senado, os jornais da Câmara e do Senado, as rádios 

Câmara e Senado, as agências de notícias das duas Casas, além das informações constantes nos 

sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br) e do Senado Federal 

(www.senado.gov.br).  

Outra forma de se ter acesso aos trabalhos da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal ocorre pela franquia ao público das sessões das duas Casas e das reuniões de suas 

comissões. Além do mais, tanto a Câmara quanto o Senado possuem comitê de imprensa, que 

permite livre acesso dos repórteres a tudo que acontece no interior do Congresso. 

No entanto, esse princípio encontra algumas exceções, consubstanciadas na existência 

de sessões secretas, cujas atas são guardadas em sigilo (RICD, arts. 92 a 94). Há ainda, nos 

Regimentos, a possibilidade de se realizarem reuniões de comissões reservadas ou secretas 

(RICD, art. 48). 
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O princípio da oralidade prescreve que os debates concernentes ao processo legislativo 

ocorram de viva voz, tanto na discussão quanto na votação. Todavia, existem alguns casos em 

que as votações ocorrem por meio de painel eletrônico e outras em que as votações são secretas. 

De forma excepcional, permite-se que os discursos sejam simplesmente enviados à publicação 

sem terem sido pronunciados. 

O princípio da separação da discussão e da votação diz respeito ao fato de a votação só 

se iniciar após encerrada a discussão de uma proposição. Uma vez finalizada esta, não mais se 

pode discutir a matéria durante sua votação. Observe que tanto o encaminhamento de votação 

como a declaração de voto não violam esse princípio, uma vez que não se volta a discutir a 

matéria. 

O princípio da unidade da legislatura assegura a atuação de cada legislatura sem 

vincular-se com a precedente. Esse princípio tem por escopo permitir que cada legislatura seja 

una e independente das demais, iniciando-se a tarefa de cada Congresso recentemente eleito 

sem relação com os trabalhos da legislatura anterior. 

 Entretanto, esse não é um preceito absoluto, uma vez que nem todas as proposições 

pendentes de uma legislatura são arquivadas ao final dela, como se pode depreender do teor do 

art. 105 do RICD:  

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 suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as:  
I – com pareceres favoráveis de todas as comissões;  
II – já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno;  
III – que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias;  
IV – de iniciativa popular;  
V – de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República.  
Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do 
Autor, ou Autores, dentro dos primeiros 180 (cento e oitenta) dias da primeira sessão 
legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a tramitação desde o 
estágio em que se encontrava. 

 

O princípio do exame prévio do projeto por comissões parlamentares tem por objetivo 

definir a necessidade de, em regra, os projetos passarem por comissões de caráter técnico-

legislativo ou especializado, a fim de que sejam apreciados previamente à deliberação do 

Plenário das Casas Legislativas.  

As comissões estudam as matérias relativas aos projetos, emitindo pareceres sobre sua 

constitucionalidade, juridicidade, adequação financeira, orçamentária, e sobre o mérito. Em 

regra, esses pareceres são, posteriormente, discutidos e votados em Plenário. A exceção são os 

projetos apreciados com poder conclusivo das comissões que, salvo recurso interposto para 
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deliberação em Plenário da Casa, são apreciados exclusivamente pelas comissões (RICD, art. 

24, II; RISF, art. 91). 

Por fim, cumpre ressaltar que todos os cinco princípios acima citados foram admitidos 

pelo direito pátrio, conformam o processo de produção das leis de nosso país e dão-lhe contorno 

e características. 

1.3 Fases do Processo Legislativo 

Além dos princípios que regem o processo legislativo é importante ressaltar aqui, 

também, as fases que integram esse processo e sobre elas discorrer. Aqui ficaremos restritos, 

inicialmente, ao processo legislativo chamado ordinário, que, por ser o mais comum, envolve a 

participação das Comissões, objeto basilar deste trabalho. Tais fases dividem-se em inicial, 

constitutiva e complementar. 

Na fase inicial cuida-se da iniciativa e do rito de tramitação das proposições. A iniciativa 

não é propriamente uma fase do processo legislativo, mas sim o ato que o desencadeia, 

conforme nos ensina Ferreira Filho (2002). É o ato pelo qual se propõe a criação de direito 

novo.          

De acordo com a Constituição Federal (1988), possuem iniciativa legislativa os 

membros e comissões do Congresso Nacional, ou de suas Casas, o Presidente da República e 

os cidadãos, os tribunais superiores, os tribunais de justiça e o Procurador-Geral da República.  

No que concerne à tramitação de Projetos nas Comissões, cabe salientar que, caso não 

se verifique óbice à tramitação, o Presidente da Câmara é o responsável por despachar os 

projetos para as Comissões.  

Em um primeiro momento, o encaminhamento é feito às Comissões permanentes, 

chamadas temáticas, para examinar o seu mérito, podendo ser apreciado por até no máximo 

três, na forma prevista no RICD. Caso a pertinência temática da matéria seja afeta a mais de 

três Comissões que devem se manifestar quanto ao mérito da matéria, será criada uma Comissão 

Especial para apreciar o projeto. 

Também devem se manifestar, conforme previsto no RICD, após apreciação do Projeto 

pelas Comissões que avaliam o mérito, a Comissão de Finanças e Tributação (CFT), quando 

for o caso, no que concerne aos aspectos de adequação financeira e orçamentária e, por último, 

a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), para exame dos aspectos de 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentais e de técnica legislativa. A CFT e a 
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CCJC, quando se manifestam sobre os aspectos anteriormente mencionados estão realizando o 

exame da admissibilidade das matérias.  

Cabe aqui salientar que, além dos aspectos regimentais atribuídos a essas Comissões, 

quando se tratar de assunto diretamente ligado às suas atribuições e competências, deverão a 

CFT e a CCJC também se manifestar sobre o mérito das proposições. 

Aqui cabe observar que, quando um projeto deve ser analisado por Comissão Especial, 

essa Comissão avaliará também os quesitos de adequação financeira e orçamentária e de 

constitucionalidade e juridicidade. 

Ao despachar uma proposição às Comissões, o Presidente indica o regime em que deva 

tramitar, se ordinário, em prioridade, ou em urgência, e, também, se as Comissões atuarão com 

poder conclusivo ou não. 

De acordo com artigo 141 do RICD, é possível promover modificação no despacho 

inicial de tramitação do Presidente da Câmara para incluir ou excluir Comissão incumbida de 

examinar a matéria, mediante a arguição de conflito de competência.  

Nesse caso, cabe ao Presidente dirimir o conflito, deferindo ou não a inclusão ou 

exclusão de Comissão, com possibilidade de recurso ao Plenário de sua decisão. A mesma regra 

se aplica ao caso de uma Comissão indicada para examinar a matéria considerar-se 

incompetente para tal.  

Importante observar que as Comissões têm uma proximidade maior com os atores 

envolvidos nas matérias apreciadas; maior acesso aos segmentos da sociedade interessados nas 

matérias que lá tramitam e, por conta disso, possuem a competência para promover audiências 

públicas e convidar autoridades e representantes da sociedade para os debates. 

As comissões têm prazos a observar na apreciação das matérias, previstos no artigo 52 

do RICD, de acordo com o respectivo regime de tramitação: ordinária, prioridade, ou urgência. 

Cabe ressaltar, porém, que a não observância dos prazos previstos para apreciação das matérias 

nas Comissões, na prática, não traz penalidades a quem a comete e não tem consequências para 

a tramitação da matéria, o que acaba levando ao fato de que alguns projetos permaneçam em 

apreciação nas Comissões por tempo indeterminado. 

Não obstante, é possível, quando há interesse político, que, vencidos os prazos em 

qualquer Comissão, se possa promover, por via de requerimento ao Presidente da Câmara, o 

andamento do processo para a Comissão seguinte ou ao Plenário, conforme o caso, sendo esta 

hipótese, de perda do caráter conclusivo da tramitação, pois ficará a matéria pendente de parecer 

da Comissão em mora, que deverá ser oferecido quando de sua inclusão em Ordem do Dia no 

Plenário (RICD, artigo 52, §6º). 
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Na segunda fase da processo legislativo ordinário,  a chamada fase constitutiva, ocorrem 

a discussão, a votação, e a sanção ou veto. 

A discussão ocorre, de forma geral, nas Comissões Técnicas. Todo projeto de lei, via de 

regra, passa pelo crivo das comissões de mérito, CFT e CCJC, e posteriormente é deliberado 

diretamente pelas Comissões, via poder conclusivo, ou é levado à discussão e votação em 

Plenário. Iniciam-se na Câmara dos Deputados a discussão dos projetos de iniciativa do 

Presidente da República, de iniciativa popular, dos Tribunais ou dos próprios deputados.  

Após a discussão do projeto, temos a fase da votação. A votação da matéria legislativa 

constitui ato coletivo das Casas do Congresso Nacional. Realiza-se, via de regra, após a 

instrução e discussão dos projetos primeiramente nas Comissões, e depois, se for o caso, dos 

debates no Plenário.  

Vencida a fase da votação, temos a sanção ou o veto Presidencial ao Projeto de Lei. 

Trata-se de ato do Poder Executivo, na pessoa do Presidente da República, que aceita total ou 

parcialmente o projeto de lei que acaba de chegar, discutido e votado do Congresso Nacional. 

A sanção pode ser expressa ou tácita.  

Será expressa a sanção quando o Presidente da República manifestar a sua concordância 

com o Projeto de Lei aprovado pelo Congresso Nacional, no prazo de 15 dias úteis, contados 

daquele em que o recebeu, excluído esse.  

No caso da sanção tácita, a Constituição confere ao silêncio do Presidente da República 

o significado de uma declaração de vontade de índole positiva. Assim, decorrido o prazo de 

quinze dias úteis sem manifestação expressa do Chefe do Poder Executivo, considera-se 

sancionada tacitamente a lei.   

O veto é a não aceitação (discordância) dos termos de um projeto de lei. Dois são os 

fundamentos para a recusa de sanção: inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse 

público. O veto há de ser expresso e motivado. Uma vez concretizado, o Presidente da 

República precisa enviar uma mensagem ao Presidente do Senado relatando os motivos do 

veto, na forma do artigo 66, § 1º da Constituição. A seguir, o veto deve ser apreciado dentro do 

prazo de trinta dias por uma sessão conjunta de deputados e senadores.  

Por fim, temos o que é chamado de fase complementar do processo legislativo ordinário, 

que nada mais é que a promulgação e a publicação da lei. A promulgação, como nos ensina 

Moraes (2001), nada mais é que a formalização da lei elaborada, a declaração oficial de que ela 

existe.  

A promulgação incide sobre um ato legislativo já aperfeiçoado, cumpridas todas as suas 

fases de formação. Trata-se de ato vinculado que deve ser praticado pelo Presidente da 
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República, ou, em se omitindo esse, pelo Presidente do Senado Federal. Já a publicação é a 

comunicação oficial da existência da lei, com sua divulgação no Diário Oficial da União.  

 

2 SISTEMA DE COMISSÕES PARLAMENTARES 

2.1 Sistema de Comissões Parlamentares em outros países 

A grande maioria dos Parlamentos mundo afora possui em sua estrutura o sistema de 

comissões parlamentares, que são órgãos internos que têm como função precípua estudar e 

produzir pareceres sobre as propostas legislativas antes de sua deliberação pelos Plenários. 

Conforme nos ensina Silva (2006), as comissões adquirem grande importância no processo 

legislativo na medida em que desenvolvem o trabalho de análise e coleta de informação 

minuciosa e técnica das proposições legislativas, bem como apresentam parecer. 

De forma geral, os sistemas de Comissões nos Parlamentos de países mais 

desenvolvidos se dividem em comissões permanentes e temporárias. O Brasil adota a divisão 

em Permanentes, Temporárias e Especiais, como será visto no decorrer deste trabalho. 

Silva (2006) traz à baila outra classificação interessante: Sistemas fracos, intermediários 

e deliberantes. Os sistemas chamados de fracos seriam aqueles que teriam como atribuição 

apenas avaliar os projetos mais complexos, somente nos seus detalhes operacionais, ficando 

reservado ao Plenário a avaliação e a decisão sobre os pontos importantes. Esse sistema ocorre, 

segundo o autor, nas comissões da Câmara dos Comuns, na Inglaterra.  

Os sistemas de comissões intermediários, por sua vez, dividem-se em “intermediário 

moderado” e “intermediário forte”. O sistema francês configura um exemplo de intermediário 

moderado, onde as comissões possuiriam o poder de modificar os projetos avaliados, podendo 

até promover alterações substanciais. Entretanto, a competência das Comissões ficaria restrita 

à elaboração de um parecer e emissão de uma opinião, que seria discutida e votada no Plenário, 

que sempre teria a posição final sobre o projeto. 

No sistema de comissões chamado de forte, ou com poder de deliberação, as comissões 

não têm somente a competência de emitir uma opinião para decisão final do Plenário. As 

comissões podem atuar no exame e discussão das matérias apenas como subsidio para o 

Plenário, mas também podem deliberar definitivamente sem a intervenção do plenário. Este 

modelo é usado na Itália, que é o seu precursor.  
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Outro fator determinante para o trabalho das Comissões são os critérios que são 

definidos para a escolha da sua composição, que estão, na maioria dos casos, ligados a 

representatividade dos partidos.  

Na Itália, que foi o sistema no qual o Brasil se baseou para estabelecer o nosso sistema 

de funcionamento das Comissões, a constituição democrática italiana, aprovada em 1947 e que 

vigorou a partir de janeiro de 1948, estabeleceu que as comissões permanentes ou especiais 

podem deliberar sobre os projetos de lei, definitivamente, sem a intervenção do plenário da 

Casa.  

Entretanto, sempre existe a possibilidade de o Plenário avocar para si aqueles projetos 

que julgar conveniente, desde que observadas determinadas regras regimentais, a exemplo do 

que ocorre no Brasil (1/10 dos deputados podem requerer que determinado tema saia da 

competência das Comissões e seja submetido ao Plenário) 

A Constituição Democrática Italiana dispõe em que casos e de que forma pode ser 

transferida a apreciação e aprovação dos projetos de lei para as comissões. As Comissões 

permanentes na Itália são compostas de modo que reflitam a proporcionalidade dos partidos, 

assim como no sistema brasileiro. 

 Na Itália, os projetos que originalmente seriam deliberados nas Comissões podem 

passar a ser deliberados pelo Plenário em três situações: se o Executivo, um décimo dos 

deputados do Congresso, ou um quinto dos deputados integrantes da comissão fizerem esse 

requerimento e ele for aprovado na forma prevista regimentalmente. 

Outro país, segundo Vieira (2005), que adotada os mesmos moldes de descentralização 

legislativa é a Espanha. A constituição espanhola de 1978 dispõe sobre o funcionamento das 

Comissões e do Plenário, estabelecendo que o Plenário poderá delegar às Comissões 

Legislativas Permanentes a aprovação de projeto ou proposições de lei.  

O Plenário poderá, não obstante, avocar, em qualquer momento, o debate, seguido de 

votação, de qualquer projeto ou proposição de lei que tenha sido objeto desta delegação, com 

exceção de matérias envolvendo leis orgânicas, orçamentárias e de relações internacionais. 

Cabe citar aqui, também o sistema de Comissões dos Estados Unidos, onde as 

Comissões têm competência para modificar e transformar os textos legislativos, com total 

independência em relação ao Plenário, que não dispõe de meios para controlar as ações das 

Comissões.   

A discussão das proposições legislativas fica restrita ao debate nas comissões, cabendo 

ao plenário apenas a decisão final pelo voto. O sistema americano demonstra de modo claro o 

princípio do processo legislativo que prevê a separação entre discussão e votação, uma vez que 
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elas acontecem em colegiados diferentes, sem possibilidade de intervenção do Plenário nas 

discussões, cabendo-lhe, tão somente, aceitar, ou não, a recomendação vinda das Comissões 

(Silva, 2006).  

2.2 O Sistema de Comissões Permanentes na Câmara dos Deputados do Brasil 

2.2.1 Regras de funcionamento 

As Comissões permanentes, objeto deste estudo, são órgãos técnicos criados pelo RICD 

e constituídos de parlamentares, assessorados por servidores da Casa, com a finalidade de 

discutir e votar as propostas e projetos que são apresentadas à Câmara.  

As Comissões basicamente atuam de duas formas: avaliando as proposições e 

manifestando-se tecnicamente por meio de um parecer, para subsidiar o Plenário, que terá a 

palavra final sobre a matéria; e, nas proposições em que possuem o poder conclusivo, as 

comissões decidem, aprovando-as ou rejeitando-as, sem a necessidade de que tais proposições 

passem pelo Plenário da Casa.  

Hoje existem 25 Comissões Permanentes na estrutura da Câmara dos Deputados: 

1) Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - 

CAPADR; 

2) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - CCTCI; 

3) Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC; 

4) Comissão de Cultura - CCULT; 

5) Comissão de Defesa do Consumidor - CDC; 

6) Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher – CMULHER; 

7) Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CIDOSO; 

8) Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência - CPD; 

9) Comissão de Desenvolvimento Urbano - CDU; 

10) Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços - 

CDEICS; 

11) Comissão de Direitos Humanos e Minorias - CDHM; 

12) Comissão de Educação - CE; 

13) Comissão do Esporte - CESPO; 
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14) Comissão de Finanças e Tributação - CFT; 

15) Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - CFFC; 

16) Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia - 

CINDRA; 

17) Comissão de Legislação Participativa - CLP; 

18) Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMADS; 

19) Comissão de Minas e Energia - CME; 

20) Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional - CREDN; 

21) Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado - CSPCCO; 

22) Comissão de Seguridade Social e Família - CSSF; 

23) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público - CTASP; 

24) Comissão de Turismo - CTUR; e 

25) Comissão de Viação e Transportes - CVT. 

  

Além das Comissões Permanentes, existem, na Câmara dos Deputados, as Comissões 

Temporárias, que se dividem em Comissões Especiais, Externas e Parlamentares de Inquérito ( 

CPIs). 

 As Comissões Especiais são constituídas, conforme determina o inciso II do art. 34 do 

RICD, sempre que, sobre uma proposição apresentada, mais de três Comissões devam 

pronunciar-se quanto ao seu mérito. Tais comissões tem a competência, ainda, de emitir 

pareceres sobre proposições em situações especiais, com as Propostas de Emenda à 

Constituição e de Código. 

As Comissões Externas tem a competência de acompanhar assunto específico em 

localidade situada fora da sede da Câmara; e as Comissões Parlamentares de Inquérito 

(CPIs) destinam-se a investigar fato determinado e por prazo certo. 

Existem, ainda, as Comissões Mistas, que são integradas por deputados e senadores e 

constituídas para tratar de matéria pertinente à competência do Congresso Nacional. Podem ter 

caráter permanente ou temporário.  

As Comissões Representativas do Congresso são grupos compostos por senadores e 

deputados, que representam o Congresso Nacional durante o recesso parlamentar. 

São competências das Comissões Permanentes, e quando for o caso, das demais 

Comissões aqui tratadas (RICD, art. 24): 
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a) Discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do Plenário que lhes forem 

distribuídas;  

b) Discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário, excetuados os 

projetos: de lei complementar; de código; de iniciativa popular; de Comissão; relativos 

a matéria que não possa ser objeto de delegação; oriundos do Senado, ou por ele 

emendados, que tenham sido aprovados pelo Plenário de qualquer das Casas; que 

tenham recebido pareceres divergentes; em regime de urgência;  

c) Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;  

d) Convocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto 

previamente determinado, ou conceder-lhe audiência para expor assunto de relevância 

de seu ministério;  

e) Encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação a Ministro de Estado;  

f) Receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa contra atos ou 

omissões das autoridades ou entidades públicas;  

g) Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;  

h) Acompanhar e apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de 

desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, em articulação com a Comissão Mista 

Permanente de Orçamento;  

i) Exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal;  

j) Determinar a realização, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, de diligências, 

perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal;  

k) Exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da 

administração indireta;  

l) Propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, elaborando o respectivo decreto 

legislativo;  

m) Estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou área de 

atividade, podendo promover, em seu âmbito, conferências, exposições, palestras ou 

seminários; e 
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n) Solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração pública 

direta, indireta ou fundacional, e da sociedade civil, para elucidação de matéria sujeita 

a seu pronunciamento, não implicando a diligência dilação dos prazos.  

De acordo com o art. 25 do RICD, o número de membros efetivos das Comissões 

Permanentes será fixado por ato da Mesa, ouvido o Colégio de Líderes, no início dos trabalhos 

de cada legislatura. A fixação levará em conta a composição da Casa em face do número de 

Comissões, de modo a permitir a observância, tanto quanto possível, do princípio da 

proporcionalidade partidária e demais critérios e normas para a representação das bancadas.  

Importante ressaltar que nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de 

mais de uma Comissão Permanente, ressalvadas as exceções previstas na Resolução nº 15, de 

2016, da Câmara dos Deputados. Todo deputado, salvo se membro da Mesa, terá sempre 

assegurado o direito de integrar, como titular, pelo menos uma Comissão, ainda que sem 

legenda partidária ou quando não possa concorrer às vagas existentes pelo cálculo da 

proporcionalidade.  

Conforme preceitua o art. 29 do RICD, as Comissões Permanentes poderão constituir, 

sem poder decisório, Subcomissões Permanentes e Subcomissões Especiais. Nenhuma 

Comissão Permanente poderá contar com mais de três Subcomissões Permanentes e de três 

Subcomissões Especiais, em funcionamento simultâneo.  

As Comissões Permanentes que não constituírem Subcomissões Permanentes poderão 

ser divididas em duas Turmas, excluído o Presidente, ambas sem poder decisório. As matérias 

apreciadas em Subcomissão Permanente ou Especial, ou por Turma, terão um relatório, que 

deverá ser deliberado pelo Plenário da respectiva Comissão.  

Consoante o art. 39 do RICD, as Comissões terão um Presidente e três Vice-Presidentes, 

eleitos por seus pares, com mandato até a posse dos novos componentes eleitos no ano 

subsequente, vedada a reeleição.  

Importante ressaltar o art. 43 do RICD, que determina que nenhum Deputado poderá 

presidir reunião de Comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja Autor ou Relator.  

As reuniões extraordinárias das Comissões serão convocadas pela respectiva 

Presidência, de ofício ou por requerimento de um terço de seus membros. As reuniões das 

Comissões serão públicas, salvo deliberação em contrário. Porém, serão reservadas, a juízo da 

Comissão, as reuniões em que haja matéria que deva ser debatida com a presença apenas dos 

funcionários em serviço na Comissão e técnicos ou autoridades que esta convidar. Também 

serão secretas as reuniões quando as Comissões tiverem de deliberar sobre declaração de guerra 
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ou acordo sobre a paz e passagem de forças estrangeiras pelo território nacional, ou sua 

permanência nele. 

Conforme ressalta o art. 50 do RICD, os trabalhos das Comissões serão iniciados com 

a presença de, pelo menos, metade de seus membros, ou com qualquer número, se não houver 

matéria sujeita a deliberação, e obedecerão à seguinte ordem: discussão e votação da ata da 

reunião anterior; expediente e ordem do Dia.  

A ordem do dia, que é parte mais importante da reunião, destina-se a: conhecimento, 

exame ou instrução de matéria de natureza legislativa, fiscalizatória ou informativa, ou outros 

assuntos da alçada da Comissão; discussão e votação de requerimentos e relatórios em geral; 

discussão e votação de proposições e respectivos pareceres sujeitos à aprovação do Plenário da 

Câmara; e discussão e votação de projetos de lei e respectivos pareceres que dispensarem a 

aprovação do Plenário da Câmara.  

Essa ordem poderá ser alterada pela Comissão, a requerimento de qualquer de seus 

membros, para tratar de matéria em regime de urgência, de prioridade ou de tramitação 

ordinária, ou ainda no caso de comparecimento de Ministro de Estado ou de qualquer 

autoridade, e de realização de audiência pública.  

Importante ressaltar que qualquer Deputado poderá participar, sem direito a voto, dos 

trabalhos e debates de qualquer Comissão de que não seja membro.  

O art. 51 determina que as Comissões Permanentes poderão estabelecer regras e 

condições específicas para a organização e o bom andamento dos seus trabalhos bem como ter 

Relatores e Relatores substitutos previamente designados por assuntos. Cumpre observar que o 

Regulamento das Comissões, previsto regimentalmente, nunca chegou a ser aprovado. Esse 

tema será objeto de outras ponderações no decorrer deste trabalho. 

Os prazos para deliberação das matérias pelas Comissões estão consubstanciados no art. 

52 do RICD, a saber: cinco sessões, quando se tratar de matéria em regime de urgência, prazo 

esse que corre simultaneamente para todas as Comissões; dez sessões, quando se tratar de 

matéria em regime de prioridade; e quarenta sessões, quando se tratar de matéria em regime de 

tramitação ordinária. O Relator disporá da metade do prazo concedido à Comissão para oferecer 

seu parecer.  

Caso o relator não apresente o seu relatório nos prazos previstos, o Presidente da 

Comissão avocará a proposição ou designará outro membro para relatá-la, no prazo 

improrrogável de duas sessões, se em regime de prioridade, e de cinco sessões, se em regime 

de tramitação ordinária. 
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Caso se esgotem os prazos acima tratados, poderá a Comissão, a requerimento do Autor 

da proposição, deferir sua inclusão na Ordem do Dia da reunião imediata, pendente de parecer. 

Caso o Relator não ofereça parecer até o início da discussão da matéria, o Presidente designará 

outro membro para relatá-la na mesma reunião ou até a seguinte. 

A Comissão poderá, mediante requerimento de um terço de seus membros, aprovado 

pela maioria absoluta da respectiva composição plenária, incluir matéria na Ordem do Dia para 

apreciação imediata. Não havendo parecer, o Presidente designará Relator para proferi-lo 

oralmente no curso da reunião ou até a reunião seguinte.  

Cumpre ressaltar aqui que, independentemente de qualquer dos prazos acima citados, o 

Presidente da Câmara poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer Deputado, determinar o 

envio de proposição pendente de parecer à Comissão seguinte ou ao Plenário. Isso demonstra 

o poder de influenciar a tramitação das matérias que detém o Presidente da Câmara. 

Conforme preceitua o art. 53, antes da deliberação do Plenário, ou quando esta for 

dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas pelas Comissões de 

mérito a que a matéria estiver afeta; pela Comissão de Finanças e Tributação, se for o caso, para 

o exame dos aspectos financeiro e orçamentário públicos, e pela Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa;  

Durante a discussão na Comissão, podem usar da palavra o Autor do projeto, o Relator, 

demais membros e Líder, durante quinze minutos improrrogáveis, e, por dez minutos, 

Deputados que a ela não pertençam.  

O art. 56, do RICD, estabelece que salvo disposição constitucional em contrário, as 

deliberações das Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta 

de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do Relator.  

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 

substitutivo e apresentar emenda ou subemenda.  
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2.2.2 O poder conclusivo das Comissões 

A Constituição Federal de 1988 atribuiu as Comissões, a possibilidade de decidir, 

conclusivamente sobre as proposições, dispensada a competência do Plenário, com o objetivo 

de desconcentrar o processo legislativo brasileiro; possibilitar ao Plenário se dedicar às matérias 

mais polêmicas e de maior relevância, proporcionar um debate mais técnico e aprofundado 

sobre as matérias e racionalizar e agilizar os trabalhos naqueles órgãos. 

O poder conclusivo encontra-se consubstanciado no art. 58 da Constituição Federal de 

1988:   

O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no 
ato de que resultar sua criação.   
§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto 
possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que 
participam da respectiva Casa.  
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:  
I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência 
do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa; 
 II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;  
III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes 
a suas atribuições;  
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa 
contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;  
V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;  
VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. 

  

Assim, muito embora, o poder conclusivo das Comissões tenha sido concebido para ser 

regra geral, além da exceção constitucional prevista acima, que permite ao Plenário avocar as 

proposições que estão sob o poder conclusivo das Comissões, o Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados, no seu art. 24, prevê mais oito exceções que impedem as Comissões de decidir 

conclusivamente sobre as proposições: 

 
Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às demais 
Comissões, no que lhes for aplicável, cabe: 
II – discutir e votar projetos de lei dispensada a competência do plenário, salvo o 
disposto no §2º do art. 132 e excetuados os projetos: 
a) de lei complementar; 
b) de código; 
c) de iniciativa popular; 
d) de Comissão; 
e) relativos a matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o §1º do art. 
68 da Constituição Federal; 
f) oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo 
Plenário de qualquer das Casas; 
g) que tenham recebido pareceres divergentes; 
h) em regime de urgência; 
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Importante destacar, também, a evolução histórica do poder conclusivo das Comissões, 

conforme citado por Pacheco (2004):  

 

Pioneiramente, a Emenda Constitucional nº 17/65 introduziu na Constituição de 1946 
duas disposições nesse sentido: o § 5º do art. 67, que viria a cogitar da possibilidade 
de delegação, pela Câmara ou pelo Senado, de poderes legislativos a comissões 
especialmente criadas para essa tarefa (resguardada a possibilidade de recurso aos 
plenários); e o § 9º do mesmo artigo, que daria às comissões permanentes de cada 
Casa o poder de impedir a remessa de projetos à deliberação dos plenários quando os 
pareceres por elas proferidos fossem unanimemente no sentido da rejeição da matéria. 
Reproduzidas em termos assemelhados tanto na Constituição de 1967 quanto na EC 
nº 1/69 , tais disposições não teriam, contudo, aplicação prática significativa sob o 
regime político então instaurado.  

 

O Brasil baseou-se no modelo Italiano, ao permitir que as Comissões avaliassem 

determinadas proposições, dentro de regras estabelecidas constitucionalmente, mas sempre se 

mantendo a possibilidade de o Plenário avocar, a qualquer tempo, qualquer matéria. Apesar 

disso, as Comissões, até a implementação do poder conclusivo pela Constituição de 1988, 

tiveram um papel secundário na avaliação das proposições. 

Porém, com o fim da ditadura militar e a necessidade imperiosa de dar vazão as várias 

demandas da sociedade, represadas por mais de vinte anos durante todo o período de 

intervenção militar, era grande a necessidade de dotar o Congresso Nacional de um mecanismo 

que pudesse dar vazão, de forma adequada a essas demandas, em um novo contexto histórico 

de retomada da democracia.  

Essas razões foram determinantes para que se pensasse um mecanismo que permitisse 

dar vazão a um grande aumento, já previsto, na tramitação de projetos de Lei, em relação ao 

que se verificou nas duas últimas décadas. 

 

Assim, conforme citado por Santos (2007):  

 
A Assembleia Nacional Constituinte tratou do papel das comissões por meio da 
Subcomissão do Poder Legislativo, pertencente à Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistemas de Governo. Foi essa Subcomissão a responsável por promover 
audiências públicas, elaborar e discutir os pareceres, e votar a redação final do 
anteprojeto que determinou as atribuições das comissões parlamentares.  O relator da 
Subcomissão do Poder Legislativo, o Constituinte José Jorge, defendeu que a 
agilização do processo legislativo deveria passar pela descentralização do poder 
decisório.  
 
As comissões deveriam, portanto, ser dotadas da autonomia necessária ao exercício 
de seu novo papel dinamizador, como se comprova da leitura do relatório: Buscou-se, 
ainda, fortalecer o papel das Comissões, sejam as de caráter permanente ou 
temporário, às quais foram atribuídas novas e relevantes funções, com vistas ao 
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desempenho, cada vez melhor, da atuação do Poder Legislativo. É necessário que as 
comissões desenvolvam um trabalho da maior amplitude, relacionando-se largamente 
com os diversos setores da atividade nacional que digam respeito à área de sua 
competência. Como órgão de apoio do Poder Legislativo, cabe-lhes a iniciativa de 
medidas junto aos demais Poderes, e à sociedade, contribuindo efetivamente na 
elaboração e execução das políticas setoriais de desenvolvimento. Para tanto deverão 
utilizar-se de seus mecanismos técnicos ou especializados e interagir, no exercício da 
função fiscalizadora e legislativa com o Executivo. Em razão da matéria de 
competência de cada Comissão, confere-lhe a atribuição de apreciar e votar projetos 
de lei que, por sua menor complexidade, possam prescindir da competência do 
Plenário. É inquietante a realidade atual que exibe, tramitando por longo período de 
tempo, cerca de dez mil projetos, cuja afluência ao Plenário sobrecarrega-lhe os 
trabalhos, tornando-se tarefa difícil, se não inviável, a sua tempestiva apreciação. A 
alternativa proposta visa desobstruir os trabalhos do Plenário, imprimindo maior 
racionalidade e agilização do processo legislativo, da Comissão, e, por via de 
consequência, do Poder Legislativo, como um todo. Entretanto, mediante solicitação 
de um décimo dos parlamentares de “cada” Casa Legislativa, poderá o plenário avocar 
para si a discussão e deliberação sobre o projeto (Relatório, p.3, col.2). 

 

O contexto da época, descrito acima, descreve, de forma precisa, as razões e os objetivos 

que determinaram a atribuição do poder conclusivo às Comissões, pela CF de 1988. Não 

obstante, embora, em teoria, com a descentralização da apreciação, discussão e da votação da 

maioria dos projetos pelas Comissões, esperava-se um aumento significativo na quantidade de 

projetos aprovados conclusivamente pelas Comissões, o que acabou não ocorrendo nos 

primeiros anos após a implementação da medida, conforme demonstra Figueiredo e Limongi 

(2000): no período de 1989-1994, somente 16% das leis aprovadas derivavam do poder 

conclusivo das Comissões. 

Importante observar, também, os dados trazidos à baila por Santos (2007), referentes 

aos projetos aprovados pelas Comissões e pelo Plenário na 49ª, 50ª e 51ª legislaturas e 

mostrados no quadro 1, abaixo: 

 

Quadro 1 – Projetos aprovados pelas Comissões e pelo Plenário, entre a 49ª e 51ª legislaturas 

LEGISLATURA COMISSÕES PLENÁRIO TOTAL 

49ª (1991/1994) 218(44%) 270 (56%) 488 

50ª (1995/1999) 237 (49,6%) 240 (50,4%) 477 

51ª (1999/2003) 301 (63,7%) 178 (36,3%) 472 

TOTAL 756 (52,6%) 688 ( 47,4%) 1437 

Fonte: Câmara dos Deputados – Centro de Documentação e Informação. 
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A autora, considerou, em seu estudo, Legislaturas completas, com o objetivo de 

minimizar as flutuações que a atividade parlamentar costuma apresentar ao longo dos 4 anos de 

mandato, que, normalmente, apresentam uma maior atividade no início dos mandatos e uma 

queda dessa atividade nos períodos antecedentes às eleições.  

Como pode se observar, é clara a tendência de crescimento na quantidade de proposições 

apreciadas conclusivamente pelas Comissões, a cada legislatura, o que justifica que, cada vez 

mais, se busque aperfeiçoar o sistema. 

Embora, em tese, a regra seja o uso do poder conclusivo pelas Comissões, existem 

muitas exceções que determinam a perda do poder conclusivo, como a possibilidade de recurso 

de um décimo do Plenário e as oito exceções previstas no Regimento Interno. Além disso, 

existe, no Regimento, outras possibilidades de perda do poder conclusivo.  

O art. 143 do RICD determina que quando houver apensação de um projeto a outro que 

já esteja tramitando e sujeito à apreciação conclusiva, caso o projeto que está sendo apensado 

à proposição principal seja de competência do Plenário, a  proposição principal passará a ser 

apreciada pelo Plenário e não mais pela Comissão ou Comissões competentes, conforme 

determina o parágrafo único do referido art. 143: “Na tramitação em conjunto ou por 

dependência, serão obedecidas as seguintes normas: Parágrafo único. O regime especial de 

tramitação de uma proposição estende-se às demais que lhe estejam apensas.”  

Outra possibilidade de perda do poder conclusivo pelas Comissões está contida no 

parágrafo sexto do art.52 do RICD:  

Excetuados os casos em que este Regimento determine de forma diversa, as 
Comissões deverão obedecer aos seguintes prazos para examinar as proposições e 
sobre elas decidir:  

[...] 

§ 6º Sem prejuízo do disposto nos §§ 4º e 5º, esgotados os prazos previstos neste 
artigo, o Presidente da Câmara poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer 
Deputado, determinar o envio de proposição pendente de parecer à Comissão seguinte 
ou ao Plenário, conforme o caso, independentemente de interposição do recurso 
previsto no art. 132, § 2º, para as referidas no art. 24, inciso II. 

Na prática, caso sejam perdidos os prazos por alguma das Comissões que analisam a 

matéria, poderá o Presidente da Câmara, por iniciativa própria ou atendendo requerimento de 

parlamentar, determinar o envio da matéria diretamente ao Plenário, para apreciação, 

resultando, em mais um caso de possibilidade de perda do poder conclusivo. 

A questão que se impõe é que, em vários dos casos de perda do poder conclusivo pelas 

Comissões, ela não se dá por questões estritamente regimentais. Ocorrem movimentos políticos 

como, por exemplo, a perda de prazos para apreciação de determinada matéria na Comissão 
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responsável, em virtude do resultado previsto na votação da matéria. Com a perda do prazo, a 

matéria passaria a ser apreciada pelo Plenário, que poderá inverter o resultado da votação que 

o projeto teria na Comissão. 

 

3 BUSINESS CASE 

A Câmara dos Deputados vem implementando, nas últimas décadas, medidas 

objetivando aperfeiçoar os seus mecanismos operacionais e políticos, de modo a cumprir sua 

missão institucional, qual seja, a de “Representar o povo brasileiro, elaborar leis e fiscalizar os 

atos da Administração Pública, com o propósito de promover a democracia e o desenvolvimento 

nacional com justiça social”. 

O Planejamento Estratégico da Câmara dos Deputados (PECD), aprovado pelo Ato da 

Mesa n.º 59, de 8 de janeiro de 2013 (BRASIL, 2013a), é composto pela missão, visão e valores 

da CD, sendo composto por linhas de atuação, denominadas diretrizes estratégicas, de longo 

prazo, a saber: 1. Sintonia ( Ampliar a sintonia da agenda do Legislativo com os anseios da 

sociedade); 2.Transparência (Ampliar a transparência das atividades e informações da Câmara 

dos Deputados e das Políticas Públicas); 3.Interação (Fortalecer a participação da sociedade nos 

processos legislativo e de fiscalização e controle); 4.Qualidade das Leis (Melhorar a qualidade 

das leis e do ordenamento jurídico brasileiro); 5.Fiscalização (Aprimorar a avaliação e a 

fiscalização das políticas públicas e das ações do Estado); 6.Cidadania (Fomentar a educação 

política e a cidadania ativa);  7.Gestão (Aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados). 

Dentro do escopo do trabalho, observa-se que a proposta de intervenção guarda 

consonância com linhas de atuação da diretriz 4) Qualidade das Leis, a saber: 4.1 Aprimorar os 

mecanismos para consolidação e revisão de normas, bem como para elaboração de leis e 

códigos; 4.3 Promover o aperfeiçoamento do processo legislativo.  

(Disponível em: http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-
deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados. Acesso em 10.06.2017). 

 

Isso em conta, cabe destacar que a Constituição Federal de 1988 introduziu em seu texto 

a possibilidade de as Comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal apreciarem, 

conclusivamente, projetos de Lei, dispensada a competência dos respectivos plenários, 

observadas as exceções previstas a esta regra. 
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A inovação acima referida buscou, em sua essência: desconcentrar o processo 

legislativo brasileiro, deixando mais espaço para que o Plenário se debruçasse sobre matérias 

mais polêmicas e de maior relevância; proporcionar um debate mais técnico e aprofundado 

sobre as matérias que tramitam nessas Comissões; e racionalizar e agilizar os trabalhos 

administrativos. 

O trabalho realizado no âmbito das Comissões da Câmara dos Deputados integra um 

processo complexo, do qual é ferramenta, instrumento, para se atingir um objetivo maior, qual 

seja, o de produzir leis que possam efetivamente resultar em melhorias para a população 

brasileira. E a feitura dessas leis se materializa por meio do processo legislativo. 

Segundo Santos (2007):  

O procedimento descentralizado das comissões vem se constituindo em uma via 
deliberativa da qual a Casa não pode mais prescindir, haja vista ser ele cada vez mais 
incumbido da apreciação da esmagadora maioria de projetos de lei que ali tramitam. 
Além disso, o número crescente de proposições apresentadas à Câmara dos Deputados 
deixa claro que seria impossível ao Plenário exercer tal função sozinho, sem o auxílio 
das comissões. 

 

PROBLEMA 

 

Não obstante as considerações acima mencionadas, vários problemas ainda impedem 

uma atuação mais vigorosa das Comissões na apreciação conclusiva dos Projetos de Lei que 

são apresentados à Câmara dos Deputados. 

 Atualmente a regulamentação que norteia os trabalhos das Comissões está bastante 

defasada.  O normativo que regula as atividades das Comissões é a Resolução nº 17/89, que 

aprovou o RICD,  há cerca de 28  anos. 

 Cabe ressaltar, ainda, que uma parte significativa dos procedimentos adotados nas 

Comissões são baseados em procedimentos definidos para o Plenário,  apesar da enormes 

diferenças entre os dois sistemas. 

 A ausência de um Regulamento para as Comissões constitui-se em um dos principais 

problemas para um melhor funcionamento das Comissões, pois é por meio dessa 

regulamentação que se buscará resolver os demais problemas apontados no decorrer do 

trabalho. Por fim, cabe ressaltar que, embora previsto na Resolução nº 17/89,  art. 2º, tal 

proposta de Regulamento não chegou a ser apresentada e nem aprovada.  

Cumpre assinalar que este trabalho buscou realizar suas avaliações e oferecer 

recomendações a partir da reavaliação criteriosa dos normativos em vigor que regulam o 

funcionamento das Comissões, notadamente o seu poder conclusivo, e, principalmente, das 
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contribuições  oferecidas durante as entrevistas,  diferentemente de trabalhos anteriores,  como 

os de Muller e Pereira ( 2000), Vieira, Fernando ( 2005) e Santos, Carla ( 2007), que basearam 

suas pesquisas, conclusões e recomendações na quantidade de Projetos de Lei submetidos à 

apreciação conclusiva das Comissões e do Plenário, ao longo de diferentes legislaturas. 

Dessa forma, buscou-se realizar uma análise qualitativa dos principais pontos de dor 

relacionados às atividades das Comissões permanentes da Casa, o que se coaduna com a 

proposta sugerida para a atividade acadêmica em desenvolvimento. Pretende-se que esse olhar 

diferenciado sobre a matéria possa acrescentar aspectos importantes aos trabalhos já realizados, 

trazendo, assim, análises que, em conjunto com os outros trabalhos possam apresentar uma 

visão mais abrangente dos temas abordados. 

Os profissionais entrevistados foram parlamentares que atuam diretamente com a 

matéria, incluindo dois presidentes de Comissões e parlamentares da base do governo e de 

oposição, além de servidores altamente capacitados e experientes, que atuam em diferentes 

áreas envolvidas com a matéria, tais como servidores e secretários de Comissões e chefes de 

gabinete de Lideranças partidárias.   

Assim, o trabalho buscou, a partir das diversas contribuições recebidas dos principais 

atores que atuam no processo envolvendo o trabalho das Comissões, diagnosticar e enumerar 

os principais problemas existentes no processo, avaliar alternativas que possam solucionar, ou, 

pelo menos,  minimizar tais problemas, considerando as relações de custo e benefício das 

alternativas propostas, bem como sua viabilidade de implementação, tendo em conta a 

quantidade de stakeholders envolvidos no processo (Lideranças Partidárias da Câmara, 

Deputados, Decom, Secretários de Comissões, Poder Executivo e organismos representativos 

da sociedade) e as diferentes visões e interesses de cada um. 

 

4 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

4.1 Escopo  

Fazem parte do escopo do projeto: 

- as atividades de gerenciamento do projeto, tais como as etapas de iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle, e encerramento;  
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-  a pesquisa e descrição de dados e informações referentes  aos princípios e fases do processo 

legislativo; 

-  a pesquisa e descrição de dados e informações referentes ao sistema de comissões 

parlamentares em outros países e no Brasil, bem como das normas constitucionais e regimentais 

que disciplinam a estrutura e funcionamento das Comissões; 

- a realização de entrevistas com Parlamentares, Secretários-executivos de Comissões, 

servidores de Comissões e Chefes de Gabinete de Lideranças Partidárias; 

 - a análise dos normativos e dos problemas apontados nas entrevistas; 

- as recomendações, a partir do diagnóstico e das análises efetuadas, de medidas que possam 

contribuir para a melhoria dos atuais processos de trabalho.  

 

4.1.1 Entregas previstas 

- Relacionar as normas constitucionais e regimentais que disciplinam a estrutura e 

funcionamento das Comissões; 

- Relacionar as principais competências das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados; 

- Realizar entrevistas com Parlamentares, Secretários-executivos de Comissões, servidores de 

Comissões e Chefes de Gabinete de Lideranças Partidárias; 

 - Analisar os normativos e os problemas apontados; 

- Recomendar, a partir do diagnóstico e das análises efetuadas, medidas que possam contribuir 

para a melhoria dos atuais processos de trabalho.  

 

4.1.2 Estrutura Analítica do Projeto 

Relacionar as normas constitucionais e regimentais que disciplinam a estrutura e 

funcionamento das Comissões: 

- Listar as normas e procedimentos relacionados às atividades das Comissões na Constituição 

Federal; 
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- Listar as normas e procedimentos relacionados às atividades das Comissões no Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados; 

- Listar as normas e procedimentos às atividades das Comissões (Resoluções, Portaria, 

Questões de ordem respondidas) 

 

Relacionar as principais competências das Comissões Permanentes da Câmara dos 

Deputados: 

- Descrever as principais competências das Comissões Permanentes; 

- Descrever as características do poder conclusivo das Comissões; 

 

Realizar entrevistas com Parlamentares, Secretários-executivos de Comissões, servidores 

de Comissões e Chefes de Gabinete de Lideranças Partidárias: 

- Elaborar questionário, para entrevistas abertas, abordando os principais entraves ( 

segmentados em REGIMENTAIS, RH, e PROCESSOS DE TRABALHO)  e sugestões de 

melhoria que poderiam contribuir para melhorar o funcionamento das Comissões; 

- Realizar entrevistas; 

- Compilar informações. 

 

 Analisar os normativos e os problemas apontados: 

- Realizar a análise  

- Compilar os principais problemas encontrados. 

- Avaliar suas causas e efeitos 

 

Recomendar, a partir do diagnóstico e das análises efetuadas, medidas que possam 

contribuir para a melhoria dos atuais processos de trabalho:  

Elencar as medidas que poderiam ser adotadas para eliminar ou mitigar os gargalos e problemas 

encontrados; 

Recomendar as medidas julgadas possíveis de serem implementadas. 
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4.2 Cronograma 

Aqui cabe salientar que o cronograma de trabalho depende da aprovação de todas as 

medidas aqui propostas, incluindo a criação de um Grupo de Trabalho (GT) interdisciplinar 

para avaliar as recomendações feitas. Importante dizer que a criação deste GT é fundamental 

para que se possa avançar no projeto, em virtude, sobretudo, da quantidade stakeholders com 

interesse direto no Projeto, com visões antagônicas, muitas das vezes. 

Partindo dessa premissa, considera-se que o cronograma para conclusão das entregas 

seria de quatro meses, após a constituição do GT. 

 

4.3 Custos  

O custo de implementação da proposta seria de R$ 457.600,00, considerando que quatro 

servidores estariam em tempo integral no GT: 4 (servidores) x R$ 162,50 (custo médio da hora 

de trabalho do servidor) x 22 (dias úteis por mês) x 8 (horas diárias)  x  4 (meses)  =  R$ 

457.600,00; 

4.4 Qualidade 

Critérios a serem definidos em etapa posterior, caso as medidas de aperfeiçoamento 

recomendadas sejam aceitas e transformem-se em um projeto ou melhoria de processos 

existentes.  

 

4.5 Recursos humanos  

Grupo de Trabalho formado por dois servidores representando as lideranças partidárias, 

dois servidores representando os Secretários das Comissões, dois servidores representando o 

Departamento de Comissões, e dois servidores representando a Secretaria-Geral da Mesa; 
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4.6 Comunicações 

A serem definidos em etapa posterior, caso as medidas de aperfeiçoamento a serem 

propostas sejam aceitas e transformem-se em um projeto ou melhoria de processos existentes.  

 

 

4.7 Riscos 

Os principais riscos do projeto e as ações para abordá-los, estão relacionados no quadro 

2 -  Riscos e ações para mitigação, abaixo: 

 

Quadro 2 – Riscos e ações para mitigação 

Risco Criticidade Ação 

Interferência política na avaliação das 
recomendações  

 Alta 
Detalhar, tanto quanto possível, as vantagens da 
implementação das medidas propostas de forma 
a obter o apoio/patrocínio da área política. 

Dificuldades prováveis para coordenar 
posições entre os atores envolvidos no 
processo ( Presidentes de Comissões, 
Líderes de Partidos, Secretários das 
Comissões, Diretores do DECOM, 
servidores) 

Moderada 

Detalhar, tanto quanto possível, as vantagens da 
implementação das medidas propostas; 

Realização de reuniões periódicas para debater e 
nivelar os conceitos entre os atores envolvidos, 
caso as propostas se efetivem em projeto ou 
ações de melhoria dos processos. 

 

4.8 Aquisições: 

Não se aplica. 
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4.9 Partes interessadas 

Sociedade; 

Parlamentares; 

Presidentes de Comissões; 

Líderes de Partidos; 

Secretário-Geral da Mesa; 

 Secretários das Comissões; 

 Diretores do Decom; 

Servidores que atuam nos processos afetos à intervenção. 

 

5 ANÁLISE DAS NORMAS E ENTREVISTAS REALIZADAS – UMA REFLEXÃO 

Conforme citado anteriormente, o trabalho teve como base uma análise qualitativa, a 

partir da avaliação dos normativos que regem o sistema de Comissões Permanentes na Câmara 

dos Deputados, associada às contribuições extraídas das entrevistas realizadas com 

parlamentares, incluindo dois presidentes de Comissões e quatro deputados, sendo dois da base 

do governo e dois da oposição, três  servidores, três secretários de Comissões e três chefes de 

gabinete de Lideranças Partidárias, totalizando quinze entrevistados. 

O trabalho busca inovar, na medida em que usa como matéria prima para a identificação 

dos problemas existentes, avaliação e apresentação de alternativas, a experiência de 

parlamentares e servidores da Casa com ampla experiência na área.  

Pretende-se que as análises e recomendações feitas aqui, a partir desse critério 

qualitativo, possam acrescentar uma visão diferenciada em relação a outros trabalhos já 

realizados, que se basearam, principalmente, na quantidade de Projetos de Lei submetidos à 

apreciação conclusiva das Comissões e do Plenário, ao longo de diferentes legislaturas, para 

subsidiar suas análises.   

De forma a facilitar a análise das contribuições recebidas, optou-se por segmentá-las em 

contribuições da equipe de assessoramento dos parlamentares (servidores e secretários de 

Comissões e chefes de gabinete de Lideranças) e parlamentares. Optou-se, também, por 
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segmentar os problemas apontados em quatro categorias: regimentais, recursos humanos, 

infraestrutura e processos de trabalho.  Não obstante, será possível verificar que alguns dos 

problemas identificados impactam mais de uma das áreas acima descritas, se não todas. 

Para exemplificar essa premissa, podemos apontar um problema identificado no 

segmento de processos de trabalho, apontado por 100% dos secretários de Comissões:  aumento 

do número de Comissões Permanentes sem a correspondente alocação de mão de obra e 

disponibilização de plenários, de forma a suportar o consequente aumento da carga de trabalho. 

Importante ressaltar que esse problema foi citado por 100% dos entrevistados da equipe de 

assessoramento e, também, por 50% dos parlamentares entrevistados. 

  

Dessa forma, apresentamos, no quadro 3, abaixo, os principais problemas elencados pela 

equipe de assessoramento, relacionando qual o segmento do tipo de problema e qual o 

percentual de entrevistados que o elencou como crítico. 

 

Quadro 3  – Principais problemas apresentados por entrevistados que prestam assessoramento 

aos parlamentares 

Problema Segmento Percentual de entrevistados 

Ausência de um regulamento, na forma 

prevista no Regimento, que uniformize os 

procedimentos de trabalho das Comissões 

Regimental 100% 

Ausência dos Deputados nas audiências 

públicas 

Processos de 

Trabalho 

66% 

Aumento na quantidade de Comissões 

Especiais, decorrente do aumento na 

quantidade de Comissões Permanentes 

Processos de 

Trabalho 

100% 

Comissões com carência de servidores para a 

quantidade de atividades realizadas e 

Comissões com “excesso” de servidores para 

a quantidade de atividades realizadas 

Processos de 

Trabalho 

50% 

Ausência de regras para distribuição das 

Relatorias das proposições 

(discricionariedade total do Presidente) 

Regimental 33% 

Fonte: elaboração própria. 
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Ausência de um regulamento, na forma prevista no Regimento, que uniformize os 
procedimentos de trabalho das Comissões 

 

Esse é um problema recorrentemente abordado por quem trabalha diretamente com a 

matéria e que foi citado por todos os entrevistados do segmento de assessoria aos parlamentares 

(servidores e secretários de Comissões e chefes de gabinete de Lideranças) 

A falta de padronização de procedimentos foi citada como sendo um problema, 

notadamente para os secretários das Comissões, pois ficam carentes de uma regulamentação 

clara para que possam orientar o presidente e demais parlamentares da Comissão na condução 

dos trabalhos. 

Um regulamento, com regras claras, traria maior segurança à condução dos trabalhos e 

evitaria situações como a de que um parlamentar questiona, e com razão, porque determinado 

procedimento é adotado em outra Comissão e não naquela. Obviamente, essa confrontação dos 

procedimentos sempre é levantada quando contraria o interesse do parlamentar na tratativa do 

tema, mas, certamente, uma padronização evitaria esse problema. 

Tudo isso em conta, importante ressaltar que, embora exista um "consenso" sobre a 

necessidade de se criar esse Regulamento, é um problema de solução complexa, pois envolve 

alterações no Regimento e a edição de um Ato da Mesa. Ambas as situações não poderiam se 

concretizar sem uma ampla negociação com todos os segmentos envolvidos (Presidentes das 

Comissões, Parlamentares, Lideranças Partidárias, Secretários de Comissões, Diretoria do 

DECOM e SGM). 

Assim, considerando a multiplicidade de atores e suas posições, muitas vezes opostas 

nas matérias tratadas, seria muito difícil aprovar um Regulamento com muitas modificações em 

relação ao previsto no atual texto do Regimento e as práticas adotadas no dia a dia das 

Comissões. Portanto, é fundamental se ter em mente, ao se propor a edição de um Regulamento, 

a complexidade de se aprovar matérias onde não haja um razoável consenso entre tais atores. 

 

Ausência dos Deputados nas audiências públicas 

A ausência, de fato, de Deputados nas audiências públicas também é um problema 

recorrente, citado por 66% dos entrevistados. Na prática, conforme relatos dos entrevistados, 

os parlamentares registram presença nas reuniões das audiências públicas, mas, em boa parte 
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dos eventos, não podem permanecer na reunião, em função de outros compromissos na própria 

Câmara dos Deputados, para acompanhar e participar dos debates. 

Importante destacar aqui que nessas audiências sempre se busca convidar os melhores 

especialistas e autoridades envolvidas com a matéria, gerando, assim, discussões técnicas de 

alta qualidade e com potencial de trazer à baila alternativas para os problemas a serem 

enfrentados.  

Perde-se, assim, com a ausência nas audiências públicas dos parlamentares integrantes 

das Comissões uma grande oportunidade para debate e aprendizado do tema e geração das 

melhores alternativas de solução. 

Ademais, tais audiências representam um elevado custo para a Câmara dos Deputados 

para trazer os especialistas e autoridades que não residem em Brasília, configurando-se em uma 

despesa sem a adequada contrapartida (debate aprofundado da matéria e geração de alternativas 

de solução). 

 

Aumento na quantidade de Comissões Especiais, decorrente do aumento na quantidade 

de Comissões Permanentes 

Conforme determina o inciso II do art. 34 do RICD, será constituída uma Comissão 

Especial sempre que, sobre uma proposição apresentada, mais de três Comissões devam 

pronunciar-se quanto ao seu mérito. Logo, o aumento verificado nos últimos anos na quantidade 

de Comissões Permanente resultou em um aumento, também, na quantidade de Comissões 

Especiais. Hoje existem 25 Comissões Permanentes na Casa e 140 Comissões Especiais em 

funcionamento, sem mencionar as Comissões Mistas e as Comissões Parlamentares de 

Inquérito. 

Nota-se, pelo quadro 4, abaixo, como vem aumentando o número de Comissões 

Permanentes e de Comissões Especiais a cada legislatura: 

 

Quadro 4 -  Quantidade de Comissões Permanentes e Temporárias por Legislatura 

 52ª 
Legislatura 
(2003-2007)  

53ª 
Legislatura 
(2007-2011)  

54ª 
Legislatura 
(2011-2015) 

55ª 
Legislatura 
(2015-2019) 

PERMANENTES 20 20 23 25 

ESPECIAIS, 
EXTERNAS e GT 

116 118 130 140 

Fonte:  Departamento de Comissões 
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O aumento na quantidade de Comissões Especiais, decorrente do aumento da 

quantidade de Comissões permanentes, sem a correspondente alocação de mão de obra para 

realização dos serviços, além da insuficiência de Plenários disponíveis na Casa para a realização 

das reuniões, prejudica, sobremaneira, o bom andamento dos trabalhos. 

Comissões com carência de servidores para a quantidade de atividades realizadas e 
Comissões com “excesso” de servidores para a quantidade de atividades realizadas 

Com relação à quantidade de servidores alocados nas Comissões, todos os entrevistados 

que trabalham diretamente nessas unidades (servidores e secretários de Comissões) foram 

unânimes em dizer que é necessário promover um estudo para redistribuir o quantitativo de 

servidores nas Comissões e, na sequência, implementar essa redistribuição. 

Nas avaliações do grupo entrevistado, existem Comissões com poucos servidores para 

o volume de trabalho e atividades desenvolvidas (reuniões plenárias, audiências públicas, 

seminários, etc.) e, por outro lado, existem Comissões com um volume bem menor de atividades 

e um quantitativo de servidores acima do necessário para a realização dessas atividades. 

 Por tratar-se de tema sensível, e decorrente de entrevistas sem a devida apresentação 

dos dados, não serão citados exemplos de quais Comissões, sob o ponto de vista da relação 

atividades/quantidade de servidores estariam “sobrecarregadas” ou “ociosas”. Não obstante, os 

entrevistados foram unânimes em afirmar que é necessário que se efetue um estudo para 

redistribuir os servidores considerando, efetivamente, as reais demandas de cada Comissão. 

 

Ausência de regras para distribuição das Relatorias das proposições (discricionariedade 

total do Presidente) 

 

Com relação à ausência de critérios para que um parlamentar seja designado relator pelo 

Presidente da Comissão, cabe registrar que, além de ter sido um ponto levantado por 33% do 

corpo técnico, também foi levantado por 50% dos parlamentares entrevistados.  

 O problema apontado pelos entrevistados consiste na total discricionariedade do 

Presidente da Comissão para designar os relatores, sem a existência de qualquer regra que 
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regulamente o tema como, por exemplo, a exigência de o relator possuir conhecimentos 

acadêmicos, profissionais ou experiência prévia na área do tema a ser relatado. 

Tal situação pode gerar prejuízos à qualidade do relatório. Além disso, a designação 

sem observância de critérios mínimos, de forma totalmente discricionária pelo Presidente da 

Comissão, pode gerar um viés favorável aos seus interesses e de seu partido, na produção do 

relatório. 

  

O segundo bloco de entrevistas foi feito com parlamentares que atuam diretamente na 

matéria, conforme Quadro 5 abaixo, incluindo dois Presidentes de Comissões e deputados da 

base do governo e da oposição, de forma a abarcar, tanto quanto possível, uma 

representatividade maior do conjunto de deputados da Casa. 

 

Quadro 5 – Principais problemas elencados pelos parlamentares entrevistados 

Problema Segmento Percentual de entrevistados 

Falta de regulamentação, 
gerando, para o mesmo 
procedimento, tratamentos 
diferenciados nas Comissões.  

Regimental 75% 

Ausência de prazo, na prática, 
para que os relatores apresentem 
seus relatórios. 

Regimental 50% 

Inexistência de regras para 
distribuição das Relatorias 
(discricionariedade total do 
Presidente) 

Regimental 33% 

Audiências públicas: ausência de 
uma síntese das reuniões para 
disponibilização aos 
parlamentares e sociedade. 

Processos de Trabalho 33% 

Fonte: elaboração própria. 

 

Falta de regulamentação, gerando, para o mesmo procedimento, tratamentos 
diferenciados nas Comissões 

  

Esse problema, apontado por 75% dos parlamentares ouvidos, referente à falta de 

regulamentação, para alguns pontos específicos, causou surpresa, pois existe um pensamento 

generalizado, não comprovado cientificamente, de que a maior parte dos parlamentares é 
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contrária à regulamentação, pois isso poderia lhes retirar a discricionariedade e margem de 

manobra para condução das matérias. 

Não obstante, a maior parte dos parlamentares entrevistados, da base do governo e da 

oposição, citou essa questão como sendo um problema que gera dificuldade para condução dos 

trabalhos nas Comissões. E citaram como exemplo a apresentação de requerimento de retirada 

de um determinado projeto de pauta. Em algumas Comissões, não há limitação do número de 

vezes para retirada de um projeto da pauta e em outras há uma limitação, definida em acordo 

de procedimentos.  

Os parlamentares ouvidos foram unânimes em afirmar que deveria haver um limitador 

para a retirada de pauta de uma proposição, não superior a duas retiradas, a exemplo do que 

ocorre com o pedido de vistas, que somente é concedido uma única vez. 

Essa regulamentação asseguraria maior celeridade à tramitação das proposições nas 

Comissões e resultaria na efetiva apreciação, discussão e votação da matéria, ao invés de 

incentivar o uso da estratégia do “adiar para não apreciar”. Como disse um dos parlamentares 

entrevistados: “as matérias devem ser enfrentadas pelos parlamentares, debatidas e decididas, 

favoravelmente ou não. Essa é a boa forma de fazer política”. 

Por fim, cabe salientar que, das vinte e cinco Comissões Permanentes hoje existentes na 

Casa, apenas oito possuem algum tipo de Acordo de Procedimentos firmado, seja disponível 

no sitio eletrônico da Comissão, seja disponível apenas para consumo interno, o que representa 

somente 32% do total das Comissões Permanentes (8 Acordos de Procedimentos publicados e 

em vigor -  anexo II). 

Ademais, mesmo no caso desses regulamentos existentes, são tratadas matérias difusas 

e a critério de cada Comissão, inexistindo padronização de procedimentos.  

 

Ausência de prazo, na prática, para que os relatores apresentem seus relatórios 

Com relação a este problema, cabe ressaltar que, do ponto de vista regimental, existe 

prazo, sim, para que os relatores apresentem seus relatórios, conforme determinado pelo art. 52 

do RICD, que estabelece os prazos para as Comissões concluírem a sua apreciação, de acordo 

com o regime da matéria (urgente, prioritária, ou ordinária). 

O referido artigo determina, em seu parágrafo 1º que: “O Relator disporá da metade do 

prazo concedido à Comissão para oferecer seu parecer”. Ou seja, embora haja a previsão 

regimental para conclusão e apreciação do parecer, o que ocorre na prática, se a matéria não é 

do interesse do Presidente da Comissão, é que esses prazos muitas vezes ficam prejudicados, 
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sem nenhuma consequência para as partes que geraram o atraso, resultando no arquivamento 

da proposição ao final da Legislatura.  

 

Inexistência de regras para distribuição das Relatorias (discricionariedade total do 

Presidente) 

 

Quanto à inexistência de regras para designação dos relatores das proposições pelo 

Presidentes das Comissões, os comentários já foram feitos quando esse problema foi indicado 

no bloco anterior.  

 

Audiências públicas: ausência de uma síntese das reuniões para disponibilização aos 

parlamentares e sociedade 

No que se refere ao último problema apontado pelos parlamentes, referente à ausência 

de uma síntese das discussões realizadas nas audiências públicas, deputados da base do governo 

e da oposição concordaram que as audiências geram uma grande quantidade de material de 

qualidade, em virtude da presença de especialistas, autoridades e profissionais com notório 

saber.  

Ao final das reuniões, embora esse material fique arquivado nos anais da Câmara, não 

é feito nenhum registro, nenhuma síntese dos trabalhos e dos principais pontos debatidos e 

propostas apresentadas. Esse registro poderia ser feito para consumo dos demais deputados da 

Comissão que não puderam comparecer à audiência, dos demais parlamentares da Casa 

interessados na matéria, e de toda a sociedade. 

 

Atas das reuniões 

Outro ponto polêmico é a utilização do item relacionado à aprovação da ata das reuniões 

das Comissões como instrumento meramente protelatório. Vários parlamentares solicitam a 

leitura integral da ata, bem como pedem a discussão, durante a reunião, de pontos que durante 

a realização da reunião anterior não foram objeto de polêmica e discussão. Esse procedimento 

tem como escopo apenas retardar os trabalhos da Comissão para impedir ou atrasar a votação 

de matérias em pauta. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Inicialmente cumpre ressaltar que os critérios escolhidos para elencar os problemas 

acima citados basearam-se em duas premissas:  

- Foram citados por, pelo menos, 50% de um dos grupos de entrevistados (assessoria e 

parlamentares);  

- Foram citados pelos dois grupos de entrevistados, mesmo que em um percentual inferior a 

50% em cada grupo. 

Cumpre informar que o critério para escolha da primeira premissa foi quantitativo, em 

virtude de 50% representar a metade do universo de entrevistados ao passo que o critério para 

a escolha da segunda premissa foi a heterogeneidade, pois optou-se por selecionar aqueles 

problemas que foram relatados pelos dois grupos, mesmo se não atingissem o percentual de 

50%. 

Importante registrar que se optou por entrevistar segmentos reduzidos de servidores e 

parlamentares, mas que possuem vasta experiência e conhecimento na área.  Dessa forma, para 

efeitos acadêmicos, não se trata de amostra significativa, do ponto de vista puramente 

estatístico, mas bastante significativa do ponto de vista qualitativo, pelo conhecimento e 

experiência dos entrevistados.  

Alguns dos problemas apontados, por serem de difícil implementação em virtude da 

quantidade de atores envolvidos no processo, ou, por envolverem medidas que adentram a 

discricionariedade do parlamentar, não serão objeto de recomendação. 

Cabe acrescentar que a recomendação de medidas complexas que, envolveria grandes 

discussões entre os atores envolvidos no processo (Parlamentares, Lideranças Partidárias, 

Presidentes e Secretários de Comissões, Diretores do Departamento de Comissões e 

representantes da SGM) não foram listadas tendo em conta a dificuldade de se chegar a um 

consenso para construção das alternativas e o tempo que esse consenso poderia levar. 

Outro elemento importante na construção das alternativas seria a criação de um Grupo 

de Trabalho, formado por dois representantes de cada um dos segmentos acima citados, além 

de dois representantes da Secretaria-Geral da Mesa, tendo em conta a participação desse órgão 

no início e no fim da tramitação das proposições destinadas às Comissões, e ainda, que a 

atribuição para elaborar o Projeto de Regulamento das Comissões é competência da Mesa 

Diretora, de acordo com o art. 15, XI do RICD.  
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Não obstante, se deve ter em mente que a criação do GT, discussão das recomendações 

e apresentação de uma proposta, com prazo determinado, é uma questão complexa. A existência 

de orientações diferentes por parte das lideranças partidárias, por exemplo, pode levar a 

posicionamentos distintos por parte dos partidos ligados ao governo e dos partidos ligados à 

oposição, podendo vir a se constituir em mais um elemento de dificuldade para sintetizar as 

propostas dentro desse segmento. 

Dessa forma, a proposta seria balizada pelos seguintes critérios: 

a) criação de Grupo de Trabalho formado por dois servidores representando as lideranças 

partidárias, dois servidores representando os Secretários das Comissões, dois servidores 

representando o Departamento de Comissões, a quem caberia a coordenação do Grupo 

de Trabalho,  e dois servidores representando a Secretaria-Geral da Mesa; 

b) o Grupo teria um prazo de quatro meses, após constituído, para discussão das 

recomendações aqui sugeridas, bem como de outras alternativas que possam surgir no 

decorrer dos trabalhos e apresentação de uma proposta de Regulamento básico à Mesa 

Diretora.  Caso aprovada, seria elaborado e publicado ato da mesa determinando as 

alterações propostas;  

c) considerando que, pelo menos um representante de cada segmento estaria à disposição 

do GT, em tempo integral, durante os quatro meses aqui sugeridos, o custo de 

implementação da proposta seria de R$ 457.600,00: 4 (servidores) x R$ 162,50 (custo 

médio da hora de trabalho do servidor) x 22 (dias úteis por mês) x 8 (horas diárias)  x  4 

(meses)  =  R$ 457.600,00; 

d) os oito representantes do GT seriam indicados pela SGM e pelo Decom, considerando o 

perfil desejado de negociação e conhecimento de cada segmento a ser representado, e 

posteriormente, designados pelo Presidente da Câmara dos Deputados, com a 

incumbência de reunir-se com o segmento que representam, discutir as propostas e levar 

o posicionamento desses segmentos para as discussões do GT; 

e) As recomendações objeto deste trabalho seriam levadas ao grupo, como base para início 

das discussões, podendo, a critério do grupo, ter o seu escopo ampliado, ou, a depender 

dos debates, reduzido. Outras medidas que não as aqui elencadas poderiam, também, ser 

propostas pelo grupo, no decorrer dos trabalhos; 
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Dito isso, elencamos abaixo as sugestões e suas respectivas justificativas para 

implementação, que poderiam ser debatidas pelo Grupo, para elaboração de uma versão básica 

do Regulamento, na forma prevista pelo art. 15, XI do RICD. 

Importante salientar que, sem prejuízo de outras medidas de melhoria que podem ser 

avaliadas pelo próprio Decom e pelas Comissões, a partir dos problemas identificados nesse 

trabalho, buscou-se focalizar na criação de um Regulamento básico, por ser uma determinação 

de mais de 28 anos dada pelo RICD e nunca cumprida. 

Ademais, a elaboração de um Regulamento básico, com os principais pontos onde 

existam nível de consenso suficiente para sua aprovação, pode constituir-se no marco inicial 

para discussão sistemática da matéria e melhorias contínuas em seu conteúdo. 

Dessa forma, estão relacionados, abaixo os pontos que poderiam ser discutidos pelo 

grupo, acompanhados de justificativas técnicas adicionais, quando cabíveis, para auxiliar os 

trabalhos (quadro 6). 

 

Quadro 6 – Pontos a serem avaliados pelo GT  

PONTOS A SEREM AVALIADOS PELO GT JUSTIFICATIVAS 

 

1. Dia e hora de realização das reuniões 

 

 

 

 

 

 

       2.Tempo de fala dos deputados 

3. Ordem dos trabalhos (Ata e Expediente) 

 

    3.1 Ata das Reuniões 

 

 

 

 

1.Acredita-se que tais procedimentos já se 
encontram, em alguma medida, contemplados pelo 
Regimento e com razoável nível de consenso entre 
os atores envolvidos, podendo ser abarcados pela 
proposta a ser apresentada pelo Grupo de 
Trabalho; 

 

 

 

2.Vide justificativa anterior; 

3. Vide justificativa do item 1; 

 

3.1 Aqui cabe ressaltar resposta da Presidência, em 
24/5/2016, ao Recurso 132/2016, do Deputado, 
JERÔNIMO GOERGEM,  onde a Presidência 
firmou entendimento no sentido de que Ata não é 
proposição e, por isso, não se submete a todos os 
incidentes regimentais das proposições, não 
cabendo encaminhamento de votação, orientação 
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4. Quórum de abertura e votação; 

 

 

5. Apreciação das proposições (Pedido de 
vistas e requerimento de retirada de 
pauta); 

 

     5.1 Requerimento de retirada de pauta   

 

 

 

 

 

 

6. Leitura do Parecer da Comissão 

 

7. Composição das Comissões 

 

8. Relatoria 

 

 

 

 

 

 

partidária e verificação de votação. Nesse sentido, 
recomenda-se que o texto da proposta de novo 
regulamento consolide esse posicionamento da 
presidência. (Decisão da Presidência e Recursos 
anexos); 

 

 

4. Vide justificativa do item 1; 

 

 

5. Vide justificativa do item 1; 

 

 

5.1 A possibilidade de Retirada de Pauta de uma 
proposição, indefinidamente, foi ponto abordado 
pela Assessoria e pelos Parlamentares, como um 
dos procedimentos que mais atrapalha, atualmente, 
o trabalho das Comissões, conforme explicitado no 
item. Nesse sentido, recomenda-se ao grupo que 
busque redação que limite a retirada de 
proposições de pauta a duas vezes, por legislatura; 

 

 

6. Vide justificativa do item 1; 

 

7. Vide justificativa do item 1; 

 

8. Conforme relatado anteriormente, a total 
discricionariedade do Presidente da Comissão para 
designar os relatores, sem a existência de regras 
que regulamentem como deve se dar essa 
distribuição, podem gerar prejuízos à qualidade do 
relatório. Além disso, a nomeação sem observância 
de critérios mínimos, de forma totalmente 
discricionária pelo Presidente da Comissão, pode 
gerar um viés favorável aos seus interesses e de seu 
partido, na produção do relatório. Tudo isso em 
conta, apesar da dificuldade desse tema, 
entendemos que existem fortes argumentos 
técnicos para se buscar uma redação que busque, 
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9. Arquivamento de proposições  

 

10. Criação de Subcomissões e turmas. 

 

dentro do que a negociação permitir, o 
estabelecimento de algum critério para a nomeação 
dos relatores.  

9. Vide justificativa do item 1. 

 

10. Vide justificativa do item 1. 

Fonte: elaboração própria. 

   

Espera-se que as providências acima sugeridas possam representar uma contribuição 

adicional à retomada das discussões sobre os problemas existentes e possam gerar alternativas 

que, se não solucionem, pelo menos, minimizem os efeitos dos problemas apontados.  

A edição de um regulamento para as Comissões Permanentes é fundamental para que 

se possa ter uma base mínima de orientação para os atores que atuam na área, trazendo mais 

segurança, jurídica e operacional, na realização dos procedimentos de trabalho. 

Considerando a complexidade do tema, a quantidade de atores envolvidos, com visões 

antagônicas em alguns pontos, acredita-se que um Regulamento básico, com os pontos onde 

haja razoável consenso sobre a matéria pode vir a se constituir em um primeiro passo, que 

poderá vir a ser sequenciado de discussões e reavaliações periódicas sobre a matéria, permitindo 

que se possa evoluir, ao longo do tempo, para um Regulamento mais abrangente e que aborde 

a maioria dos procedimentos das Comissões.  
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APÊNDICE A – Questionário 

 

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS COM PARLAMENTARES E SERVIDORES 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

Quais são, sob o seu ponto de vista, os 
principais entraves e problemas atualmente 
existentes que impedem um melhor 
funcionamento das Comissões 
Permanentes ? 

 

Recursos Humanos 

Infraestrutura  

Processos de trabalho 

Regimentais 

 

 

 

Quais são, na sua avaliação, as medidas que 
poderiam ser adotadas, para eliminar, ou, 
pelo menos, minimizar tais problemas? 

 

Recursos Humanos 

Infraestrutura,  

Processos de trabalho 

Regimentais 
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ANEXOS – ACORDOS DE PROCEDIMENTOS ADOTADOS POR COMISSÕES 
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Anexo A – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

 

ACORDO DE PROCEDIMENTOS 

 

1. Redações finais serão apreciadas em bloco, salvo aquelas que tenham emendas 

de redação, que serão apreciadas em separado após o bloco. Qualquer membro da 

Comissão poderá requerer a apreciação de item em separado, que será colocado em 

votação após o bloco.  

 

2. Projetos de Decretos Legislativos serão apreciados em bloco na seguinte ordem: 

(a) os que tratem de concessão ou renovação de serviço de radiodifusão; (b) os que 

tratem de perempção; e (c) os que tratem de acordo internacional. Qualquer membro 

da Comissão poderá requerer a retirada de item do bloco, para apreciação em 

separado, que será colocado em votação após o respectivo bloco.  

 

3. Os projetos de lei em regime de urgência constitucional serão deliberados antes 

das inversões e logo após os blocos.  

 

4. Caso o Relator da proposição tenha registrado presença eletrônica e não esteja 

presente no recinto do Plenário no momento da apreciação do item, o Presidente, a 

seu critério, poderá indicar um membro da Comissão para proceder a leitura do 

Parecer. Nesse caso, o parlamentar não poderá acatar sugestões ao parecer do 

Relator.  

 

5. Na hipótese do Relator não ter justificado sua ausência nem registrado sua 

presença eletrônica, no momento da apreciação do item, por três reuniões 

consecutivas, na terceira reunião, o Presidente, a seu critério, poderá designar um 

novo parlamentar para relatar a matéria. O novo relator designado poderá proferir seu 

parecer oralmente ou solicitar o prazo de até 2 sessões para elaborá-lo.  

 

6. Os requerimentos de inclusão de matéria extrapauta (art. 52, §5º, RICD) serão 

recebidos pela Mesa da Comissão somente nos primeiros 30 minutos da Reunião. 

Esses requerimentos de inclusão extrapauta serão deliberados após a conferência 

dos requisitos regimentais na ordem de apresentação à Mesa.  
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7. A pauta da semana, divulgada até o meio-dia da sexta-feira anterior, conterá no 

máximo 40 (quarenta) itens, ressalvados: (a) o bloco de redação final; (b) o bloco de 

projetos de decretos legislativos que tratam de concessão, renovação ou perempção 

de serviços de radiodifusão; (c) o bloco de acordos internacionais; (d) os 

requerimentos apresentados na Comissão; e (e) os projetos em regime de urgência 

constitucional. Poderão ser acrescidos itens na pauta a critério do Presidente, desde 

que divulgados com antecedência mínima de 24 horas.  

 

8. Em caso de pedido de vista, será encaminhado avulso da matéria ao solicitante. A 

proposição que aguarda transcurso do prazo de vista continuará em pauta gravada 

do seguinte aviso: "CUMPRINDO PRAZO DE VISTA".  

 

9. O pedido de vista somente será deferido pela Presidência após a apresentação do 

voto do Relator; após o deferimento, o solicitante não poderá retirar o pedido de vista. 

O prazo de 2 sessões de vista será cumprido integralmente, mesmo que o solicitante 

deixe de figurar como membro da Comissão ou queira renunciar ao prazo completo.  

 

10. A leitura da ata poderá ser dispensada a pedido de qualquer Deputado. Qualquer 

membro pode solicitar que a ata seja lida e apreciada pelo colegiado. Nessa situação, 

o tempo de discussão será de 3 minutos.  

 

11. As reuniões deliberativas ordinárias serão realizadas: (a) nas terças-feiras, a partir 

das 14 horas e 30 minutos; (b) nas quartas-feiras, a partir das 10 horas, com as 

proposições remanescentes de terça; e (c) nas quintas-feiras, a partir das 10 horas. 

O Presidente poderá, por conveniência e oportunidade, deixar de convocar ou alterar 

os horários das Reuniões, mediante comunicação prévia aos membros da Comissão 

nos termos regimentais. As Reuniões serão realizadas, sempre que possível, no 

recinto do Plenário 01, localizado no Anexo II da Câmara dos Deputados.  

 

12. As Reuniões não Deliberativas de Audiência Pública e de Seminários, quando 

convocadas, serão realizadas preferencialmente às quintas-feiras, às 10 horas, 

hipótese em que deixará de ser realizada Reunião Deliberativa Ordinária da 

Comissão. Caberá ao Presidente o agendamento dessas reuniões.  
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13. Os requerimentos de Audiência Pública apresentados deverão fazer referência à 

proposição que esteja em trâmite na Comissão e indicar expressamente o rol de 

convidados.  

 

14. O painel de presença de todas as reuniões da CCJC, deliberativas ou não, será 

aberto 30 minutos antes do horário previsto para o início da reunião, momento em que 

será iniciada a coleta dos pedidos de inversão de pauta, em caráter pessoal e 

intransferível.  

 

15. Em caso de reuniões deliberativas, as inversões dos itens da pauta poderão ser 

solicitadas, em lista própria, por membro da Comissão e serão apreciadas, logo após 

a apreciação dos blocos, em requerimento único. É obrigatória a presença do 

Deputado solicitante no momento do anúncio do item invertido; na hipótese de 

ausência, o item será transferido para o final da lista de inversão. Esgotadas as 

inversões, a pauta será retomada a partir do seu início.  

 

16. As inversões aprovadas ficam asseguradas para a próxima reunião deliberativa 

da mesma semana. 

 

 

Acordo de procedimentos aprovado na reunião do dia 10/03/2015. Itens 5, 6 e 7 foram aprovados na 

reunião do dia 17/03/2015. 
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Anexo B – Comissão de Desenvolvimento Urbano 

 

 ¹ - Acordo de procedimentos aprovado na reunião do dia 29/03/17. ² - Art. 51, RICD. ³ - 

Art. 41, VI, RICD; Questões de Ordem nº 688/2006 e 423/2009. 4 - Art.3º, §2º do Ato da 

Mesa nº 33, de 2012  

 

ACORDO DE PROCEDIMENTOS 

 

1. A distribuição da pauta e da convocação será feita para os membros da Comissão, lideranças 

e interessados, preferencialmente, até as 17h das segundas-feiras anteriores às reuniões.  

 

2. Os requerimentos que deverão constar nas pautas das reuniões deliberativas serão aceitos 

somente até às 16h do dia anterior às reuniões.  

 

3. Os requerimentos procedimentais serão recebidos pela Mesa da Comissão somente até o 

início da ordem do dia. Os requerimentos de inclusão de matéria extrapauta (art. 52, §5º, RICD) 

serão deliberados após a conferência dos requisitos regimentais na ordem de apresentação à 

Mesa.  

 

4. Na hipótese de o Relator não ter justificado sua ausência nem registrado sua presença 

eletrônica, no momento da apreciação do item, o Presidente retirará o item de pauta. Em 

persistindo a ausência do Relator em reunião subsequente ou não, o Presidente, a seu critério, 

poderá designar um novo parlamentar para relatar a matéria. O novo relator designado poderá 

proferir seu parecer oralmente ou solicitar o prazo de até 2 sessões para elaborá-lo.³  

 

5. Em consonância com as orientações da Administração da Casa, os requerimentos para 

audiências públicas devem ser compostos, preferencialmente, de 03 (três) palestrantes, 

objetivando desse modo, conter despesas, melhorar a acomodação dos convidados e facilitar o 

debate e participação dos membros do Colegiado.  

 

6. Em se tratando de evento a ser realizado fora do Palácio do Congresso Nacional, o 

requerimento apresentado para que a Comissão promova-o ou dele participe deverá ser 

subscrito por um terço dos membros da Comissão e aprovado previamente pelo respectivo 

Plenário.4  
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7. A logística de eventos realizados fora do edifício sede da Câmara dos Deputados será de 

responsabilidade do(s) deputado(s) solicitante(s).  
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Anexo C – Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 

 

REGULAMENTO INTERNO 

Regulamenta o funcionamento e a organização das atividades no âmbito da Comissão de 

Fiscalização Financeira e Controle. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º As reuniões deliberativas são realizadas, em regra, às quartas feiras, a partir das dez 

horas, no Plenário 9 do Anexo II. 

§ 1º As Audiências Públicas ocorrem, preferencialmente, às terças-feiras e às  quartas-feiras, 

após a reunião deliberativa. 

§ 2º Os eventos externos, tais como seminários e visitas técnicas, são realizados, 

preferencialmente, às segundas e sextas-feiras. 

Art. 2º As reuniões extraordinárias serão convocadas, com a devida antecedência, de ofício, 

pelo Presidente, ou a requerimento de um terço dos membros desta comissão. 

Art. 3º O registro de presença no painel eletrônico poderá ser efetuado a partir de trinta minutos 

antes do horário previsto para início da respectiva reunião. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORDEM DOS TRABALHOS 

 

Seção I 

Da Ata 

Art. 4º A leitura da ata da reunião anterior poderá ser dispensada pelo Presidente, a 

requerimento de qualquer membro, no momento em que for anunciada, desde que não haja 

manifestação contrária. 

Art. 5º Os Deputados que desejarem discutir a ata poderão usar da palavra uma única vez, pelo 

prazo de três minutos. 

§ 1º A discussão cingir-se-á ao conteúdo e à redação da ata. 

§ 2º O Deputado que pretender retificar a ata poderá encaminhar declaração escrita à Mesa ou, 

durante a discussão, requerer alterações oralmente. 

§ 3º Encerrada a discussão, a ata será submetida à aprovação. 
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Seção II 

Dos Requerimentos Procedimentais 

Subseção I – Regras Gerais 

Art. 6 º Todos os requerimentos procedimentais exigem a presença do autor no ato da votação, 

sob pena de restar prejudicado. 

Parágrafo único. Os requerimentos procedimentais sofrerão encaminhamento pelo autor e por 

um orador contrário pelo prazo de cinco minutos cada. 

Art. 7 º. Os requerimentos de inversão da ordem dos trabalhos, de preferência e de inclusão 

extrapauta, deverão ser escritos e apresentados até o início da Ordem do Dia da reunião. 

§ 1º O requerimento de retirada de pauta poderá ser apresentado por qualquer membro, por 

escrito, até o anúncio da matéria a que se refere. 

§ 2º O requerimento de adiamento da discussão por até dez sessões, deverá ser escrito e 

apresentado até o início da discussão. 

§ 3º O requerimento de encerramento da discussão deverá ser escrito e apresentado durante a 

discussão, após falarem dez deputados. 

§ 4º O requerimento de adiamento da votação por até cinco sessões deverá ser escrito e 

apresentado antes do início da votação. 

§ 5º O requerimento de votação pelo processo nominal deverá ser escrito e apresentado por 

qualquer membro, antes de iniciada a votação da matéria a que se refira. 

§ 6º O requerimento de destaque deve ser apresentado até o anúncio da votação da matéria. 

 

Subseção II – Da Autoria 

Art. 8 º O requerimento de inclusão extrapauta deverá ser apresentado por um terço dos 

membros desta Comissão, considerando o número de vagas que caiba a cada partido, e aprovado 

pela sua maioria absoluta, em votação nominal. 

§ 1º Os requerimentos de adiamento de discussão e votação são de iniciativa exclusiva de líder, 

autor ou relator da proposição. 

§ 2º Os demais requerimentos que recaem sobre os itens ou o ordenamento da pauta podem ser 

apresentados por qualquer membro deste colegiado. 

 

Seção III 

Dos Requerimentos Pautados 

Art. 9º Requerimentos pautados são os de informação, convocação, convite ou audiência 

pública, divulgados previamente à reunião, para deliberação do colegiado. 
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§ 1º O requerimento de audiência pública não poderá ser alterado ou aditado no caso de ausência 

do autor. 

§ 2º Uma vez aprovado o requerimento de audiência pública, a reunião deverá contar 

necessariamente com a presença do autor do requerimento, exceto por motivo justificado. 

§ 3º Os requerimentos constantes da pauta da reunião podem ser encaminhados por até quatro 

oradores, dois a favor e dois contrários e poderão ser discutidos por líder, autor, relator e demais 

membros por quinze minutos e não membros por três minutos. 

 

Seção IV 

Da Proposta de Fiscalização e Controle 

Subseção I – Regras Gerais 

Art. 10 A proposta de fiscalização financeira e controle (PFC) poderá ser apresentada por 

qualquer Deputado a esta Comissão, com a específica indicação do ato e fundamentação da 

providência objetivada. 

Art. 11. A PFC será relatada previamente quanto à oportunidade e conveniência da medida e o 

alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou orçamentário do ato impugnado, 

definindo-se o plano de execução e a metodologia de avaliação. 

 

Subseção II – Da Relatoria 

Art. 12. O Presidente designará relator para emitir o relatório prévio no prazo de até dez sessões. 

Parágrafo único. Em caso de não observância do prazo, o Presidente solicitará a devolução da 

proposta para a designação de novo relator, que disporá da metade do prazo constante do caput. 

Art. 13. O relatório final será apresentado no prazo de vinte sessões. 

Parágrafo único. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação dirigida ao Presidente. 

Subseção III – Da Substituição do Relator 

Art. 14. Constando a matéria em pauta por três reuniões consecutivas e estando ausente o 

Relator, sem justificativa, na terceira reunião o Presidente poderá nomear novo Relator para 

oferecer parecer. 

Art. 15. No de caso de o relator registrar presença, mas não se encontrar no Plenário da 

Comissão no momento em que a proposição com relatório for anunciada, o Presidente poderá 

indicar outro membro para fazer a leitura do relatório. 

Seção IV 

Da Ordem do Dia 

Subseção I – Regras Gerais 
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Art. 16. As PFCs poderão ser apreciadas em bloco, conforme a conclusão do relatório prévio 

ou final e desde que os relatórios tenham sido disponibilizados previamente. 

§ 1º As matérias constantes dos blocos não sofrerão discussão ou encaminhamento de votação. 

§ 2º Qualquer membro poderá solicitar a retirada de matéria dos blocos, no momento em que 

for anunciada, a fim de possibilitar a discussão da proposição na ordem estabelecida na pauta 

completa. 

Art. 17. Na discussão da PFC, em votação individual, líder, autor, relator e demais membros 

disporão de quinze minutos, enquanto que Deputados não membros, três minutos. 

 

Subseção II – Do Pedido de Vista 

Art. 18. O pedido de vista, individual ou coletivo, somente será concedido após a leitura do 

relatório e até o início da votação da matéria. 

§ 1º O pedido poderá ser solicitado por escrito ou oralmente, contanto que o solicitante esteja 

presente ou tenha registrado presença. 

§ 2º É vedada a retirada de pedido de vista, cujo prazo será de duas sessões, a ser cumprido 

integralmente, mesmo que o solicitante deixe de ser membro da Comissão ou apresente suas 

considerações em prazo inferior. 

§ 3º Quando houver mudança de legislatura, o pedido de vista será renovado, dada a reabertura 

de discussão da matéria. 

 

Subseção III – Do Voto em Separado 

Art. 19. O autor do voto em separado poderá fazer a sua leitura no tempo destinado à discussão, 

caso tenha se inscrito. 

§ 1º O voto em separado não será submetido à deliberação. 

§ 2º Se o parecer do Relator da matéria for rejeitado pela Comissão, o Presidente poderá 

designar outro Relator, que poderá ser autor de voto em separado. 

§ 3º Caso o voto em separado consubstancie a decisão da Comissão, este se tornará o relatório 

vencedor. 

§ 4º O novo relatório deverá ser submetido a nova votação. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Eventos e Audiências Públicas 
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Art. 20. Qualquer membro da Comissão poderá requerer a realização de conferências, 

audiências públicas, exposições, palestras, seminários, simpósios, mesas-redondas, encontros, 

painéis ou eventos afins. 

§ 1º O requerimento de que trata o caput deste artigo deverá fazer referência a proposições em 

trâmite na Comissão ou assunto de sua área de atuação, bem como indicar expressamente a 

sugestão de convidados. 

Art. 21. O convidado ou expositor, em Audiência Pública, disporá de até vinte minutos 

prorrogáveis para sua exposição, não podendo ser aparteado. 

Art. 22. Os Deputados inscritos disporão do prazo de três minutos, para questionamentos, 

durante a fase de interpelação, facultadas a réplicas e a tréplicas por igual prazo. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23. A pauta provisória será divulgada até sexta-feira da semana anterior à realização da 

reunião. 

§ 1º A divulgação da pauta definitiva fica agendada para terças-feiras, na véspera da realização 

da reunião, até às dezoito horas. 

Art. 24. Aplicam-se, no que couber, as disposições previstas no Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados, sobre toda e qualquer norma 

aplicada às Comissões Permanentes, nos casos omissos deste regulamento. 

Art. 25. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Sala da Comissão, em de de 2017 

Deputado WILSON FILHO 
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Anexo D – Comissão de Finanças e Tributação 

Acordo de Procedimentos para 2017 

55ª Legislatura - 3ª Sessão Legislativa 

 

 

1. REUNIÕES  

1.1. As reuniões deliberativas acontecerão às quartas-feiras, preferencialmente no Plenário 4.  

1.2. As reuniões de audiência pública ocorrerão às terças e quintas-feiras e destinar-se-ão ao 

debate de proposições legislativas em trâmite na CFT e a temas de interesse nacional 

pertencentes ao campo temático da comissão (art. 32, X).  

1.2.1. Não serão realizadas audiências públicas para tratar de proposição cujo parecer, na CFT, 

destinar-se apenas ao exame da admissibilidade (art. 54).  

1.2.2. Os expositores convidados para as audiências públicas não ultrapassarão, 

preferencialmente, o número de 6.  

1.3. O registro eletrônico será aberto 30 minutos antes do horário previsto para o início de 

qualquer reunião.  

 

2. REQUERIMENTOS PAUTADOS E REQUERIMENTOS DE PROCEDIMENTO 

(MATÉRIA SOBRE A MESA)  

2.1. Todos os requerimentos exigem a presença do autor para sua apreciação.  

2.2. Os requerimentos poderão ser subscritos por outros membros da Comissão.  

2.3. Ausente o autor no momento da apreciação de requerimento pautado, a matéria será 

transferida para a reunião deliberativa seguinte, registrada a anotação da ausência o autor.  

2.4. Quanto aos requerimentos de procedimento, se ausente o autor no momento de sua 

apreciação, serão considerados prejudicados.  

2.5. Os requerimentos pautados serão discutidos por até 5 minutos por membros e por até 3 

minutos por não membros.  

 

3. INVERSÃO DA PAUTA (ART. 50, § 1º)  

3.1. Os requerimentos de inversão de pauta serão apresentados e apreciados em formulário 

único.  

3.2. A inversão somente será requerida por parlamentar, membro da comissão, mediante 

assinatura no formulário de inversão.  
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3.3. O formulário estará disponível na sala de reuniões 30 minutos antes até o início da Ordem 

do Dia.  

3.4. O requerimento será apreciado logo após a apreciação dos blocos.  

3.5. Aprovado o requerimento de inversão, serão imediatamente apreciadas as proposições 

relativas a cada pedido, na ordem de aposição das assinaturas no requerimento.  

 

4. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA (art. 117)  

4.1. Podem ser apresentados requerimentos para retirada de pauta desde a abertura do registro 

de presença até o anúncio da matéria.  

4.2. A matéria constante da pauta somente será retirada em virtude de aprovação de 

requerimento por até 4 vezes, consecutivas ou não, na sessão legislativa.  

4.2.1. O requerimento para retirada da pauta de proposição que já tenha completado 4 retiradas 

na sessão legislativa não será admitido pela secretaria da Comissão.  

 

5. DISCUSSÃO DA ATA (art. 50, I)  

5.1. A leitura será dispensada a pedido de qualquer deputado.  

5.2. Manifestando-se discordância quanto à dispensa da leitura da ata, será designado um 

membro da comissão para proceder à leitura.  

5.3. A discussão da ata limitar-se-á à indicação de ressalvas para sua correção.  

5.4. A ata não será objeto de encaminhamento, orientação ou verificação de votação.  

 

6. AUSÊNCIA DO RELATOR (art. 57)  

6.1. Caso o relator de proposição constante da pauta ausentar-se por 4 reuniões da Comissão, 

consecutivas ou não, na sessão legislativa, o Presidente nomeará um relator substituto, que 

deverá oferecer um novo parecer, oralmente.  

6.1.1. Ao relator substituto será concedido prazo até à reunião seguinte, caso deseje, para 

apresentar novo parecer.  

6.2. Se o relator registar presença na reunião, mas estiver ausente no momento da deliberação 

da matéria, excepcionalmente, o Presidente poderá indicar um membro da Comissão para ler o 

parecer.  

6.2.1. O membro que proceder à leitura do parecer não será considerado relator e tampouco 

poderá acatar sugestões porventura feitas ao parecer.  

6.2.2. Caso a matéria se apresente como controversa, o Presidente a retirará da pauta de ofício 

e a submeterá à apreciação na reunião subsequente.  
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7. INCLUSÃO DE MATÉRIA EXTRAPAUTA (art. 52, §5º)  

7.1. Requerimento para inclusão de matéria extrapauta poderá ser apresentado a qualquer tempo 

da reunião, com o apoiamento de 1/3 dos membros.  

7.2. O requerimento somente será apreciado após a conferência das assinaturas pela secretaria 

da Comissão.  

 

8. A PROPOSIÇÃO QUE TENHA RECEBIDO VOTO EM SEPARADO NA 

LEGISLATURA NÃO SERÁ APRECIADA EM BLOCO  

 

Sala da Comissão, em 27 de setembro de 2017 
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Anexo E – Comissão de Cultura 

 

Procedimentos a Serem Adotados para os Trabalhos da Comissão 

 

 

1. Reuniões da Comissão:  

1.1. Deliberativas Ordinárias: serão realizadas às quartas-feiras, às 14h30;  

1.2. Audiências Públicas: serão realizadas, preferencialmente às terças-feiras, às 14h30, e às 

quintas-feiras, às 10h de acordo com a possibilidade de plenários e do parlamentar requerente;  

1.3. Extraordinárias: serão realizadas de acordo com a necessidade.  

 

2. Procedimentos para as Reuniões:  

2.1. Deliberativas Ordinárias:  

2.1.1. A distribuição da pauta e da convocação será feita para os membros da Comissão, 

Lideranças e interessados até às 17h das segundas-feiras anteriores às reuniões;  

2.1.2. Os requerimentos que deverão constar nas pautas das reuniões deliberativas serão 

aceitos até às 16h, do dia anterior à reuniões;  

2.1.3. As proposições constantes na Ordem do Dia, sem a presença do relator, serão retiradas 

de pauta de ofício, pelo Presidente, por 3 vezes. Em persistindo a ausência do Relator, poderá 

ser designado Relator Substituto;  

2.1.4. Matérias de grande relevância e interesse do colegiado, verificada a ausência do 

Relator, o Presidente poderá designar de imediato um Relator Substituto.  

 

2.2. Eventos:  

2.2.1. Os requerimentos para Audiências Públicas devem contemplar temas de abrangência e 

relevância nacional, estimulando, desse modo, o quórum, e evitando sua banalização;  

2.2.2. Em consonância com as orientações da Administração da Casa, os requerimentos para 

Audiências Públicas devem ser compostos, preferencialmente, de 04 (quatro) palestrantes, 

objetivando, desse modo, conter despesas, melhorar a acomodação dos convidados e facilitar 

o debate e a participação dos membros do Colegiado;  
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2.2.3. A logística de eventos realizados fora do edifício sede da Câmara dos Deputados será 

de responsabilidade do parlamentar solicitante  
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Anexo F – Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 

 

Procedimentos a serem adotados para os trabalhos da Comissão 

 

1. REUNIÕES DELIBERATIVAS: 

Dias e Horários: 

As reuniões Deliberativas Ordinárias serão realizadas, preferencialmente, às 15h, das quartas-

feiras. 

Divulgação da pauta: 

A divulgação da pauta da reunião será feita para os membros da Comissão, Lideranças e 

interessados às sextas-feiras anteriores às reuniões, por meio eletrônico, e publicada na página 

da Comissão. 

Inclusão de Requerimentos na Pauta: 

A Comissão receberá solicitações de requerimentos de audiência pública para inclusão na pauta 

até às 18hs da terça-feira anterior à reunião. Estas solicitações de inclusão na pauta estão sujeitas 

à decisão desta Presidência. 

Da apreciação das matérias pela Comissão 

Os requerimentos constantes da pauta apenas serão apreciados se a autora ou o autor estiverem 

presentes no momento de seu anúncio. O Requerimento poderá ser subscrito até o momento do 

anúncio da matéria. 

No caso de projetos é necessária a presença do (a) relator (a) para apreciação da matéria. Caso 

o (a) Relator (a) da proposição tenha registrado presença no sistema eletrônico e não esteja no 

recinto do Plenário da Comissão, no momento da apreciação do item, a Presidente, a seu 

critério, poderá indicar um membro para proceder apenas à leitura do parecer e acompanhar as 

discussões, sendo-lhe vedado acatar qualquer sugestão ao voto do(a) Relator(a). 

Requerimentos sobre a mesa: 

Os requerimentos “sobre a mesa” (inclusão extrapauta, retirada, preferência, adiamento de 

discussão/votação) somente serão deliberados com a presença do(a) respectivo(a) autor(a). 

 

2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Dias e Horários: 

As Audiências Públicas serão realizadas às terças-feiras e às quartas-feiras às 15h30; e às 

quintas-feiras, às 10 horas.  
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Tema: 

O requerimento deverá fazer referência a proposições em trâmite na Comissão ou assunto de 

sua área de atuação.  

Número de convidados: 

Os requerimentos para as Audiências Públicas devem conter no máximo 4 (quatro) palestrantes, 

observando-se sempre a representação de posições divergentes,  procurando sempre contar com 

a presença de, pelo menos, uma mulher entre os convidados. 

Presença de Autores: 

Os autores ou coautores dos requerimentos devem estar presentes às suas 

Audiências Públicas, acompanhando-as até o final.  

 

 

Sala da Comissão, em 21 de junho de 2016. 

 

 

Deputada GORETE PEREIRA 

Presidente 
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Anexo G – Comissão do Esporte 

 

Procedimentos adotados pela Comissão do Esporte, na Reunião Ordinária realizada em 

31/03/15, em consonância ao disposto no Art. 51 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 

 

 

1. REUNIÕES DA COMISSÃO:  

1.1 – REUNIÕES DELIBERATIVAS ORDINÁRIAS OCORRERÃO NAS QUARTAS-

FEIRAS, ÀS 14 HORAS;  

1.2 – REUNIÕES DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS OCORRERÃO NAS TERÇAS E 

QUARTAS, ÀS 14 HORAS, E NAS QUINTAS-FEIRAS ÀS 9 E 14 HORAS;  

1.3 – EXTRAORDINÁRIAS OCORRERÃO POR DELIBERAÇÃO DESTE PLENÁRIO EM 

ACORDO COM A PRESIDÊNCIA;  

1.4 – A LOGÍSTICA DE EVENTOS REALIZADOS FORA DO EDIFÍCIO SEDE DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO 

COORDENADOR DO EVENTO;  

1.5 – POR ORIENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

DIRIGIDA AO DEPARTAMENTO DE COMISSÕES, OS EVENTOS FORA DO EDIFÍCIO-

SEDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, SEMINÁRIOS, 

MESAS REDONDAS, DILIGÊNCIAS, ETC.) PRETENDIDOS POR ESTE COLEGIADO 

DEVERÃO IMPRETERIVELMENTE SE REALIZAR ÀS SEGUNDAS E SEXTAS-

FEIRAS.  

 

2. PROCEDIMENTOS PARA AS REUNIÕES:  

2.1 – OS REQUERIMENTOS QUE DEVERÃO CONSTAR NAS PAUTAS DAS REUNIÕES 

DELIBERATIVAS SOMENTE SERÃO ACEITOS ATÉ ÀS 18 HORAS DA VÉSPERA DA 

REUNIÃO DELIBERATIVA. APÓS ESSE PRAZO, SOMENTE PODERÃO CONSTAR DA 

PAUTA DA REUNIÃO COMO MATÉRIA EXTRAPAUTA (ART. 52, § 5º) DEPOIS DE 
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SUBMETIDA À VOTAÇÃO NOMINAL E QUE, APROVADO PELO PLENÁRIO DA 

COMISSÃO, ENTRARÁ AO FINAL DA PAUTA (QO Nº 10.498/00);  

2.2 – OS REQUERIMENTOS DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, SEMINÁRIOS, MESAS 

REDONDAS, OUTROS, DEVERÃO INDICAR O TEMA A SER DEBATIDO E A 

RELAÇÃO DOS CONVIDADOS. APROVADO O REQUERIMENTO PELA COMISSÃO, 

PODERÁ ESTA, ASSIM COMO A PRESIDÊNCIA, INDICAR OUTROS CONVIDADOS 

OU ENTIDADES RELACIONADAS AO TEMA, ACORDADO COM O DEPUTADO 

REQUERERENTE (ART. 256);  

 

2.3 – OS REQUERIMENTOS CONSTANTES DA PAUTA DA COMISSÃO, DEVERÃO 

SER ENCAMINHADOS DURANTE A REUNIÃO SOMENTE PELO AUTOR, SALVO 

QUANDO HOUVER INDICAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR PARA QUE OUTRO 

DEPUTADO SUBSCREVA A PROPOSIÇÃO;  

2.4 – AS RETIRADAS DE PROJETOS DA ORDEM DO DIA (DE OFÍCIO PELO 

PRESIDENTE DEVIDO À AUSÊNCIA DO RELATOR) SERÃO LIMITADAS A TRÊS 

REUNIÕES DA COMISSÃO. NA QUARTA VEZ EM QUE CONSTAREM DA ORDEM DO 

DIA, E PERSISTINDO A AUSÊNCIA DO RELATOR, SERÁ DESIGNADO NOVO 

RELATOR, QUE OBSERVARÁ OS PRAZOS ESTABELECIDOS NO ART. 52, § 3º;  

2.5 – OS PEDIDOS DE RELATORIA DE PROPOSIÇÕES DEVERÃO SER ENVIADOS 

PARA O E-MAIL DA COMISSÃO (cespo.decom@camara.leg.br) E SERÃO SUJEITOS À 

ANÁLISE DO PRESIDENTE DESTA COMISSÃO.  
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Anexo H – Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

 

 

REGRAS INTERNAS DE PROCEDIMENTO 2017 

 

 

(APROVADAS EM 05.04.2017) 

1. A PAUTA SERÁ ORGANIZADA E DISPONIBILIZADA NA INTERNET A PARTIR DE 

QUARTA-FEIRA DA SEMANA ANTERIOR À REUNIÃO, COM O TÍTULO “PRÉ-

PAUTA”, PODENDO  RECEBER SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO ATÉ ÀS 18 HORAS DA 

SEXTAFEIRA. 

2. PAUTA DEFINITIVA SERÁ ENCAMINHADA POR E-MAIL AOS SENHORES 

MEMBROS E DISPONIBILIZADA NA INTERNET ATÉ ÀS 18 HORAS DA SEGUNDA-

FEIRA. 

3. OS REQUERIMENTOS DE PROCEDIMENTO (RETIRADA E INVERSÃO) PODERÃO 

SER 

APRESENTADOS COM ANTECEDÊNCIA NA SECRETARIA DA COMISSÃO OU, EM 

REUNIÃO, ATÉ O PRAZO DE 15 MINUTOS, CONTADO A PARTIR DE ANÚNCIO DO 

PRESIDENTE. 

4. ENCERRADO O PRAZO DE 15 MINUTOS, SOMENTE O PRESIDENTE DA 

COMISSÃO PODERÁ, “EX OFFICIO”, PROMOVER MODIFICAÇÕES NA PAUTA. 

EXCETUAM-SE OS REQUERIMENTOS DE INCLUSÃO DE PROPOSIÇÕES 

EXTRAPAUTA, QUE SERÃO ACEITOS DURANTE TODA A REUNIÃO, BEM COMO 

OS REQUERIMENTOS DE PROCEDIMENTO (DE RETIRADA E DE INVERSÃO) 

REFERENTES AO PROJETO RECEM INCLUIDO. 

5. CADA REQUERIMENTO DE PROCEDIMENTO DEVERÁ REFERIR-SE A UMA 

ÚNICA PROPOSIÇÃO. HAVERÁ FORMULÁRIOS DISPONÍVEIS JUNTO A 

SECRETARIA DA COMISSÃO. 

6. SERÃO COLOCADOS EM DELIBERAÇÃO SOMENTE OS REQUERIMENTOS CUJOS 

AUTORES ESTEJAM PRESENTES NO INSTANTE DA VOTAÇÃO. 

7. AS PROPOSIÇÕES NÃO PODERÃO SER RETIRADAS DA PAUTA, ATRAVES DE 

REQUERIMENTO, POR MAIS DE 3 VEZES. 

 

 


